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Week 4  

Week 4 – Uitdaging 1  Eieren zoeken 

Laat papa of mama getallen op kunststof eieren schrijven of 
knip eieren uit karton. Voor groep 1 in ieder geval de getallen 
t/m 6 en voor groep 2 t/m 15. Laat ze de eieren verstoppen. 

Zoek de eieren. Als je ze hebt gevonden, leg je ze in de 
volgorde van de getallenrij.  
Hierna laat je ze nog een keer verstoppen. Nu ga je ze weer 
zoeken, maar … je moet eerst de 1 vinden, dan 2, dan 3 en zo 
verder. Kom je een ander ei tegen, dan laat je het even liggen. 
Extra uitdaging: papa of mama verstopt enkele eieren niet. 
Zoek de eieren en ontdek welke getallen ontbreken. 

 

 

Week 4 – Uitdaging 2  De p van Pasen 

Welke klank hoor je bij ‘Pasen’ vooraan? 
Ga in en rondom huis op zoek naar dingen die met de p-klank 
beginnen. Verzamel ze en maak er een foto van.  

Extra uitdaging: ga in tijdschriften, kranten en reclamefolders 
naar de letter p op zoek. Schrijf de p op een vel papier en 
plak alle gevonden letters er omheen. Teken er een leuke 
paashaas of een paasei bij!  
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Week 4 – Uitdaging 3  Dobbelspel 

Zorg voor zes bakjes of bekers en schrijf hier de cijfers 1 
t/m 6 op. Je kunt er ook kaartjes met deze cijfers bij leggen. 

Geef elke speler zes paaseieren. Gooi om de beurt met de 
dobbelsteen. Leg een ei in het bakje gelijk aan het aantal 
gegooide ogen. Ligt hier al een ei? Dan pak je deze eruit. 
Ga door tot er in alle bakjes één ei ligt. Wie heeft nu de 
meeste eieren voor zich liggen? Dit is de winnaar!  

Tip! Vouw de zes bakjes. Dit doe je door 16 vierkantjes te 
vouwen en de hoekjes in te knippen. Google op ‘bakje vouwen’ 
voor een instructie.  

 

Week 4 – Uitdaging 4   Kriebelbeestjesbingo 

Download de kriebelbeestjesbingo en ga buiten naar de 
kriebelbeestjes op zoek. Heb je er één gevonden? Streep hem 
door op de bingokaart. Weet je ook hoe dit insect heet?  

Tip! Heb je geen printer? Download de bingokaart op je 
smartphone of tablet en streep de beestjes digitaal weg.   
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Week 3  

Week 3 – Uitdaging 1  Leer vingerhaken 

Leer vingerhaken. Op de site vind je een instructiefilmpje. Wie 
maakt de langste sliert?  
Versier hiermee de palmpaasstok, de paastakken in huis of 
gebruik de sliert als ketting voor je beer (berenjacht).  

Meet je sliert met een meetlint. Hoe lang is hij?  

Tip! Maak een sliert van anderhalve meter, zodat je kunt zien 
wat ‘anderhalve meter afstand houden’ betekent.  

 

Week 3 – Uitdaging 2  Spiegelen met spullen 

Maak een lange lijn middenin de woonkamer of buiten. Gebruik 
hiervoor een (spring)touw of stoepkrijt (buiten). Maak een 
kunstwerk aan de ene kant van de lijn. Gebruik hiervoor 
spullen die je in huis of in de tuin vindt. Spiegel het kunstwerk 
hierna aan de ander kant van de lijn. Ga bij het kunstwerk 
zitten en laat papa of mama een foto maken.  

Tip! Maak een spiegelkunstwerk voor Pasen met eitjes en  
kuikentjes. 
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Week 3 – Uitdaging 3  Grapjestijd op 1 april 

Leer het volgende versje uit je hoofd: 
Tip! Laat het één keer inspreken en beluister het tot je het kent. 

Pas op, een enge spin 
kijk uit, een grote reus 
pas op, een rare aap 
straks bijt hij in je neus 
pas op, daar komt een muis 
kijk uit, een krokodil 
let heel goed op vandaag 
want het is 1 april! 

Bedenk daarna een leuk grapje voor 1 april en houd iemand 
voor de gek. Zet het grapje op de foto of film.   

 

Week 3 – Uitdaging 4  Lego-eitjes 

Maak paaseitjes van Lego of Duplo. Download hiervoor het 
bestand dat je vindt op de site. In het bestand vind je nog 
veel meer leuke ideeën die je met Lego of Duplo kunt doen, 
zoals:  
- maak een paaskuiken 
- blaas een paasei (pingpongbal) door een baan van Duplo 
- blaas een paasei door poortjes 
- bouw een vervoermiddel voor de Paashaas, mét plek voor alle 
eitjes  
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Week 2 – Uitdaging 1  Leer strikken 

Groep 2: 
Leer deze week strikken. Verzamel hierna alle veterschoenen 
die in huis aanwezig zijn, strik ze allemaal en maak een foto. 
Hoeveel schoenen heb je gestrikt?  
Boekentip: Gestrikt! van Milja Praagman 

Groep 1: 
Doe mee aan bovenstaande uitdaging of verzamel alle 
schoenen in huis en zet ze op volgorde van klein naar groot. 
Maak een foto.  

 

Week 2 – Uitdaging 2  Stuur een kaart 

Verzamel al je knutselspullen, mooiste stiften en kleurpotloden 
en maak kaarten en/of tekeningen. Schrijf een boodschap op 
je kaarten en schrijf je eigen naam erop. Breng je kaarten / 
tekeningen naar een verzorgingshuis, doe ze in de brievenbus 
bij iemand die alleen is, iemand die in de zorg werkt of gewoon 
iemand die je mist. Maak een foto van je kaarten of van het 
moment waarop je ze in de brievenbus doet. 
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Week 2 – Uitdaging 3  Huisnummerbingo 

Print de bingokaart en zoek de getallen in de wijk. Hogere 
getallen, zoals 58, ken je misschien niet, maar de afzonderlijke 
cijfers 5 en 8 ken je wel. Benoem de getallen die je vindt en 
maak een foto van je volle bingokaart. 

Ga je niet meer naar buiten? Zoek de getallen dan in huis. 
Kijk goed rond, er zijn zeker getallen te vinden.  

 

 

Week 2 – Uitdaging 4   Leg je naam 

Leg je naam met spullen die in huis of buiten te vinden zijn. 
Als je je naam nog niet kunt schrijven, vraag je papa of 
mama jouw naam op een groot vel papier te schrijven. Jij 
versiert je naam of legt je naam na.  

Leg je naam een aantal keer, met verschillende materialen. 
Maak er een foto van.  
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Week 1 

Week 1 – Uitdaging 1   thema feest 

Maak een ringenslinger. Knip repen uit wit of gekleurd papier. 
Neem de eerste reep en plak de uiteinden tegen elkaar. Steek 
er een tweede reep door en plak de uiteinden hiervan ook aan 
elkaar. Ga zo verder.  

Wie maakt de langste slinger? Stuur een foto naar je 
leerkracht. 

 

 

Week 1 – Uitdaging 2  thema feest 

Maak een taart. Gebruik je fantasie en wees creatief. Je kunt 
een taart van papier maken, maar ook van dozen, van 
(schuur)sponzen, piepschuim, rubber of klei. Ga naar buiten, 
geniet van de zon en maak een zandtaart. Of duik met papa 
of mama de keuken in en bak een lekkere taart of cake.  

Deel foto’s van je mooiste taart met de leerkracht. Oei, dat 
wordt lastig, kijken naar al die heerlijke creaties!  

 

 


