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Les 1: Vier wintersporten

Inleiding: Warming-up          5 minuten
Kern: Schansspringen, IJshockey, Curling, Reuzenslalom     30 minuten
Afsluiting: Olympische ringen werpen        10 minuten 

Olympische waarden: 
Tijdens de Olympische Spelen worden er naast individuele sporten ook teamsporten uitgeoefend. 
Denk aan hockey of aan de estafette. Deze sporten vereisen samenwerking om te excelleren, aan-
moediging om te motiveren (vriendschap) maar daarnaast respect voor elkaar en acceptatie als het 
bij iemand in het team iets minder soepel verloopt. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up 
Kies een van de warming-up oefeningen van de pagina. De oefeningen zijn intensief dus oefen 
telkens ca. 1 minuut, neem even pauze en daarna nog een keer.

Kern (30 minuten)

Vier wintersporten
Nodig: 2 kasten, 2 trapezoïdes, zaalhockeysticks, bal of puck, 4 pylonen, blokje, krijt.

U verdeelt de klas in 4 groepen. Elke groep oefent ca. 7 minuten bij een onderdeel, daarna wisselen.

1. Schansspringen
Leerling klimt op trapezoïde, loopt van de trapezoïde af. Loopt op de andere trapezoïde en landt op 
de landingsmat. Alternatief: Bevestig een bank tussen wandrek en kast en laat de leerlingen vanaf de 
kast afspringen op de mat.

2. IJshockey
De leerlingen spelen een partijtje van 3 tegen 3. Spreek de volgende regels af:
- de stick dicht bij de grond houden;
- bal (of puck) niet met de voeten spelen;
- niet meer dan 2 spelers bij de bal.

Les 6 - Gymlessen (middenbouw)

Winterspelen
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3. Curling
Twee leerlingen spelen tegen elkaar.
Elke speler heeft 4 blokjes.
De blokjes moeten gemarkeerd zijn 
(bijvoorbeeld met een sticker).
De leerlingen curlen (schuiven) om de beurt een 
blokje vanachter de lijn richting de cirkels.
Blokje in de kleinste cirkel = 3 punten; 
middelste cirkel = 2 punten; 
buitenste cirkel = 1 punt.
Je mag het blokje van je tegenstander wegstoten.
Wie heeft na 4 beurten de meeste punten?
Daarna mag het volgende tweetal. Afstand tot buitenste cirkel = ca. 6 meter. Afstand tot middelste 
cirkel = ca. 6,5 meter. Afstand tot de binnenste cirkel = ca. 7 meter.

4. Reuzenslalom
De leerling slalomt zo snel mogelijk om de honkpaaltjes heen.
Plaats de paaltjes zoals in de tekening.
Zet het onderdeel dubbel uit zodat de leerlingen ook een wedstrijdje kunnen doen.

Afsluiting (10 minuten)

Olympische ringen werpen
Maak wat ruimte in de zaal en formeer groepjes van 3 à 4 leerlingen.
Vanachter de lijn werpen de leerlingen de ring om een pylon die op 3 à 4 meter van de lijn staat.
De leerling die geworpen heeft, haalt de ring op en geeft hem aan de volgende leerling.
Eerst even oefenen. Vervolgens een wedstrijdje doen. Welk groepje haalt de meeste punten?
Oude fietsbanden zijn zeer geschikt als ringen, laat ze eventueel in de Olympische kleuren schilderen.

Les 2: Drie wintersporten

Inleiding: Tikspel           10 minuten
Kern: Rodelen, Viermansbob, Langlaufen       20 minuten
Afsluiting: Klassikaal curling         10 minuten

Olympische waarden: 
Winnen is niet het belangrijkste bij de Olympische spelen. Meedoen wel. Talenten binnen je team 
inzetten, en je spel slim maar vooral samen spelen is een combinatie van de waarden vriend-
schap, respect en excelleren. 
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Inleiding (10 minuten)

Tikspel Olympische tickets 
Nodig: 4 banken, 6 emmers, kaartjes. 

Verdeel de zaal in drieën met banken. Verdeel de groep in drieën. De leerlingen 
spelen het spel op drie veldjes. De leerlingen proberen kaartjes voor de 
Olympische Winterspelen naar de overkant te brengen. De kaartjes liggen achter 
lijn a in een emmertje. Als een leerling getikt wordt loopt hij terug naar lijn a en 
probeert het nog een keer. Als het een leerling lukt om zonder getikt te worden 
achter lijn b te komen, dan legt hij het kaartje in een emmertje. De leerling loopt 
tussen de banken terug en pakt een nieuw kaartje. Welke groep heeft na 1 à 2 
minuten de meeste kaartjes naar de overkant gebracht? Tikkers mogen niet 
achter de lijnen komen.
Suggestie: De leerlingen maken in de klas kaartjes (toegangsbewijzen) voor de 
verschillende Olympische onderdelen. Bijvoorbeeld:
- Voor welke Olympische sport is het toegangsbewijs bestemd? 
Laat de leerlingen er een mooi plaatje van hun favoriete sport bij maken. 
De Olympische ringen mogen natuurlijk niet ontbreken!
- Wat kost een toegangsbewijs? - Voor welke dag is het toegangsbewijs? 
- Welke plaats heb je in het stadion?

