
INTRO

Pasen, een feest waar alle kinderen naar uitkijken. Waarschijnlijk het lekkerste feest dat ze 
kennen. Het blijft spannend … Zullen er chocolade-eieren zijn? Is de paashaas geweest? Vinden 
we alle verstopte chocolade-eitjes?

In dit boek brengen Luuk en Lotje een bezoek aan boer Teun. Tijdens hun bezoek maken ze 
kennis met verschillende dieren: lammetjes, konijnen en kuikens. Ze nemen hun mandje mee 
voor de paaszoektocht. Ze krijgen niet alleen chocolade en eitjes maar ook paastakken mee naar 
huis. Thuis gaan ze aan de slag: ze knutselen net zo’n mooie paasboom als boer Teun.

Een prentenboek waar de peuters kennismaken met het paasgebeuren en alle rituelen die daarbij 
horen zodat je in de klas aan de slag kunt gaan. Veel plezier!

LESMAP 

Luuk en Lotje.  
Het is Pasen!
Auteur: Els Van Esbroeck

ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

OD NED 2.7 De kleuters kunnen in een gesprek met een eenvoudige maar relevante vraag of 
met commentaar reageren.

OD NED 1.3 De kleuters kunnen een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, 
ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
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Overzicht lesmap

KRINGACTIVITEIT  
LEES- EN INLEEFMOMENT

Samen met de kinderen bouw je het verhaal 
opnieuw op aan de hand van de prenten. Stel zo 
veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen om 
hun woordenschat op een spontane manier ver-
der op te bouwen.

P. 4

ACTIVITEIT 2 

PAASTAK VERSIEREN

Laat de kinderen, net zoals Luuk en Lotje, de 

paasboom versieren. De paasboom is al erg mooi 

met de geschilderde takken. 

We maken hangers zodat hij 

nog mooier wordt! 

P. 8

ACTIVITEIT 1  
PAASTAKKEN MAKEN 

Geef de kinderen, net zoals Luuk en 
Lotje, takken (van de krulhazelaar) 
zoals op de boerderij van boer Teun 
zodat ze een mooie paasboom 
kunnen maken.

P. 7

ACTIVITEIT 3  
KUIKENTJE-PIKT-MAÏS-SPEL 

De kuikentjes hebben honger. Weet je 
wat kuikens eten? Ze vinden maïs heerlijk. 
Ze pikken de maïskorrels als eerste uit de 
zadenmengeling. Wil je ervoor zorgen dat 
de kuikens hun buikje vol kunnen eten?

P. 8



ACTIVITEIT 6  
OREN ZOEKEN – WASKNIJPERSPEL

De konijnen hebben geen oren. Help jij mee oortjes 
verzamelen? Ieder konijn krijgt twee oren. Niet meer, 
niet minder.

P. 15

ACTIVITEIT 7  

EIEREN TE KOOP!

We gaan eieren kopen.

P. 17

ACTIVITEIT 4  
KONIJNTJES MET 
MAGNEETFICHES 

Zie je de konijntjes op de kaart? Waar 
kijken ze naar? Naar paaseitjes! De 
kinderen vinden het leuk om 
de eitjes te leggen 
en ze dan met de 
magneet weer ‘weg te 
toveren’. Wist je dat de 
magneetfiche ook op 
het staartje past?

P. 11

ACTIVITEIT 5   

DE PAASHAAS EN ZIJN VERFDOOS

De paashaas wil nog veel eitjes versieren maar zijn 

verfdoos is leeg. Help mee alle juiste kleuren/patronen te 

verzamelen!

P. 13
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KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

Doel:  Samen met de kinderen bouw je het verhaal opnieuw op aan de hand 
van de prenten. Stel zo veel mogelijk open vragen en ga samen op zoek 
naar de antwoorden. Dat helpt de kinderen om hun woordenschat op 
een spontane manier verder op te bouwen.

OD NED 1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, 
begrijpen.

OD NED 1.2 De kleuters kunnen voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.

BENODIGDHEDEN 

 - boek Luuk en Lotje. Het is Pasen!

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.
Lees de titel. De volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.

