
Medaille

Een medaille maken

Volgend jaar vinden de Olympische Spelen plaats. Sporters van over de hele we-
reld gaan dan enorm hun best doen om een gouden, zilveren of bronzen medaille 
te winnen. Heel de wereld kijkt mee op de televisie of het lukt. Welk land wint de 
meeste medailles? Winnen de zwemmers, roeiers of hockeyteams weer? We wach-
ten het af. Jij bent vast ook heel goed in iets. Dus jij verdient ook een medaille! 
Vandaag ga je er een maken. Niet van echt zilver, maar het ziet er wel zo uit!

In het echt worden medailles ‘geslagen’. Dan wordt een plaatje heel hard tegen een 
vorm aangedrukt. Zo’n vorm noemen we een stempel. We doen dit een beetje na 
in deze opdracht. Ook gebruiken we iets dat in het echt emailleren heet. Dat bete-
kent dat je kleur aanbrengt in je werk met een bepaald soort materiaal. Dat doe jij 
met stiften. We zien graag je mooie medaille terug op Facebook of Instagram. Als je 
de #medaillezilvermuseum toevoegt, gaan wij ‘m zeker liken. Doe dit in overleg en 
samen met een volwassene. Heel veel plezier!

Meer weten? 

Zo werden de medailles van de Olymische Spelen in Rio de Janairo gemaakt: 
https://www.youtube.com/watch?v=80faaEUs1j4 

Kijk dit filmpje van het Klokhuis over het maken van munten: 
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3983/Muntgeld

Boeken
Geronimo Stilton, Geheime Missie, Olympische spelen
https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789047614036/geheime-missie-olympi-
sche-spelen?utm_source=tradetracker&utm_medium=affiliate
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Wat heb je nodig?

Schoenendoos Potlood Lijm Schaar Katoen garen

Aluminiumfolie Stiften Wattenstaafjes Gatentang

Instructies
1. Teken met potlood een rondje op je karton  ( b.v. met een glas ) en knip je  
 rondje uit.
2. Teken met potlood een fi guur of een letter op je rondje ( niet te klein ).
3. Ga met de lijm over de lijnen van je potlood.
4. Neem een stuk katoen garen en plak dit op de lijm en laat het even drogen.
5. Leg een stukje aluminiumfolie over je rondje en wrijf voorzichtig over de folie.
6. Met een wattenstaafje kun je goed langs de lijntjes wrijven.
7. Vouw de overige folie om de rand naar achter en plak het vast.
8. Knip uit de aluminiumfolie een rondje en plak dit aan de achterzijde van je
 medaille.
9. Kleur je medaille mooi in met viltstiften.
10. Maak op een goede plek een gat in je medaille met een gatentang of een 
 spijker en doe er een draad door zodat je het om je hals kunt hangen.


