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Kartonnen boek - 5 illustraties met schuifjes en paar zinnetjes als tekst, één geluidje als extra effect

Wat is het wonder van dit ei? Trek aan het schuifje in de kaft en je ziet het: door een gat in het ei kijkt 
een donzig vogeltje je verbaasd aan. Het is het jong van een pimpelmees. Met dit boek volg je het 
wonder van het ei vanaf het moment dat moeder pimpelmees zit te broeden, tot het moment dat 
ze haar jong blij in haar vleugels houdt. Het nest, het ei en de pimpelmees zijn verrassend groot en 
kleurrijk afgebeeld op totaal vijf bladzijden. Op elke bladzijde kun je wat in beweging brengen door 
middel van een schuifje. Het allerleukste is om zo het ei te laten breken en te horen: ‘krrr krr… !’ Een 
grappig boek voor kleintjes die er geen genoeg van zullen krijgen om telkens weer het mezenjong 
tevoorschijn te toveren. 

Voor dreumesen en jongste peuters
Een boek voorlezen aan dreumesen betekent niet dat er alleen 

gekeken en geluisterd wordt. Meestal willen zij zelf het boek 

(mee) vasthouden en bladzijden omslaan zonder zich aan de 

volgorde te houden van begin naar einde. Dreumesen beginnen 

altijd direct met onderzoeken wat ze in hun handen hebben. De 

schuifjes nodigen natuurlijk uit om te experimenteren: wat is 

het effect als ik hier aan trek? Het is komisch om te merken hoe 

kinderen, zo klein als ze zijn, in de gaten hebben hoe dat werkt. 

Misschien gaat het niet altijd even handig maar dit is een stevig 

boek dat tegen een stootje kan. Het handigste zal zijn om het 

met één kind apart te lezen zodat er niet twee kinderen tegelijk 

de schuifjes willen bedienen. Wachten op je beurt is voor de 

jongsten nogal veel gevraagd als er iets spannends gedaan kan 

worden. Jonge peuters kun je daarin al wat beter sturen. 

Voorbereiding
Laat je eerst zelf verrassen door wat er gebeurt als je de bladzijden 

omslaat en ziet wat je kunt laten bewegen. Bedenk vervolgens 

wat de mogelijkheden zijn voor een leesmoment vol leesplezier.

• Het is een piepklein verhaaltje, leuk om in het voorjaar te 

gebruiken: een pimpelmees zit op haar ei in het nest. Wat 

hoort ze daar? Is het ei kapot? Het ei barst en daar is het 

mezenjong! Moeder pimpelmees tilt haar kleintje blij op om 

het te knuffelen.

• Koolmezen en pimpelmezen zijn bekende vogeltjes. Een 

pimpelmees herken je aan de zwarte streep rond zijn kopje 

ter hoogte van de ogen. Dat lijkt wat op een oogmasker. Het is 

best mogelijk dat jonge kinderen daar een minder vriendelijke 

indruk van hebben, vooral bij het zien van de laatste prent. 

Maar het jong kijkt verrukt naar zijn moeder en dat maakt 

veel goed. 

• Wat je leest kun je aanwijzen: het nest, bladeren, haar pootjes 

strekken, scheuren in het ei, bovenkant van het ei, donzige 

veren, knuffelen. Wat ga je daar nog meer over vertellen? Of 

wat kun je erbij gebruiken om te laten zien? 



Introductie
Je introduceert het boek door iets te doen dat heel dicht bij het thema van het boek blijft en bij de beleving van de kinderen.

Voorlezen 

Hoewel dit een boek is dat uitnodigt om mee te handelen, is het toch ook een klein verhaal dat je interactief voorleest.

