
 

 

 

Werkgroep comPACT SWV Rijnstreek 

Les ideeën  

Thema Wintersport 
 

Dit thema is te gebruiken in alle klassen van de basisschool. We maken een combinatie tussen 
ontwerpend leren en creatief denken zodat de opdrachten breed inzetbaar zijn in de klas, maar 
ook zeker interessant zijn voor (hoog)begaafde kinderen.  
 
Inleidend creatief gesprek 
De volgende vragen kun je gebruiken om een inleidend creatief gesprek over het thema winter 
te voeren met kinderen. Vraag door, dwaal af, laat je verrassen en probeer niet te oordelen over 
wat de kinderen zeggen.  

• Wat is winter? Wat zijn de verschillen met de andere seizoenen? 
• Waaraan merk jij dat het winter is? 
• Wat vind je van de winter? Zijn er mensen die daar anders over denken? Wat zouden deze 

mensen dan denken? 
Probeer in te spelen op deelonderwerpen. Door bijvoorbeeld te vragen. Is ijs leuk? Hoe komt er 
eigenlijk ijs? Hoe werkt verwarming? Op welke manieren kun je nog meer zorgen voor warmte 
etc.  

 
Opdrachten 
 

 
 
 
  

Ontwerp een nieuwe 
wintersport 

Ontwerp een wintersportdorp 

Bedenk vooraf met de kinderen wat er 
allemaal in het wintersportdorp 
aanwezig moet zijn voor een fijne 
wintersport vakantie.  

Bedenk vooraf met de kinderen waar 
een wintersport allemaal aan moet 
voldoen.   
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Het is donker en je staat nog 
op de piste. Bedenk iets zodat 

je veilig beneden komt.  

Stop diverse materialen in een rugtas 
waarmee de kinderen de opdracht 
moeten uitvoeren.   

Maak met de materialen in de 
skirugtas een coole 

glij/sleebaan  

Maak gebruik van wat er al is in de 
omgeving, bijv. skiliften.  
 

 Help, er valt geen sneeuw 
meer. Bedenk nieuwe 

activiteiten waarmee het dorp 
toeristen kan 

Ontwerp een winterverblijf 
voor een ….  

Bedenk vooraf waar een winterverblijf 
allemaal aan moet voldoen.   

Bedenk verschillende 
oplossingen waarmee we 

onszelf warm kunnen houden 
tijdens de pauze buiten op het 

plein.   

GLAD:  

Wat is allemaal glad?  

Wat is het gladst?  

(en hoe test je dat?)   


