
Olympische Winterspelen
voor kinderen in groep 3,4,5



Marianne ontwerpt graag materialen die aansluiten bij de ontwikkeling van haar
leerlingen. Het zijn materialen die je regelmatig kunt inzetten en die leerlingen
zelfstandig kunnen gebruiken.

Je kunt haar volgen op de Facebookpagina Ontwikkelend Onderwijs.

Dank voor het downloaden van dit themapakket over de OLYMPISCHE
WINTERSPELEN.

De Winterspelen komen er weer aan! Een heel actueel thema om met de
kinderen in te duiken. Om samen ontdekkingen te doen over verschillende
wintersporten en de eigen wereld te verbreden.

Eens in de 4 jaar worden de Olympische Winterspelen gehouden. Bekende
sporten zijn skiën, snowboarden en schaatsen, maar er zijn er nog meer! Het
zijn allemaal sporten die plaatsvinden in de sneeuw of op het ijs. 

In dit themapakket vind je ideeën en materialen om met het thema Olympische
Winterspelen aan de slag te gaan. Veel plezier!

Over de maker

Marianne is een leerkracht die met grote passie
in het basisonderwijs werkt. Ze is altijd op zoek
naar manieren waarop ze haar onderwijs kan
verbeteren en vernieuwen zodat haar leerlingen
zich goed kunnen ontwikkelen. 

Over dit lesmateriaal
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Wat vind je in dit pakket?

Veel wintersportplezier!



Biatlon
Curling
Ijshockey
Rodelen
Kunstschaatsen
Afstanden schaatsen
Shorttrack
Alpineskiën
Freestyleskiën
Langlaufen
Noorse combinatie
Schansspringen
Snowboarden
Bobsleeën
Skeleton

Sinds 1924 worden er Olympische Winterspelen gehouden. In eerste instantie
in hetzelfde jaar als de Olympische Zomerspelen. Maar sinds 1994 zijn de
Winterspelen in de even jaren tussen de Zomerspelen. 

Tijdens de Winterspelen komen de volgende sporten aan bod:

Dit jaar vinden van 4 tot en met 20 februari de Olympische Winterspelen in
Beijing plaats. Een heel actueel thema dus! Met dit thema ontdekken de
kinderen wat de Winterspelen zijn en maken ze kennis met de verschillende
sporten in de sneeuw of op het ijs. 

Daarnaast leren kinderen dat er ook Paralympische Spelen zijn. Ze ontdekken
dat je ook met een beperking goed kunt sporten en hoe je dat dan kunt doen.

Verder leren de kinderen bekende en onbekende topsporters kennen zoals
Sven Kramer en Ireen Wüst. En ontdekken ze wat een topsporter allemaal
doet om de top te bereiken.

Thema inhoud



Bekijk voorwerpen van sporten die bij de Winterspelen horen.
Bijvoorbeeld schaatsen, ski's een slee. Wat kennen de kinderen al en waar
willen ze nog meer over weten? Welke voorwerpen missen ze?

Lees of bekijk samen een nieuwsbericht over de Olympische Spelen. Laat
de kinderen in 2-tallen nadenken over de informatie die er in het bericht
staat. Wat weten de kinderen al en wat is nieuw voor hen?

Bekijk samen een filmpje over de Olympische Winterspelen via YouTube.
Bekijk bijvoorbeeld de Winterspelen van 1972. Ga daarna brainstormen
over wat de Winterspelen inhoud. Laat de kinderen dit eerst in 2-tallen
bespreken, elk 2-tal mag daarna een belangrijk woord delen met de groep,
dat komt in een woordveld te staan.

Laat de kinderen in een groepje bespreken wat ze willen leren/ontdekken
over de Winterspelen. Dat mag daarna door elk groepje gedeeld worden.
De vragen komen in de klas te hangen.

Organisatie van de Olympische Winterspelen (IOC).
Ontwerpers en bouwers van de sportlocaties voor de Winterspelen.
Team met Nederlandse topsporters die naar de Winterspelen gaan.
Trainers die de topsporters voorbereiden op de Winterspelen.

Om te starten met het thema kan je verschillende activiteiten met de kinderen
gaan doen. Met deze activiteiten worden kinderen enthousiast en nieuwsgierig
naar het thema. Van daaruit ontstaan vragen en kunnen de kinderen op
onderzoek gaan.

De kinderen hebben n.a.v. de startactiviteiten bedacht wat ze nog meer willen
weten. Maar onderzoek doe je niet zomaar, je hebt daar een bedoeling mee.
En dus bedenken we met de kinderen een sociaal culturele praktijk. Ze krijgen
een rol die in de echte wereld ook bestaat. Bijvoorbeeld:

Startactiviteiten 

https://www.youtube.com/watch?v=O0fPh80uC68
https://www.youtube.com/watch?v=O0fPh80uC68


Maak ijsbanen en skipistes met Kapla of ander constructiemateriaal.

Speel met Playmobil poppetjes met ski's, schaatsen of een snowboard.

