


Kleur de letters 
van robot

Zoek twee dezelfde 

De oplossingen staan op bladzijde 35. 

Voor mij geen water! 

Kleur de letters 
van robot
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Kopje
Tekst
Reken-robot
Robots zijn goed in rekenen.
Jij ook?
Ga door de doolhof en tel de getallen op.

Verbind de puntjes
Trek een lijn van 1 naar 2.
Van 2 naar 3.
En zo door tot 40.
Wat teken je?

Wat mis je?
Zie je die lege plekjes?
Welke getallen moeten daar staan?
Vul maar in.
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gek van getallen
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Knutsel een 

robotrobot

Plak de deksels met klei 
op het blik. 

Wikkel de chenille-draad om het 
blik en buig de uiteinden tot armen.   

1 2

Plak met klei wat elektrische
draden of chenille-draad op het 
hoofd als haar.

Versier je robot met de plaatjes 
uit deze Okki en met technische 
rommeltjes die je gevonden hebt.

3 4

Tip: Vraag je vader, moeder of opa om te helpen met het vinden van leuke versieringen.   
  Bijvoorbeeld uit een oud apparaat of uit de schuur.
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knutselen
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Daarmee melken 
boeren hun koeien. 

Daarmee melken 
boeren hun koeien. 

Misschien krijgen kinderen 
in de toekomst les 
van een robot. 

Een 
zelfrijdende 
auto is ook een 

robot. Misschien heb jij er 
later wel zo eentje. 

De robot die het 
meest gebruikt wordt is
de melkmachine. 

Zou jij jouw juf of meester 
kunnen missen?

Dat moet je echt 
zelf blijven doen!

Een robot die 
opruimt

bestaat nog 
niet. 

Er is een robot die je
ramen wast: de

Hobot 168.

zelfrijdende 
auto is ook een 

robot. Misschien heb jij er 
later wel zo eentje. 

Misschien krijgen kinderen 
in de toekomst les 
Misschien krijgen kinderen 

les 
Misschien krijgen kinderen 

les 
Misschien krijgen kinderen 

Er is een robot die je
ramen wast

Hobot 168

Er is een robot die je
ramen wast

Een robot die 
opruimt
Een robot die 

De robot die het 
meest gebruikt wordt ismeest gebruikt wordt is

melkmachine
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gekke weetjes 
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Een muisaap heeft grote ogen. 

Daar kan hij heel goed mee zien!

Zo vindt hij makkelijk zijn hol terug in de woestijn.

Een bergduivel heeft allemaal knobbels en stekels.
Roofdieren zijn daar bang voor.
Daarom vallen ze hem niet aan.

Zie je de staart van deze eekhoorn? 

Die is bijna net zo lang als zijn lijf. 

Als de zon schijnt, gebruikt hij zijn staart als parasol.

Een prairiehond is een knaagdier. 

Toch zit in zijn naam het woord ‘hond’. 

Dat is omdat hij blaft als een hond. 

Meer echt of nep?
Ga naar okki.nl.

Naam: muisaap 

Dit dier is
 echt    nep

Naam: prairiehond 

Dit dier is
 echt    nep
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Plak een foto van je eigen hoofd in het vakje. 
Volg dan de stappen. 
En teken jezelf als robot. 
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Plak een foto van je eigen hoofd in het vakje. 
Volg dan de stappen. 
En teken jezelf als robot. 

teken en pimp!
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Teken jezelf als
robotTeken jezelf als
robot

1
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