Omschrijving bij sport zoeken

Organisatie
In de school (of op het schoolplein) hangen de sporten.
De leerlingen hebben het werkblad met de omschrijving van de sport.
Ze gaan op zoek in boeken/ internet naar hoe deze sport heet.
Ze zoeken in de school (of op het plein) de sport en schrijven het goede
nummer bij de omschrijving.

Benodigdheden
- Uitprinten werkbladen en stroken met sporten
- Stroken ophangen
- Boeken over de Olympische Spelen en internet

@juffrouw_monique

Naam: ______________________
Omschrijving

Nummer

Dit is een vorm van hardrijden op de schaats op een 111,11 meter lang ovaal
dat uitgezet wordt op een ijshockeybaan of baan voor kunstrijden.
Dit is een sport die op ijs wordt gespeeld. De sport valt onder de balsporten,
maar er wordt gespeeld met een platte schijf van rubber, de puck.
Bij deze sport wordt op ski's van een helling gesprongen. Het doel daarbij is
om zowel zo ver mogelijk als zo mooi mogelijk te springen.
Bij deze sport kun je de volgende onderdelen onderscheiden: slalom,
reuzenslalom, super G, afdaling, alpine-combinatie.
Dit is een precisiesport die lijkt op bowlen of jeu de boules maar op ijs wordt
gespeeld met zware stenen in plaats van metalen (of plastic) ballen.
Dit is een vorm van sleeën waarbij de sporter op de buik liggend met het
hoofd vooruit op de slee naar beneden glijdt.
Dit is een sportieve gebeurtenis waarbij solisten, paren en groepen
schaatsers rotaties, sprongen en andere bewegingen op het ijs maken, die
meestal onder begeleiding van muziek worden uitgevoerd. Een serie van
schaatselementen wordt in deze sport een "kür" genoemd.
Bij deze skisport worden 6 disciplines erkend: aerials, moguls, dual moguls,
halfpipe, skiscross, slopestyle
Dit is een langlaufwedstrijd waarbij de deelnemers op bepaalde punten
moeten geweerschieten op een doel. Wordt dat doel gemist, dan betekent
dit tijdverlies in de meeste varianten, doordat een extra strafronde moet
worden gelopen voor men op het eigenlijke parcours verder mag gaan.
Bij deze sport daal je op een board met vastgemaakte schoenen van
een besneeuwde berghelling of piste af.
Dit is een vorm van skisport waarbij schansspringen en langlaufen
gecombineerd worden.
De schaatsers rijden in paren op een baan van 400 meter. Er wordt per
ronde gewisseld op het rechte stuk van baan. Tijden worden (meestal)
elektronisch opgenomen.
Hierbij wordt een bochtig ijsparcours afgelegd in een bestuurbare slee die
voorzien is van een stroomlijnkuip.
Bij deze sport glijden de sporters liggend op hun rug op een slee naar
beneden.
Het is 'lopen en glijden op latten' in vlak of glooiend terrein.
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biatlon
curling
ijshockey
rodelen
Kunst
schaatsen
schaatsen
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shorttrack
alpineskiën
freestyle
skiën
langlaufen
Noordse
combinatie
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schans
springen
snow
boarden
bobsleeën
skeleton
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