
 

  

er is een kip jarig hoera

We vieren vandaag dat Kip Clara jarig is! 
We zingen liedjes voor haar. We maken een taart 
voor de kippen. Eet smakelijk Clara!

in het

wi ld
peuters



 

    • Op de boerderij is altijd wel een kip die geknuffeld wil worden. Zorg 
dat die kip er is vandaag. Ga ergens in een kring staan of zitten. Neem 
Kip Clara op schoot. Vertel dat ze jarig is vandaag en zing met z’n allen 
verjaardagsliedjes. Doe dat ook op z’n kips… 

      Tok tok toook tok – tok--- tok.
• Op een picknicktafel staan bordjes, kindermesjes en emmertjes. Op 

het terrein liggen allerlei dingen verspreid die de kippen graag lusten. 
Appels, tomaten,  een bak met maiskorrels, in de tuin liggen schepjes 
daarmee kun je naar regenwormen graven. Pluk blaadjes van de 
paardebloem voor de garnering. 

• Geef de kinderen emmertjes en loop met ze over het terrein. Zoek 
naar alles wat de kippen lekker vinden. Laat de kinderen dat in hun 
emmertjes doen.

• Terug bij de picknicktafel geef je de kinderen een bordje en een 
(boterham)mesje. Snijd alles in stukjes. Help de kinderen hierbij.  Laat ze 
van alle ingredienten een mooie taart maken. 

• Nu is het kippenfeest. Ga tussen de kippen in een kring zitten. En zet de 
taarten in het midden. De kippen smullen van de taart en wij zingen nog 
een keer verjaardagsliedjes en ook ‘boer wat zeg je van mijn kippen’. 
Vertel wat je kunt ontdekken aan kippen.



 

  Waar
Op een terrein met scharrelkippen.

Voorbereiden
• Zorg voor de ingrediënten:
• Overleg met de boer/beheerder
• Kring maken van strobalen, kistjes, krukjes
• Verstop de ingrediënten

Inspiratiekaarten
• Zing voor de kip 
• Alles voor een kippentaart
• We maken de kippentaart
• Het is kippenfeest

Nodig
• Bordjes voor de taart
• Emmertjes
• Appels, ander fruit, tomaten
• Bakje met zaden
• Tuin met regenwormen
• Boterhammesjes (veilig voor kinderen)
• Klein schepje



 

  Wat kun je ontdekken aan kippen?

Tel eens hoeveel tenen een kip heeft. Durf je ze aan te raken?

Heeft een kip haren op haar lijf?  O nee, het zijn veren! Die heeft elke vogel.

Wat heeft de kip op z’n kop? Het lijkt wel een kammetje. Je mag heel voorzichtig 
voelen. Het voelt een beetje als jouw oorlel. Heeft de kip ook lelletjes? Ja die 
heeft ze.

Waar eet de kip mee? Dat is z’n snavel. Een vogel eet met een snavel en wij 
met onze mond. Met haar snavel kan ze pikken. Kijk maar eens hoe ze graantjes 
oppikt. 

Met haar poten wroet een kip in de grond. Op zoek naar regenwormen. 
Die lust ze heel graag. 

Een kip legt eieren. Zie jij ergens eieren? 
Laat anders een ei zien dat je hebt meegenomen. 

Als een kip op de eieren gaat zitten, gaat ze broeden. Dan komt er een kuiken 
uit. Heb je die wel eens gezien?

Jij eet vast wel eens een ei. Die heeft een kip voor je gelegd. 
Je kunt ze koken of bakken. Lekker hoor!

Een mannetjeskip heet een haan. Die heeft vaak mooie kleuren en een grote 
kam op z’n kop. Een haan zegt kukelekuuu en een kip zegt tok tok tok.



 

 

Neem een kip op je schoot. Vertel dat 
Clara de Kip vandaag jarig is. 
Iedereen die durft mag de kip aaien.

Zing met z’n allen ‘Er is een kip jarig’
Zing nog een keer. Maar gebruik 
alleen het woordje ‘tok’. Dan kan de 
kip het beter verstaan! 

Zingen voor de kip

Op de boerderij liggen allerlei 
lekkernijen voor de kip. Appels, 
tomaten, kippenvoer, blaadjes, 
In de aarde vindt je regenwormen. 

Geef de kinderen emmertjes mee 
om alles te verzamelen en loop 
over de boerderij.

Alles voor in de kippentaart



 

 

Snijd de appels en tomaat in stukjes.
Knip de blaadjes in stukjes.

Maak op het bord een mooie taart 
voor de kippen!

Ga in een kring zitten. Laat ruimte voor de 
kippen om in de kring 
te komen.Zet alle taarten in het 
midden.

Nu is het kippenfeest!
Zing het verjaardagslied.
Zing Boer wat zeg je van m’n kippen. 
Wat kun je allemaal zien aan de kippen?

We maken de kippentaart

Het is kippenfeest!


