
 

 
 

Ik wil een ijsje 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  

Hoep heeft een heel lekker ijsje. Gekocht bij de ijscoman. Hoela heeft het warm en 

lust ook wel een ijsje, maar dat kan niet. De ijscoman is al weg. Mag Hoela dan 

misschien een likje? Vooruit dan! In haar enthousiasme laat ze het ijsje op de grond 

vallen. Per ongeluk. Oooh, nu heeft er helemaal niemand ijs! Maar.. misschien heeft 

ze wel ijsjes in haar koffer! Ze laat een koffer zakken, maakt hem open. Maar er 

zitten alleen maar lege bakjes, dekseltjes en stokjes in. Wat moet je daar nou mee? 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  

In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 

zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 

hier dan op door in een eigen activiteit.  

IJsjes maken 

Zorg voor 2 verschillende smaken aanmaaklimonade en maak daarvan waterijsjes 

met de kinderen. Begin in de ochtend met deze activiteit en laat de kinderen telkens 

na 2 uur in de vriezer kijken of de limonade al hard geworden is.      

   
 

 

Nodig:  
- 2 smaken 
aanmaaklimonade  
- 2 kannen  
- Water  
- Bekertjes met deksels  

- Stokjes 



 

 
 

Voorbeeldvragen:  

- Hoe maak je limonade?  

- Hoeveel water moet erin en hoeveel limonade? Hoe weet je of het goed is?  

- Hoe wordt de limonade nou het ijs? - Hoe blijft het stokje rechtop staan?   

- Wat gebeurt er met de limonade als het in de diepvries gezet wordt?  

- Hoe voelt de limonade nu en hoe voelt straks het ijs?   

- Het stokje zit nu los, en straks? Hoe komt het dat het straks vastzit?  

- Nu staat het stokje bovenop, zo eet je toch geen ijsje, ondersteboven, waarom 

draaien we het niet om? 

Smaken proeven  

Neem de ijsjes uit de vriezer. Laat de kinderen eerst vertellen wat er met de 

limonade gebeurd is. Doe vervolgens een smaaktest. Kunnen de kinderen 

geblinddoekt proeven naar welke limonade het ijs smaakt? En welke kleur zal het 

ijsjes dan hebben?    

  

Voorbeeldvragen:  

- Wat is er gebeurd met onze limonade?  

- Hoe denk je dat het voelt ?   

- Zouden de ijsjes verschillend smaken? Hoe kan je dat weten?  

- Waarnaar zal dit ijsje smaken? En waarnaar smaakt het andere ijs?   

- Hoe smaakt het? Welke kleur denk je dat je ijsje dan heeft?   

- Hoe voelt het ijs aan je tong?  

Nodig:  
- Theedoek  

- De zelfgemaakte waterijsjes 

 

 



 

 
 

- Wat gebeurt er met het ijs als je het een tijd zou laten staan?   

- Kan je er dan weer opnieuw een ijsje van maken? Wat moet je dan doen?  

Tip:  Bouw met de kinderen buiten een ijskraam met een bel. Twee kinderen kunnen  

de ijsjes verkopen aan de andere kinderen.  

Methodes:  

Deze aflevering en activiteiten zijn  te gebruiken bij de volgende thema’s en 

methodes:  

Puk & Ko: Oef, wat warm!  

Piramide: Water  

Schatkist: Buiten spelen 


