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Lestips 2de graad

brobot

Instap:
Noteer ‘Brobot’ op het bord. Aan de hand van de 

titel proberen de leerlingen te voorspellen waar 

het boek over gaat. Wanneer ze niet tot ‘robot’ 

komen, zet je de ‘b’ tussen haakjes. Over wat 

voor soort robot gaat het? Waarom zou de ‘b’ 

ervoor staan? Wat voor functies zou hij hebben? 

Lestips:
- Noteer op het bord: ‘Dit is hoe een goede broer/zus moet zijn’ … Alle leer-

 lingen noteren wat voor hun de juiste invulling is. Nadien volgt er een kring-

gesprek. Welke eigenschappen van een broer/zus zijn belangrijk?

- Op blz. 9 staat het woord ‘patentwaardig’. Wat is een patent? Hoe bekom je 

dat? (exclusief recht op een uitvinding waarmee je een ander kunt verbieden 

de uitvinding na te maken en te verkopen in een bepaald gebied, gedurende 

een bepaalde periode, aan te vragen bij de federale overheidsdienst 

economie).  

- Toon de afbeelding op blz. 24 en blz. 110. Brobot laat een naar cupcakes rui-

kend windje, dat wordt getekend als een regenboog, bloemetjes en sterretjes. 

Baby Jim laat een windje, dat is getekend als doodshoofd. De leerlingen laten 

hun fantasie de vrije loop en tekenen verschillende personen/robots/dieren 

op een blad die elk anders getekende windjes laten. Ze proberen ook geluid 

en beweging te tekenen (zie blz. 14). Laat de leerlingen uitleggen waarom ze 

de tekeningen zo gemaakt hebben. 

Afronding: 
De leerlingen kruipen in de huid van een uitvinder: ze bedenken hun eigen 

robot. Ze tekenen hun robot en geven hem een naam. Ze doen dit zoals de 

titel van het boek ‘broer + robot = brobot’: een samentrekking van twee 

bestaande woorden. Ook geven ze een uitgebreide beschrijving van de functies 

van hun robot. Is er een afstandsbediening? Ze maken hier ook een tekening 

van met een duidelijke beschrijving van de verschillende knopjes (zie blz. 21). 

Stel je voor: binnenkort zijn het de Robolympics (de lln zoeken zelf op wat 

dit betekent) en jouw robot doet mee. Zal hij winnen? Neem je deel aan de 

‘robotvoetbalwestrijd’? Of liever aan het sumo-worstelen? 

 

Extra tip: ontdek nog meer doe-activiteiten rond dit boek  

op www.eenhoorn.be/nl/brobot. 




