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Les 1: drie zomeroefeningen

Inleiding: Roeien          10 minuten
Kern: Drie zomeroefeningen        25 minuten 
Afsluiting: Reactiespel         10 minuten 

Olympische waarden: 
Bij de Olympische Spelen is de strijd belangrijker dan de overwinning. De inzet en 
de motivatie om iets steeds opnieuw te doen om beter te worden, en het trots zijn 
op jezelf omdat je een goede oefening hebt laten zien is vele malen belangrijker 
dan de uiteindelijke eerste plaats. 

Onderstaande oefeningen laten de leerlingen ervaren dat je samen moet werken 
om succes te bereiken. Wederzijdse motivatie en elkaar uitdagen om die jezelf te 
verbeteren en het beste uit jezelf te halen staat hier centraal. 
De strijd die bij deze oefeningen wordt gestreden richt zich daarbij op vriend-
schap, omdat de leerlingen na afloop nog steeds even goede vrienden zijn. Ook 
als een ander wint. 

Inleiding (10 minuten)

Roeien
Twee leerlingen lopen achter elkaar. De achterste leerling legt zijn handen op de 
schouders van de voorste. De voorste leerling is de bestuurder van de roeiboot. 
Als u roept ROEIBOOT, draaien de twee leerlingen zich om. De achterste leerling 
wordt nu de voorste roeier. Variatie: laat de leerlingen achteruit lopen, net als ech-
te roeiers. Zorg dat ze in een rechte lijn lopen om botsingen te voorkomen.

Kern (25 minuten)

Turnen
Nodig: 
banken, matten, kaartjes, 
emmer

1. Evenwichtsbalk 
Zet een bank klaar als evenwichtsbalk. Laat de leerlingen van de ene naar 
de andere kant lopen. Variatie: zet of leg een blokje in het midden van de 
balk en laat de leerlingen hier overheen stappen.

Gymlessen (onderbouw)

Zomerspelen

Bank

Blokje
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2. Eenvoudige oefening 
Leg dunne matten op de grond. Leerlingen staan met zijn tweeën tegenover el-
kaar op een mat. 
De leerlingen pakken elkaar 
bij de polsen vast en staan 
met de voeten iets uit elkaar. 
Dan buigen de leerlingen hun 
knieën en houden ze hun rug 
recht. Ze proberen toch te 
blijven staan. 
Variatie: als het goed gaat, 
kunnen de leerlingen één 
hand loslaten.

3. Tikspel 
Leerlingen proberen met een toegangsbewijs 
(bijvoorbeeld een kaartje) de andere lijn te bereiken. 
Ben je getikt, dan doorlopen, tussen de banken teruggaan 
en het nog een keer proberen. Is een leerling aan de overkant 
gekomen zonder getikt te worden, dan legt hij het kaartje in 
een emmertje neer, loopt ook tussen de banken terug, pakt 
een nieuw kaartje en probeert het nog een keer. 
Er is maar 1 tikker. Breedte van het veldje: 3 meter.

Afsluiting (10 minuten)

Reactiespel Olympische sporten 
Alle leerlingen lopen door elkaar in de zaal. Als u een Olympische zomersport 
noemt, bijvoorbeeld speerwerpen, proberen de leerlingen zo snel mogelijk stil te 
staan als een speerwerper. Als u een sport noemt die niet op de Olympische Zo-
merspelen wordt beoefend, bijvoorbeeld schaatsen, dan moeten de leerlingen ge-
woon doorlopen. Het is een fopspelletje. U probeert de leerlingen op het verkeer-
de been te zetten (sneeuwvoetbal, ijsjes eten enz.).

 

T
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Les 2: vier zomersporten

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: Vier sporten         30 minuten 
Afsluiting: Olympische ringen werpen      10 minuten 

Olympische waarden: 
Sporten op hoog niveau is en blijft een uitdaging. Je moet continu grenzen ver-
leggen en jezelf weer nieuwe doelen stellen. Ook zal het voorkomen dat je fouten 
maakt en dus moet je blijven oefenen. Steeds weer opnieuw. De onderstaande 
oefeningen kun je meerdere keren oefenen. De leerlingen kunnen zichzelf uitda-
gen om hun talenten verder te ontwikkelen. Benadruk daarnaast dat iedereen res-
pect voor elkaar moet hebben. Ook als een oefening een keertje minder gaat dan 
verwacht. Steun elkaar en pep elkaar op. 

Inleiding (5 minuten)

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

Kern (30 minuten)

Vier sporten
Nodig: matten, springplank, pylonen, touwen, lange mat.

1. Turnen: koprollen 
Leg de springplank neer met daarbovenop de matten. Laat de leerlingen een 
koprol maken en zorg dat ze zittend eindigen. Gaat het goed, laat dan de leerling 
op een vlakke mat zonder springplank een koprol maken.
 

