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In dit artikel staan drie activiteiten waarbij kinde-

ren een ei verkennen, ermee verbeelden en spe-

len. Deze activiteiten passen goed bij het katern 

‘Welkom Puk’. Ze sluiten aan bij de activiteit ‘Een 

gezellige huishoek’. De materialen van de activi-

teiten in dit artikel hebben een plek in de huis-

hoek. Op deze manier wordt verdieping gegeven 

aan het materiaal en een impuls aan het spel in de 

huishoek. Ook geeft het artikel ideeën hoe je het-

zelfde materiaal, de verrassingseieren, geschikt 

kunt maken voor baby’s, maar ook voor peuters.

Breek de dag, tik een eitje
Auteurs: Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen (van Artisjok & Olijfje)
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Voorbereiding
1. Vul drie verrassingseieren. Een met rijst, een met 

een knoop en een met een belletje. Plak de eieren 
vast met tape. Vul de overige verrassingseieren 
met een gele pompom. Doe om deze eieren geen 
tape. Verdeel de verrassingseieren over enkele 
 eierdozen en doe de dozen dicht.

2. Leg de veren klaar op een aparte tafel.
3. Teken op de papierzijde van een stuk Boeklon de 

vorm van een groot ei. Knip de vorm uit het 
Boeklon. Haal aan de bovenkant het papier los van 
het ei. Plaats de niet-plakkende zijde tegen een 
ruit en plak stukjes Washi Tape op de omtrek van 
het ei.

4. Haal ook het papier van het stuk Boeklon waaruit 
het ei is geknipt af en plak dit ook op de ruit. Plak 
het ook vast met de tape.

Uitvoering 0-1,5 jaar
1. Trek de aandacht van de baby met een verras-

singsei met rijst, een knoop of een belletje, door 

het ei duidelijk te laten zien. Wacht af of de baby 
contact zoekt met jou en het ei.

2. Schud eventjes zachtjes met het verrassingsei. 
Hoe reageert de baby?

3. Geef de baby het verrassingsei. Doet de baby jou 
na? Of laat hij/zij eigen onderzoek zien?

4. Pak nog een verrassingsei. Wacht het initiatief van 
de baby af en speel samen met de eieren. 

Uitvoering 1,5-4 jaar
1. Geef ieder kind een eigen dichte, gevulde eier

doos. 
2. Laat de kinderen zelf ontdekkingen doen met de 

 eierdoos. Wat doen zij ermee? Omdraaien? 
 Schudden? 

3. Ontdekken de kinderen zelf dat de eierdoos open 
kan? Wat zien de kinderen in de eierdoos?

4. De kinderen spelen met de eierdoos en de ver
rassingseieren. De kinderen proberen de verras
singseieren open te maken en weer dicht te doen.

5. Voeg veren toe voor meer spel en interactie.
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Activiteit 1: Een ei hoort erbij

Doel De kinderen spelen met verrassingseieren en veren en ontdekken de mogelijkheden ervan.

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

0 - 4 jaar Begeleid spel in 
een verticale 
groep 

In de groeps ruimte 
en op een ruit van 
een raam/deur

Als ochtend- of 
middagactiviteit

• bakje
• belletjes
• rol Boeklon
• eierdozen
• knopen
• gele pompoms
• potlood 
• rijst
• schaar
• tape
• veren 
• plastic verrassingseieren
• Washi Tape (1-3 rolletjes)
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Afsluiting
1. Sluit af met het liedje ‘Humpty Dumpty’ en maak er samen de bewegingen bij.
2. Leg de materialen in de huishoek.

Uitbreiding 2,5-4 jaar
De kinderen versieren het ei van Boeklon op de ruit met de veren en pompoms.

Tips voor verwerking

Eigen handelen
Wees je bewust van je eigen begeleiding. Houd hierbij het volgende in gedachten: volgen, afstemmen, 
 toevoegen. Je volgt het kind in het handelen. Stem af op het gedrag en de reacties van het kind en ga daarop 
door. Geef alleen een nieuwe impuls als het kind afgeleid raakt van de activiteit.

Prentenboek: Het ei
Dick Bruna, 
Mercis (1996)

Prentenboek: Verrassing
Mies van Hout, 
Lemniscaat (2013)

Prentenboek: Boer Boris en de eieren
Ted van Lieshout en Philip Hopman, 
Gottmer (2016)

Liedje Humpty Dumpty Handbewegingen

Humpty Dumpty  ----------------------------
viel van het hek. -----------------------------

Humpty Dumpty  -----------------------------
brak zijn nek. ---------------------------------
En er is geen timmerman ------------------

die Humpty Dumpty maken kan. ---------

Sla je handen in elkaar, als een ei.
Haal je handen uit elkaar en maak met de handen een draaiende 
 radbeweging naar beneden.
Sla je handen in elkaar, als een ei.
Haal je handen uit elkaar.
Maak met de ene hand een vuist en met de andere hand een 
 timmerbeweging.
Sla de handen die uit elkaar zijn, weer in elkaar als een ei.
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Voorbereiding
1. Zorg voor elk kind voor een verrassingsei en doe 

de eieren in een mand.
2. Zet de mand naast je neer.

Uitvoering
1. Zing in de kring het liedje ‘Eitje leggen’ voor. 
2. Laat een verrassingsei zien en vertel dat er een 

spelletje mee gespeeld gaat worden.
3. Zing het liedje nog een keer. Leg tijdens het liedje 

achter elk kind een ei.
4. De kinderen pakken hun ei. Tik met jouw ei tegen 

het ei van ieder kind en zeg: Tik, tik, tik! 
5. Laat het toe dat de kinderen dit bij elkaar nadoen.
6. Verzamel de eieren in de mand.
7. Maak met je handen een kommetje en zeg: Ik heb 

hier een nestje, maar het nestje is leeg! Kunnen 
 jullie ook een leeg nestje maken?