 - Wat zie je?
 - Waar zou het boek over gaan?
 - Wat heeft Lotje vast?
 - Welke dieren zie je? Weet je hoe de kindjes van deze dieren heten?
 - Waar zijn Luuk en Lotje?
 - Wat doen ze?
 - Zie jij wat er verstopt is?

TIJDENS HET LEZEN

PRENT 1
 - Het is een speciale dag. Weet jij nog welke dag?
 - Wat gaan Luuk en Lotje doen?
 - Zie jij wat er klaarstaat? (mandjes) Hoeveel tel je er?
 - Wat heeft papa in zijn handen? Wat zou er in de zak zitten?
 - Wat zouden ze gaan doen?
 - Zijn Luuk en Lotje blij? Hoe zie je dat?

TIP: Lees het boek een eerste keer door. Na het lezen kun je de kinderen vragen naar 
hun herinneringen rond het paasgebeuren.
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PRENT 2
 - De papa van Luuk en Lotje ziet er een beetje gek uit. Hoe komt dat?
 - Hij heeft zich verkleed. Wat is hij?
 - Ze eten een speciaal ontbijt. Een paasontbijt. Wat eten Luuk en Lotje? Eet jij graag een 

gekookt eitje?
 - Eet mama ook een gekookt eitje? Zullen we eens tellen hoeveel eitjes er op tafel staan?
 - Ken je de bloemen die op de kast staan?

PRENT 3
 - Hebben Luuk en lotje hun pyjama nog aan?
 - Wat deden ze aan? Welk dier zijn ze nu?

PRENT 4
 - Waar zitten Luuk en Lotje in?
 - Waar gaan ze naartoe?
 - Luuk kan niets zien. Hoe komt dat? (De oren zitten in de weg.)
 - Wie gaat er allemaal mee naar de boerderij?
 - Met hoeveel zijn ze samen?

PRENT 5
 - Waar zijn Luuk en Lotje aangekomen?
 - Zijn Luuk en lotje alleen op de boerderij?
 - Zie je nog kinderen die verkleed zijn?
 - Waarin hebben de kinderen zich verkleed?
 - Als jij mocht kiezen, als wat zou je dan verkleed gaan?
 - Zijn er nog mama’s of papa’s die zich verkleed hebben zoals de papa van Luuk en Lotje? 

Als wat zijn ze verkleed?
 - Heeft iedereen een mandje bij zich? Zullen we eens tellen?
 - Ik zie een pijl. Wat staat er op de pijl?

PRENT 6
 - Waar verzamelen de kinderen?
 - Heb jij zo’n boom in de tuin?
 - Wat hangt er in de boom? Zullen we eens tellen hoeveel eieren er in de boom hangen?
 - Wat heeft boer Teun in zijn handen?
 - Als boer Teun de klok luidt mogen de kinderen iets doen. Weet je nog wat?

PRENT 7
 - Waar rennen Luuk en Lotje eerst naartoe?
 - Hoeveel kippen zijn er? Hoeveel witte kippen? Hoeveel bruine kippen? Zullen we eens 

tellen?
 - Zie je de kindjes van de kip? Hoe heet een kindje van een kip? (Kuiken) Tel je mee 

hoeveel kuikens er zijn?
 - Oei, wat doet Luuk? Is het een chocolade-ei? Hoe weet je dat het geen chocolade-ei is?
 - Zie jij nog andere eieren verstopt in het kippenhok? Hoeveel tel je er?

PRENT 8
 - Waar zoeken Luuk en Lotje nu eieren?
 - Welk dier zie je?
 - Hoe heet het kindje van een schaap? Hoeveel zie je er? Zullen we eens tellen?
 - Wat doen Luuk en Lotje met de eieren?
 - Hebben ze al veel eieren?
 - Zie jij nog eieren die verstopt zijn en die Luuk en Lotje nog niet gevonden hebben? Zie je 

het chocoladehaasje?
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PRENT 9
 - Waar zoeken Luuk en Lotje nu?
 - Bij welke dieren zijn ze?
 - Welke kleur van konijntjes zie je allemaal?
 - Dat zijn er wel heel veel! Zouden we ze allemaal kunnen tellen?
 - Zie jij nog eitjes verstopt? Waar?
 - Wie zijn mandje is vol?

