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20 ideeen met plastic eieren
1. Maak schudkokers door de eieren te vullen met verschillend materiaal zoals zout,
suiker, knikkers, water, munten, mais en rijst. Vul telkens twee eieren met
hetzelfde materiaal, zodat de kinderen luistermemorie kunnen spelen.
2. Vul de eieren met kleine voorwerpen of afbeeldingen waarop je kunt rijmen zoals
een gum, blok, plastic koe, kraal. De eieren worden een voor een geopend en de
kinderen bedenken een rijmwoord op het voorwerp dat in het ei zit.
3. Speel het spel ‘Wat zit er in mijn ei?’ Vul de eieren met kleine voorwerpen of
afbeeldingen. Een kind mag kijken wat er in het ei zit en omschrijft dit voorwerp
aan de groep. De groep raadt.
4. Vul de eieren met letters (flanelbordletters, magnetische letters of letters op
kleine letterkaarten). Er wordt een ei geopend. Vraag de kinderen wie weet welke
letter dit is. Bedenk woorden die met deze letter beginnen.
5. Plak letters die in de groep aangeboden zijn op de eieren. Vul de eieren met kleine
voorwerpen of afbeeldingen die met die letter beginnen.
6. Plak op alle eieren een getal, van 1 t/m ... Laat de kinderen de eieren in de juiste
volgorde leggen. Stop de juiste hoeveelheid in het ei (bijvoorbeeld chocolade eitjes of
teldopjes).
7. Plak op alle eieren een getal, van 1 t/m ... Laat de kinderen de eieren in de juiste
volgorde leggen. De kinderen sluiten de ogen terwijl jij een ei weg haalt. Vraag de
kinderen welk getal weg is.
8. Vul de eieren met kaartjes met de getalsymbolen en kaartjes met de
dobbelsteenstructuur. De kinderen zoeken de bijbehorende eieren bij elkaar.
9. Nummer vijf eieren. Verstop ze in of buiten de klas. Een kind zoekt de eieren,
maar moet ze in de juiste volgorde brengen, eerst 1, dan 2 enzovoort.
10. Leg enkele eieren op een rij in de kring. De kinderen sluiten de ogen terwijl jij iets
in een van de eieren verstopt. De kinderen raden welk ei het is door het
rangtelwoord te noemen: eerste, laatste, derde.
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11. Leg de eieren in de kring. Een kind verlaat de kring terwijl een ander kind een
klein voorwerp in een van de eieren stopt. Het kind komt terug en raadt in welk ei
het voorwerp zit, terwijl het kind de eieren een voor een aanraakt en telt, 1, 2,
3...
12. Zoek iemand die ... Vul de eieren met kaartjes met de getalsymbolen en kaartjes
met de dobbelsteenstructuur. Geef alle kinderen een ei. De kinderen zoeken het getal
bij het getalpatroon.
13. Zet mandjes met daarop getalkaartjes klaar. De kinderen helpen de paashaas
door het juiste aantal eieren in het mandje te leggen.
14. Stop de eieren in een eierdoos. Vraag de kinderen hoeveel eieren er in de doos
zitten. Haal enkele eieren weg en vraag hoeveel er weg zijn.
15. De paashaas (een kind) loopt met een mandje met tien eieren door de kring. De
kinderen sluiten de ogen. De paashaas legt enkele eieren op de grond in de kring. De
kinderen kijken, tellen en raden hoeveel eieren er in het mandje zitten.
16. Speel het spel ‘k Heb een paasei in m’n hand’ terwijl een kind de ogen sluit en na
het zingen van het liedje raadt wie het paasei heeft.
17. Teken met een watervaste stift een grote vorm of getal op het ei. Zorg
ervoor dat de vorm of het getal de twee helften van het ei beslaat. Maak alle
eieren open en leg de helften in de kring. De kinderen maken de eieren weer heel.
18. Gebruik vier eieren. Stop een voorwerp in een van de eieren. De kinderen volgen
het ei met het voorwerp, terwijl jij de eieren door elkaar husselt. Vraag de kinderen
waar het ei met het voorwerp ligt.
19. Leg tien eieren op een rij. Spreek een geheim ei af, terwijl een kind naar de
gang is. Dit kind pakt de eieren een voor een. Hoeveel eieren worden er gepakt
voordat het geheime ei gepakt wordt?
20. Verstop de eieren in of buiten de klas. De kinderen gaan op zoek naar de eieren.

