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BLIJ MET EEN EI 

 
Deze speur- en speltocht is niet alleen bedoeld voor rond de paastijd. 
Doordat iedereen moet proberen zijn of haar ei heel te houden wordt er een 
extra spelelement in de speurtocht gebracht. 
 

Doel Zoeken, bewegen, samenwerken 

Waar Huis, tuin, bos 

Leeftijd 4-12 jaar 

Groepsgrootte Vanaf 2 kinderen, per 4 kinderen 1 volwassene 

Tijdsduur ½ - 2 uur 

Voorbereiding 1 uur 

Benodigdheden - Eieren (ook een paar reserve) 
- Papier, karton, pennen en knutselspullen 
- Veertjes, lintjes, spulletjes om een nest te maken 
- Kaartspel ( voor het maken van groepjes) 
- Klembord ( als je de scores bij wilt houden) 
- Stickers en versieringen 
- Obstakels voor het eierparcours 
- Lepels 
- Kartonnen doos of rieten mand 
- Balletjes voor als het ei stuk is of ander alternatief 
- Stoepkrijt 
- Stopwatch 
- Tikkerlinten 
- Prijs voor de winnaar of winnaars 
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VOORDAT JE BEGINT 

- Waar ga je de tocht uitzetten? Doe dit met behulp van lintjes, veertjes of 
met een eigen gemaakte kaart. Binnen kun je de spellen gewoon achter elkaar 
doen in de ruimte die er zich het best voor leent. Je kunt dan ook gebruik 
maken van een gekookt ei, een piepschuimen ei of een balletje. 

 
- Laat je iedereen voor zich spelen of maak je tweetallen of groepjes. Als je 

groepjes gaat maken kun je dit het best doen door alle kinderen een nummer 
te geven bv 1 en 2. De nummers 1 horen dan bij elkaar en de nummers 2. Dit 
kun je ook doen met behulp van een kaartspel. Hierbij horen dezelfde kaarten 
bij elkaar bv. de vrouwen of de 7. Maak je groepjes dan is het de bedoeling 
dat aan het eind zoveel mogelijk eieren heel blijven. Speelt ieder voor 
zichzelf dan moet er op het eigen eitje worden gelet. 

 
- Wil je een puntentelling bij houden zorg dan voor een scorekaart. Dit kan op 

karton of papier op een klembord. Ook kun je een stickerkaart maken. Hierop 
moet men dan zoveel mogelijk stickers verzamelen. 

 
- Bedenk vragen, spelletjes en opdrachten. Je kunt hiervoor ook onderstaande 

opdrachten gebruiken. 
 
- Zorg voor eten en drinken onderweg of thuis. Denk hierbij aan geel gekleurde 

ranja, snoepjes in de vorm van een ei, gevulde eitjes, broodje ei (gebakken of 
gekookt). Het is leuk het thema erbij te betrekken. 

 
- Verstop de eieren. Deze kun je al versieren met bv stickers of speciale verf. 

Dit kun je de kinderen ook zelf laten doen nadat zij een ei hebben gevonden. 
 
- Zet een parcours uit. Dit kan met behulp van hoepels, pilonnen, touwen, 

stoelen, dozen, emmers of kussens. Buiten kun je natuurlijk ook gebruik 
maken van takken of natuurlijke hindernissen. Je kunt het parcours ook laten 
afleggen met het ei op een lepel liggend. Deze wordt dan als je met groepjes 
speelt doorgegeven. 

 
- Gaat bij één van de spelers het ei stuk geef diegene dan een alternatief 

bijvoorbeeld een balletje of een nieuw ei. Bedenk wel dat dan telkens nieuwe 
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eieren moeten worden gegeven. Je kunt ook zeggen dat er eventueel één 
reserve ei per persoon wordt gegeven. Maar dit geeft wel een puntenaftrek 
aan het eind. 

 
- Teken op een groot stuk papier een ei. Plak dit op karton. Maak er nu een 

puzzel van door hem in stukken te knippen. Je kunt ook meerdere puzzels 
maken voor verschillende groepjes. 
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OPDRACHTEN EN SPELLETJES 

 
Zoek je ei 

Voorzichtig allemaal! De kip heeft haar eieren verstopt. Wij mogen ze zoeken. 
Maar ze moeten natuurlijk wel heel blijven! Er is voor iedereen één ei. Zoek dit 
zo snel mogelijk. Zie je er meer? Niets zeggen, iedereen moet zelf een ei vinden. 
Bij dit spel kun je, als je de eieren voorziet van naam, de kinderen zelf laten 
zoeken naar hun eigen naam. Staat hun naam er niet op dan moet het ei blijven 
liggen. Zijn de eieren niet versiert dan kun je dit doen nadat ze gevonden zijn. 
Bij groepjes en tweetallen kun je ervoor kiezen een bepaalde kleur of soort 
sticker te gebruiken. 
 
Eierparcours 

Heeft iedereen zijn ei? Ook duidelijk gemerkt? Zorg er voor dat je goed weet 
hoe jouw ei eruit ziet. Nu gaan we het parcours afleggen. Dit kan iedereen alleen 
doen of met je partner of groepje. Zorg dat het ei heel over komt. Hou de tijd 
bij met de stopwatch. Wie het snelst is krijgt een sticker of een punt op z’n 
scorekaart. 
 
