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THEMA        OLYMPISCHE SPELEN 
 

ZAGEN  GRIEKSE LETTERS               2   LESSEN 

 
De geschiedenis van de Olympische Spelen begint eeuwen geleden in het oude Griekenland. 

De Spelen maakten deel uit van religieuze feesten.  

Het leven in Griekenland speelde zich af rond religie, en sport was een manier om de goden 

eer te bewijzen. 

Het Griekse alfabet heeft andere letters en klanken dan het Nederlandse. Toch lijkt het ook 

veel op elkaar. Kijk maar eens.  

 

 

 

 

Lees eerst dit: 

Techniek: Zagen  

Materiaal: triplex  

Gereedschap: figuurzaag 

 

Extra:   (verrijking / creativiteit)  Je kunt later openingen die tussen de letters ontstaan 

  echt open maken door met een fretboortje een gat te maken en deze verder uit 

  te boren. Dit moet wel voor je gaat verven. 

 

Inhoud doedoos:  

  10 figuurzagen (niet gespannen!) 

  2 fretboortjes 

  10 zaagplankjes met klem 

  voorbeeld met Griekse letters 

    

 

LET OP:  Controleer altijd of de doedoos compleet is. Dit werkt prettiger voor iedereen. 

  Is materiaal op? Meld dit op tijd bij de leerkracht 

 

HET ALFABET: 

  Bij het Griekse alfabet ‘’ontbreken’’ een paar letters. 

  Dit kan je als volgt oplossen: 

  j    een langere i 

  q  gewoon toevoegen 

  u  een n op de kop 

  v  een y zonder pootje 

  w  een dubbele y zonder pootje. 

 

 

 

Verder:  De leerkracht heeft de sleutel om de figuurzaag te spannen. 

  De leerkracht heeft eveneens reservezaagjes (laat het niet nodig zijn) 

 



 

 

 

 

 

En nu aan de slag! 
 

Stap 1  Pak de triplex en teken er met potlood dunnetjes net zo veel vakjes op als dat er 

   letters in jouw naam zitten. 

   ( Bas = 3 vakjes) 

Stap 2  Teken heel dun met potlood de Griekse letters zo goed mogelijk na.  

Stap 3  Laat dit de leerkracht controleren 

Stap 4  Lees de techniek ZAGEN 

Stap 5  Zaag de letters één voor één uit.  

Stap 6  Lees de techniek FRETBOOR Gebruik de fretboor bij openingen. 

Stap 7  Lees de techniek AFWERKEN 

Stap 8  Vijl de letters bij waar ze nog lelijk zijn. 

Stap 9  Schuur de letters goed. 

Stap 10 Pas de letters op een ondergrond en maak de ondergrond op maat. (eerst  

   tekenen dan zagen) 

Stap 11 Lees de techniek VERVEN. 

Stap 12   Is er nog genoeg tijd? Pak de spullen. 

   Verf de letters en de ondergrond. Vergeet niet de zijkanten en de  

   onderkant van het bordje. De onderkant van de letters is niet nodig. 

Stap 13 Lees de techniek HOUTLIJM. 

Stap 14 Plak de  letters op de ondergrond met houtlijm. Ze moeten hiervoor goed droog 

   zijn.  

 

Stap 15 Ruim alle spullen eerst goed op. Wanneer je werk klaar en droog is kan je het 

   laten beoordelen. 

 


