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Maar eerst: Wat zijn Ozobots eigenlijk?

Rijmen met Robots

Tijdens de les ‘Rijmen met Robots’ gaan we aan de slag met 
kinderpoezie en robots. In het eerste gedeelte van de les laten 
we een klein robotje (dat luistert naar de naam Ozobot), woorden 
kiezen waarmee de kinderen een eigen gedichtje moeten schrijven. 
In het tweede gedeelte van de les draaien we dit om en krijgen de 
kinderen een (deel van) een kindergedicht en moeten zij de Ozobot 
dusdaning programmeren dat hij de rijmwoorden uit het gedicht op 
de plattegrond van het Woordenwoud weet te vinden.

Klaarleggen per twee 
Leerlingen:

 ° ozobotje
 ° stiften in vier kleuren
 ° legenda met ozoCodes
 ° kaart van het Woordenwoud
 ° gedichtenkaarten
 ° wit A3 papier 

Benodigdheden docent

 ° Deze instructie
 ° powerpoint presentatie
 ° boek met kindergedichten.

Ozobot is klein robotje dat op verschillende manieren 
geprogrammeerd kan worden. Zoals het gros van de 
educatieve robots kan dit gedaan worden met Blockly, 
een programmeeromgeving die lijkt op Scratch, of via een 
aantal gratis apps. Dit is echter niet de manier waarop wij 
tijdens deze les de Ozobot gaan besturen.

Dit robotje onderscheidt zich namelijk van zijn collega’s 
doordat hij een aantal sensoren in de onderkant heeft 
zitten waarmee hij getekende zwarte lijnen (van 5 mm 
dikte) kan volgen en kleurencodes kan lezen en deze kan 
omzetten naar bepaalde acties. 

Zo keert de Ozobot na het lezen van de code  
180 graden om en gaat hij supersnel rijden als hij de 
kleurencode leest. In de leskist zit een legenda 
met de kleurencodes die we tijdens deze les gebruiken.

Kinderen kunnen dus met een groot vel wit papier en een 
viertal stiften (in de kleuren zwart, rood, groen en blauw) 
hun robotje alle hoeken van de kamer laten zien. 

Dit principe maakt dat kinderen vanaf 7 jaar met Ozobot op 
een creatieve manier en spelenderwijs de basisbeginselen 
van het programmeren onder de knie kunnen krijgen.

Leerdoelen van deze les

 - Kennismaken met rijmwoorden en rijmschema’s. 
 - Met een aantal gegeven rijmwoorden een kort 

gedichtje schrijven en voordragen.
 - Ozobot zodanig programmeren dat hij een 

specifieke route aflegt, via de verschillende 
rijmwoorden van het gedicht.

 - Aansluiting kerndoelen Mediawijzer: B2, G1, 
G2, C2 en S2.

 - We werken tijdens deze les aan de volgende 
21ste eeuwse vaardigheden:

90 minuten
Basisles
Groep 4, 5 en 6

Wat gaan we doen?
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Rijmen met Robots

Lesopening: Wat is rijmen. 
Als de leerlingen binnenkomen, staan de volgende vragen op het digibord:

1. Wat is een gedicht?

2. Wanneer rijmen twee woorden op elkaar?

3. Welke gedichtjes ken je al?  

Leg in het kort uit wat rijmen is en welke rijmvormen en rijmschema’s er zijn. Gebruik hiervoor de 
bijgevoegde Powerpoint-presentatie. Lees ter inspiratie ook een paar gedichten voor uit de bijgeleverde 
bundel met kindergedichten. Houd deze uitleg voor groepen 3 en 4 heel eenvoudig. Vanaf groep 5 zou 
je (eenvoudige) rijmschema’s kunnen behandelen (zie Powerpoint).

Introductie Ozobot:
Leg aan de hand van de Powerpoint kort de hoofdprincipes van de Ozobot uit en leg nadruk op zaken 
zoals lijndikte en de juiste plaatsing van de kleurencodes. Na deze uitleg kun je als docent een Ozobot 
en een plattegrond van het Woordenwoud erbij pakken.