Eierdans 

Voor deze dans kun je de eigen eieren laten gebruiken, maar ook alternatieven 
zoals een pingpongballetje of piepschuimei gebruiken. Teken een grote cirkel op 
de grond. Leg alle eieren in het midden. Iedereen gaat buiten de cirkel staan. Als 
het startsein wordt gegeven hinkelt iedereen naar z’n ei. Daarna is het de 
bedoeling al hinkelend voorzichtig het ei buiten de cirkel te krijgen. De snelste is 
de winnaar. Je kunt er ook voor kiezen eerst te oefenen met de nepeieren en als 
dit lukt de echte eieren gebruiken. De snelste is de winnaar. Deze krijgt een 
sticker of punt op z’n scorekaart. 
 
Ei-woordenbrei 

Iedereen krijgt pen en papier. Schrijf binnen 5 minuten zoveel mogelijk woorden 
op waarin de letters “ei” staan. Hierbij hoeven de letters niet bij elkaar te 
blijven. Diegene met de meeste woorden krijgt de sticker of het punt. 
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Het ei moet naar het nest (dit is een spel dat het best buiten kan worden 

gedaan) 

Hierbij is het nest een lege doos of rieten mand. De volwassen zijn tikkers, zij 
dragen een tikkerlint. De kinderen moet ervoor zorgen dat het ei heel in de mand 
of doos komt te liggen. Geef aan vanaf waar de kinderen moeten gaan lopen. Als 
je getikt wordt moet je terug naar deze plek. Dit is ook de plek waar de ei-
brengers veilig zijn. Als het ei in het nest is mag diegene zijn maatje helpen als 
je met paren werkt. De rest van de groep helpen bij groepjes. Of helpen tikken 
als iedereen voor zichzelf speelt. Bij deze laatste moet natuurlijk wel duidelijk 
gezegd worden wie er nog meer tikker is geworden. Dit kun je duidelijk aangeven 
met behulp van de tikkerlinten. Diegene die het eerst zijn ei in de mand heeft, 
het paar dat het eerst beide eieren in de mand heeft of welk groepje alle eieren 
in de mand heeft krijgt een punt of sticker. 
 
Het ei is stuk! 

Nu komt de eierpuzzel van pas. 
Leg deze met de afbeelding naar beneden op de grond of op tafel. 
Nu is het belangrijk dat iedereen, de paren of de groepjes de puzzel zo snel 
mogelijk maakt. Houd de tijd bij met de stopwatch. Houd de puzzelaars en de 
rest gescheiden. Anders kan de volgende die gaat puzzelen al met voorkennis aan 
het werk gaan. Wie het snelst is krijgt een punt of sticker. 
 
We maken een lekker warm nest 

Leg alle eieren weer in de kartonnen doos of rieten mand. 
Dit is nu nog niet een lekker warm nest. Zoek allemaal iets wat er juist wel voor 
zorgt dat het een mooi nest wordt. Dit kunnen attributen zijn die je zelf heb 
verstopt of dingen die ze in de tuin of in het bos kunnen vinden. Diegene met het 
beste nest materiaal heeft gewonnen of die het snelst 5 dingen heeft verzameld. 
 
Levend boter, kaas en eieren (kan alleen als je een groep van minimaal 9 

kinderen hebt) 

Teken een raster op de grond met stoepkrijt of met een stok in het zand. 
Verdeel de groep in tweeën. Dit kun je doen met behulp van de tikkerlinten. Een 
groep met lint en een zonder. Om beurten komt iemand in het raster staan. 
Probeer er nu voor te zorgen dat drie kinderen met lint of zonder op een rij 
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komen te staan (wel samen overleggen). Deze hebben gewonnen en krijgen 
allemaal een sticker of punt.  
Zijn er minder kinderen of ben je binnen, dan kun je ook boter, kaas en eieren op 
papier spelen. 
 
Jeux de oeufs 

Teken een beginlijn. Iedereen pakt zijn of haar ei. Leg één wit ei neer op 3 á 4 
meter afstand van waar de beginlijn is. Nu is het de bedoeling dat iedereen 
probeert zijn of haar ei zo dicht mogelijk bij het witte ei te rollen. Pas op, het ei 
mag hierbij ook niet stuk gaan. Wie het dichtst bij het witte ei ligt heeft 
gewonnen. Gelijke afstand? Nog een keer rollen. De winnaar krijgt een punt of 
sticker. 
 
Eieren gooien 

Om goed eieren te gooien is een bepaalde techniek nodig. 
Ga tegenover elkaar staan. Je kunt met een kleine afstand beginnen en daarna 
steeds verder uit elkaar gaan staan. Wie het verst kan gooien zonder dat het ei 
breekt heeft gewonnen. 
 
EINDE 

Is de hele tocht gelopen en alle opdrachten uitgevoerd dan is het punten of 
stickers tellen. Wie heeft de meeste punten? 
Je kunt de winnaar of winnaars een klein cadeautje geven bv. een chocolade ei. 
Zijn er nog eieren heel dan kunnen die gebakken worden of mee naar huis. 


