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Interactief voorlezen 

Kijk en luister het boek via de volgende link: https://youtu.be/UMO1Ga07iH4 

Of misschien heb je zelf het boek thuis? Je kan het boek ook met voorwerpen voorlezen of herbeleven na 

die tijd, je kan dan denk aan het volgende:  

Voorwerp Actie  

Eieren in een mandje (paaseitjes, nepeieren oid) Voelen, spelen en bekijken 

Kip Voelen, knuffelen en bekijken 

Eenden knuffel of water in een bakje Spetteren in het water 

Varkenknuffel Voelen en bekijken 

Schaapknuffel of gras Handen door het gras 

Hondenknuffel Voelen, knuffelen en bekijken 

Koeienknuffel of stro/ hooi Stro voelen en ruiken 

Bakjes met daarin kleine kuikentjes Bakjes open doen 

Zelf knuffelen Met iemand of de knuffels 

 

Een filmpje van een kuikentje die uit een ei komt 

https://www.youtube.com/watch?v=eAj0RP12o-s 

 

Middenlijn kruizen 

Start door met je vinger over de lijn van de kussende kipjes heen de liggende 8 te  

maken, zie bijlage. Vervolgens kan je dit ook met een mooi gekleurd potlood doen. 

Eventueel kan je hem in een insteekhoesje doen en dit met een whiteboard stift doen,  

dan kan je het met een doekje weer uitwissen en herhalen. 

 

Kleien en verven 

Je kan hier kant en klare klei voor gebruiken, maar je kan ook zelf klei maken, dit is ook een erg leuke 

activiteit.  

Hieronder volgt het recept: 

- 2 kopjes bloem 

- 1 kopje zout 

- 1 of 2 eetlepels olie 

- ¾ kopje lauw water 

Doe de ingrediënten in een kom en kneed het goed door elkaar. 

Wanneer het te nat is kan je er extra bloem doorheen doen, wanneer het te droog is kan je er water bij 

doen. En dan kleien maar! Maak een mooi kipje of eitjes. Probeer ook eens met je voeten te ‘kleien’, 

lekker voelen, of probeer eens een eitje te maken als dat lukt. Wel moeilijk hoor! Het resultaat is niet 

belangrijk, het gaat vooral om het plezier. 

Wanneer je klaar bent met kleien kan je de klei in de oven laten drogen op 100 graden in ongeveer een 

uur. Wanneer het nog veert (eventueel met een vork uitproberen) dan moet het nog iets langer in de 

oven. Om het af te maken kan je je kunstwerk verven, doe dit als het afgekoeld en goed droog is. 

Zowel het kleien als verven is erg goed voor de motorische ontwikkeling, het samenwerken van beide 

handen, de sturing, de afstemming en dosering van kracht. En het gaat vooral om het plezier. 

  

https://youtu.be/UMO1Ga07iH4
https://www.youtube.com/watch?v=eAj0RP12o-s
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Eieren knippen, op kleur leggen en tellen 

- Print en knip de eitjes in de bijlage 2x uit.  

- Sorteer de eitjes op kleur of zoek er pompom bolletjes bij om op kleur te sorteren. 

- Memory met de gekleurde eitjes. 

- Tel de eitjes. 

- De begeleider legt een aantal eitjes op een bepaalde volgorde neer, kan jij dat ook?  

- Knip de eitjes doormidden en maak er mooie gekleurde eitjes van, kan jij precies dezelfde ook 

neerleggen?  

 

 

 

 

‘Eitje bakken’ op je rug 

Ga lekker liggen of zitten zodat iemand een ‘eitje kan bakken’ op je rug. 

- Eerst moet de ‘pan’ even goed schoon gemaakt worden; wrijf rustig over de rug heen met je handen. 

- We doen wat boter in de pan; een ‘klontje’ boter neerleggen met alle vingertoppen bij elkaar in een 

puntje en dan met alle vingertoppen los, rustig op de rug tikken, de boter smelt.  

