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GORIËN 

André: Vandaag, jongens en meisjes, 
 doen wij het grote EI-dictee. 
 Zijn jullie er klaar voor?

Koor: Jip!

André: Hebben jullie je werkblad voor je?

Koor: Check! 

André: Hebben jullie iets om te schrijven? 

Koor:  Dubbel check!

André: Dan zijn jullie er klaar voor! 
 Luister goed, denk goed na en schrijf op:
 Het kleine meisje eet in de wei een ei.
 In de maand mei reizen wij naar een eiland.
 Zij zit op het tapijt en kijkt naar mij.
 Staat het er op?

Koor: Het staat er op!

André: Goed zo! 
 Tijd om te verbeteren nu. 
 Wie is de beste EI-schrijver? 

Deel de werkbladen uit.
Lees samen met de kinderen het inleidend tekstje en bekijk de foto’s.

Kennen zij deze traditie? Wie deed er al eens aan mee?
Zorg dat alle kinderen werkblad 2 en een balpen bij de hand hebben voor het dictee van André.

Luister samen naar ‘Audio: Goriën’. 

HIER IS ANDRÉ, MET ZIJN EI-DICTEE! 

TOT DE VOLGENDE KEER, 
DAN IS ANDRÉ ER WEER! 



2

André koos niet zomaar voor een dictee met de ‘ei’. Lees samen met de kinderen 
de ‘Wist je dat?’ op het werkblad en ontdek waarom eieren een grote rol spelen bij 
Goriën.

Wil je weten welk liedje de kinderen zongen op hun bedeltocht? Op het werkblad zingt 
één van de koorleden van André het Goriënlied. Beluister het via www.zing-ze.be/
bedelzangtraditie/goriën en oefen het daarna samen met de leerlingen.

Zoals je al kon lezen op het werkblad, wordt op 12 maart Sint-Gregorius vereerd. Hij 
is de patroonheilige van de schoolgaande jeugd. Vroeger werden er op zijn naamdag 
in bijna alle scholen in Vlaanderen Gregorius-activiteiten georganiseerd. Leerlingen 
gingen dan allerlei wedstrijdjes met elkaar aan. Zoals bijvoorbeeld het EI-dictee 
dat jullie net deden samen met André. Schotel je klas nog enkele van onderstaande 
grote of kleine EI-uitdagingen voor. Kunnen de leerlingen ook zelf nog andere 
eierwedstrijdjes bedenken?

SCHOONSCHRIFT
Schrijf de volgende zin op het bord: ‘Het ei is van mij.’ Wie kan ze het mooiste 
overschrijven?

DE GROTE EIERENWORP
Per twee krijgen de kinderen een rauw ei. Kunnen ze het ei zodanig verpakken dat het 
niet breekt als ze het van de eerste verdieping naar beneden laten vallen? Laat hen 
er eerst eens goed over nadenken. Daarna kunnen ze van thuis kosteloos waardevol 
materiaal meebrengen (restjes stof, oude dozen, ballonnen, touw, watten,…) en hun 
plan in de klas uitwerken.

EIER-BLAAS-COMPETITIE
Bij de eier-blaas-competitie blazen telkens twee deelnemers een ei om ter snelst van 
de start naar de finish. Beslis via een loting wie tegen wie moet spelen. Zoals in elk 
toernooi spelen de winnaars van iedere ronde in een volgende ronde tegen elkaar. De 
grote overwinnaar krijgt de ‘eier-wisseltrofee’. Deze mag hij/zij een jaar bijhouden en 
gaat daarna naar de volgende eier-blaas-winnaar.
Wat heb je nodig? Een parcours (eventueel met hindernissen) met een duidelijke 
start- en aankomstlijn, enkele uitgeblazen eieren, een bord (of groot blad) waarop het 
wedstrijdschema kan worden genoteerd en een toffe trofee.

TONGTWISTERS
Wie kan volgende tongtwisters het meeste keren snel na elkaar herhalen?

•  Armseinen zijn seinen om te seinen waar andere seinen kapot zijn.