Kern (20 minuten)

Drie wintersporten
U verdeelt de klas in 3 groepen. Elke groep oefent ca. 6 minuten bij een onderdeel, daarna wisselen. 

1. Rodelen
Een leerling ligt op de rug (hoofd van de grond). De andere leerling pakt de leerling die op de rug ligt 
bij de enkels en sleept (rodelt) de leerling naar de overkant van het gymlokaal.
Rustig teruglopen en wisselen van functie.

2. Viermansbob 
Vier leerlingen zitten achter elkaar, pakken elkaar bij de enkels vast en schuiven van lijn a naar lijn b.

3. Langlaufen
De leerlingen maken loopsprongen 
(grote passen) van mat naar mat.

Afsluiting (10 minuten)

Klassikaal curling
Trek nog een lijn naast lijn b. Maak tweetallen. Deze zitten op lijn a.
Om beurten, bijvoorbeeld op het teken SCHUIVEN, schuiven de 
leerlingen een blokje naar de overkant van het lokaal tussen lijn b en 
lijn c (2 punten). Komt het blokje achter lijn c dan levert dat 1 punt op.
De twee leerlingen tellen hun punten bij elkaar op.
Welk tweetal haalt de meeste punten?

ab

b ac
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Les 3: Olympisch wintercircuit

Inleiding: Warming-up          5 minuten
Kern: Olympisch wintercircuit         30 minuten
Afsluiting            10 minuten

In deze les combineert u een aantal oefenvormen uit de eerste lessen met een paar nieuwe vormen 
(eventueel met aanvullingen). U kiest met name de dynamische onderdelen. Nadat de leerlingen eerst 
enige tijd in groepjes hebben geoefend, verbindt u (als afsluiting) de oefeningen met elkaar zodat er 
een bewegingsbaan ontstaat. Deze doorlopen de leerlingen in stroomvorm.

Olympische waarden: 
Sommige Olympische sporters komen op verschillende onderdelen uit. Sommige turners doen op 
4 of 5 onderdelen mee. De sporters die op meerdere onderdelen uitkomen hebben dus ook meer 
kansen op een medaille. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zwemmers, hardlopers, schaatsers, wiel-
renners, of skiërs. Een hele hoop afwisseling dus. Iemand die aan de meerkamp meedoet, moet pas 
echt veel verschillende dingen goed kunnen. Je kunt niet op alle onderdelen direct excelleren, maar je 
kunt wel steeds beter worden door hard te oefenen. 
De volgende oefeningen zijn nieuw en sommige leerlingen hebben hulp nodig, terwijl anderen er heel 
rap doorheen gaan. Benadruk dat het netjes en respectvol is om elkaar te helpen en elkaar aan te 
moedigen. Geef elkaar de ruimte, als een leerling een oefening lastig vindt. 

Inleiding (5 minuten)

Warming-up
U kiest een of enkele oefeningen van de warming-up pagina.

Kern (30 minuten)

Olympisch wintercircuit
Nodig: pylonen, 2 trapezoïden, 2 banken, dikke matten, 2 kastdeksels, 2 springplanken,
matten, wandrek.

U verdeelt de klas in 6 groepen en laat hen 5 minuten bij elk onderdeel oefenen.
U maakt een keuze uit de volgende onderdelen:

1. Schansspringen 
Leerling klimt op trapezoïde, loopt van de trapezoïde af. 
Loopt op de andere trapezoïde en landt op de landingsmat. 
Alternatief: Bevestig een bank tussen wandrek en kast en laat de leerlingen vanaf de kast afspringen 
op de mat. 
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2. Reuzenslalom
De leerling slalomt zo snel mogelijk om de honkpaaltjes heen.
Plaats de paaltjes zoals in de tekening.
Zet het onderdeel dubbel uit zodat de leerlingen ook een
wedstrijdje kunnen doen.

3. Langlaufen
De leerlingen maken loopsprongen
(grote passen) van mat naar mat.

4. Rodelen
De leerling klimt in het wandrek, glijdt naar beneden en landt op de mat.
- 1 leerling tegelijk op de bank;
- handen dichtbij de zijkant van de bank houden (veiligheid).

5. Minischans 
Leerlingen oefenen op de minischansjes. Op de springplank gaan staan, afzetten en
netjes op voeten landen. Gaat dit goed dan met een aanloopje laten oefenen.
Eventueel halve draai, spreidsprong tijdens zweeffase doen.
De springplank steunt op het kastdeksel en ligt onder de lange mat.

6. Skiën 
De leerling springt met 2 voeten tegelijk van hoepel naar hoepel.

Afsluiting (10 minuten)

Verbindingsbaan
De leerlingen gaan in stroomvorm 
langs de onderdelen.
Voorbeeld van een opstelling.

Lange mat Kastdeksel

Springplank


