
denksleutels
pasen

vraag nietus wat als combinatie

alfabet lachwekkend variatie uitvinding

overeenkomst voorspel muur vet

nadeel plaatje constructie interpretatie

brainstorm verplicht verbonden ander gebruik anders dan anders

Het antwoord is Paashaas.
Wat is de vraag? Bedenk er 5!

Het antwoord is ei.
Wat is de vraag? Bedenk er 5!

Bedenk 20 dingen wat wij tijdens 
Pasen nooit zouden doen.

Bedenk 20 dingen wat je niet 
met een ei kan doen.

Wat als mensen uit eieren 
zouden komen?

Wat als jij het paasontbijt op school 
organiseert? Hoe ziet dat eruit?

Combineer de eigenschappen van 
een gourmetstel en een paastak 
tot een nieuw voorwerp passend 

in het thema Pasen.

Het is gezonder als de Paashaas 
voortaan de chocolade eieren zou 
vervangen door groente eieren.

Met Pasen krijgen de ouders cadeautjes.

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je een paaseitje in je mond doen?

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je een ei koken?

Ontwerp/versier een echt ei.

Ontwerp een verfmachine. 
Wat moet deze machine kunnen? 

En hoe werkt het?

Schrijf bij elke letter van het alfabet 
iets wat past bij het paasontbijt. 

Hoeveel woorden kan je maken bij 
het woord: vrolijk paasfeest.

Voorspel wat er kan gebeuren als
je niet alle (chocolade)eieren kan 

vinden die verstopt zijn?

Bedenk iets zodat dit niet waar is:
- Chocolade eieren smelten

- Pasen valt in april
- Een ei kan breken

- De Paashaas bestaat niet

Je mag dingen Vervormen, 
Er af halen of Toevoegen:

De eierverfmachine om 
eieren te verven. 

Noem 5 overeenkomsten tussen:
- Een mandje en een lammetje

- Een krokus en een chocolade ei
- Een kuiken en een verfmachine
- Een schuimpje en een eierdop 

Bedenk 5 manieren 
wat dit plaatje met 
Pasen te maken heeft.

Bouw een (knikker)baan voor de 
chocolade eitjes. 

Hoe laat je een ei vallen zonder dat 
het breekt van min. 5 meter hoog?

Waarom verstopt de Paashaas 
dropjes i.p.v. eieren?

Waarom deelt de Kerstman
paaseitjes uit?

Bedenk 10 nadelen van het 
verstoppen van de eieren.

Bedenk 10 nadelen van het 
vieren van Pasen.

Maak een grijpmachine van 
satéprikkers, plakband en 

bekertjes, zodat je niet hoeft te 
bukken.

Waar zou je de papiertjes van de 
paaseitjes nog meer voor 

kunnen gebruiken?

Waar kan je een eierdop nog 
meer voor gebruiken?

Hoe zou je een paaseitje open 
kunnen maken zonder je handen

te gebruiken?

Hoe pel je een ei zonder je 
handen te gebruiken?

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je eieren versieren zonder 

gebruik van verf?

Waar denk je aan bij Pasen?
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Het antwoord is opstanding.
Wat is de vraag? Bedenk er 5!

Het antwoord is Goede Vrijdag.
Wat is de vraag? Bedenk er 5!

Bedenk 20 dingen wat wij tijdens 
Pasen nooit zouden doen.

Bedenk 20 dingen wat 
Jezus nooit zou doen.

Wat als Jezus nooit aan het kruis 
gestorven was?

Wat als jij het paasontbijt op school 
organiseert? Hoe ziet dat eruit?

Combineer de eigenschappen van 
het kruis en een avondmaal tot 
een nieuw voorwerp passend in 

het thema Pasen.

Je mag alleen vrij zijn met Pasen
als je gelovig bent.

Het is goed wat Judas heeft gedaan.  

Op hoeveel verschillende manieren 
had Jezus nog meer naar Jeruzalem 

kunnen reizen dan per ezel?

Ontwerp een tekening waarin je laat 
zien waar het bij Pasen om gaat.

Maak een poster m.b.v. Canva.

Schrijf bij elke letter van het alfabet 
iets wat past bij het paasverhaal. 

Hoeveel woorden kan je maken bij 
het woord: de wederopstanding.

Voorspel wat er gebeurt was als 
Jezus was gevlucht.

Voorspel hoe deze traditie over 
100 jaar wordt gevierd.  

Bedenk iets zodat dit niet waar is:
- Judas verraadde Jezus

- Jezus stierf aan het kruis
- Er wordt 40 dagen gevast

Je mag dingen Vervormen, 
Er af halen of Toevoegen:

Een nieuw vervoersmiddel voor 
Jezus i.p.v. een normale ezel.

Noem 5 overeenkomsten tussen:
- De verrader en de verlosser

- Witte donderdag en Goede vrijdag
- Een kruis en een steen

Bedenk 5 manieren wat dit plaatje 
met Pasen te maken heeft.

Maak een stopmotionfilmpje die 
het paasverhaal navertelt.

Maak een glas in lood werkje
met vliegerpapier en zwart papier. 

Wat is er goed aan ‘Goede Vrijdag’?

Waarom deelt Jezus paaseitjes uit 
tijdens het avondmaal?

Wat doet de ezel aan het kruis?  

Bedenk zoveel mogelijk nadelen 
aan het paasverhaal.

Bedenk zoveel mogelijk nadelen 
van de vrije dagen. 

Maak een ‘Happy Stone’. Gebruik een 
kei, permanente markers en vernis.

Kies 3 voorwerpen uit de klas en 
combineer dit tot een nieuw 
voorwerp passend bij Pasen. 

Waar zou je een kruis nog meer 
voor kunnen gebruiken?

Wat kan je allemaal doen 
met een bijbel? 

Hoe zou je paasbrood kunnen 
bereiden zonder je handen?

Hoe vertel je het paasverhaal door 
zonder te praten?

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je het paasverhaal vertellen?

Hoe kun je meer mensen 
overtuigen dat Pasen draait om 
Jezus en niet om de Paashaas?
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