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Hoi, 
 
Leuk dat je dit Paaseieren Zoek spel hebt aangevraagd. 
Je kind of je kinderen gaan 10 leuke opdrachtjes krijgen om de paaseieren dit jaar 
eens op een andere manier te vinden. Je hebt alleen nog de paaseitjes nodig en een 
paar kleine materialen (zie de opdrachten zelf). 
Voor elke opdracht krijgen de kinderen een stukje papier met de opdracht erop. De 
uitleg in dit document aan jou hoef je dus niet te printen, de opdrachten zelf wel 
(onderste paar pagina’s, deze pas je zelf aan). Heb je geen printer, schrijf dan die 
opdrachten even zelf over op een papiertje. Natuurlijk is het leuk als je bijvoorbeeld 
10 enveloppen hebt, om de opdrachten in te doen. En anders kun je er ook voor 
kiezen de opdrachten dicht te nieten of dicht te vouwen en er nummers op schrijven. 
Ze beginnen met opdracht 1. Heb je meer dan 1 kind, leg dan per opdracht zoveel 
paaseitjes neer als er kinderen zijn. Ze kunnen samen zoeken, maar je kunt ook 
besluiten dat ze om de beurt dit spel mogen spelen. 
 
Je bepaalt natuurlijk ook zelf of je de paaseitjes in huis of ergens buiten 
(bijvoorbeeld in een tuin) verstopt. Heel veel plezier met de voorbereiding en daarna 
met de kinderen die enthousiast op zoek zullen gaan. 
 
Fijne Pasen,       
Richard en Marjolein 
Van Groepsspellen.nl 
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Opdracht 1: Foto 
 
Je maakt met je telefoon (of met een camera) een zeer ingezoomde foto van een 
deel van een attribuut in huis. Bijvoorbeeld zoals onderstaande foto van een paar 
boeken. 
 

 
 
 
Je geeft de kinderen opdracht 1 (zie verderop in dit document) en daar staat op 
geschreven: ‘Ik ben hier vlakbij’ en waar ze een foto op kunnen zien, die jij maakt en 
print (of als je geen printer hebt, dan laat je de foto zien op je telefoon). De foto die 
wij hebben gekozen is vrij makkelijk. Je moet zelf even inschatten hoe moeilijk het 
moet zijn. Een kind van 3 heeft natuurlijk nog wat makkelijkere opdrachten nodig 
dan iemand van 11. 
 
Nu mogen de kinderen met de foto en het papiertje op zoek gaan naar het paaseitje 
of de paaseitjes. 
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Opdracht 2: Stappen maken 
 
In opdracht 2 moeten de kinderen eerst een omschrijving van een attribuut raden en 
dan daar om heen zoeken. 
 
Op het kaartje staat: ik lig op precies ... meter (je moet daar zelf met pen even 
het aantal meter invullen. Je kan ook kiezen voor aantal stappen, dat is voor 
kinderen soms makkelijker, maar je moet dan wel inschatten hoe groot een stap 
ongeveer voor hun is) van ….. (en dan noem je een omschrijving van een attribuut in 
huis). Bijvoorbeeld de koelkast. Dan vul je in: van een plek waar het heel koud 

is in huis. 
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Opdracht 3: de Route 
 
In deze opdracht moeten de kinderen een route afleggen met tussenpunten om de 
eitjes te vinden. Je geeft ze als eerste een kaartje waar ze nummer 1 kunnen vinden. 
Daar staat op: nummer 1 kijkt (bijvoorbeeld) naar buiten in de badkamer. De 
kinderen vinden daar nummer 1 (een getal op een dicht gevouwen papiertje). En die 
openen ze. Er staat (bijvoorbeeld): ik moest heel nodig plassen (papiertje ligt 
opgevouwen op de grond in de wc). Daar ligt nummer 2. 
Zo ga je door tot papiertje 5. En daar schrijf je op: ... stappen van mij af ligt het eitje 
verstopt. 
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Opdracht 4: Paashaas 
 
In deze opdracht gaan de kinderen met de Paashaas (zie een voorbeeld van een 
afbeeldingen hieronder) een route door huis (of buiten) lopen om het paaseitje te 
vinden. De Paashaas geeft de richting aan. Bepaal dus even je beginpunt van de 
route en waar het paaseitje zal worden verstopt. 
 
Dan print je net zoveel paashaasjes uit als je nodig hebt en je plakt met een 
plakbandje de paashaasjes op plekken, zodat er een route ontstaat. We hebben 
paashaasjes die naar links, naar rechts, naar boven en naar beneden wijzen. Naar 
boven en beneden is natuurlijk als je wilt dat ze een trap op of af gaan. De laatste 
paashaas heeft geen richting, maar je schrijft er een getal op. Het betekent dat de 
eitjes zoveel meter of stappen van deze paashaas af liggen. 
 

 



© 2021  Groepsspellen.nl 
 

 

Opdracht 5: De omschrijving 
 
In opdracht 5 krijgen ze een omschrijving van een attribuut in huis. Vlak bij dat 
attribuut leg je het paaseitje of de paaseitjes neer. 
 
Voorbeeld: paaseitjes voor de voordeur. 
 
- ik had het vanochtend heel koud 
- heb nog geprobeerd om op de bel te drukken maar ik kan er niet bij 
- wanneer doen jullie nou eens open? 
 
Voorbeeld: in de wasmand 
- tjonge wie heeft er hier zoveel kleren? 
- maar wat een rommel, alles is er in gepropt. 
- en....bah... wat stinkt het hier. 
(hier moet je de kinderen wel mee helpen als ze wat jonger zijn, maar 10 en 11 
jarigen kun je even lekker laten nadenken). 
 
