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Opzet verhalend ontwerpen “Mimi de kip” 

( lente) 

 

Maandag 

 
materiaal:  

� kapot, lelijk gevouwen mandje, met halve snoep-eitjes 

� wat strootjes,  
� plastic tas, dichtgeknoopt (lelijk en kapot) met strootjes ertussen. 

� brief ( aan de tas vast) 
Brief: 

 
− mimi zoekt plek om eitjes te leggen; wordt lente 

− maar haar mooie mand is kapot, ze heeft geprobeerd zelf een mandje te 
maken, maar een kip heeft alleen maar n snavel, dus lukt het niet. 

− mimi= verdrietig, hoe moet dat nu?  
− ze vloog langs het raam en zag de mooie tulpenwerkjes hangen; kunnen de 

ki haar niet helpen om een mandje te maken, ze kunnen zo mooi vouwen! 
− Mimi vindt mandjes met veel kleuren erg mooi en houdt ook van bloemen. 

− als dank dat de ki willen helpen heeft mimi al wat lekkers achter gelaten.... 
− Vannacht komt mimi weer kijken of er een mooi mandje voor haar bij is. Als 

de ki een brief willen terug sturen, kunnen ze het op de tafel van de juf 

leggen. 
 

Werkles: 
de helft van de klas vouwt een mandje...de andere helft kiest een hoek. 

 
 

Dinsdag 

 

materiaal: 
� brief van mimi ( op de vertelkast met wat strootjes eraan) 

� gekookt ei 
 

Brief: 
− hele mooie mandjes, maar mimi kan nog niet kiezen... 

− ze zag nml dat er nog meer spullen op de tafels stonden om een mandje te 

maken.... andere ki willen zeker ook nog een mandje voor haar maken? ze 
is zeker een nachtje te vroeg geweest om te kiezen? 

−  heeft een ei van een andere kip meegenomen om te laten zien. Daar komt 
geen kuikentje uit.... ( haan en kip) 

− ze komt wo weer terug om dan een mandje uit te kiezen waar ze in wil 
broeden. De eitjes zitten gelukkig nog in haar buik. 

 
Werkles: 

de helft van de klas vouwt een mandje...de andere helft kiest een hoek. 
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Woensdag 

 

materiaal: 
− kleurplaat kip 

− brief van vriendin van mimi ( op de vertelkast met wat strootjes eraan) 
 

Brief: 
� mimi heeft een zere vleugel,gestoten, de dokter heeft er verband om 

gedaan, kan dus niet naar school vliegen en geen mandje kiezen... 
� mimi vindt dat erg jammer en is daar verdrietig van.. maar ze heeft een 

kadootje meegeven voor de kinderen; een kleurplaat, wil de juf daar 
meer van maken en mee naar huis geven? 

� mimi s vriendin vind alle mandjes erg mooi...maar kan niet voor mimi 
kiezen... 

� de dokter zegt dat mimi morgen weer mag vliegen, dan komt ze morgen 
een mandje uitkiezen. 

 

 
Donderdag 

 

materiaal: 

− snoepwormpjes, 1 grote snoepworm 
− brief ( op de vertelkast met wat strootjes eraan) 

 
Brief: 

� mimi s vleugel doet nog een klein beetje pijn, er zit nog een klein stukje 
verband om haar vleugel, maar ze kon gelukkig wel naar school vliegen 

� mimi heeft in alle mandjes een lekkere worm gedaan, dat is haar 
lievelingseten... Maar in 1 mandje zit de grootste worm; dat mandje 

vindt mimi het mooiste mandje... 
� wat jammer dat er in de andere mooie mandjes nu geen kippen gaan 

broeden... 

� en... mimi vindt het wel erg stil als ze alleen in de klas moet  
broeden...kan niet kletsen en tokken... 

� kunnen de ki geen vriendinnetjeskippen maken? Dan is mimi niet alleen 
en komen er in alle mandjes misschien ook nestjes... 

� over 2 nachtjes is mimi vleugel weer helemaal beter, dan mag ze eitjes 
gaan leggen van de dokter en komt ze broeden in de klas. 

 
werkles: kinderen maken kip 

 
Vrijdag 

 

Materiaal: 

- raadspelletje 
− brief ( op de vertelkast met wat strootjes eraan) 

 

Brief: 
� toen mimi aan kwam vliegen, hoorde ze al getok in de verte. Ze wist niet 
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waar dat vandaan kwam, totdat ze in de klas kwam en daar zaten 

al.....12 ? kippen. Wat gezellig zeg! En wat zien ze er mooi uit!  

