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Opleiding  Leeftijd  Werkvorm  Duur Materiaal Ontwikkelingsdoelen 

Alle opleidingen 
(les ASV) 

14 - 18 

Klasgesprek 
Groepswerk 

Spel 
Individueel werk 

90’ / 

Gezondheidseducatie 
Leren leren 

Sociaal-emotionele educatie 
Taalvaardigheid 

Vrijetijdsvaardigheden 

 

Mens sana in corpore sano1 
 
Wat doen de leerlingen zoal in hun vrije tijd? Hoe sportief zijn ze? In deze les maken ze kennis met 
verschillende nationale sporten over heel de wereld. Zin in een rondje buzkashi of kabaddi? Liever 
cirit, tejo of paleta frontón? Of toch maar een partijtje tennis?  
 
Voorbereiding 
 
� De leerkracht kopieert infoblad 2, één keer 
� De leerkracht kopieert werkblad 1, één per vier leerlingen 
� De leerkracht kopieert werkblad 2, één per leerling 
 
1. Inleiding (10’) 
 
De leerkracht vraagt: 
• Wat doen jullie in je vrije tijd?  
• Is het een ‘gewone’ vrijetijdsbesteding of echt een hobby?  

(Een hobby vraagt meer inzet, volharding en tijd) 
• Doe je dat alleen, in gezinsverband, met vrienden of in clubverband? 
• Hebben jullie voldoende afwisseling tussen studeren, rust en beweging? Waarom is dat belangrijk? 
 
Een aantal leerlingen zullen allicht sport vermelden. Daar werken we nu op verder. 
 
2. Sportloop (60’) 
 
De leerkracht verspreidt de foto’s van infoblad 2  op tafels achteraan in de klas. De tafels staan zo ver 
mogelijk uit elkaar. Op elke tafel ligt één foto. Op de foto’s staat telkens een nationale sport met vijf 
kenmerken zoals de naam van de sport en in welk land die beoefend wordt. De naam van de sport 
staat steeds in de oorspronkelijke taal. De leerlingen zitten vooraan in de klas in groepjes van vier, 
ook zo ver mogelijk uit elkaar.  
Elke groep krijgt werkblad 1  waarop één leerling de kenmerken invult per foto. Ze spreken onderling 
af wie deze taak vervult. Om de beurt loopt in elke groep één leerling naar één van de foto’s 
achteraan in de klas. Hij/zij probeert zoveel mogelijk kenmerken te onthouden en loopt dan terug naar 
zijn/haar groep. Hij/zij geeft aan zijn/haar ploeg door welke foto hij/zij gezien heeft en welke woorden 
of zinnen daar bij stonden. Pas als de informatie genoteerd is, mag de volgende leerling naar een tafel 
lopen. De leerkracht houdt de tijd in het oog. Na tien minuten legt hij/zij het spel stil en vertelt elke 
ploeg welke strategie ze gebruikt. Daarna gaat het spel verder. Zolang niet alle woorden en zinnen 
gevonden zijn, moet er iemand heen en weer lopen. De eerste ploeg die alles juist heeft ingevuld, 
wint. De leerkracht vindt de oplossingen en achtergrond op infoblad 1 . 
 
Nadien vraagt de leerkracht: 
• Kennen jullie deze sporten? 
• Kunnen jullie aan de hand van de kenmerken de sport beschrijven?  
• Welk van deze sporten zou je graag eens doen? Waarom? 
• Welk van deze sporten lijkt je minder leuk? Waarom? 
• Kennen jullie nog andere sporten die niet gespeeld worden in België? Welke?  
• Wat zijn de spelregels van die sporten? 
• Vinden jullie dat sporten met dieren moeten kunnen? (vb. Buzkashi, hanen- en stierengevecht,…) 

 
                                                 
1 Uit het Latijn: Een gezonde geest in een gezond lichaam. 
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3. Tennis in alle talen (20’) 
 
In deze activiteit letten de leerlingen vooral op schriftbeelden. Elke leerling krijgt het eerste blad van 
werkblad 2 . Hierop staan een aantal tweets van bekende tennissers. Weten de leerlingen wat tweets 
zijn? (Korte berichten die via Twitter, Tweetbot, TweetDeck,… verstuurd worden, zoals een sms maar 
dan publiek toegankelijk voor mensen die jou volgen.) Veel tennissers twitteren in hun eigen taal. De 
leerlingen linken de tweets aan de juiste taal door de tennisballen met elkaar te verbinden. Ze duiden 
in kleur de woorden aan die ze begrijpen in de tweets. De oefening wordt klassikaal overlopen. De 
leerkracht vindt de oplossingen op infoblad 1 . De leerkracht gaat na welke woorden de leerlingen 
hebben aangeduid en hoe het komt dat ze die begrijpen. 
 
