Olympische Spelen 2008
Sportdag voor groep 1 en 2

Naam:
Groep:

Anne Frankschool

Dit jaar zijn de Olympische Spelen.
Wij zullen dat ook gaan doen.
De kinderen van groep 1 en 2 zullen ‘een kijkje nemen’ bij een aantal landen die meedoen
aan de Olympische Spelen.
We willen iedereen een sportieve dag toewensen en veel plezier!
We openen de sportdag om 09.00 uur op het grote plein. Daar zullen we een lied zingen
en de Olympische vlag hijsen.

Spel 1
Italië
In Italië staat een beroemde toren: De toren van Pisa.
Deze is bekend omdat hij nogal scheef staat.
Jullie mogen om de beurt proberen een zo’n hoog mogelijke toren te bouwen. Alle blokken die je op elkaar stapelt worden
geteld.
Als de toren omvalt, telt het laatste blok dat er al lag.
Zoveel punten krijg je dan voor je eigen toren van Pisa.
Punten:
Attributen:

Voor elk blok een punt tot de laatste waardoor de toren
omvalt
hoepel, doos met blokken

Spel 2
Australië
In Australië wonen kangoeroes die erg hoog kunnen springen.
Jullie mogen dat ook proberen op een skippybal.
Je speelt dit in tweetallen. Wie het eerst om de pylon heen is en weer terug, heeft gewonnen en krijgt 10 punten. De
ander krijgt er 5.
Punten:
Attributen:

De winnaar krijgt 10, de ander 5 punten
2 skippyballen, 2 hoepels en 2 pylonen

Spel 3
Amerika
De Amerikaanse vlag heeft allemaal sterretjes en strepen: de stars and stripes. Je kunt dat zien op de strikjes en de
hoedjes.
Doe als je aan de beurt bent eerst het strikje voor.
Probeer dan een pittenzak zover mogelijk te gooien. Je mag dit 5 keer proberen. De verste worp telt. Bij het eerste
hoedje krijg je 10 punten, bij de tweede krijg je 20 punten en bij de verste krijg je 30 punten! Probeer dus zo ver
mogelijk te gooien.
Punten:
Attributen:

De verste worp telt: 1e hoedje – 10, 2e hoedje – 20, 3e hoedje – 30 punten
3 Amerikaanse hoeden, 1 strikje,
1 hoepel, 5 pittenzakken, Amerikaanse slinger

Spel 4
Frankrijk (Dit spel is twee keer uitgezet)
In Frankrijk wordt een heleboel wijn gemaakt. Wijn maken ze van druiven. Deze worden geperst en dan komt de wijn in
vaten waar het heel lang blijft liggen. Daarna komt het in flessen en wordt het verkocht. Er is witte wijn en rode.
Je mag de wijnfles aan de overkant zo snel mogelijk vullen met water.
Wie het eerst bij de streep is, is de winnaar.
Punten:
Attributen:

De winnaar 10 punten, de ander 5 punten
2 x 2 wijnflessen, water in emmers, 4 trechters

Spel 5
Nederland (Dit spel is twee keer uitgezet)
Ons eigen land is wel bekend om de kaas en de klompen.
Trek in de hoepel de klompen aan, pak een geel blokje kaas en leg die in de hoepel aan de overkant op het plankje, loop dan
snel terug en pak het volgende kaasblokje, ga zo door tot alle blokjes op zijn. Degene die het eerst klaar is, heeft
gewonnen en krijgt 20 punten. De ander 10.
Punten:
Attributen:

20 punten voor de winnaar, 10 punten voor de ander
10 gele blokjes, 8 hoepels, 4 paar klompen, 4 kaasplankjes

Spel 6
Oostenrijk
In de winter kun je in Oostenrijk goed skiën. Er zijn veel bergen en ook vaak sneeuw. Jullie mogen vandaag ook skilopen.
Je gaat op de ski’s staan en probeert om de pylon te gaan en terug te komen. Een ander doet dit tegelijk. De winnaar
krijgt elk 20 punten, de anderen 10 punten.
Punten:
Attributen:

20 voor de winnaar, 10 punten voor de ander
2 paar ski’s, 2 pylonen, 2 hoepels

Spel 7
Zwitserland
Ook in Zwitserland zijn veel bergen. Daar leven ook koeien. Ze hebben vaak bellen om zodat de boeren weten waar ze
zijn.
Er liggen twee koeienmaskers. De hulpouders doen deze zo op. Telkens lopen twee kinderen er met een blinddoek voor
heen en zij proberen de bel om de kop van een koe te hangen. Wie dit het eerst lukt, krijgt 20 punten, de ander 10.
Punten:
Attributen:

Wie het eerst de bel om de kop heeft, krijgt 20 punten,
2 koeienmaskers, 2 bellen, 2 blinddoeken

de ander 10

Spel 8
Spanje
In Spanje is het heerlijk warm. Daar groeien de sinaasappels dan ook erg goed. Jullie mogen helpen de sinaasappels in de
mand te gooien. Voor elke sinaasappel een punt.
Punten:
Attributen:

Voor elke sinaasappel een punt
Plastic sinaasappels, een mand, een hoepel

Spel 9
Denemarken
Denemarken is o.a. bekend omdat daar Legoland is. Legoland is opgebouwd uit allemaal lego steentjes. Er staan de mooiste
dingen.
Voor je liggen allemaal voorbeelden van lego.
Je mag met z’n allen proberen om dit zo snel mogelijk na te bouwen.
Wie dit lukt, krijgt 30 punten.
Punten:
Attributen:

30 punten voor een precies nagebouwd bouwsel
Voorbeelden van lego en duplo, lego stenen.

