Een overzicht van alle WeDo 2.0
lessen die de legostudio aan kan
bieden.

 Trekken

 Neerlaten en redden

 Snelheid

 Sorteren om te recyclen

 Stevige structuren

 Maanbasis

 Metamorfose van de kikker

 Objecten vastpakken

 Planten en bestuivers

 Berichten verzenden

 Overstromingen voorkomen

60-90 minuten, vanaf groep 6, Natuur en Techniek.

De leerlingen bouwen een rijdende de robot die
objecten kan trekken.
Alleen is hij in het begin niet sterk genoeg.
Pas de robot aan zodat hij meer objecten kan
trekken. Leer onder andere over trekkracht,
wrijving en gewicht.
Een leuke (korte) les die mooi aansluit op de
introductielessen van WeDo.

60-90 minuten, vanaf groep 6, ICT en W&T

De leerlingen bouwen een raceauto. Deze auto
kan automatisch stoppen bij de finish.
Om de auto sneller te maken gaan leerlingen bezig
met het aanpassen van de wielen en de as.
Zijn grote of kleine wielen sneller? Is een grote of
kleine as sneller?
Een leuke (korte) les die mooi aansluit op de
introductielessen van WeDo.

120 minuten, vanaf groep 7, Aardrijkskunde

Bouw een simulator die aardbevingen na kan bootsen.
Dit apparaat kan op verschillende schalen van richter
een aardbeving nadoen.
Je gaat verschillende gebouwen bouwen en deze op de
simulator plaatsen.
Welk gebouw kan het beste tegen aardbevingen?
Kan je een gebouw maken wat nog beter bestand is?
Wat is hierbij belangrijk.
Echt een toffe les voor verdieping bij het thema
aardbevingen.

120 minuten, vanaf groep 5, Natuur

Deze les bouwen de leerlingen de verschillende fases van
een kikker.
Van larve naar kikkervisje en uiteindelijk een volwassen
kikker.
Hierbij letten ze op de verschillen die een kikker heeft in
deze fases door echt door te bouwen met de blokken die ze
hebben. Uiteindelijk moeten ze zelf een volwassen kikker
bouwen
met de kennis die ze hebben van de metamorfose. Dit
presenteren ze dan aan de groep.
Door echt de fases na de bouwen is dit een leerzame manier
om dit onderwerp te leren.
Een leuke les voor in de lente wanneer dit onderwerp
relevant is.

90 minuten, vanaf groep 6, Natuur

De leerlingen bouwen een simulatie van een insect die
een plant bestuift.
Het voorbeeld hiernaast laat zien dat de insect
rondvliegt en dan op de bloem gaat zitten.
Na het nabouwen van dit ontwerp heb je het als groep
over het bestuiven van planten en wat er precies
gebeurd. Hierna kunnen de leerlingen de bloem en het
insect aanpassen.
Door een simulatie te bouwen kan je goed (vaak) naar
het proces kijken. Je kan goed observeren wat er
gebeurt.
Een leuke les voor in de lente wanneer dit onderwerp
relevant is.

120 minuten, vanaf groep 7, Aardrijkskunde

Deze les bouwen de leerlingen een sluis die open en
dicht kan. Ook voer je een klassengesprek over
Hoe een sluis werkt en waarvoor het gebruikt wordt.
Daarna kunnen leerlingen hem nog
aanpassen/automatiseren. Een hendel zodat hij open
en dicht kan.
Misschien een sensor die de hoogte van het water kan
detecteren en zo automatisch open of dicht gaat.
Een uitdagende les die aansluit bij het thema water.

120 minuten, vanaf groep 6, W&T en Aardrijskunde

Deze les bouwen de leerlingen een reddingshelikopter.
De helikopter kan mensen redden door een touw te
laten zakken.
De leerlingen passen het ontwerp aan zodat hij andere
reddingsacties kan doen zoals
Vuur blussen, dieren redden of voedsel laten zakken.
Aan het einde van de les presenteren de leerlingen
hun ontwerp.
Een uitdagend bouwsel met een leuke
ontwerpopdracht.
Extra leuk als het aansluit bij het thema of de
actualiteit.

120 minuten, vanaf groep 6, W&T en natuur en Aardrijkskunde

Na een klassengesprek over recyclen gaan de
leerlingen deze vrachtwagen maken.
Hij kan afval sorteren terwijl hij rijdt. De grote blokken
blijven op de vrachtwagen
Terwijl de kleine uit de auto vallen.
De leerlingen kunnen de vrachtwagen aanpassen zodat
hij andere blokken kan sorteren
Of misschien wel automatiseren.
Een uitdagend bouwsel met een leuke
ontwerpopdracht.
Extra leuk als het aansluit bij het thema recycleren.

120 minuten, vanaf groep 7, W&T en ICT

Deze maanrobot kan rijden en objecten oppakken.
Het is een vergaand vervolg op Milo.
De leerlingen leren over maanvoertuigen en het
gebruik ervan.
Na het bouwen kunnen de leerlingen rijden en
objecten oppakken met hun ontwerp.
Een les die voornamelijk in het teken staat van
bouwen. Een lastig bouwsel met veel uitdaging.
Een leuke les die aansluit bij de kennis van Milo.

120 minuten, vanaf groep 7, Techniek en ICT

In deze les bouwen de leerlingen een grijparm. Dit arm kan
objecten vastpakken en optillen.
De arm werkt voor alle objecten die je erbij bouwt. Hij is dus
veelzijdig.
Na het bouwen moeten de leerlingen één probleem
oplossen.
De lichten staan verkeerd geprogrammeerd.
Het is groen als de arm dicht is en rood als hij open staat.
De leerlingen moeten het programma aanpassen zodat het
werkt.
Een les die voornamelijk in het teken staat van bouwen.
Een uitdagend bouwsel waarmee ook leuk
geëxperimenteerd kan worden.

90 minuten, vanaf groep 7, Taal en geschiedenis

De leerlingen bouwen een morsecode apparaat.
Deze geeft lange en korte tonen aan.
Met dit apparaat gaan ze woorden proberen te
versturen en te begrijpen.
Ze leren communiceren met de taal van Morse.
Een toffe taalopdracht. Uitdagend om te
gebruiken
maar een leerzame manier om met taal/spelling
bezig te zijn

