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LESSUGGESTIES  
Elli Woollard & 
Briony May Smith 
De lente van Kleine 
Beer 
(Lemniscaat)  
 
 
Na een lange winter werd 
Kleine Beer wakker. In de 
sneeuw vond hij een steen. 
Hij zag er verdrietig uit, zo 
alleen. Kleine Beer nam de 
steen mee en ging op pad. Hij 
kwam verschillende dieren 
tegen en ontdekte de lente. De 
vogels bouwden nesten, de 
hazen hupten in het rond en 
de wolven werden hongerig. Toen Kleine Beer zijn steen kapot liet vallen, schopte hij hem weg. 
Die hoefde hij niet meer. Kleine Beer viel in slaap. De volgende morgen werd hij wakker. Uit de 
‘steen’ was een kuikentje gekomen. TSJIEP! 
 
DE LENTE VAN KLEINE BEER 
 
Spelen met eieren 
 
Introductie 
Maak een lentetafel in het lokaal of richt thuis een gezellig lentehoekje in. Denk bij de inrichting 
aan een bos lentebloemen of bloembollen, versierde paastakken, een klein schaapje of een leuke 
paashaas enzovoorts. Leg er in ieder geval een (kippen)ei bij en zet het boek erbij. 
De kinderen ontdekken het boek. Vraag ze welk seizoen het is en benoem de lentedingen van de 
lentetafel samen. Lees daarna het verhaal De lente van Kleine Beer voor. Vraag na afloop wat de 
steen die Kleine Beer met zich meedroeg nou eigenlijk was. Vertel dat eieren in de lente worden 
gelegd en vraag de kinderen welke dieren uit een ei worden geboren. 
Zorg voor een aantal kunststof eieren die open en dicht kunnen. Je vindt ze rond deze tijd in 
verschillende winkels. Met deze eieren kun je leuke activiteiten doen. Hier een aantal suggesties.  
 
Eieren zoeken 
Kleine Beer vindt een steen. Hij ziet er verdrietig uit, zo alleen.  
Vraag de kinderen wat Kleine Beer vindt. Maak kleine briefjes met daarop de getallen één tot en 
met tien. Stop de getallen in de eieren en verstop deze. Laat de kinderen naar de eieren op zoek 
gaan. Als alle eieren zijn gevonden, worden ze opengemaakt en in de volgorde van de getallenrij 
gelegd.  
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Variatie: verstop de eieren nog eens, maar laat één ei weg. De kinderen zoeken de eieren, leggen ze 
op volgorde en ontdekken welk getal ontbreekt.  
 
Eiertransport 
Kleine Beer neemt de steen (het ei) mee op zijn rug.  
Ga in een rij staan. De eerste van de rij pakt een ei en geeft dit door aan de volgende. Hij geeft het 
ei weer door op precies dezelfde manier als waarop hij het ei kreeg. Zo wordt het ei doorgegeven tot 
het bij de laatste van de rij is. Nu pakt de eerste van de rij een volgend ei en bedenkt een andere 
manier om dit ei door te geven. Ga zo verder. 
 
Gebroken eieren 
Kleine Beer klom in een boom. En net toen hij wilde kijken hoe zijn steen het maakte… viel die van 
zijn rug, tuimelde omlaag en Kleine Beer zag dat hij kraakte!  
Zorg voor eieren in verschillende kleuren. Maak alle eieren open en doe de helften in een bak. Doe 
één kind een blinddoek voor. Hij grabbelt twee helften uit de bak en klikt ze op elkaar. Daarna doet 
hij dit nog een keer. Zo mag hij vijf keer grabbelen (en tien helften pakken). Hoeveel eieren heeft 
hij juist in elkaar gezet (twee helften van dezelfde kleur tegen elkaar)? Hierna krijgt een ander kind 
de blinddoek voor. Hoeveel eieren kan hij juist in elkaar zetten?  
 