PRENT 10
 - Het is tijd om naar huis te gaan.
 - Wat krijgen Luuk en Lotje van boer Teun? Wat heeft mama vast? Wat heeft papa vast?
 - Ze hebben een plan. Wat gaan ze doen?
 - Heb jij thuis een paasboom? Hoe heb je hem versierd? Zwaaien jullie mee naar boer Teun?

PRENT 11
 - Weet je nog wat mama kreeg van boer Teun?
 - Wat doen Luuk en Lotje met de eieren?
 - Wat gebruiken ze?
 - Hoe moet Luuk de veertjes op de eitjes vastmaken?

PRENT 12
 - Vind jij de paasboom mooi geworden?
 - Zou jij graag een paasboom in de klas willen?
 - Wat zou jij erin hangen? Hoe zou je dat maken?

NA HET LEZEN

Herhaal de vragen die je stelde bij de cover.
Zoek samen antwoorden.

Het boek blijft in de boekenhoek/-kring beschikbaar voor de kinderen. Ze kunnen het doornemen wanneer ze 
willen.
Het boek nodigt uit om in kleine groep in te gaan op onder andere het aspect tellen. Er zijn veel aantrekkelijke 
pagina’s die ideaal zijn om samen te tellen.
Zet het boek zo aantrekkelijk mogelijk in je kring. Geef het een prominent plekje zodat ze er snel naar kunnen 
grijpen.
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BENODIGDHEDEN:

 - takken 
(Het is niet altijd gemakkelijk om takken van de (krul)hazelaar te vinden. Daarom gaan wij aan de slag met 
gewone takken. Maak een wandeling in de schoolomgeving op zoek naar takken, breng zelf takken mee of 
vraag de kinderen om een tak mee te brengen. We maken er samen een prachtige paasboom van.)

 - (pastel)verf/poscastiften of andere verfstiften
 - fijne penseeltjes of oorstokjes
 - schort
 - tafelbeschermer
 - vaas of pot (verzwaren met zand)
 - afplaktape/extra bloesemtakken (optioneel)
 - vernislijm (optioneel)

VOORBEREIDING

STAP 1: De kinderen doen een schort aan.

STAP 2: Elk kind kiest een tak.  
Eventueel kun je de tak op een aantal plaatsen afplakken met papiertape. Dat kunnen de 
kinderen zelf door een aantal stukjes af te scheuren van de tape zodat ze die zelf op de tak 
kunnen bevestigen.

WERKWIJZE

STAP 3: Voorzie in (pastel)verf in kleine schaaltjes. Laat de kinderen met oorstokjes of fijne penselen de 
tak versieren. Neem zelf een tak en doe mee. Stipjes, streepjes … Geef hen tips, suggesties en 
inspiratie.  
Laat de kinderen genieten van het experimenteel bezig zijn. 
TIP: Je kunt ook met verfstiften aan de slag gaan.

STAP 4: Laat de tak drogen. Na het drogen kun je ervoor kiezen om met vernislijm (creall) op waterbasis 
de takken te vernissen. De kleuren zullen nog mooier tot hun recht komen.

STAP 5: Wanneer de tak droog is, mogen de kinderen de takken zelf in de vaas plaatsen. Samen 
vormen de takken een mooi geheel. Steek eventueel nog bloesemtakken bij in de vaas.

Doel:  Geef de kinderen, net zoals Luuk en Lotje, takken (van de krulhazelaar) 
zoals op de boerderij van boer Teun zodat ze een mooie paasboom 
kunnen maken.

OD MUVO 6.3 De kleuters kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun 
eigen expressiestijl tonen.

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

ACTIVITEIT 1

Paastakken maken  

THUIS  

VERDER AAN DE SLAG
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VOORBEREIDING

Bekijk met de kinderen het geheel van paastakken. Neem de prent op pagina 12 erbij.  
Wat deden Luuk en Lotje met hun paasboom? (versieren)

BENODIGDHEDEN

 - (strijk)parels
 - chenilledraad
 - lintje

 - kuikentje
 - (pluimpjes) 

 

WERKWIJZE

STAP 1: Laat de kinderen de (strijk)parels rijgen op de chenilledraad. Doordat die ‘stijf’ is zullen de 
kinderen daar zeker in slagen. Afhankelijk van hun betrokkenheid bekijk je hoeveel parels ze 
rijgen.

