
 

Tingelingeling, daar is de ijscoman!
Spelletjes rond het thema IJS!
We spelen allemaal kringspelletjes die iets te maken hebben met ijs. Speel je 
mee?

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Getallen
• Motorische ontwikkeling: Grove motoriek
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan 

met anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge 

taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar)

Soort activiteit : Muziek, dans en drama, Sport & bewegen

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 
kinderen

• speelgoedijsje
• kleine zachte balletjes (evt. opgerolde sokken)
• echte (water)ijsjes (evt. zelf maken: zie 

variaties!)

• evt. blender
• evt. fruit
• evt. honing
• evt. ijsvormpjes

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Deze activiteit stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het kind voert de verschillende spelletjes 
samen met een ander kind uit. Tijdens het spel 'hoeveel ijsbolletjes liggen er achter je?' stimuleer je de 
cognitieve ontwikkeling. Het kind raad hoeveel ijsjes er zijn en telt dit na. Verder zingen jullie liedjes 
(mondelinge taalontwikkeling) en maken jullie lichamelijke bewegingen (grove motoriek). 

Inleiding
Ga in de kring zitten en leer de kinderen het versje over het ijsje. 

Tingelingelingeling
Wie lust een ijsje?
Tingelingelingeling
Wie houdt daarvan?
Ik verkoop echt alle ijsjes
Want ik ben de ijscoman

 



 

Wat gaan we doen?
Hieronder staan een aantal kringspelletjes beschreven met ijs als thema. Je kunt er voor kiezen om ze 
allemaal te doen of er eentje uit te kiezen.

Ik heb een ijsje al in mijn hand
Op de wijs van 'Ik heb een brilletje': Ik heb een ijsje al in mijn hand, daarmee loop ik door Nederland, o, ik 
zie het al ik loop naar jou, omdat ik zoveel van je hou!
Het spel: in het midden loopt een kind met een speelgoedijsje. Na de zin 'omdat ik zoveel van je hou', geeft 
het kind het ijsje aan een ander door en dan is diegene aan de beurt.

Ik stond laatst voor een ijscokraam
Op de wijs van: 'ik stond laatst voor een poppenkraam'
Ik stond laatst voor een ijscokraam, oh, oh, oh
Daar zag ik lekkere ijsjes staan, zo, zo
De ijscoman die ging op reis
De ijsjes raakten van de wijs
Ze deden allemaal zo, ze deden allemaal zo.
Het spel: Bij 'ze deden allemaal zo', maakt elke kind om de beurt een beweging. De andere kinderen doen 
dit na.

De ijscoman is gekomen
Op de wijs van 'Joepie, Joepie': De ijscoman is gekomen, heeft veel ijsjes meegenomen, maar ik heb het laten 
vallen, gauw een ander weer gehaald. 
Het spel: Een van de kinderen loopt in het midden rond met een speelgoedijsje. Bij gauw een ander weer 
gehaald, kiest het een kind een ander kind uit en maken ze samen een rondedans.

Hoeveel ijsbolletjes liggen er achter je?
Een van de kinderen zit vooraan. Je wijst een van de andere kinderen aan die zachtjes naar het kind 
toeloopt en een balletje achter zijn/haar rug legt. Dan wijst je nog een of meerdere kinderen aan die ook 
een ijsbolletje (balletje) achter het kind neerleggen. Het kind vooraan moet goed luisteren hoeveel bolletjes 
er achter hem/haar liggen.

Extra optie
Na afloop krijgen de kinderen allemaal een lekker ijsje. Deze kun je eventueel zelf met de kinderen maken 
(zie variaties)

Melodieën 
• https://youtu.be/RioYa4M2r-g
• https://youtu.be/kUJ5Zqc_fEY
• https://youtu.be/RfkKnmX9jXA

 



 

Zelf ijsjes maken
Maak eventueel zelf ijsjes met de kinderen.
Hieronder een paar recepten voor fruitijsjes. Schil zelf het fruit, maar laat de kinderen zoveel mogelijk 
helpen. Bijv. met het fruit in de blender te stoppen, water erbij te schenken, enz.
Heb je meer kinderen, pas dan de hoeveelheden aan.

VOOR 8 PERENIJSJES
– 800 gram peer
– Sap van 2 limoenen
– 4 theelepels honing

Schil de peer, verwijder het klokhuis en pureer met de staafmixer, meng met het sap van 2 limoenen en vier 
theelepels honing. Giet het peermengsel in de ijsvormpjes en laat een aantal uur in de vriezer opstijven.

 VOOR 8 AARDBEIENIJSJES
– 800 gram aardbeien
– sap van een limoen
– 4 theelepels honing

Pureer de aardbeitjes en meng ze met het sap van een halve limoen en twee theelepels honing. Giet het 
aardbeimengsel in de ijsvormpjes en laat een aantal uur opstijven in de koelkast.

 


