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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten spelen de robots? (Viool, trompet, tuba en drums) 
2. Let op de vingers van de violist en trompetist: Waarom bewegen die? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten herken je in de muziek? (Violen, drums, gong, synthesizer, zangstemmen,…) 
2. Wat doen de robots?  
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. 
Leg uit en doe voor: Klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Klap op de rode en stap op de blauwe lettergrepen.  

Groep: 5/6 
Thema: Robots 
Inhoud: Een (bestaand) lied over een robot, ritmes lezen en spelen, 
tekstimprovisatie, geluids- en bewegingsimprovisatie. 
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Kern 3 
Doel: Lezen en spreken van ritme. 
Werkwijze: 

Zet de speler aan: De kinderen luisteren en lezen. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen dien mee. 
Tel nu zelf rustig 1234 af: De kinderen spreken de ritmetekst uit. 
Verdeel je klas in 5 groepen: Elk krijgt een kleur/ritmestukje. 
Tel nu rustig 1234 af: De groepjes spreken de ritmetekst na elkaar uit, zonder onderbreking. Oefen dit 
een paar keer. Probeer het ook eens 4x achter elkaar zonder onderbreking.  
Nu nog eens, maar alle kinderen spreken en klappen hun ritmestukje.   

Kern 4 
Doel: Lezen en spelen van ritme. 
Werkwijze:  

De kinderen hebben geoefend in kern 3. 
Laat de speler nog 1 x horen. 
Verdeel de instrumenten over de 5 groepen. Kinderen die geen instrument hebben, klappen hun stukje 
mee.  
Tel nu rustig 1234 af: De groepjes spelen de ritmestukje na elkaar, zonder onderbreking. Oefen dit een 
paar keer. Probeer het ook eens 4x achter elkaar zonder onderbreking. 

Kern 5 
Doel: Tekstimprovisatie 
Werkwijze:  

Vertel: Robbie komt twee robots van een verre planeet tegen. Ze proberen met elkaar te praten. Alleen 
hun taal is echt heel anders. 
Laat de kinderen in tweetallen oefenen: De ene is Robbie, de andere is kleine robot. Hun klanken en/of 
taal moeten echt verschillen van elkaar. Tips: verschillen in hoogte, snelheid, klank, sterkte…. 
Laat een paar duo’s voor de klas voordoen wat ze bedacht hebben. 

Kern 6 
Doel: Tekstimprovisatie 
Werkwijze:  

Laat ze in tweetallen een nieuwe zin bedenken: Iets over een nieuw uiterlijk van Robbie.  
Verzamel de ideeën en kies de beste drie oplossingen. Schrijf die evt. op het whiteboard. 
Zet de speler aan en zing nu die drie versies op de meezingversie van het lied.  
Kies uiteindelijk de beste eruit. die komt terug in de afsluiting. 

Kern 7 
Doel: Improvisatie met geluiden. 
Werkwijze:  

Vertel: Op de achterkant van Robbie zitten 4 ronde knoppen. Als je op zo’n knop duwt, komt er een 
speciaal geluid uit. 
Laat de kinderen in tweetallen voor elke knop een geluid verzinnen. 
Jij duwt dan op een van de knoppen: Alle kinderen reageren door hun geluid te laten horen, net zolang 
tot jij de knop loslaat.  
Dan kies je een paar kinderen die hun geluid alleen laten horen bij de knoppen. Kies de beste eruit.  
Gaat dat goed? Klik op het handje onderaan rechts: Er komen 4 nieuwe knoppen bij. 
Vertel: Er zitten ook 4 vierkante knoppen op de achterkant van Robbie. Als je daar op drukt maakt 
Robbie een speciale beweging.  
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Volg dezelfde werkwijze als hierboven. 
Gaat dat goed? Laat ze ook eens proberen of ze het geluid en de beweging met elkaar kunnen 
combineren. Jij drukt bijvoorbeeld op de rode en de paarse knop tegelijk. 
Laat ook eens een kind die keuzes indrukken. 

Kern 8 voor de 2e, 3e les 
Doel: Luisteren en zingen 
Werkwijze:  

Opdracht: Let dadelijk in het filmpje op welk stukje telkens terugkomt: Dat is het refrein. Als je denkt 
dat je het kunt meezingen, ga je gang! 
Zet de film aan. 
Variatie: Laat ze staan en meteen ook een dans erbij verzinnen.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Gebruik de rechterspeler. Het 3e couplet is bedacht in kern 6.  
Zo niet: Gebruik de linkerspel en zing dan het 1e couplet opnieuw. 
Variatie: Klap en stap erbij i.p.v. bewegingen. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie afsluiting 1. 
Je kunt de instrumenten gebruiken voor het refrein en het voor/tussen/naspel. 
Gebruik de rechterspeler. Het 3e couplet is bedacht in kern 6.  
Zo niet: Gebruik de linkerspel en zing dan het 1e couplet opnieuw.  
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mijn naam is robbie robot

ik ben gemaakt van staal

mijn ogen zijn twee lampjes 

dat vind ik heel normaal

klik klak rikketikketik

bliep bliep tsjeng boem!  

mijn naam is robbie robot

ik ben gemaakt van staal

mijn haar is een bos draadjes 

dat vind ik heel normaal

klik klak rikketikketik

bliep bliep tsjeng boem!  

mijn naam is robbie robot

ik ben gemaakt van staal

_________________________________________

dat vind ik heel normaal

klik klak rikketikketik

bliep bliep tsjeng boem! 
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