STAP 2: Maak de pijpenrager met de uiteinden aan elkaar vast. Je kunt in een lus met een lintje voorzien 
zodat de kinderen straks het ornamentje zelf in de paasboom kunnen ophangen.

STAP 3: Maak een kuikentje vast op de pijpenrager.  
Laat de kinderen het ornamentje in de paasboom hangen.

Doel:  Laat de kinderen, net zoals Luuk en Lotje, de paasboom versieren. 
De paasboom is al erg mooi met de geschilderde takken. We maken 
hangers zodat hij nog mooier wordt!

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD MUVO 6.2 De kleuters kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om 
hun expressiemogelijkheden te ontdekken.

ACTIVITEIT 2

Paastak versieren  
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BENODIGDHEDEN

 - maïskorrels
 - pincet
 - dobbelsteen

 - werkkaart 1 
Print en lamineer werkkaart 1 vier keer zodat je voor elke speler een kaart hebt.  
Teken op de kaart stippen. Daarop leggen de kinderen in één-op-éénrelatie een maïskorrel. Per stip één 
maïskorrel. 

SPELREGELS

Maak groepjes van vier kinderen. Elk kind heeft één kaart met kuikens.
De kinderen gooien om de beurt de dobbelsteen.
Ze nemen met een pincet het juiste aantal maïskorrels (dat overeenstemt met het aantal gegooide ogen) 
en leggen die telkens op een stip.
De winnaar is diegene wiens kaart als eerste helemaal vol is. De kuikens kunnen smullen!

Doel:  De kuikentjes hebben honger. Weet je wat kuikens eten? Ze vinden maïs 
heerlijk. Ze pikken de maïskorrels als eerste uit de zadenmengeling. 
Willen jullie ervoor zorgen dat de kuikens hun buikje vol kunnen eten?

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

ACTIVITEIT 3

Kuikentje-pikt-maïs-spel  

TIP: Gebruik een dobbelsteen met getalbeeld aangepast aan het 
niveau van je klasgroep.

TIP: Pas het aantal stippen aan je klasgroep aan. Kunnen ze al langer 
een spel spelen? Teken dan veel stippen. Kunnen ze al met een 
dobbelsteen met getalbeeld tot 6? Teken dan voldoende stippen.
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WERKKAART 1
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BENODIGDHEDEN

 - magneetfiches (of knopen/pompons ...)
 - sterke magneet (pincet)
 - werkkaart 2

WERKWIJZE

STAP 1: Bied de kinderen de fiches aan.

STAP 2: De kleuters leggen op elk konijnenstaartje 
en op elk eitje een magneetfiche 
(werkkaart 2).  
Wanneer alle uitsparingen bij de staartjes 
en de eitjes gevuld zijn, strijken ze met de 
magneetstok over de fiches en verdwijnen 
die. Ze kunnen weer aan de slag.

Doel:  Zie je de konijntjes op de kaart? Waar kijken ze naar? Naar paaseitjes! 
De kinderen vinden het leuk om de eitjes te leggen en ze dan met de 
magneet weer ‘weg te toveren’. Wist je dat de magneetfiche ook op het 
staartje past? Veel plezier!

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

OD LO 1.30 De kleuters kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.

ACTIVITEIT 4

Konijntjes met 
magneetfiches  

TIP: Heb je geen magneetfiches in de 
klas? Dan kunnen de kinderen 
knopen/pompons/... leggen 
(met pincet) op de plaats van de 
eitjes. Voor de kleuters is het ‘vol’ 
leggen en weer leeg maken een 
magisch momentje. Ze zullen 
veel plezier beleven aan het 
‘wegtoveren’ van de fiches.

TIP: Deze fiches kun je ‘vrij’ 
aanbieden maar ook als begeleid 
spel. Met een dobbelsteen 
mogen de kinderen het juiste 
aantal magneetfiches nemen 
en op de eitjes leggen. Wie zijn 
kaart is het eerste vol?
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WERKKAART 2
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BENODIGDHEDEN

 - kleurendobbelsteen (geel, groen, blauw, oranje, paars, rood) OF dobbeldsteen met patroon  
(die teken je op een sticker en kleef je op een bestaande dobbelsteen)

 - velcro
 - lamineerhoesjes
 - werkkaart 3

VOORBEREIDING

STAP 1: Print werkkaart 3 vier keer.