8. Zing weer het liedje en leg aan het eind van het 
liedje in elk nestje van de kinderen een ei. 

9. Ga staan en loop heel voorzichtig met het ei in je 
handen rond. De kinderen doen dit na.

10. Zeg: Soms kan een ei ook vallen. Laat het ei vallen 
en pak het daarna weer op. Zeg: Kunnen jullie dat 
ook?

11. Laat de kinderen vrij in de ruimte dit nadoen.
12. Verzamel alle eieren weer in de mand en zing   

  hierbij het liedje ‘Ei ei ei’
 

 

Activiteit 2: Tik, tik, tik

Doel De kinderen doen ervaringen op met het omgaan met een ei aan de hand van spel, verbeelding en een 
liedje. 

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine groep  

In de groepsruimte Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• mand
• plastic verrassingseieren

Liedje Eitje leggen

Eitje leggen, niemand zeggen.

Kukeleku zo kraait de haan.

Ik heb maar een paar schoenen aan.

Een van stof en een van leer.

Hier leg ik mijn eitje neer.

Liedje Ei ei ei

Ei ei ei.

En we zijn zo blij.

Het ei uit je hand

komt weer terug in de mand.

Ei ei.
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Afsluiting
1. Sluit af met het liedje ‘Humpty Dumpty’ en maak er samen de bewegingen bij.
2. Plaats de materialen in de huishoek.

Tips voor verwerking

Eigen handelen
Vooral peuters zullen er plezier in hebben dat iets mag vallen en dat zij dat mogen bepalen. Wanneer mag dat 
nou? Wees erop voorbereid dat het vooral op het einde een grote valpartij kan worden van eieren. Misschien 
gaan de peuters zelfs wel zo op in hun spel dat zij ook zichzelf laten vallen. Geniet van alle initiatieven.

Prentenboek: Kom uit het ei, kleintje
Shen Roddie en Frances Cony, 
Memphis Belle (2013)

Prentenboek: Kaatje viert Pasen
Liesbeth Sleegers, 
Gottmer (2013)
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Voorbereiding
1. Zorg voor elk kind voor een eiersnijder.
2. Leg de benodigde materialen op een tafel.
3. Dek de tafel met tafelzeil.

Uitvoering
1. Geef ieder kind een eiersnijder. De kinderen 

 onderzoeken het voorwerp. Zijn er kinderen die dit 
voorwerp kennen? Volg het onderzoek van de 
 kinderen met het materiaal. Wat doen de kinderen 
ermee? Wat is hun reactie? Gaan de kinderen eerst 
voelen met de handen of juist eerst kijken? En wat 
is hun reactie als zij ontdekken dat er geluid kan 
komen van de ijzerdraadjes? 

2. Geef de kinderen allemaal een bolletje klei en leg 
dat in een opgeklapte eiersnijder. 

3. Nodig de kinderen uit om de eiersnijder dicht te 
klappen. Hoe reageren de kinderen op wat de 
 eiersnijder doet met de klei? Hoe noemen zij de 
plakjes die zijn ontstaan?

4. Laat de kinderen verder onderzoeken en experi-
menteren met de klei en de eiersnijder. Welk spel 
ontstaat er?

Afsluiting
1. Geef de kinderen eierdopjes en verrassingseieren 

om het spel te verlengen of te intensiveren. 
2. Leg alle materialen, behalve de eiersnijder, in de 

huishoek.

Uitbreiding vanaf 3 jaar
1. Maak eiersalade met de kinderen. Kook een ei per 

kind.
2. Geef, als de eieren zijn afgekoeld, de kinderen een 

eigen ei om af te pellen. Hoe gaat dat?
3. De kinderen doen hun ei in de eiersnijder en 

 snijden het in plakjes. 
4. Meng de gesneden, gekookte eieren met wat 

 yoghurt, mosterd, peper en zout.
5. Serveer de eiersalade aan de kinderen tijdens de 

lunch, eet smakelijk!

Activiteit 3: Eigenwijs

Doel De kinderen onderzoeken, experimenteren en spelen met een eiersnijder en klei 

Wie Wat Waar Wanneer Nodig

2 - 4 jaar Begeleid spel in 
een kleine groep  

Aan tafel Als ochtend- of 
middagactiviteit 

• eierdopjes
• eieren
• eiersnijders
• klei (plasticine of natuurklei)
• tafelzeil
• verrassingseieren
• yoghurt
• zout, peper, mosterd
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Tips voor verwerking

Eigen handelen
Breng vertraging aan in je reactie. Laat de  kinderen de eiersnijder helemaal zelf ontdekken. Pas wanneer zij 
zelf geen initiatief meer nemen en het voorwerp laten liggen, kun je suggesties doen, bijvoorbeeld dat je het 
rooster kunt openklappen. Houd de suggesties klein door het rooster een heel klein beetje open te klappen 
en het daarna weer terug te  laten vallen. Vraag de kinderen om een  reactie: wat  gebeurde er?  Herhaal even-
tueel en moedig dan de kinderen aan om het zelf eens te  proberen.

Prentenboek: Lotta en de paashaas
Rick de Wulf, 
Clavis (2013)

Prentenboek: Dat komt er nou van
Ingrid en Dieter Schubert, 
Lemniscaat (2003)