• Dreumesen zeggen losse woorden. Hoe vaker ze horen hoe iets heet, hoe eerder ze het begrijpen en zelf leren zeggen. Je let er op dat 

je de belangrijkste woorden in dit boek herhaalt. Dat gaat vanzelf maar je kunt er ook extra op letten: ei, vogel, nest, boom, kapot, 

kuiken. Wijs aan en zet die woorden in een kort zinnetje, bijvoorbeeld: ‘Dit is een ei’, ‘Het ei ligt in het nest’, ‘De vogel kijkt naar het ei’. Je 

gebruikt dan op een natuurlijke manier de lidwoorden en de werkwoorden.

• Het handigste is om een gesprek met een kind aan te knopen over iets waar het zelf over begint. Je moet dan wel wat helpen. Het zegt 

bijvoorbeeld: ‘Ei kapot, krak’. Jij: ‘Ja krak, het ei is kapot. Hoe komt dat nou?’ Wacht op een reactie. Misschien wijst het kind de mama 

aan. ‘Heeft de mama vogel het ei kapot gemaakt?’ Wacht op reactie. ‘Nee toch, de mama kijkt en hoort ‘krak’. Zij heeft het niet gedaan’. 

‘Kijk maar eens goed, wie duwt het ei open?’ ‘Ja, dat heeft het kuiken zelf gedaan, met zijn snavel, kijk zo!’ (doe voor). Zo zorg je voor een 

rijk gesprekje waarin jullie reageren op elkaar. Jij brengt onder woorden wat de dreumes zelf nog niet kan zeggen.

• Vogels kijken
Doel: voorkennis oproepen en de kinderen in de sfeer van 

vogels brengen

 » Een boek over een vogel begin je met eens rond te kijken 

in de directe omgeving naar echte vogels, liefst dichtbij. Of 

misschien hoor je vogeltjes fluiten en zoek je waar ze zijn. 

Wat ook heel echt overkomt is een foto tonen. Kies een 

niet te klein scherm. Op de website van Vogelbescherming 

Nederland vind je een prachtige grote foto van een 

pimpelmees, goed vergelijkbaar met de vogel in het boek. 

 

Activiteiten 
Door een betekenisvolle activiteit te doen na het voorlezen, zorg je voor nog meer plezier en verwerking.

Eerst  zat je in een eitje 

Daarbinnen was het kaal

Toen groeide je een tijdje 

KRAK deed de eierschaal

• Kiekeboe
Doel: versterken van de beleving van het boek en spelplezier

 » Speel een kiekeboe- of verstopspelletje. Dat kan voor de jongsten al met één kuikentje dat je in een speelgoed ei verstopt: Piep daar 

is ie weer! Verzin voor oudere kinderen variaties in moeilijkheidsgraad met meerdere kuikentjes, verstop ze op diverse plekken en 

laat de kinderen dat ook zelf doen.

• Versje ‘Eerst zat je in een eitje’ 
Doel: versterken van beleving van het boek en het plezier in een rijmtekst

 » Je zegt het versje op en verzint er gebaren bij die de peuters mee kunnen doen. Door het vaak te herhalen wordt het steeds leuker. 

• Een speelgoed-ei
Doel: voorkennis oproepen en de kinderen in de sfeer van het 

boek brengen 

 » Pak er een speelgoed-ei bij dat je open en dicht kunt 

maken. Maak er een spelletje van door het te tonen en een 

kind zelf vast te laten houden. Ontdek samen hoe het open 

kan. Bekijk wat nu leuk is: het ei kan leeg zijn, maar het is 

ook leuk om er een pluizig kuikentje in te verstoppen dat 

je tevoorschijn laat komen. Maak zo een overgang naar 

het boek.

Door: Elly van der Linden

Leen Het wonder van het ei in de Bibliotheek via Jeugdbibliotheek.nl

Je stapte uit het dopje 

En keek eens om je heen

Je schudde met je kopje

Daar stond je nu alleen 

Je hebt een heel zacht lijfje

Dat is helemaal van dons 

En als je wilt, dan blijf je

Gezellig hier bij ons. 

Bron onbekend 
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