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TITEL:  Paaseieren                     Materiaal: Gekleurde (schud)eieren, bakjes of mandjes, muziekdoosje 

   Babyvariatie: Knuffelkonijntje+ dekentje 

Rustige activiteit:  

Mijn handen zijn verdwenen. Verstop je handen achter je rug.  

Variatie: Verstop je handen ergens anders: onder je billen, je benen, achter je hoofd, … 

Variatie: De paashaas is verdwenen: Laat een gesloten vuist zien. Steek vanaf ‘Ja daar is ‘ie weer’ twee 

vingers op als de oren van de paashaas. Maak weer een vuist en herhaal het spelletje. 

 Klapspel: Zing je favoriete klaplied en verzin samen met de kinderen klapvariaties.  

Bijvoorbeeld A ram sam sam of Klappen. 

 

Begroeting: Muziekkwartier of ander begroetingslied 

Beweegspel / Beleefspel voor baby’s met een knuffelkonijn en een dekentje. 

Kleine konijntjes, hop hop hop Bekijk de video voor de spelvoorbeelden voor peuters en voor baby’s. 

Beweegspel: Ga samen liggen op het kleed. Vanaf ‘kleine konijntjes, hop hop hop’ springt iedereen 

rondom het kleed als konijntjes tot het stopt. 

Baby Beleefspel: Neem een knuffelkonijntje en dek deze toe met een dekentje. Aai het konijntje bij het 

langzame deel. Bij het snelle deel laat je het knuffelkonijntje rondspringen en benader je de baby’s één 

voor één. Blijf binnen het zicht van de baby’s zodat ze het diertje kunnen volgen. Daarna slaapt het 

konijntje weer onder de deken en begint het opnieuw. 

Themaspel   Spelmateriaal: Gekleurde (schud)eieren, bakjes of mandjes. 

Geef elk kind een bakje of mandje om de eieren in te doen. 

Kleine konijntjes, hop hop hop: Tekstvariatie: zie de tekst op de achterkant. 

Verstop steeds enkele eieren van één kleur onder het kleed of een doek.  

Laat kinderen ze pakken. Peuters kunnen dit om de beurt, baby’s en dreumesen kiezen hun eigen tempo.  

A ram sam sam: Zing de tekst over de kleur en schud of tik met de eieren: 

Het rode ei het rode ei, schudden schudden schudden schudden met het rode ei. (2x) 

De rode, de rode, schudden schudden schudden schudden met het rode ei. (2x) 

Zing in plaats van ‘schudden’ ‘tikken’ wanneer jullie tikken met de eieren. 

Herhaal nu deze twee spelletjes met een andere kleur. 

Peuterspel: Rood, rood ik zie rood: Kinderen benoemen de eieren in hun eigen bakje en laten deze zien.  

Speel het hoog/laagspel met dit ei. Herhaal het spel nu met een andere kleur. 

 

Dreumes en babyspel: In & uit: doe de eieren in en uit het bakje.  

Mijn eieren zijn verdwenen: Draai het bakje om en leg de eieren eronder. Kinderen tillen het bakje op. 

Speel het hoog/laagspel met een ei. Sommige kinderen zoeken al dezelfde kleur die jij hebt. 

Rustige afsluiting:  Materiaal: een muziekdoosje 

Na het opruimen van de eieren gaan de konijntjes slapen. Laat een mooi muziekdoosje horen. 
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Liedteksten  

Het paginanummer waar de toelichting op het spel in het boek is te vinden staat onder het lied. 

De opnames van de liedjes staan in de online omgeving van Het Muziekkwartier. 

 

Mijn handen zijn verdwenen, ik zie geen handen meer. 

Waar zijn ze nou gebleven? … Ja! Daar zijn ze weer! 

(Pagina 161) 

De paashaas is verdwenen, ik zie geen paashaas meer. 

waar is die nou gebleven? Ja! Daar is ‘ie weer! 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

A ram sam sam, a ram sam sam, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

Aravi, aravi, goeli goeli goeli goeli goeli ram sam sam 

(Pagina 144) 

Het rode ei het rode ei, schudden schudden schudden schudden met het rode ei. (2x) 

De rode, de rode, schudden schudden schudden schudden met het rode ei. (2x) 

Klappen 

We klappen in de handen, klap klap klap.  

We klappen in de handen….. klappeklappeklap.  

(p. 159) 

Zie je de konijntjes slapen? ’t Is allang al dag. 

We gaan ze wakker maken met een grote lach. 

Kijk wat lief. Oh wat lief. Sta maar op. 

Kleine konijntjes hop hop hop, kleine konijntjes hop hop hop. 

Kleine konijntjes hop hop hop, Kleine konijntjes hop en stop. 

 

Variatie 2e deel wanneer je maar één konijn hebt: 

Lief klein konijntje, hop hop hop, lief klein konijntje, hop hop hop. 

Lief klein konijntje, hop hop hop, Lief klein konijntje, hop en stop. 

Variatie bij het spel met eieren onder het doek: 

Zie je daar de paashaas slapen? ’t Is allang al dag. 

We gaan de eitjes pakken, met een grote lach. 

Zoek zoek zoek, zoek zoek zoek. Sta maar op. 

Pak maar een eitje, ei ei ei, pak maar een eitje, ei ei ei, 

Pak maar een eitje, ei ei ei, pak maar een eitje, en zit stil. 

Rood, rood, ik zie rood,  

[NAAM] mag rood gaan zoeken/halen/brengen/pakken/… 

In, in, rammelaar er in, rammelaar er in.  

Schudden, schudden en dan… rammelaar er uit. 

(Pagina 156) 
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