
 

Een paasgroet met je voet
Eenvoudige manier om een paasgroet te maken met de allerkleinsten
Vrolijk Pasen! Iedereen wordt vast blij van de vrolijke paasgroet die wij maken.

Duratie : 15 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : • Creatieve ontwikkeling: Beeldende expressie
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Baby (tot 1 jaar), Dreumes (1 tot 2 jaar)

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

Wat heb je nodig?
• Vingerverf (roze en geel)
• Wit karton of dik papier
• Zwarte stift
• Evt. geel, roze en wit karton
• Evt. bruine vingerverf

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de mondelinge taalontwikkeling tijdens deze activiteit door een liedje te zingen. Verder stimuleer je de 
fijne motoriek van het kind door het zelf te laten knippen en te plakken. Het kind voelt de verf met de handen en/of 
voeten (sensomotorische ontwikkeling). Geef het kind vooral de ruimte om zelf deze activiteit te kunnen uitvoeren. 
Zo stimuleer je de beeldende expressie. 

Voordat je begint
Kies wat je wilt maken (zie foto's). Maak je de paasgroet met de kleine kuikentjes en het paashaasje, knip dan van 
het witte papier of karton langwerpige kaartjes. Zet de verf klaar.

Maak je liever de grote paashaas? Knip dan uit het gele papier een grote cirkel (buik) en een iets kleinere cirkel 
(hoofd), uit het roze karton de neus en uit het witte karton een cirkel net zo groot als het hoofd.

 



 

Inleiding
Zing om in de stemming te komen het liedje 'Dag meneer de Paashaas' en/of zeg het versje 'Eerst zat je in een 
eitje' op.

Liedjes en versjes
Dag meneer de paashaas 
(Op de melodie van Dag meneer de sneeuwman)

Dag meneer de paashaas
Waar kom je vandaan
Dag meneer de paashaas
Blijf maar staan
Hier is een mandje
Wat verf en een ei
Dag meneer de paashaas
Je maakt ons blij

Eerst zat je in een eitje (versje)
Eerst zat je in een eitje
Daarbinnen was het kaal
Toen groeide je een tijdje
En KRAK, deed de eierschaal 

Je stapte uit het dopje
En keek eens om je heen
Je schudde met je kopje
Daar stond je nu alleen 

Je hebt een heel zacht lijfje
Dat is helemaal van dons
En als je wilt dan blijf je
Gezellig hier bij ons

 



 

De paaskaart maken
Laat de kinderen vingerafdrukken maken op de kaart. Drie gele afdrukken met een vinger en één roze afdruk met 
een duim (zie foto). Laat dit nu even drogen.
Maak er dan zelf met zwarte stift een haasje en drie kuikentjes van (zie foto).
Schrijf 'Vrolijk Pasen!' op je kaart en klaar is je paasgroet.

De paashaas maken
Laat de kinderen ieder vier bruine voetafdrukjes maken op geel papier. Laat het drogen en knip ze uit (voor de 
vorm, zie foto). Plak de paashaas in elkaar en teken snorharen en een mondje met een zwarte stift.

Dag meneer de sneeuwman
• https://youtu.be/ap7oDBhlg0g

 


