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32 keer spelen en leren met gekleurde ijslollystokjes. Bij de Kruidvat lagen 
gekleurde ijslollystokjes in de schappen. Je kunt ijslollystokjes ook heel 
makkelijk zelf kleuren. Ik bedacht er meteen allerlei leuke leer- en speeltips bij 
passend bij allerlei leeftijden, thema’s en speelactiviteiten thuis en bij de 
opvang.  
 
32 keer spelen en leren met gekleurde ijslollystokjes 
 
IJslollystokjes een kleurtje geven 
1. Ecoline 
Dompel de ijslollystokjes even in een bakje ecoline. 
2. Verven 
Beschilder de ijslollystokjes met verf en kwast. Je kunt het stokje verschillende 
kleuren geven, zodat er nog meer spelmogelijkheden ontstaan. Bijvoorbeeld de helft 
rood en de andere helft blauw. 
3. Viltstift 
Je kunt goed tekenen op de stokjes met stift. Zo kun je het stokje ook verschillende 
kleuren geven of juist stippeltjes of strepen erop zetten. 
4. Stof 
Doe lijm op de ijslollystokjes. Plak er stof op en knip de stof langs de randjes af. 
 
Knutselen 
5. Heel veel mogelijkheden 
Natuurlijk zijn er talloze mogelijkheden om te knutselen met de stokjes. Daar is op 
Pinterest van alles voor te vinden. 
6. Zelf knutselen Laat de kinderen ook zelf eens knutselen met de stokjes. Wellicht 
bedenken ze de meest fantastische knutsels wel zelf. 
 
Spelletjes 
7. Mikado 
Met de gekleurde ijslollystokjes kun je mikado spelen. 
8. Dobbelsteen 
Zet een kookwekker, zo lang duurt het spel. Gooi om en om met de dobbelsteen. Je 
mag het aantal stokjes pakken dat je hebt gegooid. Wie heeft de meeste stokjes als 
de kookwekker af gaat? 
9. Gekleurde dobbelsteen 
Zet een kookwekker. Plak over de vlakken de kleuren van de stokjes. Rol om de 
beurt met de dobbelsteen. Je mag alleen de stokjes pakken met de kleur die je 
gooit. 
Variatie: je wint alleen met het meeste stokjes in een bepaalde kleur. Spreek dit van 
tevoren af. 
10. Zelf bedenken 
Geef de kinderen de stokjes en een dobbelsteen. Laat ze zelf spelletjes bedenken 
met de stokjes. 
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Onderzoeken 
11. Zelf doen 
Geef de kinderen een zakje vol met ijslollystokjes en laat ze zelf bouwen, 
experimenteren, fröbelen en onderzoeken. 
Zo legde een van de kinderen uit de klas alle groene stokjes op elkaar om mee te 
bouwen en maakte een ander kind een ijsster uit Frozen. 
12. Ketting reactie 
Ik vond een leuk filmpje waarbij de ijslollystokjes gelanceerd worden. Fantastische 
scheikunde! 
Doe dit samen met de kinderen, er is voor de veiligheid wel een volwassene bij 
nodig. 
 
Taal 
13. Letters 
Laat de kinderen letters maken van de stokjes. Je kunt alleen de hoofdletters 
maken, maar dat is niet erg voor kinderen om ook te leren. 
 
14. Letters op het stokje 
Schrijf op elk stokje een andere letter. Laat de kinderen er woorden mee vormen. 
15. Hak en plak  
Hak en plak woorden en laat daarbij de letters zien die je op de stokjes hebt 
geschreven. 
16. Naam 
Laat de kinderen hun naam maken met de stokjes met de letters erop. 
17. Letters, woorden, zinnen 
Knip een stokje door de helft. Zet hier een letter op. Gebruik een heel stokje voor 
een woord. Zet woorden op meerdere stokjes die samen een zin vormen. Hiermee 
kun je goed het verschil tussen letters, woorden en zinnen laten zien. 
 
Rekenen 
18. Cijfers 
Schrijf cijfers op de stokjes. Je kunt er ook een +, een -, een x en een =teken erop 
zetten. Laat de kinderen sommetjes maken met de stokjes. 
19. Sorteren 
Laat de kinderen de stokjes sorteren op kleur. 
20. Hoeveel?  
Laat de kinderen tellen hoeveel er van elke kleur zijn. Welke kleur is er het meeste? 
En welke het minst? 
21. Telrij 
Maak een telrij met de stokjes. 1 van een kleur, 2 van een kleur, 3 van een kleur, etc. 
22. Telrij in dezelfde kleur en kort naar lang 
Je kunt de telrij ook maken van dezelfde kleur stokjes. Door ze telkens op elkaar te 
leggen, krijg je ook een rij van kort naar lang. 
23. Betaalmiddel 
Maak een betaalmiddel van de stokjes door er cijfers op te schrijven. Hier kunnen de 
kinderen iets in de poppenhoek of bij jou voor komen. 
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24. Balans 
Pak een balans en laat de kinderen wegen met de stokjes. Hoeveel stokjes is 
bijvoorbeeld een potlood? Of een gum? 
25. Meten 
Laat de kinderen meten met de stokjes. Hoeveel stokjes is de tafel? En zijzelf? 
26. Figuren en vormen maken 
Laat de kinderen vormen en figuren maken van de ijslollystokjes, zoals een ster en 
een vierkant. 
27. Bouwen en construeren 
Met de stokjes kunnen de kinderen gebouwen nabouwen. Je kunt ze de ijsstokjes 
op elkaar laten plakken, zodat het bouwsel blijft staan. 
28. Klok 
Maak een klok door een cirkel te tekenen op karton en deze uit te knippen. Schrijf 
hier de hele uren op. Gebruik de ijslollystokjes als wijzer. Knip een stokje iets korter 
voor de kleine wijzer. Plak ze niet vast, zodat de wijzers kunnen draaien. 
29. Patronen 
Maak patronen met de ijslollystokjes. Maak het steeds moeilijker door steeds meer 
kleuren aan het patroon toe te voegen. Bijvoorbeeld: rood-groen-blauw-paars-rood-
groen-blauw-paars, etc. 
 
Klei 
30. In de klei 
Leg de stokjes bij de klei. De kinderen zullen er zelf ijsjes en popsticks van maken. 
 
Auto’s en trein 
31. Autobaan 
Laat de kinderen een parcours maken met de ijslollystokjes voor de auto’s of de 
trein. 
 
Dieren 
32. Hokken 
Laat de kinderen hokken maken met de ijslollystokjes voor de dieren. Laat ze meten 
hoe groot het hok moet zijn. 
	


