
 

 

 De kunstige robot 

Leerjaar: PO groep 6/7/8 

Type les: Les door de groepsleerkracht ter voorbereiding op de workshop ‘De kunstige 
robot’ van Roombeek Cultuurpark. 

Lesduur  45 minuten 

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij op beschouwende, onderzoekende en makende wijze kennis 

wordt gemaakt met hoe robots geïnspireerd kunnen zijn op insecten. 

 

Wat kan ik verwachten tijdens de workshop? Wat zijn de kenmerken van een 

insect? Hoe kan je in een groep een collage maken van een fantasie-insect? 

 

De kinderen bekijken en bespreken een presentatie over allerlei soorten 

insecten. 

De kinderen onderzoeken wat de kernmerken zijn van verschillende insecten en 

benoemen verschillen en overeenkomsten. 

De kinderen maken in groepjes een collage van in zelfbedacht insect. Ze 

knippen, scheuren en plakken met verschillende soorten papier (collages 

maken). 

De kinderen reflecteren op de les. 

 

De kinderen maken een collage van verschillende soorten papier (collages 
maken). 
De kinderen werken met verschillende vormsoorten (geometrische en 
organische vormen) (vorm) 
De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van hun 
groepsgenootjes (reflecteren). 

Onderwerpen Leonardo da Vinci, uitvindingen, vliegmachines 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend) in aansluiting op Natuur en Techniek.  

 

Leerinhoud  

TULE kerndoel 54 De kinderen kunnen in een groepje een collage maken van verschillende 
soorten papier (collages maken). 
De kinderen kunnen bewust gebruik maken van geometrische en organische 

vormen (vorm). 

TULE kerndoel 55 De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van anderen 
(reflecteren). 

 
 
 

Uitvoering  

Lesplanning Totaal: 45 minuten 
Inleiding: 15 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Reflectie: 5 minuten 



 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de presentatie ‘De kunstige robot VL (presentatie)’. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Computer + beamer 

• De presentatie ‘De kunstige robot VL (presentatie)’ 
 

Zet de volgende materialen klaar: 

• A3 papier 

• Verschillende soorten papier, bijvoorbeeld: gekleurd papier, bedrukt 
papier, inpakpapier, zijdevloei, crêpepapier, toiletpapier, kranten, 
tijdschriften 

• Scharen 

• Lijm 
 

Verdeel de klas eventueel al in groepjes van ongeveer 4 kinderen. 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Vertel: 
Binnenkort gaan we een workshop doen van Roombeek Cultuurpark. Daar 
gaan we allerlei dingen ontdekken over insecten en robots. We gaan zelf ook 
een klein robotje maken daar. 
Vandaag gaan alvast nadenken over verschillende soorten insecten. En dat kan 
gek klinken, maar dat heeft alles te maken het met ontwerpen van robots! 
 
Start de presentatie ‘De kunstige robot VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1 
Stel de volgende vragen: 

• Welke insecten zie je hier? 

• Wat valt op aan deze diertjes? 

• Hoe bewegen ze zich voort? 
Vertel:  
Dit zijn allemaal insecten met vleugels. Ze zijn klein en hun vleugeltjes zijn 
doorschijnend en dun. Wel hebben ze allemaal een net iets andere vorm. 
 
Toon afbeelding 2 
Stel de volgende vragen: 

• Welke insect zie je hier? 

• Wat valt op aan deze sprinkhaan? 

• Uit welke onderdelen bestaat de sprinkhaan allemaal? 

• Als je nog terugdenkt aan de vorige insecten: bestonden die insecten 
uit dezelfde onderdelen? 

Vertel: 
Bijna alle insecten bestaan uit een aantal onderdelen: een hoofd, borststuk en 
achterlijf, een paar vleugels, zes poten, voelsprieten en soms een schild. 
Sommige insecten hebben een roltong of een angel, of facetogen. Al deze 
onderdelen zijn groter of kleiner per insect, en dat maakt ze allemaal uniek. 
 
Toon afbeelding 3 
Stel de volgende vragen: 

• Welke insecten zie je hier? 

• Zie je dezelfde onderdelen weer terug? 
Vertel: 
Er zijn zo veel insecten! Ze mogen dan verschillen in kleur, vorm en grootte, 
maar ze hebben toch allemaal dezelfde opbouw gemeen. 
 



 

Opdracht Jullie krijgen de volgende opdracht: 
Ontwerp in een groepje van ongeveer 4 kinderen een fantasie-insect. Iedereen 
uit het groepje maakt van dit insect een ander deel. Bijvoorbeeld: iemand maakt 
het voor- en achterlijf, iemand maakt de kop, iemand maakt de poten en iemand 
vleugels. Je spreekt straks zelf af wie welk onderdeel maakt. 
 
Nadat je dit hebt afgesproken, knip je uit papier jouw onderdeel. Welke soort 
papier je gebruikt, mag je zelf kiezen. Overleg goed met je groep wat goed bij 
elkaar staat. Als iedereen zijn onderdeel heeft uitgeknipt, plak je het insect op 
een A3 papier. 
 
Als je klaar bent, mag je met pen of potlood je insect afmaken. Zoals je hebt 
gezien tijdens de presentatie, hebben veel insecten mooie patronen en heldere 
kleuren. 
 
Voor de docent: deel het A3 papier, knutselpapier, scharen en de lijm uit. Toon 
tijdens het werken afbeelding 1 en 3 uit de presentatie. 
 

Reflectie Reflecteer met de kinderen op de les. Leg alle ontwerpen in het midden van de 
klas op een tafelgroepje en stel de volgende vragen: 

• Wat was er lastig bij deze opdracht? 

• Hoe ging de samenwerking in jullie groepje? 

• Welk insect vind je goed gelukt? Waarom? 

• Welke insect zou echt kunnen bestaan? 

• Zou jij jouw insect in het echt tegen willen komen? 

• Wie kan jij een compliment geven over hoe hij of zij heeft gewerkt?  

Opruimen Zet alle spullen weer terug op de juiste plek.  

 

 