� Mimi heeft een tokje met alle kippen gemaakt en toen hebben ze liedjes 
gezongen ( liedjes noemen) en  spelletjes gedaan; verstoppertje... 

verstopplekjes opnoemen en een raadspelletje 
� Mimi zag wel dat er nog meer kippen bij kunnen....mimi wil netzoveel 

vriendjes als er in de klas zitten... 
 

werkles: kinderen maken kip 
 

Maandag  

 

materiaal: 
� foto van nestje met eitjes 

� mandje die mimi heeft gekozen, is weg. 
� mandje, nieuw, gemaakt van...? staat ervoor in de plaats 

� brief 

 
Brief: 

� toen mimi aan de haan vertelde dat er eitjes kwamen en ze op school 
wilde broeden, vond de haan dat niet goed. Dan kon hij niet voor mimi 

zorgen. Daarom hebben mimi en de haan een plan bedacht. Mimi heeft 
het mandje opgehaald en mee naar de boerderij genomen. Ze heeft er 

lekker warm stro in gedaan. Daar heeft ze van het weekend eitje gelegd. 
En als er dan straks kuikentjes zijn, komt Mimi het mandje weer terug 

brengen.  Omdat nu ... (naam kind) geen mandje meer heeft, heeft mimi 
een ander mandje van de boerderij meegenomen. Dan kan de 

vriendinnetjeskip  van (naam kind) toch ook in een mandje zitten. 
� Helaas kan mimi de eitjes niet komen laten zien, maar ze heeft er wel 

een foto van gemaakt. 
� Hoeveel eitjes? 

� Mimi heeft getokt met de andere kippen en die willen ook graag eitjes 

leggen, maar ze hebben wel een mooi mandje, maar er zit nog geen 
lekker warm nestje in... 

 
werkles: kinderen maken warm nestje 

 
 

Dinsdag 

 

materiaal: 
� ( 2 eitjes leggen in nestjes die klaar zijn) 

� brief 
 

Brief: 
� mimi wilde graag weten hoe het met haar kippenvriendinnetjes op school 

gaat. hebben ze ook al eitjes gelegd? 

� gelukkig kon ze van haar nestje omdat de haan even op de eitjes ging 
zitten-> moeten wel warm blijven... 
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� alle vriendinnenkippen zijn erg blij met hun nestje. misschien zouden ze 

deze nacht wel een ei leggen.... ( ki gaan kijken) 

� de andere kippen willen ook heel graag een nestje, ze zijn jaloers op de 
kippen die al een lekker warm nestje hebben. 

 
werkles: kinderen maken warm nestje 

 
 

Woensdag 

 

materiaal: 
− in alle nestjes liggen nu 2 eitjes 

−  brief 
 

brief: 
 

� klein briefje; mimi moet snel terug naar de eitjes, en komt heel even 

kijken. want stel je voor dat als ze weg is, de kuikentjes al uit het ei 
komen...en zij er dan niet is...de eitjes wiebelen een beetje en soms 

hoor ze “tiktik”, zou dat betekenen dat de kuikentjes al bijna geboren 
worden? 

� hebben alle kippenin de klas al eitjes gelegd? 
 

werkles: geen 
 

 
Donderdag 

 

materiaal: 

� voor schooltijd alle eitjes weghalen en 2 kuikentjes onder de kippen 
verstoppen... 

� brief met slingertjes eraan 

� foto van kuikentjes; in ei, naast ei, in nest 
� mandje van kind weer ingeruild voor mandje van mimi, er ligt nog een 

eierschaal in.. 
 

brief: 
 

� hoera, de kuikentjes zijn geboren... kijk maar naar de foto's... Het zijn er 
...? 

� vader haan heeft de brief gebracht en de foto s en ook het mandje van 
... Want nu zijn de kuikentje uit het ei, dus mimi heeft het mandje niet 

meer nodig... 
� hartelijk bedankt dat alle ki mimi zo goed geholpen hebben!  

� zijn er ook al kuikentjes uit de andere eieren gekomen? (ki gaan 
kijken...)  

� als dat zo is, mogen de ki vandaag hun mandje met nestje, kip en 

kuikentjes mee naar huis hemen... 


