groep

1-2

Activiteiten ter
voorbereiding op
het paasfeest

Drie ei is een paasei
Hansje Haas brengt een bezoek aan Kakeltje
Kip. Zij legt de eieren voor het paasfeest.
Zouden er genoeg zijn? En hoe krijgt Hansje
ze naar zijn hol?

Voorbereiding
Zorg voor evenveel eieren als het aantal kinderen in uw groep. Dit kunnen papieren of kartonnen eieren zijn, kunststof eieren, eieren van piepschuim of houten eieren. Gebruik in ieder geval
effen eieren. Creëer een hoekje voor Kakeltje Kip.
Maak hier een kippenhok met ren, een legnest
en stok. Zet Kakeltje Kip (een knuffel of handpop
van een kip) in haar woning en leg de eieren erbij.
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Een ei voor elk kind?
Kakeltje Kip heeft van Hansje Haas de opdracht
gekregen veel eieren te leggen. Breng met de
kinderen een bezoek aan het kippenhok in de
klas. Wat liggen hier veel eieren! Maar… zijn het
er genoeg voor heel de groep? Laat de kinderen
bedenken hoe ze dit kunnen weten. Voer verschillende ideeën uit. Denk aan:
• de eieren één voor één tellen;
• de eieren met sprongen van twee tellen;
• de eieren in eierdozen leggen en tellen;
• de eieren aan de kinderen geven;
• de eieren sorteren op een eigenschap en tellen.

Anke van Boxmeer
en Els van Dijck
Anke van Boxmeer en Els van Dijck
zijn groepsleerkracht van groep
1-2 op basisschool Roald Dahl in
Sint-Michielsgestel. Daarnaast
ontwikkelen zij lesmateriaal voor
Kleuteruniversiteit en jufanke.nl en
schreven zij het boek Spelen met
prentenboeken.
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Op weg naar het hol
Ook Hansje Haas gaat naar het kippenhok om zijn ‘bestelde’ eieren op te halen.
Hij wil ze naar zijn hol brengen, maar…
zijn mandje is te klein. Leg de eieren in
de kring en zet er een mandje bij waar de
eieren niet in passen. Zet een knuffel van
een haas bij de eieren en maak een hol
een stuk verderop in het lokaal. Vraag de
kinderen hoe Hansje Haas de eieren bij
zijn hol krijgt. Laat ze oplossingen bedenken en deze eventueel tijdens de werkles
uitvoeren. Denk aan: een mand of wagentje van Clics maken waarmee de eieren
vervoerd kunnen worden, de kruiwagen
pakken, meerdere keren op en neer lopen
of iets knutselen waar alle eieren in passen. Vraag de kinderen ook de route weer
te geven die Hansje Haas naar zijn hol
moet lopen. Dit kunnen ze doen door een
plattegrond te tekenen, maar ook door
pijlen neer te leggen of een stuk draad
dat Hansje moet volgen.

Het gelegde ei

Nodig • vijf kippen (knuffels, speelfiguren
of afbeeldingen van een kip)
Hansje Haas hupt het kippenhok in. Daar
zitten vijf kippen op een rij. Wie legt er
een ei? Leg vijf kippen naast elkaar in de
kring. Bepaal met de kinderen welke kip
de eerste is en welke de laatste. Leg een
ei onder één van de kippen. Welke kip
heeft een ei gelegd? Laat de kinderen dit
met een rangtelwoord benoemen.
Het eierpad

Nodig • ovale vouwblaadjes • dobbelsteen
• knuffel van een haas
Met een volle mand eieren hupt Hansje
Haas naar zijn hol. Leg een pad van ovale
vouwblaadjes in de kring. Zet Hansje voor
het eerste vouwblaadje. Maak een hol na
het laatste blaadje. Om de beurt gooien
de kinderen met de dobbelsteen en verplaatsen Hansje Haas over het eierpad.

Ei, ei, ei, een opdracht hoort erbij
De eieren liggen in het hol van Hansje
Haas. Voor het paasfeest wil hij elke dag
een ei versieren. De kinderen helpen hem
hierbij. Bij elk ei hoort een opdracht. Stop
deze eventueel in de eieren wanneer ze
open kunnen of schrijf de opdrachten op
de achterkant van papieren eieren. De
opdracht wordt door de groep uitgevoerd.
Hierna versiert één van de kinderen een
ei. Bespreek samen hoe de eieren versierd
kunnen worden en kies een manier die bij
het soort ei past. Als alle kinderen aan de
beurt geweest zijn en alle eieren er prachtig uitzien, kan het paasfeest beginnen!
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Als de muziek stopt zoeken de kippen
een ei op. Start de muziek weer. Haal een
ei weg. Stop de muziek. Welke kip heeft
geen ei? Deze kip gaat even ‘op stok’ (aan
de kant zitten). Ga zo verder.
Het rijm-ei

Nodig • lint
Hansje Haas is bij Kakeltje Kip geweest,
hij heeft eieren opgehaald voor het paasfeest.
Hij geeft één ei het mooiste lint
en vraagt een rijmwoord aan ieder kind.
Strik het lint om één van de eieren. Wijs
op de strik en vraag de kinderen te rijmen
op ‘strik’.
Het zoekgeraakte ei