Schrijf een eigen gedichtje:
Nu gaan we de Ozobot voor het eerst in actie zien. Voor deze rijmopdracht laten we een van de 
robotjes klassikaal een willekeurige route door het Woordenwoud rijden. Gebruik hiervoor de ingevulde 
plattegrond. De kinderen volgen het robotje en noteren de eerste zes woorden die het passeert. Met 
deze woorden gaan de duo’s aan de slag: zij schrijven een rijmpje van zes regels. Alle kinderen hebben 
dus hetzelfde rijtje rijmwoorden zoals deze uitgekozen zijn door de Ozobot van de docent.

(*voor respectievelijk groep vier, vijf en zes)

Tip: grijp tijdens deze eerste rit van de Ozobot nog eens 
terug op de uitleg van de basisprincipes van Ozobot. 
Laat bijvoorbeeld zien dat een Ozobotje zonder code zelf 
kiest welke kant hij op gaat bij een kruising en dat dit dus 
elke keer een andere kant kan zijn.

Voorlezen van de geschreven gedichten
Laat een aantal kinderen hun gedichten 
voorlezen. Als de kinderen dat te spannend 
vinden kun je ook voorstellen dat jij hun 
gedichten voorleest. Voel je vrij om een 
uitzonderlijk leuk gedichtje in het logboekje te 
schrijven. Dit kan weer als inspiratie voor een 
volgende groep dienen.
Experimenteren met de Ozobots 

10 minuten

ppt dia xxx

5 minuten

ppt dia xxx

15 minuten

ppt dia xxx

 

5 minuten

ppt dia xxx

Opdracht: introductie op rijmen en kennismaking ozobot
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Rijmen met Robots

Opdracht: Programmeer je gedicht

Tips en trucs voor docenten

• Bereid de inhoud van deze les voor en zorg dat je zelf bekend bent met Ozobot.
• Vraag de leerkracht vooraf hoe ver de kinderen zijn met taal in het algemeen en rijmen in het bijzonder.
• Neem de Powerpoint vooraf goed door en bepaal of deze aangepast moet worden voor jouw groep.
• Vraag aan de leerkracht of hij of zij de tweetallen kan samenstellen.
• Zorg dat de Ozobots opgeladen zijn.
• Als de Ozobot niet werkt moet hij wellicht gekalibreerd worden. Gebruik hiervoor de zwarte cirkel op de 

plattgerond van het Woordenwoud.

Best leuk zo’n Ozobot, maar wat kan zo’n robotje eigenlijk allemaal? Laat de kinderen een tijdje 
experimenteren met de Ozobotjes. Deel per duo een robotje, een legenda met codes, stiften in vier 
kleuren en wat blanco papier uit zodat zij het principe achter de Ozobot kunnen ontdekken. 

Afhankelijk van de groep kan je elk duo een ingevulde legenda geven of een blanco legenda die de 
kinderen spelenderwijs zelf moeten invullen.

Programmeer je gedicht
Nu de leerlingen de basisbeginselen onder de knie hebben gaan zij de Ozobots programmeren. Geef 
ieder groepje een gedichtenkaart en een plattegrond van het Woordenwoud. Bij de eerste rijmopdracht 
lieten we Ozobot willekeurig woorden kiezen waarmee de kinderen een rijm moesten schrijven. Nu 
draaien we het om. De kinderen moeten nu Ozobot langs de rijmwoorden van het gekregen gedicht 
laten rijden. 

De kinderen schrijven eerst de in het gedicht onderstreepte rijmwoorden bij de 
corresponderende bordjes op de plattegrond en gaan vervolgens met de ingevulde 
legenda proberen de Ozobot langs deze bordjes te laten rijden. De volgorde maakt 
niet uit maar de lege bordjes moeten (als dat kan) vermeden worden. De kinderen 
zijn vrij een van de zes startpunten te kiezen.

Nakijken van de geprogrammeerde route
De plattegronden worden een plek naar links opgeschoven en de kinderen controleren bij elkaar of de 
geprogrammeerde route klopt. Loop rond en assisteer waar nodig.

Afsluiting en evaluatie. 
Pak terug op de geformuleerde leerdoelen. Wat hebben de kinderen geleerd en wat zouden ze nog 
willen leren? Maak een link naar eventuele activiteiten in de Bibliotheek.    

20 minuten

ppt dia xxx

20 minuten

ppt dia xxx

10 minuten

ppt dia xxx

5 minuten

ppt dia xxx


