Knutzzel-22 Voetbalspel
Doel van de les:
Je leert iets over de historie van voetbal.
En je knutzzelt een leuk voetbalspel.

Dit moet je doen

1. Je zoekt aan de hand van een aantal
vragen op internet antwoorden op de
historie van voetbal.
2. Je maakt zelf eerst een bladzijde voor een
sportvriendenboek.
3. Misschien is dit de aanleiding om een echt
sportvriendenboekje te maken voor jouw
team.
4. Je maakt zelf een voetbalspel.
5. Hiermee kun je ook echt een spelletje
spelen.

Dit heb je nodig









Een computer voor opdracht 1 en 2
een schoendoos zonder deksel
papier, tape en/of verf (en penselen) om
de doos te versieren
12 papierenrietjes
satéstokjes
10 houten wasknijpers
Pingpongballetje (of een balletje
gemaakt van aluminiumfolie)
voorbeeldpoppetjes van het werkblad

TIP




Je kunt alle opdrachten doen, maar je
kunt ook kiezen
Dit is een leuke opdracht om met z’n
tweeën te doen.
Verzamel eerst alle spullen voordat je
gaat knutselen

WERKBLAD
Geschiedenis
1. Bedenk een aantal vragen over de geschiedenis van voetbal waar jij wel
antwoorden op wilt hebben.
2. Voorbeelden van vragen:
 Hoe is voetbal ontstaan? Of… als je in een andere sport bent
geïnteresseerd: hoe is mijn sport ontstaan.
 Waarom is voetbal een populaire sport?
 Ik zit op een club. Die heet ….. Wat kan ik allemaal vertellen over
mijn club?
 Bedenk nog meer leuke vragen waarop jij een antwoord wilt
hebben.
3. Maak van de gegevens die je hebt verzameld een muurkrant of maak een
PowerPoint. Werk met kleur maak tekeningen en vergeet de plaatjes
(foto’s) niet.

Vriendenboekje
1. Maak een pagina voor een vriendenboekje.
2. Werk jouw pagina uit op de computer.
3. Overleg met jouw trainer, want misschien is dit wel een leuk idee om
met je hele team te delen.
4. Zo maak je samen als team een vriendenboekje.
5. Een voorbeeld:
Je kunt trouwens ook op internet zoeken. Maak er een mooie pagina van
 Je naam
 Wie je bent (o.a. broers, zussen, hobby’s, …)
 Leuk aan ons team is:
 Omschrijf jezelf als speler
 Mijn favoriete oefening
 Onze trainer …..
 Wat weten teamgenoten niet over jouw (en wil je wel verklappen)
 Ik zou best een dagje willen ruilen met ….
 Bij welk team zou je wel eens een dagje willen meelopen
 Over 10 jaar ….

Voetbalspel knutzzelen
1. Verzamel eerst alle spullen die je nodig hebt (schoenendoos, 10
wasknijpers, rietjes van papier, satéprikkers, lijm(pistool), …)
2. Bekijk het volgende filmpje. Zo krijg je een idee hoe het kan.
https://www.youtube.com/watch?v=GVuHr6vHQZY

Je hebt nodig:
– een schoendoos zonder deksel
– papier, tape en/of verf (en penselen) om
de doos te versieren
– 12 papierenrietjes
– satéstokjes
– 10 houten wasknijpers
– pingpongballetje
– voorbeeldpoppetjes van het werkblad

Stap 1: Versier de buitenkant en de randen naar keuze. Maak ook een grasveld
met alle lijnen erop.
Stap 2: Maak telkens zes gaten in de twee zijkanten van de doos. Duid eerst de
juiste plaats aan met meetlat en potlood (de afstand is een beetje afhankelijk
van de grootte van de doos, wij zetten kruisjes om de 5 cm en op 5 cm van de
bovenkant). Je kan de gaten gewoon met de punt van een schaar prikken maar
voor mooie ronde gaatjes hebben wij een trukje: prik eerst een klein gaatje met
een prikpen. Maak dat groter door er een rond potlood (punt eerst) door te
steken. Gebruik ten slotte de steel van een rond penseel om het gaatje nog
groter te maken. De uitstekende randjes aan de binnenkant van de doos kun je
bijknippen met een schaar.

Stap 3: Teken op de korte kanten van de doos de plaats van de goal af en snijd
deze voorzichtig uit met het breekmes (vraag je juf/meester of ouders je hierbij
te helpen). Accentueer eventueel de randen van de goal ook met tape.
Stap 4: Plak vier of vijf (afhankelijk van de dikte van je rietjes) satéstokjes in het
uiteinde van een rietje. Schuif en plak het tweede rietje er over. Maak op
dezelfde manier zes ‘stokken’.

Stap 5: Geef nu de twee ‘teams’ (vijf wasknijpers per team) hun eigen kleuren.
Je kunt voor de poppetjes het werkblad gebruiken. Laat je vooral gaan met de
kleuren, namen en rugnummers van je favoriete spelers. Ook leuk: print of
kopieer de hoofden van je topfavorieten in het klein en plak deze op de
wasknijpers.
Knip het poppetje als rechthoek uit.
Plak een poppetje op de voorkant
van de wasknijper en ook eentje aan
de achterkant van de knijper.
Vouw de randen links en rechts om
de knijper. Dan zie je de wasknijper
bijna niet.
Ook leuk: kleur het poppetje in de
kleuren van jouw elftal.

Kleur deze poppetjes in de kleuren van jouw club.