De leerlingen krijgen nu elk het tweede blad van werkblad 2 . Hier zien ze de namen van tennissers in 
de originele taal. Ze proberen die aan de juiste persoon te linken. De oefening wordt klassikaal 
overlopen. De leerkracht vindt de oplossingen op infoblad 1 .  
De leerkracht overloopt de namen van de leerlingen in de klas en vraagt: 
• Wat betekent jouw naam?  
• Komt jouw naam ook voor in andere talen?  
• Wordt je naam altijd juist uitgesproken?  
• Hoe voel je je als dat niet gebeurt?  
• Hoe reageer je dan? 

 
Bronvermelding 
 
infoblad 2 + werkblad 1: http://www.yorkblog.com/yellowribbon/buzkashi.jpg, http://3.bp.blogspot.com/_4AXYHTd9--
A/S9xrRhDC4oI/AAAAAAAAAXU/A_xWeVUaC80/s1600/P1000405.JPG, http://kutahyagercek.com/wp-
content/uploads/2012/09/cirit_.jpg, http://mojoguangzhou.files.wordpress.com/2010/11/kabaddi2.jpg, 
http://daraparker.files.wordpress.com/2010/10/img_2663.jpg, http://en.wikipedia.org/wiki/National_sport, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buzkashi, http://en.wikipedia.org/wiki/Paleta_Front%C3%B3n, http://en.wikipedia.org/wiki/Cirit, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabaddi, http://en.wikipedia.org/wiki/Tejo_(sport). 
werkblad 2: Clip Art Word, http://nl.wikipedia.org/wiki/Novak_%C4%90okovi%C4%87, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Li_Na_(tennisster), http://nl.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Kuznetsova, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Younes_El_Aynaoui, http://nl.wikipedia.org/wiki/Tomas_Berdych, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sharapova, http://nl.wikipedia.org/wiki/Shahar_Peer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen  
� De leerlingen kunnen verwoorden wat het belang is van een evenwichtige tijdsbesteding van werk, rust, ontspanning en 

beweging. 
� De leerlingen staan open en stellen vragen over voor hen niet bekende sporten. 
� De leerlingen maken kennis met meertaligheid en taaldiversiteit als kenmerken van de maatschappelijke omgeving. 
� De leerlingen verwoorden via welke strategie ze woorden/teksten uit een vreemde taal kunnen begrijpen. 
� De leerlingen durven hun eigen taal en cultuur uiten en leren die van de anderen kennen. 
Ontwikkelingsdoelen  
� GE 36 
� LL  6, 13, 16, 24, 30 
� SEE 14, 40, 49,  57, 70 
� TV  22,  61, 65, 66, 84 
� VTV 35, 40 
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Infoblad 1: Oplossingen + achtergrond 
 
Werkblad 1 
 
Tejo – Colombia – metalen schijf – papieren driehoekjes met buskruit - ontploft 
Buzkashi – Afghanistan – geslachte geit – over een lijn gooien - paarden 
Kabaddi – Bangladesh – elkaar tikken – twee teams met elk zeven spelers - teruglopen 
Paleta frontón – Peru – betonnen muur – lijkt op tennis – houten racket en rubberen balletje 
Cirit – Turkije – twee teams – elkaar raken – stompe stok 
 
