Positieve activiteiten voor thuis tijdens se Paasweken
De Paasdagen zullen heel anders verlopen dan wij gewend zijn door deze nare Coronatijd.
Om er toch een gezellige en positieve tijd in en om het huis van de maken zijn hier
wat leuke activiteiten voor in de Paasweek en de week erna.
De activiteiten kunnen als tussendoortje tijdens het schoolwerk gedaan worden,
maar zijn ook heel geschikt voor de Paasdagen en gezamenlijke gezinsmomenten.
Veel plezier ermee en fijne Paasdagen!
Paaseieren-race
Verdeel de familie in twee teams en zorg voor genoeg eetlepels en (paas)eieren. Het kan een
chocolade ei of een gekookt ei zijn en als dat niet in huis is, kan het ook met een aardappel.
Uit elk ‘team’ houdt één persoon een lepel in zijn/ haar hand met daarop een eitje. Daarna
legt hij/zij een parcours af om het ei naar de finish te brengen zonder dat het eitje valt. Als
het ei valt, moet de speler terug naar de start. Handen gebruiken is niet toegestaan (behalve
voor de kleintjes;).
Het parcours kan zowel binnen als buiten gemaakt. Bijvoorbeeld van een eetkamerstoel naar
de bank en weer terug.
Is er weinig ruimte; maak er dan een ‘race’ op tijd van. Start een voor een en neem de tijd op
met de stopwatch op de mobiele telefoon en noteer de tijden. Wie was de snelste? Oudere
kinderen kunnen er ook een mooie rekenopdracht mee doen: reken het gemiddelde uit van
3 gelopen eierraces van iedere deelnemer.
Variatie: laat het ‘win’ element achterwege; het gaat om je eigen prestatie; lukt het je om
zonder dat het ei valt de finish te halen? ‘Ja’; compliment voor jezelf. ‘Nee’; probeer het
gewoon nog een keer. Laat kinderen elkaar helpen door de ‘gouden tip’ te bedenken.
Maak het spel moeilijker door de lepel in de mond te houden in plaats van inde hand.
Paashaas-bowlen
Laat de kinderen samen 10 paashazen tekenen en uitknippen (ongeveer A4 formaat). Plak ze
vast op tien lege flessen. Bedenk een goede, ruime bowling-plek (de gang misschien, of in de
tuin of op het balkon als het lekker weer is) en begin met bowlen. Houd de score bij.
Weer een leuke rekenopdracht; de kinderen tellen zelf of samen de scores op
Verstop complimenten
Bedenk wat complimenten die passen bij positief gedragingen/ dingen die in
het gezin voorkomen. Maak hiervan kleine complimentenbriefjes
(zie voorbeelden in de bijlage). Of laat alle gezinsleden zelf complimentenbriefjes
maken.
Doe de complimentenbriefjes in plastic paaseieren (o.a. verkrijgbaar bij de action).
Verstop de eieren in en om het huis.
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Variatie: kook eieren, schrijf met een watervaste fineliner complimenten op
de eieren en verstop ze. Of verstop de complimentenbriefjes gewoon los in huis gedurende
de paasweken.
Complimentenslinger van dagelijkse successen
Gebruik gekleurd of wit A4 papier. Het mag ook een kleiner formaat zijn.
Knip driehoek vlaggetjes uit het papier.
Organiseer iedere dag een of meer korte momenten met elkaar
waarop gezamenlijk wordt besproken wat die ochtend, middag,
dag allemaal is goed gegaan; waar zijn wij tevreden over, trots op,
blij mee? Maak van ieder genoemd succes een vlaggetje.
Laat de vlaggen mooi versieren en bevestig ze aan een draad
(bijvoorbeeld van wol of touw) door de bovenrand om te vouwen
en vast te nieten/ plakken.
Hang de slinger op en maak hem steeds langer.
Misschien wordt de slinger wel zo lang dat het hele huis ermee versierd
kan worden!
Gratis complimenten
Print het blad ‘opstekers.
Hang het blad op bij de gezamenlijke werk- eetplek. Leg de activiteit uit bij de start van de
dag. Iedereen mag een complimentenstrook/ stroken af knippen en uitdelen.
Variatie: Maak zelf een poster met ‘gratis’ complimenten, bedenk met elkaar wat er op de
stroken moet komen.
Zijn de stroken op dan maken we gewoon weer een nieuwe poster;)
Ei-lummelen
Twee of meer spelers gooien een (hardgekookt) ei naar elkaar over
terwijl een andere speler in het midden staat en het ei probeert te
onderscheppen.
Jeu de ei
Met Pasen spelen we jeu de boules niet met ballen maar met eieren!
Je hebt meerdere hardgekookte eieren nodig. Eentje laat je onbeschilderd, de rest mag ieder
zelf beschilderen (op die manier kun je je eigen eieren ook zelf herkennen). Vervolgens leg je
het witte ei maximaal 5 meter verderop en mogen de deelnemers om de beurt hun ei zo
dichtbij mogelijk rollen naar het witte ei toe over de grond rollen. Degene wiens ei het
dichtst bij het witte ei ligt, wint een punt! Spreek van tevoren af tot hoeveel punten het spel
gaat, 5 is vaak al genoeg. Degene die als eerste 5 punten heeft wint.
En na het spel eet je je eitje lekker op...

Monique Baard, april 2020, Positive Behavior Support

