
Leuk dat je het Paas loopspel hebt gedownload! 

Dit loopspel is geschikt voor groep 7-8. Voordat je start knip/snijd je de
22 opdrachtkaarten los. Hang de opdrachtkaarten verdeeld over het
plein, de gymzaal, de gang of het (speel)lokaal op. Leerlingen werken bij
deze opdracht in tweetallen. 
Voordat je start dobbelt ieder tweetal met 2 dobbelstenen. Het getal dat
je dobbelt is je startgetal, daar begin je. Zoek dit getal op het plein en
maak de opdracht. Schrijf het juiste antwoord op het antwoordblad, bij
het goede getal. Ren hierna naar het volgende getal, na opdracht 3 komt
opdracht 4, etc. Na opdracht 22 ga je verder met opdracht  1. 

Bij dit spel oefenen leerlingen o.a. met:
- verhoudingen: breuken/procenten, tijd
- oppervlakte
- (om)rekenen met lengtematen/gewicht
- persoonsvorm (PV), onderwerp (OND), lijdend voorwerp (LV),
meewerkend voorwerp (MV)
- werkwoordspelling

www.beweegspellen.nl
Meer bewegend leren?

Loopspel Pasen
Antwoord: welke kleur verf jij jouw paasei?
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2.

In het recept voor paasstol staat dat je het
volgende nodig hebt: 

220 ml water, 600 gram meel en 12 eieren. 
 

Hoeveel meel heb ik nodig als ik maar 4
eieren gebruik?

300 gr
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Met Pasen zoeken we paaseieren
bij oma in de tuin.
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3.

4. Bakker Piet: 3 chocoladehazen €15,-
Bakker Bart: 4 chocoladehazen €19,50
Bakker Kees: 5 chocoladehazen €24,-

 
Waar zijn ze in verhouding het goedkoopst?

De paashaas moet 2275 paaseitjes in kleine
zakjes inpakken, in elk zakje gaan 13 eitjes.

Hoeveel zakjes heeft hij nodig?
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Heeft de juf het paasverhaal
al in de klas             ?

De paashaas moet eitjes verstoppen in een
tuin van 9500 cm bij 500 dm, wat is de

oppervlakte in m  ?
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40 dagen na carnaval begint Pasen.
Carnaval eindigt op 5 maart, wanneer is

het Pasen?

Onder de boom            de kip op het ei.

13 april
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10.

De paashaas moet naar een tuin 27 km
verderop. Hij loopt 18 km per uur. Hij vertrekt

om 10.15 uur. Hoe laat komt hij aan?

Adam koopt paaseieren: 
4x melkchocolade voor € 0,75 per stuk 
5x pure chocolade voor € 0,40 per stuk 
3x witte chocolade voor €0,60 per stuk 

Hij geeft een biljet van 2O euro. 
Hoeveel geld houdt hij over?
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11.

12.     Bakker Piet: 250 gram paasstol €0,90
       Bakker Bart: 400 gram paasstol €1, 40 
       Bakker Kees: 750 gram paasstol €2,85. 

 
Waar is de paasstol in verhouding het goedkoopst?

Joost, Jan, Jaap en Jens verdelen 96
eitjes. Joost krijgt     deel, Jan krijgt 25%,

Jaap krijgt 6 eieren meer dan Jens.
Hoeveel eieren krijgt Jens?
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14.
Huppelt de paashaas naast het nieuwe

kippenhok?
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Alle kinderen op school krijgen 12 paaseitjes.
Een zakje met 16 eieren kost €2,-. In totaal

zitten er 125 kinderen op school. Hoeveel euro
is de school in totaal kwijt aan eieren?
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16.

Een vulmachine vult doosjes met 450 gram
paashagel. Door een storing komt er in elk

doosje maar 425 gram. Als de storing wordt
ontdekt is er 1    kilo te weinig in de doosjes

gegaan. Hoeveel doosjes hebben de verkeerde
inhoud gekregen?
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De paashaas schildert iedere dag eieren:
maandag 12                    vrijdag 8 

      dinsdag 13                      zaterdag 10
woensdag 16                     zondag 15 
donderdag 10                                     

 
Hoeveel eieren schildert hij gemiddeld per dag?
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Hoeveel eieren hebben de
kippen al             ?
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Een eierhandelaar koopt 28.000 eieren.
Tijdens het vervoer vallen een paar
dozen.      deel van de eieren breekt.

Hoeveel eieren blijven er heel?
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Wie heeft de stippen op het
ei             ?
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     Bakker Piet: 150 gr paaskoekjes €1,20

       Bakker Bart: 350 gr paaskoekjes €3,15 
       Bakker Kees: 600 gr paaskoekje €6,- 

 
Waar zijn de paaskoekjes in verhouding het goedkoopst?
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22.

Op zondagochtend genieten we van
een heerlijke paasbrunch.
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Heb jij na het verven de
kwasten              ?
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