Muziekeieren 
Kleine Beer ligt te slapen en de steen (het ei) breekt open. TSJIEP! 
Vul de eieren met kleine voorwerpen, telkens twee eieren met hetzelfde. Denk aan knikkers, zand, 
rijst, schelpen, water, macaroni, maïskorrels, munten, dobbelstenen. Laat de kinderen met de eieren 
schudden en ontdekken welke twee eieren hetzelfde geluid maken. Leg deze eieren bij elkaar. 
Variatie: speel een geluidenmemospel. Eén kind mag met twee eieren schudden. Hoe klinkt het? Is 
het hetzelfde, dan worden de eieren bij elkaar gelegd, is het anders, dan worden de eieren 
teruggelegd en is het volgende kind aan de beurt. Hij mag nu met twee eieren schudden. 
 
Raadseleieren 
‘O!’ riep Kleine Beer. ‘Je bent helemaal geen steen!’ Hij ging naar zijn kleine vriendje toe en 
knuffelde hem meteen. 
Vraag de kinderen wat er uit ‘de steen’ van Kleine Beer is gekomen. Zorg voor vijf eieren en een 
klein (chenille) kuikentje of teken een kuikentje op een vel papier. Vraag de kinderen de ogen te 
sluiten en verstop het kuikentje in een van de eieren. Leg de eieren op een rij. 
De kinderen openen de ogen. Ze raden in welk ei het kuikentje zit door een rangtelwoord te 
noemen, bijvoorbeeld: ‘Zit het kuikentje in het tweede ei?’ Kijk in het tweede ei. Zit het kuikentje 
erin? Als dit niet zo is, noemt een volgend kind weer een rangtelwoord. Zoek zo verder. Na hoeveel 
keer vinden de kinderen het kuiken?  
Variatie: leg zo veel mogelijk kunststof eieren neer en verstop het kuikentje in een van de eieren. 
De kinderen raden waar het kuikentje zit door om de beurt een ei aan te wijzen en open te maken. 
Als het ei leeg is, wordt het op dezelfde plek teruggelegd. De kinderen moeten goed onthouden 
welke eieren al zijn opengemaakt. Na hoeveel keer raden vinden ze het kuiken?  
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Cijfereieren 
Verstop in de ene helft van de eieren kaartjes met daarop een cijfer en in de andere helft kaartjes 
met een cijferbeeld, bijvoorbeeld de dobbelsteenstructuur. Geef elk kind een ei. De kinderen lopen 
door de ruimte. De kinderen met een cijfer gaan op zoek naar het bijbehorende cijferbeeld en 
andersom. Kinderen die elkaar hebben gevonden, gaan bij elkaar zitten. Wanneer iedereen zit, 
controleer je of de cijfers en cijferbeelden juist zijn gekoppeld.  
 
Paaseieren 
Wijs één kind aan dat de paashaas is en geef hem een mandje met tien eieren erin. De andere 
kinderen of gezinsleden gaan om de paashaas op de grond zitten. De paashaas loopt door de kring 
en deelt enkele eitjes uit. Zing ondertussen een gezellig paas- of lenteliedje. Als het liedje is 
afgelopen, kijk je hoeveel eitjes er zijn uitgedeeld. Weten de kinderen nu hoeveel eitjes er nog in 
het mandje zitten? Laat de kinderen raden en tel daarna samen hoeveel het er zijn. Kies een andere 
paashaas en herhaal de activiteit.  
 
Eierdoos 
Neem een eierdoos. Laat de lege eierdoos aan de kinderen zien. Hoeveel eitjes kunnen erin? 
Hoeveel rijen zien ze en hoeveel eieren passen er in elke rij? Vraag de kinderen de ogen te sluiten 
en doe enkele eieren in de doos. De kinderen openen de ogen. Loop vervolgens met de eierdoos 
langs hen en til het deksel bij elk kind héél kort op. Hoeveel eieren hebben ze gezien? Laat de 
kinderen raden en doe de doos daarna open. Hoeveel eieren zijn het daadwerkelijk? Hebben ze het 
juist geraden?  
 
