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Hallo Knutselaars, 

Hier wat leuke dingen om te doen om wat verkoeling te zoeken 

als het warm is samen met je vriendjes of familie. 

 

Wel met wat hulp van je ouders en de diepvries. 

 

Veel Knutselplezier en ijspret 

 

 

Bevroren T-shirts 

 

Benodigdheden  

Bevroren T-shirts: T-shirts, plastic-

zakken en een vriezer  

 

Maakt het aantal T-shirts dat je nodig 

hebt nat en wring ze goed uit. 

 

Vouw ze op en doe ze in een plasticzak. 

Leg ze daarna in de vriezer. 
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Benodigdheden  

Waterbaan: plank of pallet, hamer, spijkers, waardeloos materiaal en tape. 

 
 
 
 
 
 
  

Waterbaan 
 

 
 

 

Het is de bedoeling dat het water 

van boven naar onder stroomt in 

een emmer of bakje, zodat je het 

steeds opnieuw kunt gebruiken.   

 

Maak de verschillende onderdelen 

aan elkaar vast met tape.  

Spijker de bakjes aan het hout 

vast.  

 

Ben je klaar geef het water dan 

aan de planten die hebben vast 

ook dorst op zo’n warme dag 
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Vul de ballonen met water 

en doe er kleine spulletjes in. 

Zorg wel dat ze nergens 

tegen aanliggen in de vriezer 

anders is de ei vorm weg. 

 

Kijk wie het eerste het 

speelgoed er uit heeft. 

 

Zie dat er maar eens uit te krijgen. 

Benodigdheden  

IJs hakken: hamer of lepel, een vorm of ballonnen, spullen om er in te doen.  

Bijv. geld om een lekker ijsje te gaan kopen , dino’ s of andere in van 

kleine dingen. 

Vul een bak met water, dit kan bijv. 

een taartvorm zijn pas op geen glas!  

Doe hier allerlei ontbreekbare spullen in. 

Zet hem in de vriezer. Heb je een hoge 

bak met kleine spullen kan je een paar 

keer een laagje invriezen.  Als de bak 

bevroren is kan het hakken beginnen, 

met een lepel of een hamertje. Als je 

met een hamer werkt kijk dan wel uit 

voor je ogen! 

 


