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Paasspeurtocht 
Vier het paasfeest met deze gezellige speurtocht. 
De kinderen speuren in groepjes op of rondom de school naar grote, 

kartonnen paaseieren.  

Op elk paasei staat een opdracht. De opdracht wordt uitgevoerd en de 

kinderen gaan op zoek naar de volgende opdracht.  
Voorbereiding: 

* bekijk de opdrachtkaarten en kies het gewenste aantal spelletjes uit. 

* print de benodigde opdrachtkaarten en knip ze uit. 

* print het grote ei op stevig, gekleurd papier en knip het ei uit. Voor elk spel heb 

je een ei nodig.  

* plak de opdrachtkaarten op de grote eieren. 

* zorg voor chocolade-eieren in een zakje, minimaal 10 per groepje.  

* regel hulpouders of kinderen van groep 8 die een groepje begeleiden.  

* bepaal het gebied waarin de speurtocht plaatsvindt.  

Print eventueel een plattegrond van dit gebied voor de groepsleiders. 
* hang de kartonnen paaseieren rondom de school of in het dorp/de wijk op. 
Bevestig ze met punaises aan bomen. 

* de speurtocht kan beginnen! De kinderen mogen de opdrachten in willekeurige 

volgorde langsgaan. Het is niet erg wanneer er meerdere groepjes met dezelfde 
opdracht bezig zijn. Na elke opdracht kunnen de kinderen een ei op hun 

spelletjeskaart inkleuren.  

Veel plezier! 

www.jufanke.nl 
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Eieren in de mand 
Benodigdheden: paaseieren en een mand of doel (basketbalring, korfbalpaal, 

ballenboom) 

De paashaas schildert de eitjes en mikt ze 

vervolgens in zijn mand. 

Iedereen krijgt vier paaseieren.  
Mik de paaseieren in de mand/het doel.  

Tel hoeveel eieren je raak gegooid hebt.   
 

Overgooispel 
Benodigdheden: paasei  

De kippen gaan in een rij staan en gooien de eitjes naar elkaar.  

Zo belanden ze snel in het mandje voor de paashaas.  

Ga met je groepje in een kring of op een rij staan en gooi de paaseieren 
naar elkaar. Tel hoeveel keer jullie over kunnen gooien, zonder dat het ei 

valt. Lukt het om 10 keer over te gooien, dan krijgt iedereen een eitje.  
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‘k Heb een paasei in mijn hand 
Benodigdheden: paasei  

De paashaas gaat met de eitjes op pad, het hele land door. Waar zou hij ze 

verstoppen? 

Zing het liedje: ‘k Heb een paasei in mijn hand’, terwijl een kind de ogen sluit. 

Wanneer het lied afgelopen is, raadt dit kind wie het paasei heeft. 

 

‘k Heb een paasei in mijn hand 

die gaat reizen door het land 

leg ik ‘m hier, leg ik ‘m daar? 

als je ‘m vindt dan zeg je ’t maar. 

Fluisterspel 
De paashaas hopt zachtjes door de tuin. Niemand mag hem horen. 

Ga in een kring staan. Een kind bedenkt een woord dat met Pasen te 

maken heeft en fluistert dit door aan het volgende kind.  

Zo gaat het woord de kring rond.  

Het laatste kind vertelt wat hij/zij doorgekregen heeft.  

Speel het spel een aantal keer. 
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  Rekken en strekken 
De Paashaas rekt zich eens goed uit. Hij heeft nog veel te doen vandaag. 
 

Wie kan.... 

* het langst op een been staan? 

* het langst op een been staan, waarbij je het andere been vasthoudt? 

* het verst springen met twee voeten tegen elkaar? 

* het snelst springen met twee voeten tegen elkaar? 

* met paaseieren jongleren? 

 
Paaseieren boules 

Benodigdheden: paaseieren en een steen / takje. 

O jee, de eitjes vallen uit de mand en rollen alle kanten op! 

 

Ga op een rij staan. Ieder krijgt drie paaseieren. Gooi een steen of takje een 
eindje verderop. Gooi een voor een je paasei zo dicht mogelijk bij de 

steen/tak. Degene die het ei gooide dat het dichtst bij de steen/tak ligt, 

wint. 
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  Hints 
Na een lange werkdag, zakt de paashaas heerlijk in zijn luie stoel.  

Zal hij kip vragen of een spel te komen spelen? 

Een kind bedenkt iets dat met Pasen te maken 

heeft en beeldt dit uit. De andere kinderen raden. 

Daarna is het volgende kind aan de beurt om uit te 

beelden. 

 
Tikspel 

Benodigdheden: grasveld/speeltuin/speelplaats 

De paashaas huppelt door het dorp. Hij kijkt goed uit, de kinderen mogen hem 

niet zien. 

Een kind is de tikker (Paashaas). De anderen kinderen lopen vrij rond. 

Wanneer de Paashaas een kind wil tikken, roept dit kind vlug een woord dat 

met Pasen te maken heeft. De Paashaas mag dan niet tikken. Het kind gaat 
met de armen over elkaar staan en kan vrij gemaakt worden doordat een 

ander kind er een rondje omheen loopt. 
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Paaseieren zoeken 
Benodigdheden: paaseieren en een grasveld/speeltuin/speelplaats 
 

De paashaas verstopt de eitjes. Kun jij ze vinden? 

De groepsleider verstopt paaseieren, terwijl jullie de ogen sluiten.  

Spreek af hoeveel eieren er gezocht moeten worden.  

Zoeken maar! Na het zoeken mag je enkele eitjes opeten. De andere eitjes 
bewaren we voor de volgende spelletjes. 

 
Paashazenrace 

Benodigdheden: grasveld/speeltuin/speelplaats, eventueel een rieten mandje 

De paashaas heeft het zo druk. Hij kan wel wat hulp gebruiken.  

Kun jij een hulphaas worden? 

Spreek een parcours af en leg dit om de beurt huppelend of springend af. 

 