STAP 2: Knip de verfblokjes uit.

STAP 3: Knip nu op de lijn rond het konijn zodat je een kaart krijgt.

STAP 4: Lamineer de werkkaart en de verfblokjes.

STAP 5: Plak achteraan op de verfblokjes velcro met de zachte kant.  
In de verfdoos breng je velcro aan met de harde kant.

WERKWIJZE

STAP 6 De kinderen dobbelen om de beurt en 
nemen het juiste gekleurde verfblokje of 
het verfblokje met het juiste patroon.

Wie heeft zijn/haar verfdoos als eerste vol?

Doel:  De paashaas wil nog veel eitjes versieren maar zijn verfdoos is leeg. 
Help mee alle juiste kleuren/patronen te verzamelen!

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties met 
voldoende nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD MUVO 1.3 De kleuters kunnen kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de 
ontdekking van beeldelementen verwoorden.

ACTIVITEIT 5

De paashaas  
en zijn verfdoos  
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WERKKAART 3
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BENODIGDHEDEN

 - wasknijpers
 - dobbelsteen  

TIP: Pas zelf het getalbeeld aan naargelang het niveau van de kinderen.
 - werkkaart 4

VOORBEREIDING

 - Print en lamineer werkkaart 4 vier keer.
 - Maak groepjes van telkens vier kinderen.

SPELREGELS

Elk kind krijgt een speelkaart (werkkaart 4).
Alle wasknijpers liggen op tafel.
De kinderen dobbelen om de beurt. Hoeveel oren mogen ze nemen? Het kind klemt het aantal oren (dat 
overeenkomt met het aantal gegooide ogen) op zijn/haar werkkaart.

Winnaar? Elk konijn moet twee oren hebben.  
Niet meer en niet minder.
Welke kleuter heeft als eerste al de oren aan  
zijn konijnen?

Doel:  De konijnen hebben geen oren. Help jij mee oortjes verzamelen? Ieder 
konijn krijgt twee oren. Niet meer, niet minder.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurigheid gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

ACTIVITEIT 6

Oren zoeken – 
wasknijperspel  

TIP: Deze fiches kun je ook zonder spelvorm 
aanbieden. Kinderen oefenen hun fijne 
motoriek door de oren op de juiste plek vast 
te knijpen. Is dat te moeilijk? Zet dan een stip 
op de plaats waar de kinderen de wasknijper 
moeten plaatsen. Op elke stip één wasknijper 
zodat de kinderen in één-op-éénrelatie de oren 
op de juiste plek ‘knijpen’. 
Houten wasknijpers zijn iets moeilijker te 
plaatsen dan de wasknijpers uit plastic.  
Houten wasknijpers gaan ook sneller stuk 
tijdens het experimenteren.
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WERKKAART 4
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BENODIGDHEDEN

 - twee lamineerhoesjes
 - eieren voor in je winkel
 - kartonnen eierdoosjes van zes eitjes
 - werkkaart 5 en 6

VOORBEREIDING

STAP 1 Print werkkaart 5 en 6.

STAP 2 Verknip zodat je zes kaartjes krijgt.

STAP 3 Lamineer de kaartjes.

WERKWIJZE

STAP 4: Richt je winkel in met eieren. Voorzie in een plekje voor de eierkartons.  
TIP: Je kunt de kinderen stimuleren om te laten sorteren als je verschillende soorten eieren 
hebt. Groot, klein, bruin, wit …

STAP 5: Geef de kinderen een boodschappenkaartje.

STAP 6: Ze gaan naar het winkeltje en geven het kaartje aan de verkoper. Die vult het doosje. Klopt het 
aantal?

Doel:  We gaan eieren kopen!

OD WIS 1.2 De kleuters kunnen met aanwijzing vijf dingen correct (simultaan) tellen en daarna 
zeggen hoeveel dingen er geteld zijn (resultatief).

