Werkles over de olympische winterspelen
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Aan de hand van het prentenboek “Robin op het ijs”van Sjoerd Kuijper
starten we het thema. Het boek gaat over een meisje dat ’s nachts met
haar papa en mama op het ijs gaat schaatsen. In de klas vragen we wie
er wel eens geschaatst heeft en hoe de kinderen dat vonden. Op de
televisie zien we ook wel eens mensen die schaatsen, maar zij gaan heel
hard en over een hele gladde baan. Zo wordt langzamerhand het thema
duidelijk, we praten over wedstrijden en wat je allemaal kunt doen in de
sneeuw.

Op de site van de NOC-NSF en op de Belgische site voor de olympische spelen (www.olympic.be)
staan een aantal leuke ideeën voor allerlei lessen. De kinderen mogen allerlei plaatjes meenemen
over de olympische spelen en we laten hen de mascottes van de olympische spelen zien.

De knutselactiviteiten bestaan uit de volgende vier dingen:
Olympische ringen:
Neem vijf vouwblaadjes in de kleuren van de
olympische ringen. Leg er twee op elkaar, niet deze in
het midden vast. Teken een rondje in het midden, waar
de kinderen moeten knippen, maak een beginnetje en
laat de kinderen dit uitknippen. Doe dit ook met de
andere drie en laat de kinderen het dan op een vel
papier opplakken in de goede kleurvolgorde.

Schaatsschilderij:
Als je op het ijs schaatst laat je krassen achter, nu
hebben de kinderen een schaatsbaan (wit papier) voor
zich en een schaats (wit krijtje). Met het krijtje
maken de kinderen mooie schaatsrondjes op het papier.
Met een beetje blauwe ecoline ga je dan over het
papier en komen de mooie schaatsrondjes tevoorschijn.

De olympische fakkel:
De kinderen hebben een wc-rolletje voor zich en rollen
dit rolletje om in crêpepapier. Dan rollen ze een stuk
papier op tot een toetervorm. Het kleine rolletje met
crêpepapier plakken ze in de grote rol vast. Dan mag de
fakkel versierd worden en als laatste worden er
slierten crêpepapier in het kleine rolletje geplakt en
aan de onderkant van de fakkel geniet en steek maar
aan het vuur!
Slee:
Neem een vouwkarton en laat de kinderen 16
vierkantjes vouwen (rechte vouw - rechte kruis –
boekje – 16 vierkantjes). Vouw dan het papier dubbel en
teken op het papier een opening. Laat de kinderen dit
(dubbel dus!) uitprikken. Dan leg je het papier weer
open en vouw je alle vier de hoekjes om. Dan vouw je als
het ware weer een boekje en laat je de slee staan. De
slee kan nog versierd worden en met een touwtje er
aan lijkt het net echt!
De eerste twee ideeën komen van de site van het Belgische olympische comité en de andere drie
van onszelf.
Kralenplanken:
Via www.kleutergroep.nl kan je nog een paar mooie kralenplanken met winterafbeeldingen. Daar
hebben ze ook een aantal werkbladen die je goed kunt gebruiken.
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