SUBTIELE VERFRISSERS. SPELEN MET IJSBLOKJES
KLEEDJE/AANBRENG
De deelnemers worden opgewacht aan de ingang van de frigo door 2 reuze-ijsblokjes (begeleiders). Vervolgens
trekt iedereen de vuilniszak over zijn hoofd en worden we allemaal ijsblokjes. Een voor een stappen zij de
frigo (lokaal met witte plastiek en rookmachine) binnen.

MATERIAAL

Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be

Veel ijsblokjes, 50 witte vuilniszakken, toren van pisa, plakband, hard papier, stiften, grote plastic/bash,
rookmachine, 2 curverbakken vol WKM, 2 grote kartonnen dozen, 4 katapulten, 2 trapladders, zoveel mogelijk
frigoboxen

SPEELIMPULSEN
Ijsbrekers: Voorzie een ijsemmer met daarin spelletjes. Deze zijn ingevroren in een ijsblokje dat eerst kapot
moet gebroken worden. Als dat gelukt is, wordt het spelletje gespeeld.
Inhaalbal: Iedereen staat in een kring. De deelnemers krijgen een afwisselend een nummer 1, 2, 1, 2, ...
Iemand van ploeg 1 krijgt een ijsblok, met de nadruk op blok. Zo ook iemand met nummer 2 en wel die, die
recht tegenover de persoon van groep 1 staat met de ijsblok in zijn handen. Op het startsignaal worden de
blokken doorgegooid naar de volgende van zijn groep. Je mag de andere groep niet hinderen. Wie kan de
ijsblok vangen én wie haalt wie eerst in?
IJsblokje leggen: Zakdoek leggen, maar met een ijsblokje! We gaan natuurlijk ook niet leggen, maar we
stoppen het ijsblokje in de trui van het slachtoffer!
Klein piekere: 1 ijsblokje gaat de frigo buiten. Ondertussen wordt afgesproken met de andere deelnemers wie
een ijsblok onder zijn trui verstopt. Het buitengesloten ijsblokje komt terug binnen probeert te achterhalen
wie het ijsblokje verborgen houdt.
Miss of Mister Cool: Iedereen steek zijn T-Shirt in zijn broek en krijgt vervolgens 4 ijsblokjes. Op het
startsignaal probeert elke deelnemer zijn ijsblokjes kwijt te spelen door ze in de T-Shirt van iemand anders te
steken. Wie heeft na het stopsein de minste ijsblokjes én wie wordt voor één dag miss of mister Cool.
Laddercompetitie: Je kan elkaar uitdagen in allerlei ijsblokjeswedstrijdjes.
Toren van Pisa: Iedereen kent dit spel natuurlijk al, maar lukt het je ook met ijsblokjes? Wie het eerst al zijn
ijsblokjes kwijt is, is gewonnen! Je begint beiden met 5 ijsblokjes. Ijsblokjes die van de toren vallen tijdens
jouw beurt, worden van jou.
Propstop: De titel zegt het al zelf natuurlijk: degene die het meeste ijsblokjes in zijn of haar mond kan steken
is de winnaar! Krijg er vooral geen hoofdpijn van hé!
Make me hot: Je neemt allebei een ijsblokje en je probeert het zo snel mogelijk in water te veranderen met je
eigen lichaamswarmte! Beide spelers doen het op dezelfde manier, bepaal dat vooraf samen. Degene die het
eerst geen vaste materie meer heeft is de winnaar!
Ijshockey: Ken je airhockey uit het lunapark? Op een tafel in het zonnetje speel je het na met een ijsblokje en
puck uit waardevol kosteloos materiaal.
Shoot and hit: Schiet met een katapult en ijsblokjes de ijspegels omver. Wie schiet er met 10 ijsblokjes de
meeste omver? Vuur! Ah neen: ijs!
Met glans van de schans: Laat ijsblokjes van een zelf geconstrueerde schans vertrekken. Deze schans moet
helemaal op zichzelf staan, je komt er dus niet aan ;-). Wiens blokje het verste 'glijdt' wint. 3,2,1 start! Speel
best buiten in een lekker warm zonnetje.

BEGELEIDERSTIPS
Denk er op tijd aan om de ijsblokjes te maken!
Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be

