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Kippen

De kip | BIJLAGE 4

Soorten kippen
Er bestaan veel kippenrassen. Sommige leggen veel eieren. Andere niet.  
Sommige kippen vliegen. Andere niet. 
Er zijn grote en kleine kippen.  
En hun kleur kan verschillen. De meesten zijn wit, bruin of zwart. 
Een kip kan 10 jaar oud worden. Soms ook ouder.

Wat doet een kip?
Een kip leeft overdag meestal buiten. Om te slapen gaat ze naar binnen.  
Om haar eieren te leggen ook. Die legt ze in een nest.  
Dat is niet waar ze slaapt. Ze slaapt op een stok. De kip wil zelf binnen en 
buiten kunnen. Het deurtje is dus open, overdag toch.

Buiten moet veel plaats zijn. Daar kan ze lopen. Het water en het eten staan 
daar ook. Een kip moet altijd vers water hebben. Ze drinkt geregeld.  
Ze eet elke dag kippenvoer. Maar ook de resten van ons eten. Of groenten, fruit 
en kruiden.
Soms zie je haar krabben op de grond. Dan scharrelt ze. Ze zoekt naar eten in 
losse grond. Wormen of andere beestjes.

Een kip is niet graag alleen
Het is maar droevig als een kip alleen is. Ze heeft graag andere kippen  
om haar heen. Er kan ook een haan zijn. Maar hoe meer kippen,  
hoe meer plaats er moet zijn! Anders gaan ze naar elkaar pikken.

Liefst gezond
Kippen hebben veren en nagels. Die moeten gezond blijven. Als het nodig is, 
kan het baasje helpen. Maar soms moeten ze ook naar de dierenarts. Als ze 
ziek zijn, helpt die hen. Een proper hok helpt om de kippen gezond te houden. 
De kip gebruikt zand om zich te wassen. Zo jaagt ze kleine beestjes weg.

Een proper hok
Soms blijven resten van eten liggen. Die moeten weg.  
Als de kippen eieren leggen, moet je ze rapen.  
Tenzij ze erop broeden voor kuikens. Maar dat kan alleen als er een haan is.  
Kippen willen ook een proper hok. Een keer per week moeten de vieze dingen 
in het hok weg. Af en toe moet ook het nest nieuw stro krijgen.

Prooidier
Een kip wordt als prooi gezien. Door een kat, een vos of een marter onder 
andere. Daar is de kip bang voor. Lawaai vindt een kip ook niet fijn. Of mensen 
die haar willen pakken. Ze kakelt en loopt weg. Als iemand haar pakt, klappert 
ze met haar vleugels. Dat doet ze omdat ze weg wil. Ze is dan erg bang.
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