
IJsjes zijn er in vele soorten en kunnen op verschil-

lende manieren worden gemaakt.   

De volgende knutseltips sluiten aan bij de activi-

teiten die genoemd worden bij ‘De ijscohoek’ van 

het thema: Oef, wat warm! van Uk & Puk. Uit bij-

gaande voorbeelden kunt u kiezen welke techniek 

het beste past bij het ontwikkelingsniveau en de 

vaardigheden van uw groep.

IJslolly
Materiaal
• IJslollystokjes
• Schuimrubber
• Schaar
• Kwasten
• Plakkaatverf
• Cellofaan

Werkwijze
Schuif een rechthoekig stukje schuimrubber op een 
ijslollystokje. 
De kinderen knippen of plukken met hun vingers de 
hoekjes eraf en schilderen daarna het ijsje.
Met cellofaan kan de ijslolly eventueel nog worden 
verpakt.

IJsjes
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Schepijs
Materiaal
• Lege bekertjes van toetjes 
 (gekleurd of transparant)
• Speelklei
• Wattenbolletjes
• Parapluutjes / ijslepeltjes
• Confetti / crêpepapier
• Plaksel / evt. kwastje

Werkwijze
De kinderen maken bolletjes of slangetjes van speel-
klei en vullen daarmee een bekertje.
Daarna steken zij er een parapluutje of ijslepeltje in. 
De bekertjes kunnen ook met wattenbolletjes wor-
den gevuld en versierd met propjes crêpepapier of 
confetti.

IJshoorntje
Materiaal
• Kwart cirkel van papier
• Verf 
• Plaksel / evt. kwastje
• Stukjes dik karton
• Luchtkussenfolie (‘bobbeltjesplastic’) 
• Witte of gekleurde wattenbolletjes
• Confetti / crêpepapier

Werkwijze
De kinderen dopen een stukje dik karton in de verf 
en stempelen met de zijkant een ruitjespatroon op 
het papier. Of ze maken een bolletjesprint: hiervoor 
leggen ze het papier op luchtkussenfolie dat met 
verf is ingesmeerd. Even aandrukken en je hebt een 
mooie print.
Help de kinderen bij het vormen van een hoorntje en 
lijm het vast (zet het vast met een knijper totdat het 
droog is).
Vervolgens vullen zij het hoorntje met wattenbolle-
tjes en versieren het ‘ijs’ met confetti of propjes 
crêpepapier.

‘Eet’ smakelijk!
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