•  De kok snijdt recht en de meid snijdt scheef.
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EINDTERMEN GORIËN
Nederlands Lezen: 3.4 / Spreken: 2.5, 2.6 / Luisteren: 1.2 / Schrijven: 4.7 
M.V. Muziek: 2.1, 2.2, 2.4 / Drama: 3.6
W.O. Maatschappij: 4.6 / Tijd: 5.9 / Techniek: 2.10, 2.11, 2.13
L.O.: 1.17

EIERDANS
Leg een aantal nepeieren (van plastic of piepschuim) in een cirkel. Geef de eieren 
verschillende kleuren zodat elk kind zijn eigen ei(eren) terug kan vinden. Al hinkelend 
moeten ze nu proberen hun ei(eren) uit de cirkel te krijgen.

WAT HOOR IK DAAR?
Verzamel een hoop eieren die je open en dicht kan doen (bijvoorbeeld surprise-eitjes) 
en vul er steeds vier met hetzelfde materiaal (macaroni, paperclip, knikker,…). Geef 
elke leerling van de klas een gevuld ei. Eén minuut lang mogen de kinderen bij elkaars 
eieren gaan luisteren zonder die te openen. Wie denkt hetzelfde materiaal te horen, 
blijft bij elkaar staan. Dan mogen de eieren geopend worden. Enkel de groepjes die 
helemaal compleet zijn krijgen punten. Herverdeel de eieren en speel opnieuw.

Niet alleen eieren horen bij Goriën. Ook koehoorns en bloemenkronen komen elk jaar 
terug. Dat komt omdat de dag van Goriën valt op het moment dat de winter plaats 
maakt voor de lente.

Volgens de traditie wordt er geblazen op koehoorns om de winter weg te jagen. 
Jammer genoeg zijn er in Schoonbroek nog maar enkele oude hoorns. Deze hoorns zijn 
echte erfstukken en worden doorgegeven van vader op zoon. Iedere jongen mocht ook 
iets op zijn familiehoorn kerven.

Wat zouden zij er op geschreven hebben? Wat zou jij er op zetten? Wetende dat je het 
misschien later ook doorgeeft aan je eigen kinderen. Denk er samen over na. Op het 
werkblad kan elk zijn eigen idee noteren onder de koehoorn.

Om de lente te verwelkomen knutselen leerlingen op school elk jaar schitterende 
bloemenkronen. Wat dacht je er van om dit jaar eens eetbare bloemen te maken? 
Check het receptje op het werkblad!
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In Schoonbroek wordt op 12 maart Sint-Gregorius vereerd.
Hij is de patroonheilige van de schoolgaande jeugd.

De kinderen van de basisschool vieren dan Goriën en trekken zingend naar de Goriënberg.
Tijdens hun tocht dragen ze kronen van papieren bloemen.

Er wordt dan op koehoorns geblazen om de winter weg te jagen.

GORIËN

Goriën, goriën, gee-goa,
hèdde gèn kinnekes die meegoan?

We zulle ze wel wa liejre
Van ozze lieven hierje

We zulle wel bahaauwe
Veur ozze lieve Vrauwe

ABC
Geft de kinne-es een aike meej

Of een centje in de beus 

www.zing-ze.be/bedelzangtraditie/goriën

WERKBLAD 1
Goriën



Vroeger was Goriën zingen een bedeltocht waarbij kinderen 
eieren verzamelden. Waarom eieren? Wel, 12 maart valt 
tijdens de vastenperiode. Heel wat gelovigen kiezen er dan 
voor om 40 dagen lang minder te eten en te drinken. Omdat 
volwassenen toen geen eieren aten, gaven ze deze weg aan 
de kinderen die het Goriënlied kwamen zingen. 

Wist je dat???

?

?? ??

Wat zou jij kerven in jouw koehoorn? 

Maak een lekker bloemen-lente-eitje. 
Randje paprika in de pan, eitje er in, 
even bakken en serveren maar. Mmm! 

WERKBLAD 2
Goriën

Dada winter!

Hallo lente!

Het      dictee van André.
Het ................................  .............................. eet in de ....................... een ....................... .
In de maand .............. ................................ .............. naar een .............................. .
.............. zit op het ................................ en ....................... naar ....................... .


