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Weet jij wat de kleuren van de Olympische ringen zijn?
Kleur ze in!

OPDRACHT 1

Dit werkblad is van:

___________________________________________

Groep: _______

LES 5 
Handvaardigheid
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Je gaat een sportveld, sporthal of zwembad maken. 
Dit heb je nodig:
1. Schoenendoos met deksel 
2. Schaar
3. Lijm
4. Verschillende kleuren papier

Wat moet je doen? 
Stap 1: Maak een plan. Kies of je een sportveld, sporthal of zwembad gaat maken. 
Kies daarna voor welke sport je de plek gaat maken. Welke onderdelen komen er 
in de kijkdoos? Bijvoorbeeld: Hoeveel sporters? Wat doen de sporters? 
Welke kleding hebben de sporters? Hebben de sporters materialen nodig?  
Hoe is het veld ingedeeld? Waar zitten de supporters?

Stap 2: Maak de ondergrond van de kijkdoos. Plak een vel papier op de bodem 
van de doos. Bijvoorbeeld blauw als je een zwembad maakt en groen als je een 
grasveld maakt. Je kunt ook nog verschillende vakken tekenen. 

Stap 3: Maak het kijkgat en gaten in de deksel voor het licht.

Stap 4: Maak de verschillende onderdelen. Teken op verschillende kleuren papier 
de verschillende onderdelen die je nodig hebt. Bijvoorbeeld de sporters. Knip ze 
daarna uit. Maak bij elk onderdeel een plakrand van ongeveer twee centimeter. 

Stap 5: Plak de verschillende onderdelen in de doos. 

Sporthal, zwembad of sportveld - Kijkdoos

Je gaat een Olympisch dorp bouwen. 
Dit heb je nodig:
1. Bouwplaat Olympisch stadion (pdf)
2. Verschillende kleuren papier en karton
3. Lijm
4. Schaar

Wat moet je doen? 
Stap 1: Print de pdf van het Olympisch Stadion op A3-formaat op stevig papier. 
Knip de onderdelen uit langs de kniplijnen en plak de onderdelen aan elkaar.

Stap 2: Bedenk welk onderdelen van een Olympisch Park je nog meer gaat 
maken. Denk aan: andere sportvelden, slaapplekken voor de atleten, persruimte 
enzovoorts. Bedenk daarna van welke materialen je dit gaat maken. 
Bijvoorbeeld: karton, stof, crêpepapier. 

Olympisch park
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Krans

In de oudheid kreeg de winnaar van een Olympische wedstrijd een krans takken 
van de heilige wilde olijfboom. De eerste kransen hadden de vorm van een hoef. 
Later werden de kransen rond. 
Maak nu je eigen krans van echte bladeren en takken of van karton.
Dit heb je nodig: 
1. Takken en bladeren of karton (groen, bruin, geel) 
2. Lijm/nietmachine
3. Schaar

Wat moet je doen? 
Stap 1: Maak een cirkel van karton of van takken. 
Zorg dat de cirkel op je hoofd past. 

Stap 2: Plak bladeren op de cirkel. 
Je kunt echte bladeren gebruiken of bladeren uit karton knippen. 

Het publiek wappert tijdens de Spelen vaak met vlaggen. 
Zo laten ze zien voor welk land ze zijn. Je gaat zelf een vlag maken. 
Dit heb je nodig:
1. Een stuk stof of karton
2. Papier en potlood
3. Verf of viltstiften
4. Lijm en schaar

Wat moet je doen? 
Stap 1: Ontwerp je vlag. Via de link http://vlaggen.jdmedia.nl/ kun je alle vlaggen 
van de wereld bekijken. Kies of je een vlag namaakt of dat je zelf een vlag verzint. 
- Ga je een vlag namaken? 
Kijk goed naar de vlag die je na wilt maken. Welke kleuren heb je nodig?
- Ga je zelf een vlag bedenken? Beantwoord de volgende vragen. 
- Kies welke patronen je in de vlag gaat gebruiken. 
Bijvoorbeeld horizontale, verticale of diagonale balken. 
- Kies welke kleuren je wilt gebruiken. 
- Kies welke symbolen je aan de vlag wilt toevoegen. 
Bijvoorbeeld een ster, een duif, of stippen. 
- Schets je vlag. Pak een vel papier en teken hierop in het klein hoe jouw vlag er 
uit komt te zien.

Stap 2: Kies je materialen. Kies van welk materialen je de vlag gaat maken. 
Bijvoorbeeld:
- een stuk stof en verf
- karton en verf, stiften of potloden

Stap 3: Aan de slag. Maak je ontwerp na met je gekozen materialen.

Vlag


