
Lessuggesties 
Onder en middenbouw 

Basisonderwijs

Thema’s:

- het druk hebben/
niets doen

- talenten

- beroepen

- uitvindingen/techniek



Professor Pruts,

Die zocht zijn kluts

 

Hij wist niet hoe of waar

Maar al zijn uitvindingen deden raar

 

Geen TV, niet de fiets

Al zijn uitvindingen deden niets

 

Niet de computer en niet de lamp

Zijn bedenksels waren een ramp

 

Allemaal dingen die niets konden

Maar nu heeft hij het gevonden

 

EUREKA! 

 

Heb jij hem al gezien?

Hier is het enige echte NIETSMASCHIEN!

 

De dokter en de generaal

Ze wilden een Nietsmachine allemaal

 

Maar de koning hoefde er geeneen

Nietsdoen is voor hem geen enkel probleem

 

En jij?

Wil jij een Nietsmachien misschien?
 

De Nietsmachine van 
professor Pruts



Laat het boek zien - De titel. 
Wat zou dat zijn een Nietsmachine?
Wie is die meneer op de voorkant?

Het boek voorlezen
Afbeeldingen laten zien

Napraten over het boek - hebben ze het begrepen?

 

THEMA-1 - ”Het druk hebben/niets doen”

Het druk hebben

• klopt het dat iedereen het druk heeft?
• heb jij het druk? waarmee dan?
• wie hebben het nog meer druk? noem 3 personen
• welke mensen (beroepen) hebben het druk?
• wat gebeurt er als je het druk hebt met: je hoofd/je hart
• wat doe je als je relaxet?
• waarom is relaxen goed?
• hoe zouden mensen het minder druk kunnen krijgen?

Opdracht:
Teken jezelf als je het heel druk hebt
Teken jezelf als je aan het ontspannen/relaxen bent

Niets doen

Ontspannen, hoe doe je dat? 
Kinderyoga - Mindfullness
Kinderyogakaarten Heleen Purperhart

Vervelen

Wat is dat eigenlijk, je vervelen?
Verveel jij je wel eens? wanneer?
Vind je dat vervelend?
Wat doe je als je je verveelt?

 



Niets moet ook gedaan,

daar wordt vaak niet 
bij stilgestaan.

Professor Pruts
(uitvinder van de nietsmachine)

Knip het tegeltje uit en hang het thuis ergens op... Bijvoorbeel op de WC.

Bedenk zelf ook een spreuk voor op een tegeltje



Teken hier jezelf als je het heel druk hebt.

Teken hier jezelf als je niets doet, of luiert.

werkblad-1



THEMA-2 - ”Gebruik je talenten”

Werkblad-2
• noem 3 dingen waar jij echt goed in bent.
• waarom ben je daar goed in? 
• maak een top 3 van beroepen die je leuk lijken.
• teken jezelf later in een beroep dat je leuk vindt.

 

Weerkblad-3

Maak een talentencarrousel - iedereen schrijft een compliment of talent op 
een van de zonnestralen van een klasgenoot

 
In de kring

“Iedereen is wel ergens goed in”
sport - rekenen - taal - grappen maken - luisteren - tekenen

 

wie is jouw held? - waarom?

 
Boeken bij het onderwerp:
 

 
 



Talenten
werkblad-2

Noem 3 dingen waar jij echt goed in bent - waarom ben je daar goed in? 

1
2
3

Maak een top 3 van beroepen die je leuk lijken.

1
2
3

Teken jezelf later in een beroep dat je leuk vindt

 
 

 

 
 



Talentencarrousel
werkblad-3

..............................



THEMA-3 - ”Techniek en uitvindingen”

Een Nietsmachine kan er natuurlijk op allerlei verschillende 
manieren uitzien. Teken jouw eigen Nietsmachine.

De illustrator (tekenaar) Barbara de Wolf heeft voor het boek geknipt en 
geplakt. Dat is ook een hele leuke manier om plaatjes te maken. Het heet 
“collage”. Misschien wil je dat ook eens proberen. Hier leer je hoe dat 
gaat.

Wat heb je nodig?
-          natuurlijk een goede schaar
-          lijm
-          een vel papier
-          een stapel oude tijdschriften

“Bouw je eigen Nietsmachine”

- KNUTSELPLAAT

Knip en plakplaat van Barbara de wolf

- BOUWEN MET RECYCLE MATERIAAL 

Verzamel zoveel mogelijk materiaal, verpakkingen etc.
Bouw je eigen rare uitvinding. 

Gebruik de tekening die je eerder hebt gemaakt en probeer deze na te bouwen.

 





Wat vind jij de belangrijkste uitvinding aller tijden? 
Zou je het leven nog voor kunnen stellen zonder deze uitvinding?

Maak jouw top 3 van onmisbare uitvindingen. 

schrijf erbij waarom je deze uitvinding zo belangrijk vindt

waar is volgens jou behoefte aan in de wereld, maar bestaat nog niet?

teken dit apparaat of ding

 

Uitvinders uitgewerkt

 

1) stoommachine - james watt

2) licht/electriciteit - thomas edison

3) vliegtuig - gebr. wright

4) telefoon - graham bell

5) computer - charles babbage

6) auto - carl benz

WERKBLAD:

Koppel de uitvinding aan de goede uitvinder

 

 

 

 
 



Zet de uitvindingen in de goede volgorde, 
van vroeger naar nu, van oud naar nieuw

werkblad-4



Verbindt de uitvinding met de goede uitvinder
werkblad-5

Gebroeders Wright

Carl Benz



Boeksuggesties
thema uitvindingen/techniek

groep 1 en 2

groep 3 en 4



Boeksuggesties
thema uitvindingen/techniek

groep 3 en 4

groep 5 (6)