Spel 10
België
België ligt vlak onder Nederland. Het staat wel bekend om de heerlijke frieten. Dit spel heeft daar dan ook mee te
maken:
In beide hoepels ligt een zak met frites. Hiermee mag je samen met een ander uit je ploeg via allerlei obstakels naar de
overkant. Als je dat doet zonder frietjes te verliezen krijg je 50 punten. Voor elke friet die je kwijtraakt, gaan er vijf
punten af.
Punten:
Attributen:

Zie boven
2 zakken frites, hoepels, obstakels

Spel 11
Groot Brittannië
Hier zie je de Britse vlag. Breng steeds een vlaggetje naar de overkant en doe hem in de fles in de hoepel. Ga dan terug
voor de volgende. Wie het eerst alle vlaggetjes heeft overgebracht is de winnaar.
Punten:
Attributen:

winnaar: 20 punten, de ander 10
10 vlaggetjes, 2 flessen, 4 hoepels

Spel 12
Duitsland
In Duitsland is veel bos. Daar kun je prachtig wandelen!
Het is dan handig dat je een rugzak bij je hebt met allemaal eten en andere handige dingen.
Jullie mogen steeds in tweetallen een rugzak omdoen. Als je bij een hoepel komt waar iets in ligt, pak je dit op en stop je
het in de rugzak. Wie het eerst alles heeft, is de winnaar en verdient 20 punten.
Punten:
Attributen:

20 voor de winnaar, 10 punten voor de ander
10 hoepels, 2 rugzakken, 2 bidonnen, 2 appels,
2 zakdoeken, 2 zonnebrillen, 2 handdoekjes

Spel 13
Afrika
In Afrika is het erg warm. Dat komt door de zon.
Jullie mogen proberen zoveel mogelijk pittenzakken door de zon te gooien, voor elke rake worp, krijg je 5 punten.
Punten:
Attributen:

5 punten voor elke rake worp
zon van hoepel, hoepel, 10 pittenzakken

Spel 14
China (Dit spel is twee keer uitgezet)
In China eten ze niet met een mes en een vork maar met stokjes.
Jullie mogen dat ook proberen. Voor je staat een schaal met 10 spekjes.
Probeer zoveel mogelijk spekjes van de ene schaal in de andere te doen.
Voor elk spekje in de andere schaal, krijg je 5 punten.
Als iedereen geweest is, mag je uit de zak ieder een spekje pakken. Niet uit de schaal anders kunnen anderen niet meer
dit spelletje spelen.
Punten:
Attributen:

Voor elk spekje 5 punten
Stokjes, 10 spekjes, 2 schalen

Spel 15
Griekenland (Dit spel is twee keer uitgezet)
In Griekenland is het heerlijk warm. Je kunt daar prachtig zwemmen in de zee.
Probeer zoveel mogelijk schelpjes in de bak met water te gooien.
Voor elk schelpje krijg je 5 punten.
Punten:
Attributen:

Voor elk schelpje 5 punten
2x een bak met water, 40 schelpen.

Spel 16
Olympische ringen gooien
Voor je liggen 5 hoepels in dezelfde kleuren als de Olympische ringen.
Probeer ze om het blok te gooien met dezelfde kleur.
Punten:
Attributen:

Elke ring op de goede plek 5 punten
5 hoepels, 5 blokjes in dezelfde kleur, 1 hoepel om in te staan.

Olympisch vuur
Als er Olympische Spelen zijn wordt er altijd een vuur aangestoken. Dat vuur brandt ook bij ons. Je mag hier lekker even
uitrusten, wat drinken en iets lekkers eten.
Rust maar lekker uit!
Kleuren
In de groep liggen kleurplaten. Hier mag je een van pakken en lekker gaan kleuren.

Puntentelling
Land en spel
01 Italië: Toren van Pisa
02 Australië: Skippy bal - race
03 Amerika: Ver gooien
04 Frankrijk: Wijnflessen vullen
05 Nederland: Klompenrace en
kaasblokjes
06 Oostenrijk: Ski lopen
07 Zwitserland: Koebellen hangen
08 Spanje: Sinaasappels gooien
09 Denemarken: Legoland
10 België: Frites dragen
11
Groot Brittannie: Vlaggenrace
12 Duitsland: Wandelen
13 Afrika: Ballen door de zon
14 China: Eten met stokjes
15 Griekenland: Schelpjes in het water
16 Olympische ringen gooien
Je hebt goed je best gedaan!

Punten

