
Kakaka!





Hönan är en fågel som ger oss ägg. Alla fåglar lägger 
ägg, men det är inte alla som kan flyga. Hönan kan 
bara flyga en liten bit. Hon är nöjd med att gå omkring 
och kackla.
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I hönsfamiljen kallas mamman höna. 
Pappan kallas tupp. 
Barnet kallas kyckling.

Tuppen har ofta fler färger än hönan 
och längre fjädrar. När tuppen låter 
kuckeliku säger vi att den gal.

Näbb
Kam

Vingpennor

Sporre

Stjärtpennor

Haklappar
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Det finns många 
olika sorters höns:
vita och bruna, 
stora och små. 
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Hönan värper ett ägg om dagen. Det finns bruna 
och vita ägg. Där hönan värper äggen kallas rede.
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När hönan har värpt äggen ruvar hon dem i tre veckor. 
Det betyder att hon ligger och värmer äggen. När 
kycklingarna har växt färdigt pickar de sönder skalet.

Det kan bara bli kycklingar om hönan har parat sig 
med en tupp. Äggen i affären kan inte bli kycklingar.
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1. En äggcell börjar växa.

Ett ägg blir till

2. Äggcellen lossnar och 
åker ner i äggledaren.

3. Äggcellen får äggvita och 
en ägghinna omkring sig.

4. Sist bildas äggskalet. 
Nu är ägget färdigt att 
värpa.



5. Den lilla vita cellen ska bli en kyckling. 
Allt annat i ägget är näring som fostret ska växa av.
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Höns äter frön, maskar, larver och gräs. De tycker 
också om spagetti och mycket annat. Hönan 
sprätter med fötterna när hon letar efter mat.
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Höns har inga tänder. 
Därför äter de sand och grus. 
Gruset mal sönder maten 
i magen. 

Ibland vill hönan göra rent 
fjädrarna. Då gräver hon en 
grop och badar i sanden.
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Höns bor i hönshus. 
För länge sedan var 
höns vilda. Då brukade 
de sova på en gren i 
ett träd. Därför vill de 
ha sittpinnar nu också. 
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En del hönsgårdar har en tupp. Han vaktar hönsen 
och jagar bort fiender. Hönorna är noga med vem 
som bestämmer. Ibland kan en höna bli mobbad. 
Då kallas hon hackkyckling.
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Det här får vi 
från hönan.

Det här 
behövs det ägg 

för att laga.