Bouw binnen of buiten een schaatsbaan en doe alsof je gaat schaatsen. 

Doe proefjes met sneeuw en ijs.

Ga met elkaar naar de ijsbaan of een (indoor) skipiste.

Lees in boeken, tijdschriften en kranten over de Winterspelen en de
Paralympische Spelen en de verschillende sporten.

Bij elk thema leren en ontdekken kinderen met hulp van spel- en
onderzoeksactiviteiten. Deze activiteiten zijn ook nodig om de sociaal
culturele praktijk vorm te geven en dingen te ervaren.

Spel- en onderzoeksactiviteiten 



Maak papieren sneeuwvlokken en hang ze op in het lokaal. Zo voelt het
alsof het echt winter is.

Maak een tekening over een sport van de Winterspelen of van de
Paralympische Spelen. Schrijf erbij wat alles is of schrijf er een
verhaaltje bij.

Ontwerp de sportkleding voor een sporter. Teken eerst een sporter (of
gebruik een sjabloon) en bedenk dan hoe de kleding eruit gaat zien.

Knutsel poppetjes op ski's en bouw er een skipiste voor.

Knutsel poppetjes op schaatsen en bouw er een ijsbaan voor.

Knutsel de olympische vlam, de ringen, vlaggen en medailles om de
Olympische Winterspelen na te kunnen spelen. 

Bij dit thema kunnen de kinderen ook allerlei creatieve dingen maken. Hiermee
leren en oefenen ze verschillende vaardigheden. Het is nog waardevoller als
de dingen die ze maken worden ingezet bij de sociaal culturele praktijk.

Bij alles geldt: bedenk samen hoe iets eruit ziet. Bekijk daarvoor boeken of
filmpjes of laat iemand erover vertellen. En bedenk dan samen wat er nodig is
om het te maken. Maak een lijstje van de materialen die nodig zijn en laat de
kinderen samenwerken als het kan.

Beeldende activiteiten 

Maak van klei poppetjes op
ski's, snowboards of in de
bobslee.
Maak er van klei ook een
skipiste of bobsleebaan bij.



schaar
potlood
wit vouwpapier

Vouw het papier dubbel met een rechte vouw.
Vouw het nog een keer dubbel met een recht vouw.
Vouw het voor de laatste keer dubbel, maar nu met een schuine vouw.
Teken op 1 kant een stukje van een sneeuwvlok.
Knip het voorzichtig langs de lijnen uit.
Vouw het papier open en de sneeuwvlok is klaar!

Nodig

Stappen

Stappenplan sneeuwvlok

Tip
Er zijn op internet ook filmpjes van het knippen van sneeuwvlokken te vinden
waaronder deze: https://www.youtube.com/watch?v=2zISCLyyN6w 



2 ijslollystokjes voor de ski's
2 halve knijpers voor de benen
2 cocktailprikkers voor de skistokken
1 piepschuim bolletje voor het hoofd
1 cocktailprikker om het hoofd vast te zetten
chenilledraad
papier
lijm
stiften

Prik de cocktailprikker in het piepschuim bolletje.
Teken op het bolletje een gezicht en haren.
Lijm de halve knijpers bij het schuine stuk aan elkaar.
Doe de cocktailprikker met het bolletje ertussen.
Draai er een stuk chenilledraad omheen, maak er ook 2 armen aan.
Kleur de ski's met de stiften, maak bijvoorbeeld een mooi patroon.
Lijm elk 'been' op een ski.
Knip 2 kleine rondjes uit het papier.
Prik de 2 cocktailprikkers door de kleine rondjes papier heen.
Maak aan elke arm een prikker vast door het chenilledraad te buigen.

Nodig

Stappenplan

Stappenplan skiër



2 paperclips voor de schaatsen
chenilledraad voor de benen
bovenlichaam van papier
stiften
schaar
lijm
papier
magneet

Gebruik 1 stuk chenilledraad en vouw het dubbel.
Elke kant is niet veel langer dan je pink.
Draai beide eindpunten aan een paperclip vast.
Teken en kleur het bovenlichaam en knip het uit.
Maak het met lijm vast aan de chenilledraad benen.
Teken op papier een ijsbaan.
Zet de schaatser op de ijsbaan en houdt er een magneet onder.
Beweeg de magneet heen en weer zodat de schaatser echt schaatst!

Nodig

Stappenplan

Stappenplan schaatser



Mus op de ski's - Rian Visser
Mus danst op het ijs - Rian Visser
Een dag in de skifabriek - Anders Suneson
Schaatsen in de mist - Hans Kuyper
Een scheve schaats - Geronimo Stilton
Het skikampioenschap - Thea Stilton
Spekkie en Sproet, paniek op het ijs - Vivian den Hollander

Alles over de Olympische Winterspelen - Nick Hunter
Het ijs op! - Arend van Dam
Schaatsen (Kijkdoos 194) - Isabelle de Ridder
Schaatsen (Mini informatie 344) - Marja Baeten
Skiën (Junior Informatie) - Susan Schaeffer
Skiën (Corona AV+) - Aaron Carr
Skiën en snowboarden - Stephanie Turnbull
Curling (Ken je sport) - Annalise Bekkering
Snowboarden (Ken je sport) - Chris Moran, Matt Barr
Adrenalinekick op sneeuw en ijs - Erin K. Butler

Winterspelen van 1972

Eerste skipiste in Nederland 

Door te lezen kan je nieuwe dingen ontdekken en leren. Die informatie kan je
gebruiken in de sociaal culturele praktijk en om onderzoeksvragen te
beantwoorden.

