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De hardloopbaan in Olympia is 192 meter. 
De voet van Herakles past daar 600 keer in.
Hoeveel centimeter was de voet van Herakles? ________centimeter. (maat 50!)

Welke maat heb je zelf? ______________

OPDRACHT 1

Dit werkblad is van:

___________________________________________

Groep: _______

LES 4 
Geschiedenis

De afbeeldingen van de oude Spelen op kruiken en vazen hebben meestal weinig 
kleur. Kun jij de oude Spelen kleurrijk maken?

OPDRACHT 2
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De oude Olympische Spelen horen bij de tijd van…? 
Zet een kruisje bij de juiste afbeelding.

O     O    O 

OPDRACHT 3

Die tijd is belangrijk voor ons geweest. 
Je komt nog steeds veel uit de oude Griekse cultuur tegen.
Ook woorden en namen. Denk maar aan Ajax, Heracles, alfabet of democratie. 

Wat is wat?
Trek een lijn van het woord naar de afbeelding die erbij hoort.

Acrobaat O           O

Gymnastiek O      O 

Stadion O           O 

OPDRACHT 4

In 2012 worden de Zomerspelen voor de 27e keer 
gehouden. Sommige Zomerspelen waren extra 
bijzonder. Zoals de eerste moderne Spelen in 1896.

Kijk op de site www.nocnsf.nl. Ga naar ‘Olympisch’. 
Klik daarna op ‘Olympische Spelen’. 
Klik op de naam van de stad voor meer informatie. 

a. Waar waren de Spelen van 1896?  In welke stad en welk land?  

 _____________________________________/___________________________________________

b. Hoeveel landen en sporters deden er mee? ________________

 
c. Hoeveel medailles haalden de Nederlanders? ______________

OPDRACHT 5
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Ook de spelen van 1908 waren bijzonder. 

a. Waar waren de Spelen? In welke stad en welk land? 

 _____________________________________/___________________________________________

b. Wat was bijzonder aan de Nederlandse ploeg?

 ________________________________________________________________________________

1928. Een bijzonder jaar. Vooral voor Nederland. 

a. Waar waren de Spelen? In welke stad en welk land? 

 _____________________________________/___________________________________________

b. Noem iets dat tijdens deze Spelen voor het eerst gebeurde: 

 ________________________________________________________________________________

De Spelen van 1936 waren bijzonder. 

a. Waar waren de Spelen? In welke stad en welk land? 

 _____________________________________/___________________________________________

b. Wie mochten er van Adolf Hitler niet in de Duitse Olympische Ploeg? 

 ________________________________________________________________________________
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1948. Een bijzonder jaar. Vooral voor een Nederlandse sporter. 

a. Waar waren de Spelen? In welke stad en welk land? 

 _____________________________________/___________________________________________

b. Welke Nederlandse sporter won vier gouden medailles? Met welke sport? 

 
 _____________________________________/___________________________________________

In 2004 kwamen de Spelen terug in het land waar het allemaal begon. 

a. Waar waren de Spelen? In welke stad en welk land? 

 _____________________________________/___________________________________________

b. Wat staat op de poster van de Spelen, dat te 
 maken heeft met de geschiedenis van de oude Spelen? _____________________

Zet de juiste volgorde in de tijdsbalk. Zet de 
jaartallen en plaatsnamen bij de juiste poster.
Kies uit de jaartallen: 
1936, 1928, 2004, 1948, 1896, 1908
Kies uit de plaatsen: Londen (2x), Athene (2x), Amsterdam, Berlijn 

____________   ____________    ____________   ____________    ____________  ____________

OPDRACHT 6
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Kijk nog eens op de site www.nocnsf.nl. Ga naar ‘Olympisch’. 
Klik daarna op ‘Olympische Spelen’. 

De Olympische Spelen zijn sinds 1896 iedere vier jaar gehouden. 
Drie keer zijn er geen Spelen gehouden. 
In welke jaren niet? 

1. ______________

2. ______________

3. ______________

Waarom zijn de Olympische Spelen toen niet gehouden? 
O Er was geen land dat het wilde organiseren.
O Er was een Wereldoorlog bezig.
O Er was geen geld om het te organiseren.

We noemen deze periode de tijd van…? 
Zet een kruisje bij de juiste afbeelding.

O       O       O 

OPDRACHT 7

OPDRACHT 8

OPDRACHT 9
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Sommige mensen zouden de Olympische Spelen in 2028 graag weer in 
Amsterdam willen houden.
100 jaar na de vorige keer dat ze in Amsterdam waren.
Maak een poster waarop je laat zien waarom de Spelen volgens jou in 2028 weer 
in Amsterdam moeten worden gehouden.
Teken bijvoorbeeld mooie dingen van Nederland of Amsterdam.
Of laat zien hoe sportief Nederland is. 

VERDIEPINGSOPDRACHT 


