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Rocking Robots
Bliep-bliep-prrrt! (hallo allemaal),

Laad je batterij voldoende op en duik in de ijz ersterke wereld van de technologie. In het
programma ʻRocking Robotsʼ z ijn robots onz e vrienden en z ien we z e dagelijks om ons heen.
Klaar voor een ʻstaaltjeʼ logica robotica?!

Duik de natuur in en maak z elf de meest coole Bladerbots. Leer bewegen als een robot tijdens
de Robot Moves en eet iets te geks na het maken van Robot Snacks!

Wij wensen jullie veel robot-fun tijdens dez e to�e, technische week.

Groetjes van het BSO-team.

Dinsdag 7 maart

R2-D2 Robot uit Star Wars
R2-D2, kortweg R2 (Artoo) genoemd, is een robot in de Star Wars films. Samen met robot-
collega C-3PO z ijn z ij het bekendste mechanische duo uit de filmgeschiedenis. Maak jij jouw
eigen robot?

Fruitrobot
Bliep bliep! Ik ben een robot en ik ben supergez ond..! Al mijn onderdelen z ijn gemaakt van fruit.
En jullie hebben mij ontworpen. Robo-tastisch!

Robo-lotto
Draai de robotafbeelding om en probeer hem te vinden op je lotto-bord. Degene die het eerst
z ijn kaart vol hee�, wint het spel!

Woensdag 8 maart

Stempelrobot
Bliep, bliep.. We stempelen een robot van LEGO en kleuren het daarna mooi in. Wat kan jouw
robot?

Bladerbots
Dez e bladeren lijken wel tot leven te komen! Het z ijn bladerbots: robots van bladeren. We
maken z e z elf van gevallen bladeren die we uit de natuur halen. Hoe komt jouw robot er uit te
z ien?

Donderdag 9 maart

Blikken robots
Neem een leeg blikje mee. Meer dan 1 is ook prima. We kunnen ook heel goed plastic doppen,
schroeven en pluggen gebruiken want we gaan heel originele coole robots maken!
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Doe de robot move!
Kun jij bewegen of dansen als een robot? Programmeer jez elf en doe alsof je robo-armen en
robo-benen hebt. Doe mee met de robot move! Welke move kies jij?!

Dinsdag 14 maart

Robots van divers materiaal
Je mag helemaal z elf weten hoe je robot er uit komt te z ien. Met allerlei verschillende materiaal
kun je de mooiste robots maken.

Stormtrooper cupcakes
We kennen allemaal de Stormtroopers van Star Wars: de witte (robot)legers die enorm goed
getraind z ijn. Wist je dat je heerlijke cupcakes-troopers kunt maken?!

Woensdag 15 maart

Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onz e commando's en z eggen geen 'bliep
bliep'. We kunnen z e namelijk opeten! Welke maak jij?

Robot rocks
Vrolijk word je z eker, als je een robot rock vindt. Zoek een steen, verf er een to�e robot op én
verstoppen maar!

Donderdag 16 maart

Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onz e commando's en z eggen geen 'bliep
bliep'. We kunnen z e namelijk opeten! Welke maak jij?

Robot rocks
Vrolijk word je z eker, als je een robot rock vindt. Zoek een steen, verf er een to�e robot op én
verstoppen maar!

Dinsdag 21 maart

Robo-auto
Leuk hoor, met autoʼs spelen. Maar het is wel vermoeiend om z e steeds een z etje te moeten
geven. Kun jij dit autootje in elkaar knutselen en z elf laten rijden?

Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onz e commando's en z eggen geen 'bliep
bliep'. We kunnen z e namelijk opeten! Welke maak jij?
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Woensdag 22 maart

Dansers op een batterij
Een paar magneten, een batterij en wat ijz erdraad. Wat kun je daarvan maken? Een bewegende danser op een batterij! We maken een
werkend motortje, waardoor z e uit z ichz elf gaan dansen.

Transformerbal
Verander net als een Transformer in een voertuig tijdens dit trefbalspel. Lukt het de Autobots om de Kubus te beschermen?

Donderdag 23 maart

Robo-lotto
Draai de robotafbeelding om en probeer hem te vinden op je lotto-bord. Degene die het eerst z ijn kaart vol hee�, wint het spel!

Dinsdag 28 maart

De strijd der robots
Doe dez e korte robot spelletjes en verz amel energie-kaartjes. Wie aan het einde de meeste energie hee�, is de beste robot van de groep!

Woensdag 29 maart

Houten robots
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Je kunt er ook to�e robots van maken. Klaar voor? Timmeren maar!

Robo-lotto
Draai de robotafbeelding om en probeer hem te vinden op je lotto-bord. Degene die het eerst z ijn kaart vol hee�, wint het spel!

Donderdag 30 maart

Houten robots
Met restjes hout maak je de mooiste dingen. Je kunt er ook to�e robots van maken. Klaar voor? Timmeren maar!

Robot snacks
De robots die wij gaan maken luisteren niet naar onz e commando's en z eggen geen 'bliep bliep'. We kunnen z e namelijk opeten! Welke
maak jij?

 


