Beste ouders,
Wij zouden nu de komende 3 weken bezig zijn met de thema’s: Pasen en Lente.
In dit draaiboek willen wij jullie graag wat voorbeelden geven van leuke
activiteiten en knutselwerkjes die jullie zelf met de kinderen zouden kunnen
doen. Er staan ook wat rekenspelletjes in.

Woordweb

Paashaas

Mandje

De kip

Paaseieren

Kuikentje

Pasen 

Paasontbijt

Paasvuur

Eieren verstoppen

Activiteiten

Eieren zoeken:
Wat heb je nodig?
- een mandje
- paaseieren
Hoe werkt het?
Je verstopt een aantal paaseieren in de tuin.
De kinderen kunnen een mandje knutselen en de eieren
proberen te zoeken.
De gevonden eieren kunnen ze in hun eigen mandje stoppen.
Als laatste kunnen ze de gevonden eieren lekker opeten!

Paas jeu de boules:
Wat heb je nodig?
- kleine ballen
- een doos
Hoe werkt het?
Maak van een doos een leuke paashaas.
Maak een gat aan de voorkant van de doos zodat je de ballen daarin kunt rollen.
Ga allebei op een bepaalde afstand staan en probeer om de beurt zo veel mogelijk ballen in
de doos te rollen. Degene die de meeste ballen in de mond van de paashaas heeft gerold, die
wint.

Eierrace:
Wat heb je nodig?
- eieren
- lepels
- pionnen/stoel
Hoe werkt het?
Je maakt een parcours met een start en finish. Je kunt bijvoorbeeld pionnen of een stoel
neerzetten als obstakel. Je begint allemaal vanaf het zelfde startpunt met een lepel in je
hand waar een ei op ligt. Degene die als eerst door het parcours heen is en de finish bereikt,
die wint.

Knutsels
Kuikentje
knutselen

Wat heb je nodig?
- oranje papier
- wit a4’tje
- oogjes
- een vork
- gele verf

Hoe moet het?
Doe wat verf op de vork en verspreid het een beetje over het a4’tje. Laat het blaadje drogen.
Wanneer de verf opgedroogd is, kun je de oogjes erop plakken. Knip een snavel en 2 pootjes
uit het oranje papier en plak deze op het kuikentje.

Paasmandje maken
Wat heb je nodig?
- Een lege eierdoos
- stevig lint als handvat
- verf
- kwast
- bordje
- hooi of watten

Hoe moet het?
Doe wat verf op een bordje en verf de
eierdoos in een vrolijk kleurtje. Laat de
doos drogen en maak aan beide kanten het lint goed vast zodat het een handvat wordt. Doe
daarna wat watten of hooi in de eierdoos. Hierna kun je eventueel nog het handvat
versieren.

Paasei verven
Wat heb je nodig?
- vingerverf
- bordje
- wit blaadje
- groen blaadje (of ander vrolijk kleurtje)

- lijm
- hooi
Hoe moet het?
Knip uit een wit blaadje een ei en plak het ei op het groene blad.
Plak met de lijm het hooi vast onder het ei. Doe de vingerverf op een bordje en maak met je
vingers stippen op het ei.

Rekenspel

Woordweb

Bloemetjes

Schapen

Lammetje

Zon
Bijtjes

Lente 

Vlinders

Tulpen

Activiteiten
Zoek de schaduw bij het juiste dier

Vogels

Van groot naar klein
Wat heb je nodig?
- takjes
- stoepkrijt
- plastic zak
Hoe moet het?
Ga naar buiten voor een wandeling. Zoek tijdens de wandeling takken en verzamel deze in
een plastic zak. Maak daarna met stoepkrijt een groot van en schrijf aan de bovenkant
‘groot’ en aan de onderkant ‘klein’. Kijk goed welke tak het grootst is en welke het kleinst en
probeer ze zo goed mogelijk te sorteren.
Je kunt dit ook doen met dik en dun bijvoorbeeld

Knutsels
Vogelhuisje maken
Wat heb je nodig?
- 2 witte a4’tjes
- zwarte verf
- 7 ijsstokjes
- schaar
- lijm
- oranje papier
- stempels/kleurpotloden/glitters/verf
Hoe moet het?
Teken op een wit a4’tje je handafdruk (heel iets groter dan
je hand). Ga daarna met je hand in de zwarte verf en plaats
je hand nog een keer op de handafdruk. Laat de verf drogen.
Plak nu de ijsstokjes met lijm op het andere a4’tje en maak er een vogelhuisje van. Versier
om het vogelhuisje heen met bijvoorbeeld stempels, verf, kleurpotloden of glitters. Knip uit
het oranje papier een snavel en een oogje voor op de vogel. Knip wanneer de verf droog is

de handafdruk uit en plak deze schuin in het vogelhuisje. Plak de snavel aan de onderkant
van de hand en het oogje ernaast. Nu heb je een vogel in een vogelhuisje.

Tulpen verven
Wat heb je nodig?
- groene, blauwe, oranje en rode vingerverf
- een vork
Hoe moet het?
Ga met je vinger door de groene verf en maak de steel van de bloem. Ga met de vork in de
verf en leg de vork op de steel als de bovenkant van de bloem. Daarna kun je met je vingers
met verschillende kleuren stipjes maken om te versieren.

Vlinder knutselen
Wat heb je nodig?
- wc rol
- vrolijke kleur papier
- glitters
- lijm
- stift
- schaar
Hoe moet het?
Wikkel gekleurd papier om de wc rol heen en plak het
vast met plakband of lijm. Knip de vleugels van de vlinder uit en doe er lijm op. Knip allemaal
vormpjes uit het gekleurde papier en plak deze samen met wat glitters op de vleugels. Knip
de antennes van de vlinder uit en plak deze op. Maak als laatste met een stift een gezichtje
op de voorkant van de wc rol.

Handprint konijntjes
Wat heb je nodig?
- gekleurd papier

- stift
- schaar
- potlood
Hoe moet het?
Plaats je hand op het blaadje en trek je hand over met het potlood. Knip de handafdruk uit
en vouw de pink en duim naar binnen en maak er 2 armpjes van. Knip de middelvinger eraf
en dan houd je 2 oortjes over. Teken nu het gezichtje erin en je hebt een konijntje!

Rekenspel

