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Dit opdrachtenboekje behoort tot 

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Voornaam     Naam     

Team 

Naam van de school

Hierin vind je alle opdrachten die je met de hulp van je leerkracht in het Pass moet
uitvoeren. Hij of zij zal je uitleggen in welke volgorde je de opdrachten moet afwerken.

Klaar voor het avontuur ?

Het geeft aan dat de vragen bestemd zijn voor kinderen van 10 jaar of ouder.

Veel plezier !       Het animatieteam
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Opdracht 1 I Ik warm me op
Afspraak aan de ingang van de tentoonstelling voor 2 opwarmingsoe-
feningen.

Iedere sportbeoefenaar weet dat het noodzakelijk is om zich op te warmen voor het trainen.
Test om beurten de opwarmingsoefeningen voor spieren en hart, volg de instructies 
daarbij goed op.

Meet alvorens te beginnen uw polsslag. Meet deze opnieuw na de oefening.
Hoe doen we dit? Neem de pols, de binnenzijde met de aders naar u gekeerd.
Druk met de duim op de aders; twee andere vingers (wijs- en middenvinger) 
ondersteunen de buitenzijde. Meet gedurende 30 seconden het aantal hartslagen. 
Vermenigvuldig met twee om het aantal slagen per minuut te bekomen. 

Is er een verschil tussen voor/na ? Wat is volgens u de reden ?
>  

Waarom is het zo belangrijk zich op te warmen ? Zoek de informatie op de wand.
>  

Op de witte wand aan de andere kant van de tentoonstelling,  
zoek de quiz “Craaac, crash, boum, bang !”

Men spreekt er over sportblessures  
Aan welke delen van het lichaam blesseert een sportbeoefenaar zich het meest ? 
> 

Welke sport raadt men aan om te beoefenen na een blessure ?
>

U kunt de gehele quiz oplossen.
Noteer hier uw resultaat : 

>   

Voornaam Mijn hartslag voordien Mijn hartslag nadien

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min

 Hartslagen/min Hartslagen/min



Opdracht 2 I Ik train
Om goed te trainen, test de 3 spelletjes met de titel  “hoogtesprong zon-
der aanloop”, “stokstijf” en “reactietijd”.

Lees goed de instructies en speel elk om de beurt. 
Geef uw resultaten in de tabel weer.

Waarmee kan men een ligament vergelijken ? 
Vind deze informatie naast een van de 3 opdrachten. 

>

Hebt u soepeler ligamenten dan uw leraar of lerares ?
>  

Aan de ander kant van de tentoonstelling tegen de wand vindt 
u verschillende modellen gewrichten.

  schouder                                   buiging – strekken zonder rotatie  

  pols                                            in alle richtingen bewegen

  elleboog                                    naar voor/achter en links/rechts

Geef een sport waarbij men de volgende gewrichten veel gebruikt :

de schouder > 

de pols > 

de elleboog >  

Sport I Pagina 05

[10+]

gewrichtsbanden

cm

sec

geen
middelmatig

cm

sec

geen
middelmatig

cm

sec

geen
middelmatig

cm

sec

geen
middelmatig

cm

sec

geen
middelmatig

Voornaam

Hoogtesprong 
zonder aanloop

Reflexenwand

Soepelheid
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Opdracht 03 I Ballen en balletjes
Ga naar de ballenzaal.

Meet u om beurten met de basketbalspeler Demond Mallet Klaar, start !
Kijk goed naar zijn werptechniek om deze na te bootsen

Bekijk op het scherm “Bounds en rebounds” hoe de ballen kaatsen. 
Zou u kunnen basketballen met een golfbal ? 
>

Waarom niet ? Op basis van welke elementen kiest men de bal die geschikt is voor  
een bepaalde sport ?
>  

Verlaat de ballenzaal en begeef u naar de wand waar u een samen te 
stellen bal vindt.

Wie stelt deze het vlugst samen? Noteer uw respectievelijke tijden :
 
voornaam : 
 
voornaam : 

voornaam :

voornaam : 

Een voetbal is aan strikte regels gebonden. Wat moet zijn gewicht zijn?
>  

En zijn omtrek ?
>
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Opdracht 04 I Goed uitgerust !
Zoek de wand die verschillende soorten schoeisel voorstelt.  
Koppel elke sport aan zijn gebruikt schoeisel. In de tentoonstelling, 
daarna in uw notitieboek.

Kies in de uitstalkast juist ernaast, de schoenen die u het meest geschikt lijken om aan 
atletiek te doen. Wat is er speciaal aan ?
>  

Nu dat u over de geschikte schoenen beschikt, bent u klaar voor de start ? 
Begeef u naar de atletiekpiste.

Tracht elk om de beurt te rivaliseren met Usain Bolt, het jachtluipaard of het schaap, 
naar keuze ! Lees goed de instructies om de goede starthouding aan te nemen,  
in 3 stappen : Op uw plaatsen / klaar / start

Wat is de tijd van Usain Bolt op de 100 ? >  
En die van u ?

voornaam :      tijd :

voornaam :      tijd :

voornaam :      tijd :

voornaam :      tijd :

Hoe plaatsten  de lopers hun voeten bij de start vóór de uitvinding van de startblokken 
die het mogelijk maken de voeten vast te zetten ?
>
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Opdracht 05 I Aan taaaafel !
Gezond eten is onmisbaar voor een goed sporter. Zoek op de witte wand 
de quiz met de naam : “De voeding van de sporter”.

Tracht samen de volgende vragen te beantwoorden. 
Vul hier de score van uw team in.
>

Noteer twee inlichtingen betreffende de ideale voeding voor de sporter :  
>  1

       2

Noteer 3 gegevens over de drank van de sporter : 
>  1

       2

       3

En, bent u er klaar voor om een goed sporter te zijn ? 
Wat hebt u als ontbijt genomen ? 

>  voornaam :  
 
maaltijd : 
 
 
voornaam :  
 
maaltijd : 
 
 
voornaam :  
 
maaltijd : 
 
 
voornaam :  
 
maaltijd : 
 
 
voornaam :  
 
maaltijd : 
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Opdracht 06 I Het staat in de krant !
Zoek in de tentoonstelling waar zich een microfoon bevindt.

Doe elk om de beurt een poging om een sportcommentator te zijn. Opgelet : het is gemak-
kelijker om commentaar te geven bij een tennismatch dan bij een sprint van 8 seconden. 
Welke commentaar leek u het moeilijkst om te geven ? Wat is volgens u de reden ?
>

Maar misschien houdt u er meer van om over sport te lezen in een krant ?
Neem een kijkje hiernaast. Maak de goede keuzes om de voorpagina van een krant  
te maken. Vergeet de woorden van de redacteur niet !
Vraag aan uw leraar/lerares zijn e-mail adres om hem uw artikel te sturen.

Sinds wanneer zien we trouwens sport op televisie ?

Zoek op de mediawand juist hierachter het scherm dat het daarover heeft. 

Geef 2 technische vernieuwingen die belangrijk zijn voor de sportwedstrijden. 
> 1   

  
      2   

Kies een ander scherm en vertel : 
> 
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Uitdaging
Ga bij uw leeraar / leerares om dit opdracht te doen.