Hansje Haas is in paniek. Hij heeft zojuist
zijn eieren geteld, maar er mist er één!
Verstop een ei in het lokaal of buiten.
Laat de kinderen naar het ei op zoek
gaan. Kom bij elkaar wanneer het ei
gevonden is en laat het kind dat het ei
heeft gevonden, vertellen waar het lag.
Lukt het om hier een plaatsbepalend
begrip bij te gebruiken?
Zorg voor eieren in verschillende kleuren
en geef elk tweetal een ei. Het ene kind
verstopt een ei terwijl het andere kind de
ogen sluit. Het kind dat het ei verstopte,
vertelt met een plaatsbepalend begrip
waar het ligt, bijvoorbeeld ergens onder.
Het andere kind gaat naar het ei op zoek.
Het woord-ei

Het dans-ei

Nodig • vrolijke muziek • kunststof of
papieren eieren
De kippen hebben heel wat eieren gelegd.
Voorzichtig scharrelen ze tussen de
gelegde eieren. Verspreid de eieren in de
speelzaal. Start de muziek. De kinderen
dansen als kippen tussen de eieren door.
Ontdek het weer groep 6-8

Nodig • wit papier • stift • schaar • rieten
mand • lettermat of stoepkrijt
Met een volle mand hupt Hansje Haas
door het veld. Er rolt een ei uit zijn mand.
Teken kippeneieren op wit papier en
schrijf de volgende woorden op de eieren: kip, haas, hok, tok, stok, stip, strik.
Knip de eieren uit en leg ze in een mand.
Gebruik een lettermat of schrijf de letters

die in de woorden voorkomen in een vierkant veld op het schoolplein.
Eén van de kinderen pakt een ei uit de
mand en zegt het woord in losse klanken.
Een ander kind staat bij de lettermat of
het letterveld en hupt van de ene naar de
andere letter.
Het ei voor …

Nodig • dobbelsteen
Hansje Haas bedenkt bij wie hij de eieren
gaat bezorgen. Plak de letters die aangeboden zijn op een dobbelsteen of schrijf
ze op een beschrijfbare dobbelsteen.
Dobbel en laat de kinderen namen bedenken met de letter die gegooid wordt.
Het versierde ei

Nodig • stoepkrijt
Hansje Haas bedenkt hoe eieren versierd
kunnen worden. Hij oefent op het schoolplein. Teken met stoepkrijt een groot ei
op het schoolplein en laat de kinderen dit
versieren.
De eierdoos

Nodig • eierdozen voor zes eieren
• eieren • dobbelsteen
Om de eieren netjes te bewaren, stopt
Hansje Haas ze in eierdozen. Schrijf de
getallen 1 tot en met 6 op eieren. Zorg
voor zes eieren voor elke doos. Verdeel
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de groep in vieren en zet
een lege eierdoos voor elke
groep. Leg de zes eieren
ernaast. Om de beurt gooien
de groepjes met de dobbelsteen. Ze pakken het ei met
het getal gelijk aan het aantal gegooide ogen en leggen dit in hun doos. Als ze
een getal dobbelen waarvan
ze het ei al hebben, gaat de
beurt voorbij. Welke groep
heeft de doos het eerste vol?
Tip! Speel het spel met een
klein groepje kinderen tijdens de werkles.
Het gebroken ei

Nodig • Engels karton • stift • schaar
Hansje Haas schrikt. Er valt een ei
kapot! Teken één of meerdere eieren op
Engels karton. Knip de eieren in stukken.
Wanneer u meerdere eieren in stukken
knipt, zorg er dan voor dat de kniplijnen
er bij elk ei anders uitzien, bijvoorbeeld:
het ene ei knipt u met zigzaglijnen en
het andere ei met golvende lijnen. Leg
de gebroken eieren in de kring. Vraag de
kinderen of ze Hansje Haas willen helpen.
Puzzel de eieren weer heel.
Het knotsgekke ei

Nodig • ei • repen papier • lijm • stift
Tussen alle eieren ligt een vreemd ei. Geef
een ei armen en benen van muizentrapjes
en teken er twee ogen en een mond op.
Laat het ei aan de kinderen zien. Wat een
knotsgek ei! Het ei kan zich niet inhouden. Hij maakt geluiden en bewegingen
met de k-klank vooraan. Bijvoorbeeld:
klappen, kakelen, kruipen, kuieren, knorren, krioelen, met de vingers knippen,
kraaien, keffen. Vraag de kinderen met
het ei mee te doen.

Het boeken-ei

Nodig • prentenboek over Pasen
Na een dag hard werken is Hansje Haas
moe. Hij nestelt zich in zijn hol met een
mooi boek. Ga gezellig bij elkaar zitten en lees een verhaal over Pasen voor.
Suggesties voor boeken:
• Lotta en de paashaas, Diane Put en Rik de
Wulf, Clavis, 2013
• De koe die een ei legde, Andy Cutbill en
Russell Ayto, Lemniscaat, 2008
• Het schaap dat een ei uitbroedde, Gemma
Merino, Lemniscaat, 2017
• Heksje Mimi tovert kuikentjes, Kathleen
Amant, Clavis, 2016
• Boer Boris en de eieren, Ted van Lieshout
en Philip Hopman, Gottmer, 2016
• Het Paasverhaal, Kathleen Amant,
Uitgeverij De Eenhoorn, Wielsbeke, 2015

Op praxisbulletin.nl vindt u
• extra paasactiviteiten rond Kakeltje Kip
en Hansje Haas
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