Buzkashi:  Buzkashi is een heel oude sport die voortvloeit uit de jacht op berggeiten. Twee teams te 
paard proberen een geslachte geit zonder hoofd van de grond te rapen en over een doellijn te werpen. 
Het is een gevaarlijke sport waarbij ruiters vaak gewond geraken. De paarden zijn niet gezadeld. Het 
kan wel een week duren voor er een winnaar is. 
Paleta frontón:  Twee spelers slaan met houten rackets een zwart, rubberen balletje tegen een 
betonnen muur. Op de grond staan lijnen waarbinnen het spel gespeeld wordt. De bal moet tussen de 
lijnen vallen en mag steeds maar één keer botsen. Net als in tennis kan je enkel (met twee) of dubbel 
(met vier) spelen. Een set bestaat uit vijftien (enkel) of eenentwintig (dubbel) punten. Je moet twee 
sets winnen met een maximum van drie sets. Je wint dus met 2-0 of met 2-1. 
Cirit:  Twee teams ruiters staan tegenover elkaar, op honderd meter afstand. Elke speler heeft een 
stompe, houten stok. De eerste speler van elk team vertrekt. Als ze op een tiental meter van elkaar 
staan, werpen ze hun stok en proberen elkaar te raken. Intussen vertrekt ook de volgende speler. De 
eerste speler keert zo snel mogelijk terug, gebukt of aan de zijkant van het paard zodat hij niet geraakt 
wordt. 
Kabaddi:  Twee teams van zeven spelers staan tegenover elkaar. Om de beurt loopt één speler naar 
het andere team en probeert daar een speler te tikken terwijl hij ‘kabaddi’ zegt in één adem. Daarna 
loopt hij terug naar zijn eigen team. De tegenspelers proberen dat te verhinderen. Als ze hem kunnen 
pakken, verliest hij. Als hij terug inademt en nog op de helft van de tegenpartij staat, is hij eraan.  
Tejo:  Twee teams van zes spelers werpen metalen schijven naar een vierkanten veld dat bedekt is 
met een natte laag modder. In het midden van dat veld liggen een aantal roze, gevouwen papiertjes 
met daarin buskruit. De spelers proberen die te raken zodat ze ontploffen.  
 
Werkblad 2 
 
Tomas Berdych - Tsjechisch 
Svetlana Kuznetsova - Russisch 
Rafael Nadal - Spaans 
Gael Monfils - Frans 
Shahar Peer - Hebreeuws 
Robin Söderling - Zweeds 
Serena Williams - Engels 
Anna-Lena Groenefeld - Duits 
 
Novak Djokovic - Новак Ђоковић  
Na Li - 李娜  
Svetlana Kuznetsova - Светла́на Кузнецо́ва  
Younes El Aynaoui - ــــ��� 
ــــــ	وي ���   ا
Tomas Berdych - Tomáš Berdych  
Maria Sharapova - Мари́я Шара́пова  
Shahar Peer -  שחר פאר  
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Infoblad 2 
 
 
 
 
 

 
 
 

tejo 

metalen schijf 

papieren driehoekjes 

met buskruit ontploft 

Colombia 
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over een lijn gooien 

buzkashi 

Afghanistan 
geslachte geit  

paarden 
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teruglopen 
elkaar tikken 

twee teams met elk zeven spelers 

Bangladesh 

kabaddi 
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betonnen muur  

lijkt op tennis 

houten racket en rubberen balletje 
paleta frontón 

Peru 
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twee teams 

elkaar raken Turkije 

stompe stok 

cirit 
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Werkblad 1: Sportloop                 
 
 

  
  

 

 
 

Naam: 
 

____________________ 

Naam: 
 

____________________ 

Naam: 
 

____________________ 

Naam: 
 

____________________ 

Naam: 
 

____________________ 

Land: 
 

____________________ 

Land: 
 

____________________ 

Land: 
 

____________________ 

Land: 
 

____________________ 

Land: 
 

____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 
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Werkblad 2: Tennis in alle talen               
 
Hieronder zie je tweets van bekende tennissers. Kan jij ze linken met de juiste taal? Verbind de 

tennisballen met elkaar. Zijn er woorden die je begrijpt in de tweets? Duid ze aan in kleur. 

 
        

    Hebreeuws 
 
 
 
 
        
 

    Engels 
        

 
 
 
 
 
 

    Duits 
 
 
 
 
 

 

           Frans 
 
 
 
 
 

      Spaans 
 
 
 
 
 
 

    Russisch 
 
 
 
 
 

 

           Tsjechisch 
 
 
 
 

           Zweeds 
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Hieronder zie je rechts een aantal namen van tennissers in hun taal. Kan jij herkennen of afleiden over 

wie het gaat? Kijk goed naar de talen in de vorige oefening en naar het land waar de speler vandaan 

komt. Dat kan je helpen om de juiste oplossing te vinden. Trek een pijl naar de juiste naam. 

 
 

 
 

 

Tomáš Berdych 
 

 

 

 

Светла́на Кузнецо́ва 
 

 

 
 

 

 שחר פאר
 

 

 
 

 

Мари́я Шара́пова 
 

 

 
 

 

Новак Ђоковић 
 

 

 
 

 

 ا%$!�         #وي !      و�س

 

 
 

 

李娜 
 

 

Novak  
Djokovic 

Servië 

Na Li 

China 

Svetlana  
Kuznetsova 

Rusland 

Younes El 
Aynaoui 

Marokko 

Tomas 
Berdych Tsjechië 

Maria 
Sharapova 

Shahar 
Peer 

Israël 

Rusland 