2. Hordelopen 
Hang de losse touwen in de pylonen zodat ze los 
schieten als iemand er tegen aanloopt. Zet een 
parcours uit van pylonen met touwtjes. Zet ook 
een pylon neer bij het beginpunt. De leerlingen 
rennen over het parcours en springen over de 
touwtjes die ze tegenkomen. Als het goed 
gaat, kan de afstand tussen de hordes meer 
gevarieerd worden gemaakt.

Springplank

Dunne mat Dunne mat

Pylon

Touw (hangt in pylon)
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3. Paardrijden 
Dit is een spelletje voor tweetallen. Een leerling zit op handen en knieën. Hij is 
het paard. De andere leerling zit op de rug van de ander maar steunt nog met de 
voeten op de grond. Zo  verplaatsen zij zich naar de overkant. Laat regelmatig van 
beurt wisselen. Hoe snel kunnen de leerlingen gaan?

4. Verspringen 
Leg de lange mat neer en trek halverwege een streep. Je kunt ook meerdere 
dunne matten gebruiken. De leerlingen springen uit stand vanaf de streep zo ver 
mogelijk. Zorg dat de leerlingen op twee voeten landen. Met pylonen naast de mat 
kan een streefafstand aangegeven worden. Lukt het de leerlingen om de pylonen 
te halen? 

 

Afsluiting (10 minuten)

Olympische ringen werpen 

Nodig: pylonen, hoepels 

Ruim de matten op en maak groepjes van 3 à 4 leerlingen. 
De leerlingen werpen van achter de lijn een hoepel 
(Olympische ring) om een pylon die op ongeveer 2 meter 
van de lijn staat. De leerling die gegooid heeft, haalt de ring 
op en geeft hem aan de volgende leerling. 
Hoe vaak lukt het?

  

Dunne matten
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Les 3: olympisch zomercircuit

Inleiding: Warming-up         5 minuten
Kern: Olympische zomercircuit       30 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 dyna-
mische onderdelen. Nadat de leerlingen eerst enige tijd in groepjes hebben ge-
oefend, verbindt u (als afsluiting) de oefeningen met elkaar zodat er een bewe-
gingsbaan ontstaat. Deze doorlopen de leerlingen in stroomvorm en in tweetallen. 
Nadat beide leerlingen geweest zijn gaan ze door naar het volgende onderdeel.

Olympische waarden:
Herhaling en variatie zijn belangrijk om je sportieve prestaties interessant te hou-
den en te verbeteren. Het helpt je om gemotiveerd te blijven. Onderstaande oefe-
ningen zijn een verzameling van de eerder uitgevoerde oefeningen gericht op de 
Olympische waarden; excelleren, vriendschap en respect. 

Inleiding (5 minuten)

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

Kern (30 minuten)

Olympisch zomercircuit
Nodig: matten, springplank, pylonen, touwen, lange mat, bank
U maakt een keuze uit de volgende onderdelen:

1. Turnen: koprollen 
Leg de springplank neer met daarbovenop de matten. Laat de leerlingen een 
koprol maken en zorg dat ze zittend eindigen. Gaat het goed, laat dan de leerling 
op een vlakke mat zonder springplank een koprol maken.
 

2. Hordelopen (beeld hergebruiken)
Hang de touwen in de pylonen zodat ze los schieten 
als iemand er tegen aanloopt. Zet een parcours 
uit van pylonen met touwtjes. Zet ook een pylon 
neer bij het beginpunt. De leerlingen rennen over 
het parcours en springen over de touwtjes die 
ze tegenkomen. Als het goed gaat, kan de afstand 
tussen de hordes meer gevarieerd worden gemaakt. 
Hoe snel kunnen de leerlingen het parcours afleggen?

Springplank

Dunne mat Dunne mat

Pylon

Touw (hangt in pylon)
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3. Paardrijden 
Dit is een spelletje voor tweetallen. Een leerling zit op handen en knieën. Hij is 
het paard. De andere leerling zit op de rug van de ander maar steunt nog met de 
voeten op de grond. Zo  verplaatsen zij zich naar de overkant. Laat regelmatig van 
beurt wisselen. Hoe snel kunnen de leerlingen gaan?

4. Verspringen 
Leg de lange mat neer en trek halverwege een streep. De leerlingen springen uit 
stand vanaf de streep zo ver mogelijk. Zorg dat de leerlingen op twee voeten lan-
den. Met pylonen naast de mat kan een streefafstand aangegeven worden. 
Lukt het de leerlingen om de pylonen te halen? 

5. Evenwichtsbalk
Zet een bank klaar als evenwichtsbalk. 
Laat de leerlingen van de ene naar de 
andere kant lopen. 
Variatie: 
zet een blokje in het 
midden van de balk en 
laat de leerlingen hier 
overheen stappen. 

6. Hoogspringen 
Zet twee pylonen neer met een touw 
ertussen, net als bij het hordelopen. 
Leg daarachter een mat. 
Leerlingen springen op verschillende 
manieren over het touw 
heen.  

Dunne matten

Bank

Blokje

Pylon

Touw (hangt in pylon)

Dunne mat


