
 

 

Paaseieren zoeken met de kinderen 

6 dingen die kinderen leren van verstoppen 

1. Het verstoppen, of eigenlijk het vinden van eieren is een fysieke activiteit. De 

kinderen zullen namelijk op zoek moeten gaan naar de eieren. Waarbij zowel de 

grove motoriek, waarbij het kind zich lopend of kruipend zal verplaatsen om op zoek 

te gaan naar de eieren. Tevens wordt de fijne motoriek gestimuleerd doordat ze ook 

de eieren zullen moeten oppakken. En afhankelijk van het soort ei; chocolade, plastic 

of echt er ook voorzichtig mee om moeten gaan om het niet te breken. 

2. Paaseieren zoeken is een sociale activiteit. Zeker als je het met meerdere kinderen 

speelt. Het kind zal namelijk om moeten gaan met teleurstelling als het minder eieren 

vindt dan een ander kind. Maar levert ook een ‘groepsprobleem’ op, want hoe ga je 

hier als groep mee om? Ga je eerlijk de eieren delen, of is het houden wat je vindt. 

Heb je een kind zal je ook te maken krijgen met de vraag of je alles in één keer mag 

opeten, of het bijvoorbeeld in een blik moet doen zodat je er iedere keer iets uit kan 

halen. 

3. Er komen dus ook emoties kijken bij het eieren zoeken; van opluchting en blijdschap 

als je weer een eitje vindt, tot teleurstelling als je ze maar niet kan vinden. Of niet 

allemaal tegelijk mag opeten… 

4. Bevorderen van de concentratie; het zoeken van eieren kost tijd en aandacht. Iets 

waarbij je concentratie moet blijven. Zeker als het niet helemaal gaat zoals je kind 

zou willen, omdat ze het bijvoorbeeld niet kunnen vinden. Nieuwsgierig waarom de 

één beter is in het paaseieren zoeken dan de ander? Dan is dit wetenschappelijk 

artikel zeker een aanrader, inclusief leuke ‘test’. 

5. Door middel van aanwijzingen; voor, achter, hoger, lager, warm en koud kan je je 

kindje sturen bij het zoeken van de eieren. Hierbij laat je je kind oefenen met 

bepaalde begrippen en stimuleer je dus onbewust de cognitieve ontwikkeling van je 

kind. 

6. Zonder je ogen, of eventueel de tast kom je niet ver in het zoeken naar eieren. Het 

paaseieren zoeken is daardoor ook een zintuigelijke activiteit. 

 

Veel plezier! 