Eitje, eitje 
Neem vier eieren van dezelfde kleur en zorg voor een kuikentje. Dit kan een chenille kuiken zijn of 
een kuiken dat je zelf hebt getekend op een vel papier. Verstop het kuikentje, terwijl de kinderen 
goed kijken, in een van de eieren. Geef de kinderen de opdracht het ei met het kuiken erin goed in 
de gaten te houden. Verwissel de eieren van plek door ze heen en weer te schuiven. Doe dit een 
tijdje. De kinderen blijven het ei met kuiken volgen met hun ogen. Wanneer je stopt met schuiven, 
vraag je in welk ei het kuiken zit. Weten de kinderen het nog?  
 
Ontdekeieren 
Ga op zoek naar een aantal kleine voorwerpen in huis of in het lokaal. Zorg voor twee stuks van elk 
voorwerp. Stop het ene voorwerp in een ei en leg het andere op tafel.  
Suggesties voor voorwerpen: gummen, knikkers, elastiekjes, haarklemmen, paperclips, propjes 
papier, pompons, schelpen.  
De kinderen zien de voorwerpen op tafel. Geef ze de opdracht op zoek te gaan naar dezelfde 
voorwerpen in de eieren. Maar… ze mogen de eieren niet openen! Ze mogen ze wel in hun hand 
nemen om het gewicht te ervaren en ermee schudden om te horen hoe het klinkt. De eieren worden 
aan de voorwerpen op tafel gekoppeld. Als elk ei bij een voorwerp ligt, kijk je samen of het juist is 
door de eieren te openen. 
 
	  



Kijk op www.lemniscaat.nl voor meer lessuggesties 4	

Woordeieren 
Schrijf met een watervaste stift een letter op elk ei. Zorg voor een variatie aan klinkers en 
medeklinkers. Laat de kinderen woorden maken door eieren naast elkaar te leggen. Maak van elk 
gevonden woord een foto of schrijf het woord op.  
 
Draai-eieren 
Neem één ei en schrijf hier op de ene helft een deel van een woord op, bijvoorbeeld ‘ka’. Zorg 
ervoor dat het woord eindigt op de plek waar het ei open kan. Schrijf op de andere helft, bij de plek 
waar het ei open kan, letters: de f, k, m, n, p, r, s, en t. Een kind kan nu, door aan het ei te draaien, 
woorden maken. Hij draait de letters ‘ka’ naar de letter ‘f’ en er staat ‘kaf’. Hij draait de letters ‘ka’ 
naar de letter ‘k’ en er staat ‘kak’ en zo verder. 
 
Eieren schieten 
Zet enkele plastic flessen op de stoep of het gazon. Draai de doppen eraf en zet een ei op de opening 
van elke fles. Laat de kinderen met een waterpistool de eieren van de flessen schieten.  
 
Gevulde eieren 
Geef elk kind een aantal eieren en een pincet. Er zijn grote speelpincetten speciaal voor kinderen 
verkrijgbaar. Zet een mandje met chenille kuikentjes of gele pompons neer. De kinderen draaien 
een ei open, pakken een kuikentje met het pincet en doen dit in het ei. Hierna maken ze het ei weer 
dicht. Zo vullen ze alle eieren.  
 
Eierkunst 
Spuit wat verschillende kleuren verf op een papieren bord. Geef de kinderen een half kunststof ei en 
een vel papier. Ze gebruiken het ei als stempel, doen het in de verf en maken cirkels op het vel 
papier. Door meerdere cirkels in verschillende kleuren te stempelen, maken ze een cirkelkunstwerk.  
 
Eieren om van te smullen 
Sluit af door samen iets te bakken waar een ei voor nodig is, zoals koekjes, een cake, 
(bananen)pannenkoeken of gewoon een lekker gekookt eitje dat de kinderen versieren.  
 
 

Spelsuggesties geschreven door Anke van Boxmeer 
 


