Eitje-eitje
Raad waar het paaseitje ligt en je mag hem opeten!
Ken je het spel balletje-balletje? We spelen het nu in eitje-eitje variant met de
paashaas! Zoek het eitje en smullen maar!
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Spel

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen

Benodigdheden
• Papieren bekers (bv. van
Hema)
• Vel wit papier
• Roze papier en eventueel nog
een ander kleurtje

•
•
•
•

Potlood
Schaar
Lijmstift
Stiften

• Paaseitjes

Zo maak je de paashaasjes
1. Maak een mal voor de oren van de paashaas. Trek deze een aantal keren over op het witte papier (hoeveel
haasjes je wilt maken) en knip ze uit.
2. De stippellijn op de mal is een vouwlijntje. Zo maak je een strookje waarmee je de oren op de onderkant van
de beker kunt lijmen.
3. Knip de roze delen van de oren uit en plak deze op de witte.
4. Lijm de oortjes op de beker.
5. Geef je haasjes met stift een gezichtje en eventueel een strikje. Dat staat wel zo fleurig met de paasdagen!
6. Maak zoveel haasjes als je wilt of dat je nodig hebt voor bijvoorbeeld de Paastafel.

Het spel
Ken je het spelletje balletje balletje? De klassieke goocheltruc waarbij de toeschouwers moeten raden onder welke
beker het balletje ligt, nadat deze goed door elkaar zijn geschud? Dit spelletje speel je nu met je papieren
paashaasjes. Wie kan raden onder welke paashaas het eitje ligt, mag het eitje opeten!
Als begeleider zet je hierbij drie paashaasjes (of nog meer) naast elkaar neer. Stop nu een eitje onder een
paashaasje en verwissel de bekers zodat de kinderen uit het oog verliezen onder welk paashaasje het eitje zit. Ze
moeten daardoor heel goed opletten. Laat de kinderen om de beurt spelen. Juist geraden? Dan mogen ze het
paaseitje opeten!

Tip
Gebruik de haasjes voor tafeldecoratie tijdens de Paasbrunch. Je kunt ze ook gebruiken voor de tafelschikking en
de naam van de gasten op de haasjes schrijven.
Maak een complete familie Paashaas en versier ze met strikjes, brilletjes of andere kleurrijke versiering.

