
Wat is de bedoeling?
De kinderen maken patatjes van papier en ijsjes van 
brooddeeg.

Materiaal
• brooddeeg (bloem, zout en water) voor de ijsjes
• teil of grote kom
• waterverf in zomerse kleuren, kwasten
• (gebruikte) ijsstokjes
• gekleurd papier voor patatzakjes
• voor elk kind een strook geel papier voor het 

scheuren van de patatjes

Voorbereiding
• Maak zelf puntzakjes waar de ‘patatjes’ in kunnen: 

draai een rechthoekig papiertje tot een puntzakje 
en zet de onderkant vast met plakband.

• Maak kort van tevoren het brooddeeg. Voor 1 à 2 
kinderen: 2 kopjes bloem, 1 kopje zout, 1 kopje wa-
ter mengen en kneden in een teil. Bewaar het deeg 
eventueel in een luchtdichte zak in de koelkast. 

• Houd er rekening mee dat het brooddeeg na het 
bakken een paar uur moet drogen. Reserveer dus 
een ander moment voor het beschilderen van de 
ijsjes.

Zomersnacks
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Werkwijze patatjes scheuren of knippen
1 Laat de puntzakjes aan de kinderen zien: ‘Hier 

kunnen patatjes in.’ Doe voor hoe je van een strook 
geel papier ‘patatjes’ kunt scheuren. Maak samen 
zoveel mogelijk patatjes en stop ze in het puntzak-
je. Eet smakelijk!

2 Oudste peuters die dat interessant vinden, kun je 
eventueel leren knippen. Maak de strook niet te 
breed, zodat ze met  ‘één knip’ een patatje hebben 
geknipt.

Werkwijze ijsjes maken
1 Na het ‘eten van een patatje’ krijg je natuurlijk trek 

in een ijsje! Haal het brooddeeg tevoorschijn en 
laat de kinderen in eerste instantie met het deeg 
experimenteren. Bolletjes maken, sliertjes rollen, 
enzovoort. 

2 Laat de ijsstokjes zien. Weten de kinderen wat dat 
zijn? Vast wel! Vraag de kinderen van het brood-
deeg ijsjes te kneden. En steek de stokjes erin. 
Maak zoveel mogelijk ijsjes en leg ze op een scho-
teltje.

3 Zet de resultaten te drogen, dat kan wel even du-
ren. Op een ander moment kunnen de kinderen de 
‘ijsjes’ in allerlei kleuren beschilderen. Het resul-
taat is om je vingers bij af te likken!

Na afl oop
De kinderen kunnen met hun beschilderde ijsjes en 
patatjes spelen in een themahoek. Bijvoorbeeld in 
de ‘IJscohoek’ uit het Uk & Puk-thema ‘Oef, wat 
warm!’ Ze vinden het vast leuk om de zomersnacks 
te kopen en te verkopen. Zorg ook voor een schort, 
geld en een kassa.

Variatie
• Oudste peuters kunnen van het deeg ook een ‘ijs-

coupe’ maken. Verzamel kleine plastic (ijs)kom-
metjes. Vraag de kinderen allerlei bolletjes van 
het deeg te rollen en stapel deze in het ijsbakje. 
Goed aandrukken. Voor extra eff ect steek je er 
nog een parasolletje in. Als de bolletjes droog 
zijn, kunnen ze geschilderd worden. Om op te 
eten, zo echt!

• Vraag de kinderen in plaats van ijsjes, taartjes te 
maken. Met het resultaat kunnen ze spelen in een 
zogenaamde ‘Bakkershoek’. 

Bron knutselideeën
Geïnspireerd op: Thea van Mierlo, Handenarbeid met 
peuters. Cantecleer (2006)
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Tip: met een klein lepeltje slaolie wordt het 
knutseldeeg iets soepeler. Wanneer het deeg bij 
gebruik klef raakt, rol het dan in een klein beetje 
bloem.