Leesboeken

Informatieve boeken

Filmpjes

https://www.youtube.com/watch?v=rQFdPMOlf6E&feature=emb_imp_woyt

https://www.youtube.com/watch?v=rn4kqQA7dpo 

Boeken en filmpjes

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.334622816.html/schaatsen-in-de-mist/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.413994597.html/een-scheve-schaats/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.408111380.html/het-skikampioenschap/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.423536869.html/spekkie-en-sproet/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.364139978.html/alles-over-de-olympische-winterspelen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.413347532.html/het-ijs-op-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.419399755.html/schaatsen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.370123689.html/schaatsen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.370143973.html/ski%C3%ABn/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.370143973.html/ski%C3%ABn/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.399243860.html/ski%C3%ABn-en-snowboarden/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.34047114X.html/curling/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.320807126.html/snowboarden/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.433130334.html/adrenalinekick-op-sneeuw-en-ijs/
https://www.youtube.com/watch?v=rn4kqQA7dpo


https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspelen
https://wikikids.nl/Olympische_Winterspelen
https://teamnl.org/indeklas 
https://bezoekchina.nl/winterspelen-beijing-2022/

https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-
spreekbeurt.html (algemene link)
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-
spreekbeurt/geschiedenis/olympische-spelen.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-
spreekbeurt/sport-en-vrije-tijd/skien.html
https://6-9.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-werkstuk-en-
spreekbeurt/sport-en-vrije-tijd/snowboarden.html

Op internet is veel te vinden over de Olympische Winterspelen. En toch is het
soms ook wel even zoeken naar informatie die je in de klas kunt gebruiken.
Daarom hieronder een lijstje van interessante websites met informatie over
vroeger en over de aankomende Winterspelen. Via deze websites kan je op
links naar informatie over de verschillende sporten klikken.

Via de website van de jeugdbibliotheek kan je ook op pagina's komen met
interessante informatie. De informatie is gerangschikt naar leeftijd, o.a. voor
kinderen van 6-9 jaar of voor kinderen van 9-12 jaar. Hier volgen de links:

Websites



Met het ganzenbordspel.

Olympische Winterspelen
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Speel het spel met 2, 3 of 4 kinderen. Gebruik het spelbord, 
een dobbelsteen en pionnen.

Alle pionnen staan voor vakje 1 als het spel begint. Wie begint pakt de 
dobbelsteen en gooit ermee. Het aantal ogen op de dobbelsteen stap je
vooruit op het spelbord. Kom je op een vakje met een plaatje lees dan
hieronder wat je moet doen..

Uitleg van het spel

Met het ganzenbordspel.

Olympische Winterspelen

 De schaatser schaatst de verkeerde kant op, je gaat 1 vakje terug.

 De biatlon atleet heeft raak geschoten! Je gaat 2 vakjes verder.

 De schansspringer heeft een mooie sprong gemaakt, je gaat 1 vakje verder.

De rodelaar gaat helemaal scheef, je gaat 1 vakje terug.

De skiër gaat super hard! Je gaat 2 vakjes verder.

De kunstschaatser maakt nog een pirouette, wacht een beurt.

De curling speler heeft een gladde baan! Je glijdt zo 1 vakje verder.

De ijshockeyspeler is nog druk met de puck bezig, wacht een beurt.

De skeleton atleet glijdt zo over de baan! Ga 2 vakjes verder.

Het bobsleeteam is heel snel gegaan! Je gaat 1 vakje verder.

 Je hebt gewonnen als je op vakje 33 bij de medailles bent. Je kunt afspreken
dat je precies moet uitkomen op vakje 33 en dat je bij teveel ogen op de
dobbelsteen weer stappen terug moet doen. Maar dat hoeft niet.
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Woordkaartjes

ski skistok skibril

slee bobslee schaats

ijs koudsneeuw



schaatsen

Woordkaartjes

helm muts
hand-

schoen

skibril ski jas skibroek

skiën sleeën



Woordkaartjes

skiën langlaufen biatlon

rodelen bobsleeën skeleton

snow-

boarden ijshockey puck



Woordkaartjes

shorttrack
langebaan-

schaatsen

kunst-

schaatsen ijshockey curling

medaille finishstart

schans-

springen



Woordkaartjes

vlam

ijsbaan skipiste

stoeltjeslift sleepliftloopband

wedstrijd vlag

bobslee

baan


