
Dag leerlingen van het vierde leerjaar! 

Wij hebben voor jullie een paasboek gemaakt. 

Hierin vinden jullie leuke spelletjes en opdrachten 

om thuis in de paasvakantie te doen. 

Stuur zeker een foto of filmpje naar een van de 

juffen! 

 

jana.verschooren@dereuzenboom.be          silke.poelmans@dereuzenboom.be 
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1. Karel de kip (knutselen) 

 

1) Neem een groen tekenpapier en een schrijfpotlood. 

2) Leg je ene handpalm op je blad (met je vingers een beetje uit elkaar) en teken met 

je andere hand met potlood rond je ene hand.  

3) Neem nu een geel kleurpotlood en teken een snavel aan de duim. 

4) Teken met een rood kleurpotlood onder de snavel een lelletje en bovenaan op de 

kop een kam. Geef de kip ook een oogje. 

5) Rond de nek van Karel maak je een groene strik. 

6) Met een oranje kleurtje mag je twee kippenpoten tekenen. 

7) Klaar om onze Karel te versieren? Versier de wijsvinger met boogjes, allemaal in 

een andere kleur. 

8) De middelvinger krijgt bolletjes in verschillende kleuren. 

9) Zet sterretjes in kleuren naar keuze op de ringvinger en zet nadien ook nog 

vierkantjes op de pink. 

10) Op de buik teken je nog een paasei met streepjes. 

 

Ziezo, Karel is klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Paaskonijn (knutselen) 

 

Wil jij graag een paaskonijn vouwen? 

Dan vind je hier een stappenplan. 

Veel succes! 

 

 

 



 

3. Paasspelletjes (spelen) 

 

A. Paasrace 

Zet een parcours in je woonkamer of tuin uit en ga de strijd aan tegen elkaar. 

Leg een ei (gekookt of ongekookt) op een lepel, houd deze stevig vast en volg het 

parcours. 

WIST JE DAT? 
Een ongekookt ei is natuurlijk vloeibaar vanbinnen. Durf jij het aan? 

 

Een parcours kan volgende elementen hebben: 

• Over een stoel heen lopen; 

• Een rondje draaien; 

• Achterstevoren lopen; 

• …; 

• Beleef vooral plezier! 

Extra moeilijk is het als je de lepel vasthoudt met je mond 

en NIET aanraakt met je handen! 

Wie is het snelst aan de finish? Wie doet dit zonder het ei te laten vallen? 

  

B. Paasbossen 

Maak het woord PASEN met takjes en blaadjes uit het bos of uit je tuin. 

Let op! Gebruik alleen dingen die al op de grond liggen en dus al van bomen of 

planten gevallen zijn. Trek niet zomaar iets uit! 

 

C. Paaspetanque 

Voor deze opdracht heb je paaseitjes en een bal nodig. 

Hoe gaat het spel? 

Gooi de bal ergens in de tuin. 

Gooi elk een paasei zo dicht mogelijk bij de bal.  

De persoon van wie het ei het dichtst bij de bal ligt, is gewonnen! 

Je kan deze spelletjes met het hele gezin spelen! Wie daag jij uit? 

 

 



 

4. De paashaas op pensioen (knutselen) 
 

De paashaas heeft het helemaal gehad! Altijd dat sleuren met die mandjes vol 
chocolade, dat heeft hij ondertussen lang genoeg gedaan. De paashaas gaat op 
pensioen! 

Welk dier zou de paashaas kunnen vervangen? Wordt het een paaskat? Een 
paasgiraf? Of een ander paasdier? Zal dan ook de vorm van de eitjes veranderen? 
Hoe zou het dier de eitjes in elke tuin krijgen? 

 

1) Ik verzamel:  
Schrijf zoveel mogelijk dieren op die de paashaas kunnen vervangen. Maak er een 
woordveld van. Vaak komen de beste ideetjes pas wanneer je denkt: “Nu weet ik 
helemaal niets meer!” Blijf zoeken tot je wel dertig dieren gevonden hebt! 

 

2) Ik selecteer: 
Omcirkel in je woordveld welk dier je kiest als vervanger van de paashaas. 

Wat is de naam van het dier? …………………………………………. 

 

3) Ik knutsel: 
Enkele materialen die je kan gebruiken bij het uitwerken van je vervanger:  

• papier 
• klei 
• wc-rollen 
• wol 
• eierdozen 
• kleurpotloden 
• stiften 
• … 

 

Laat je inspiratie en creativiteit de vrije loop! 