OD WIS 1.4 De kleuters kunnen in concrete situaties rekenhandelingen uitvoeren met betrekking 
tot aantal en hoeveelheid. Zij kunnen deze handelingen verwoorden door de gepaste begrippen 
te hanteren (evenveel maken, bijdoen, wegdoen, samentellen, vermeerderen, verminderen, 
verdelen).

OD WIS 1.1 De kleuters kunnen handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen 
vergelijken met een andere hoeveelheid dingen. Bij het verwoorden gebruiken zij daarbij de 
passende hoeveelheidsbegrippen (evenveel/niet evenveel dingen, veel/weinig dingen, te veel/te 
weinig dingen, dingen over/dingen te kort, meer/minder dingen, meest/minst dingen).

ACTIVITEIT 7

Eieren te koop!  
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TIP: Speel in eerste instantie mee met de kinderen. Leer hen hoe ze moeten gaan 
winkelen. Goeiedag zeggen aan de verkoper, je kaartje tonen, tellen hoeveel eitjes je 
moet kopen, betalen ...

Bouw het winkelen stap voor stap op en leg het accent op het tellen van de eieren.
 - Hoeveel eitjes moet je kopen? Tel samen met de kinderen het aantal eieren op 

het winkelkaartje. Wijs de eitjes aan terwijl je telt.
 - Laat de verkoper het aantal eitjes nemen. Tel samen. Leg eventueel op het 

winkelkaartje de eitjes. (één-op-éénrelatie)
 - Controleer tussendoor. Hebben we genoeg eitjes? Hoeveel hebben we nog 

nodig? Zijn het te veel eitjes? Te weinig eitjes?
 - Tel na ter controle. Klopt het aantal eitjes? Laat desnoods de verkoper de eitjes 

tellen in de eierdoos en de laat koper de eitjes tellen op het winkelkaartje. Klopt 
het? Hebben jullie beiden evenveel kaartjes?

 - Bekijk zelf of je de kinderen wilt laten betalen voor de eitjes of niet.

De kaartjes kunnen achteraf aangeboden worden tijdens vrij spel.
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WERKKAART 5
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WERKKAART 6
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MAÏS

Breng maïs mee voor in je watertafel/zandbak. De kinderen zullen zich eindeloos amuseren met potjes vullen 
en weer leegmaken. Eierdozen die ze kunnen vullen en sluiten zijn zeker ook een hit!

EIERDOZEN

Als milieuverrijking zijn eierdozen leuk in je bouwhoek. Met de eierkartons (platen) kunnen de kinderen 
bouwen. Ga mee aan de slag en geef tips en suggesties.

KEIEN

Schilder op keien met verfstiften. Een konijnenhoofd, 
-oor, -buik … De kinderen kunnen met de stenen eindeloos 
combinaties in elkaar puzzelen.

ZOEKSPEL

Speel een zoekspel. Laat telkens een kleuter voor een 
andere kleuter een klein chocolade-eitje verstoppen in 
de klas. Wanneer iedereen aan de beurt is geweest eten de 
kinderen hun eitje op. Smullen geblazen!

BLOESEMS

Ga naar buiten. Neem een kijkje in de natuur. Wat zie je? Wat ruik je? Wat hoor je? De natuur is aan het 
ontwaken. Zie je bloesem aan de bomen? Spot je een vlinder? Een narcis of een blauwe druifhyacint?

VERKLEDEN

Luuk en Lotje verkleden zich in konijntjes. De andere kinderen op de boerderij zijn ook verkleed (schaap, 
kuiken, konijn). Met de kinderen maak je heel eenvoudig een kroon met daarop het diertje naar keuze. Print 
werkkaart 7, 8 of 9 en laat de kinderen oortjes uitknippen/uitprikken. Lijm of niet ze vast op een kroon. Het 
gezichtje geven ze kleur met waterverf, potloden, pastelkrijt … De dierenkroontjes kunnen gebruikt worden in 
de poppenkamer. Maak je een konijnenhol? Of een atelierruimte voor de paashaas?

SPEL

Voorzie in eierdopjes, eitjes, lepeltjes, mandjes, krulhazelaar … in de poppenkamer zodat de kinderen het spel 
van Luuk en Lotje kunnen naspelen.

Nog meer inspiratie
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WERKKAART 7
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WERKKAART 8
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WERKKAART 9
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