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Hoi! In de lente is het tijd voor beschuit 
met muisjes. Want veel dieren krijgen
jonkies. Die groeien in de buik van hun
moeder. Zoals konijntjes en geitjes. 
Andere jonkies kruipen uit een ei.
Het kuiken uit een kippenei.
Het kikkervisje uit kikkerdril.
Spinnen uit piepkleine spinneneitjes.

Maak een lentewandeling. Je komt vast
huppelende lammetjes tegen. Of
kikkervisjes in de sloot. Op brandnetels
zitten vaak rupsen. Dat zijn de jonkies van
vlinders. Neem dit boekje mee en een
potlood om de vragen in te vullen. 

Jonkies zijn nestblijvers of nestvlieders.
Nestblijvers worden vaak blind en kaal
geboren. Zoals muizen en veel vogels. Ze
blijven eerst een tijdje veilig in het nest. 
Nestvlieders kunnen al kort na hun geboorte
lopen. Vlieden betekent: vlug weggaan.
Kippen en lammetjes zijn nestvlieders. 
Ze zijn niet kaal en hun oogjes zijn meteen
open. Al gauw staan ze op hun pootjes en
lopen vrolijk met hun moeder mee. 
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Eenden zijn nestvlieders.

Merels zijn nestblijvers.
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Vlinders De dagpauwoog en de kleine vos zijn vlinders die hun

eitjes op brandnetels leggen.

Zoek brandnetels en kijk aan de onderkant van de blaadjes. 

Zie je piepkleine eitjes? 

Zijn er rupsen uit de eitjes gekomen? 

Nee? Kijk dan ook eens bij brandnetels op een andere plek.

Welke kleur hebben de eitjes en/of rupsen?

Kikkers De eitjes van kikkers zijn verpakt in een soort

drilpudding. Zoek kikkerdril in een slootje of vijver. In maart en

april kun je de eitjes van de bruine kikker en de pad vinden. In

mei/juni de eitjes van de groene kikker. 

Hoe ziet het kikkerdril eruit?

grote klonten 

lange slierten 

anders:

Kleur van de eitjes?

Vorm van de eitjes?

Zie je kikkervisjes?

54

Jonkies kijken Veel jonkies lijken niet op hun vader en moeder. Het jonkie van een kikker is een
kikkervisje. Het jonkie van een vlinder is een rups. En het jonkie van een vlieg? Dat is net een wormpje.

o

o

o

De bruine en de groene kikker 

leggen klonten kikkerdril. 

De pad legt haar eitjes 

in lange slierten.
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Andere dieren Lammetjes, piepkleine
spinnetjes, de eerste hommels, maden in een
koeienvlaai…
Welke jonkies zie jij buiten?

Hoe heten de jonkies eigenlijk? 

koe

schaap

paard

varken

vlinder

geit

kip

vlieg
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Post Welke vogel zou jij willen
zijn, vroegen wij in het vorige
natuurboekje. Nou, onze
brievenbus puilde uit! Met de mooiste
eksters, roodborstjes, papegaaien,
fantasievogels en nog veel meer!

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

sven van maurik [ jaar]

max van der hout [groep ]

jelle schultz [ jaar]

leonore bovy [ jaar]
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph
Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Postcodeloterij

Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen
telefoon []   

fax []   

Doe je mee? Het ene
dier wordt in een nest

geboren, het andere in een
kuil of in het water. Waar
worden de jonkies geboren

van: . kraai, . wild konijn, . wild zwijn,
. snoek, . mestkever, . koe? 
Stuur je antwoorden samen met een mooie
tekening van één van deze jonkies vóór  april
 naar Het Limburgs Landschap. 

Jonkies-weetje Walvissen krijgen de 
zwaarste babies van de wereld. Het jong van 
de blauwe vinvis is  m lang en kan wel  kg
wegen. Zelfs het jong van een olifant [ kg] 
is daar een kleintje bij.