Veel succes! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Gooi een paasverhaal (spelen en vertellen) 

 

Je gooit met één dobbelsteen en telt het aantal ogen. Tel je bijvoorbeeld 1 oog, dan 

vertel je een verhaal over de paashaas die gaat verdwalen in een grot. Je mag het 

verhaal opschrijven of vertellen aan iemand thuis. 

Veel plezier! 

 

 WIE WAT WAAR 

 

de paashaas  is verdwaald in een grot 

 

de paashaas kookt voor een 
vriend 

op de boerderij 

 

de paashaas eet een giftige 
appel 

aan het kasteel 

 

de paashaas sporten en struikelt 
over een steen 

in het bos 

 

de paashaas wordt gescheiden 
van een vriend 

in de woestijn 

 

de paashaas overleeft een 
hevige storm 

aan de vijver 

 

  



6. Paasvormpjes met zoutdeeg (knutselen) 

 

1) Meng één kopje zout met drie kopjes bloem en één kopje water in een diep bord. 

2) Kneed goed en voeg eventueel wat extra bloem toe als het te nat is of wat extra 

water als het te droog is. Het deeg mag niet meer aan je handen blijven plakken… 

Dan is het perfect om uit te rollen! 

3) Steek vormpjes uit of maak eigen creaties. Vergeet geen gaatje te voorzien (met 

een tandenstoker of satéstokje) als je ze nadien in een paasboom wil ophangen met 

een touwtje. 

4) Nu moeten de figuurtjes in de oven (100°C, 1à3 uur). Je kan ze ook gewoon laten 

drogen (maar dat duurt wel wat langer). 

5) Als je zin hebt kan je ze beschilderen! 

6) Ga op zoek naar een mooie paastak en versieren maar! 

 

Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Eieren… (smullen) 

 

A. Hoe koken we eieren? 

1) Prik een gaatje in de bolle kant van de eieren. 

Waarom? 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Doe de eieren in een kookpot met voldoende koud water en wat zout. 

3) Breng het water aan de kook. 

4) Neem de eieren na het koken uit het kookwater en laat ze schrikken onder de 

koude kraan.  

Waarom? 

……………………………………………………………………………………………… 

Kooktijden: 

De tijd begint te tellen vanaf dat het water kookt. 

3 minuten Heel zachtgekookt (het eiwit is nog wat lopend) 

4 minuten Zachtgekookt 

5 minuten Halfzacht gekookt 

8-10 minuten Hardgekookt 

 

Tips & trucs: 

- Haal de eieren een half uur voor het koken uit de koelkast en laat ze 

op kamertemperatuur komen.  

- Zorg ervoor dat de eieren volledig onder water staan.  

- Draai de eieren na één minuut koken om, op deze manier blijft de 

eierdooier beter in het midden zitten. 

 

B. Hoek maken we een omelet met kaas? 

1) Kluts de eieren in een kom en roer er de kaas eronderdoor. 

2) Smelt bakboter in een pan en bak er het goedje enkele minuutjes in. 

3) Breng op smaak met peper en zout. 

 

 

 



Omelet met … 

Een omelet kan je met verschillende soorten groenten of vlees maken. 

Ken je hier enkele voorbeelden van? 

Omelet met ……………………………………………… 

Omelet met ……………………………………………… 

Omelet met ……………………………………………… 

WIST JE DAT? 
Op 8 oktober 2010 is in Turkije de grootste omelet ooit gebakken. In totaal zijn er 110.000 eieren 

gebruikt om de reusachtige omelet van 4.400 kilo te bakken. 

 

C. Hoe maken we een spiegelei of ‘paardenoog’? 

1) Smelt bakboter in een pan. 

2) Breek de eieren in de pan. Doe dit voorzichtig zodat het eigeel niet breekt. 

3) Bak de eieren tot je een spiegelei hebt. 

 

Een spiegelei met … 

Een spiegelei kan je met verschillende andere dingen eten. Ken je deze?  

Uitsmijter = 

………………………………………………………………………………………… 

Croque madam = 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vergeten jullie het resultaat van jullie activiteit niet 

door te sturen naar een van de juffen? 

Maak een foto of een filmpje OF schrijf een brief of 

e-mail zodat jullie alle ervaringen met ons kunnen 

delen! 

We missen jullie heel erg! Vrolijk Pasen! 

Juf Jana, Juf Silke en juf Griet 