- Dan pakken we een eitje; Zet je vingertoppen uit elkaar op de rug zonder dat je handpalm de rug raakt. 

Sla met je andere hand op het ‘eitje’ zodat de handpalm op de rug terecht komt en de vingertoppen naar 

beneden glijden. Maak met beide handen strijkbewegingen vanuit de plek waar de vingertoppen de rug 

raakten, langs de rug via de flanken naar beneden. Dit is de inhoud van het eitje dat kapot gebroken is. 

- Zo kun je meerdere eitjes in de pan doen; herhaal bovenstaande vanaf het eitje. 

- Eitje uit de pan schudden; leg je vlakke hand op de rug en schuif deze heen en weer alsof de pan heen en 

weer gaat. 

- Leg het eitje op een bord; draai je hand om, even los van de rug en leg het eitje op de rug; vlakke hand 

stil leggen op de rug.  

- Nu nog een beetje zout erop; heel zachtjes met je vingertoppen tikken. 

- En dan het eitje in stukjes snijden; leg de zijkant van je hand op de rug en maak snijbewegingen. 

- Nu het eitje lekker opeten; stukjes pakken met je vingertoppen. 

 - En de pan weer schoonmaken; je kan vragen of je hierbij hard of zacht moet wrijven met je handen over 

de rug. 

Wissel ook eens om, nu mag jij een eitje bakken op de ander zijn / haar rug. 

Deze oefening zorgt voor meer lichaamsbewustzijn, rust en vertrouwen, je zal merken dat je dichter bij 

elkaar zal komen. De één vindt hard aanrakingen prettig, de ander zachte aanrakingen. Weet dat de 

prikkel van de zachte aanrakingen vaak veel intenser zijn dan de harde aanrakingen. 

 

 

Knutselen van een haan of hen 

Scheur of knip allemaal kleine stukjes papier.  

Plak deze op een wc-rolletje en maak ook een mooie kam voor op het hoofd,  

ogen en een snavel. 

Tip: gebruik behangerslijm, dit kan je gemakkelijk langere tijd bewaren en is  

met een kwastje goed uit te smeren, het voelt ook heel lekker aan je handen!  

En handenwassen in een teiltje, na die tijd is ook fantastisch! 
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Zoeken, knippen, plakken, kleuren, kleien 

Zoek de letters ‘K’ ‘I’ ‘P’ op in een tijdschrift of folder waar je in mag knippen en plak de letters onder de 

kip in de vakjes. (Zie bijlage). 

Je kan de kip ook inkleuren of beplakken met veertjes of gekleurde papiertjes. 

Ditzelfde geldt ook voor het ei in de bijlage, deze kan je inkleuren, verven of versieren. 

Je kan hem ook in een mapje doen en versieren met bijvoorbeeld klei. 

 

Geluiden luisteren of memory 

Als je thuis nepeieren hebt, kun je daar verschillende spelletjes mee doen: 

- Je kunt deze vullen met materiaal dat geluid maakt. Hoor je wat erin zit? 

- Vul setjes van 2 dezelfde eieren, kun je horen welke eieren bij elkaar horen? 

- Is het een hard geluid of een zacht geluid? 

- Gewoon lekker voelen wat het doet als je ermee schudt, is ook heel leuk! 

- De eieren kun je natuurlijk ook gewoon verstoppen in de tuin. Maak het dan 

moeilijker door eerst de rode te zoeken en niet andere kleuren. En dan de 

blauwe eieren enz. 

Praatplaat 

In de bijlage een praatplaat. Samen kijken: 

- Wat zie jij? Vertellen over in woord/ gebaar of anders   

- Ik zie……: kun jij dat aanwijzen? 

- Omschrijven: zie jij ook de rode….. 

Kuiken De kuikens van Dottie komen uit hun ei. Kun jij deze ook maken? 
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