Voorbeeld: broodtrommel van school 
- ik zit maar te wachten tot ik mee naar school kan 
- ik zit in een (kleur noemen) bakje 
- er liggen hier broodkruimels 
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Opdracht 6: Boek 
 
In opdracht 6 stop je paaseitjes in een boek of achter een boek. 
In een boek is natuurlijk het leukst. Als je een dik boek hebt dat je niet meer 
gebruikt, snij dan met een scherp mesje een kuiltje in de bladzijdes van het boek, 
waar je het eitje in stopt. Dan doe je het boek dicht en je geeft de kinderen de 
opdracht: ‘ik hou van lezen’. Je legt dan allemaal boeken bij elkaar (als je boeken in 
een boekenkast hebt, is dat natuurlijk nog makkelijker, want dan moeten ze daar 
zoeken). 
 
Heb je geen dik boek, dan verstop je de eitjes gewoon ergens in de boekenkast. 
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Opdracht 7: 5 vragen 
 
In deze opdracht mogen de kinderen 5 vragen stellen over de plek waar het eitje of 
de eitjes verstopt liggen. Ze moeten goed overleggen/nadenken over wat ze gaan 
vragen, want ze hebben maar 5 vragen. En.... jij mag alleen met ja of nee 
antwoorden. 
 
Als het kleine kinderen zijn, dan zal je ze een beetje moeten helpen, want een vraag: 
ligt hij in deze kast, is waarschijnlijk niet een hele goede vraag. 
Een betere vraag is bijvoorbeeld: liggen de eitjes binnen ?  
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Opdracht 8: Dobbelsteen 
 
In deze opdracht leg je ergens in huis een dobbelsteen neer en het is belangrijk hoe 
die ligt, want het aantal ogen dat boven ligt, is het aantal meter (of stappen) dat de 
kinderen nog moeten zetten, als ze de dobbelsteen hebben gevonden. Leg de 
dobbelsteen wel ergens in huis zichtbaar neer (dus niet in een kast).  
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Opdracht 9: Balletje balletje 
 
In deze opdracht hoeven ze niet te zoeken naar de paaseitjes, maar ga je balletje 
balletjes doen. D.w.z. Je pakt 3 bekers en zet die op de kop. Onder 1 stop je een 
paaseitje onder de andere 2 niet. Dan schuif je de bekers heen en weer. Vervolgens 
moeten ze raden onder welke beker het paaseitje zit. Hebben ze het goed (en 
natuurlijk zorg je er voor dat ze het goed hebben) dan krijgen ze het eitje. 
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Opdracht 10: Geheimtaal 
 
In deze laatste opdracht krijgen ze een tekst die jij codeert met onderstaande tabel. 
Dus het woord: ‘Het’ wordt bijvoorbeeld EBQ, zodat de kinderen het weer makkelijk 
om kunnen coderen. De coderingstabel (die je hieronder ziet) zit ook bij de opdracht. 
Je hebt de tekst gecodeerd waar ze uiteindelijk kunnen lezen waar het eitje of de 
eitjes zijn verstopt. Maar eerst moeten ze coderingstabel vinden. 
 
En dat staat op de omschrijving. Dus bijvoorbeeld: onder het bed vind je mij. 
Dan vinden ze onder 1 van de bedden in huis de coderingstabel en dan gaan ze de 
tekst omcoderen. Als ze dat gedaan hebben, gaan ze het paaseitje vinden. 
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Opdrachten voor de kinderen 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

Opdracht 1: 
 
‘Ik lig hier vlakbij’  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 

Opdracht 2: 
 
Zoek eerst dit ding: 
 
- ...............................  
 
- .................................... 
 
- .................................... 
 

Ik lig op precies ..... meter / ...... stappen van dit ding. 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 

Opdracht 3: 
 
Nummer 1 .............................................. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Nummer 2 .............................................. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Nummer 3 .............................................. 
 
----------------------------------------------------- 
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Nummer 4 .............................................. 
 
----------------------------------------------------- 
... stappen van mij af ligt het eitje verstopt. 
 

Opdracht 4: 

 
Volg de Paashaas, die wijst je de weg. Op de laatste Paashaas staat een getal. 
Zoveel meter/stappen moet je zoeken vanaf die Paashaas.  
 

Hieronder zie je de Paashaasjes die je kan gebruiken voor de route. 
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Opdracht 5: 
 
- ............................................. 
 
- ............................................. 
 
- ............................................. 

 

 

Opdracht 6: 
 
Ik hou van lezen.  
 

 

 
 

Opdracht 7: 
 
Je mag 5 vragen stellen, maar die worden alleen beantwoord met JA of NEE. 
Na die vragen weet je hopelijk waar je paaseitje ligt. 
 
Denk goed na wat je vraagt. Het is slim om iets te vragen als: ligt het binnen ? En 
als het binnen ligt. Ligt het beneden ? Succes! 
 

 

 
 

Opdracht 8: 
 
Zoek de dobbelsteen in huis. Het cijfer dat bovenaan ligt, op de dobbelsteen, is het 
aantal stappen wat je moet nemen om het eitje te vinden. 
 

 

 
 

Opdracht 9:  
 
Weet jij waar het paaseitje onder ligt, als de bekers worden bewogen? Dan mag je 
het eitje hebben. 
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Opdracht 10:  
 
Zoek de Geheimtaalcode-maker. Zoek .............................. 
 
--------- 
 
De zin die jullie moeten kraken is: ................................. 

 

 
(Dit is de Geheimtaalcode-maker. Die verstop je op de plek die je bij ‘Zoek.....’ 
hierboven beschrijft). 
 

 


