
stoppen bij hoek

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij blijft 
rijden tot hij een 
hoek heeft gedetect-
eerd met zijn gyro-
sensor

stoppen bij lijn 

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij blijft 
rijden tot hij een 
lijn heeft gedetect-
eerd met zijn 
kleurensensor



1.  Plaats de robot op de mat en reset de robot

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok? Hoe ver is de robot gedraaid? 

4.   Maak een programma voor de robot zodat hij na een hele  
     draaicirkel stopt. Gebruik hiervoor het wachten blok

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 1.2

1.  Plaats de robot een paar cm voor een zwarte lijn

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok?

4.  Maak een programma voor de robot zodat hij bij een 
lichtere kleur ook stopt. Gebruik hiervoor het wachten blok 

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 1.1



stoppen bij 
object

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij blijft 
rijden tot hij een 
bepaalde afstand tot 
een object heeft

Blokje
verplaatsen

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij een lego 
blokje kan pakken en 
verplaatsen 



1.  Plaats de robot op ca. 30 cm afstand van een blokje

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot? Hoe ver  
    rijdt de robot? Wat is de afstand tot het blokje? 

4.   Maak een programma voor de robot zodat de robot 11 cm  
     van het blokje wegrijdt (achteruit) en dan stopt

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 1.4

1.  Plaats de robot voor een legoblok (zie foto)

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok?

4.  Zorg dat robot het blokje pakt, 1 rotatie vooruit rijdt, 
het blokje loslaat en tot slot 1 rotatie achteruit rijdt

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 1.3



De tastsensor 
gebruiken

In deze missie ga je 
de robot kennis laten 
maken met de tastsen-
sor. Wat doet deze 
sensor en waarom is 
hij handig?

Meerdere dingen 
tegelijkertijd

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij meerdere 
dingen tegelijkertijd 
kan uitvoeren 



1.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot? Wanneer  
    stopt de robot met rijden? 

4.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 1.6

1.  Plaats de robot op een plek waar hij kan bewegen

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok?

4.  Zorg dat robot geluid maakt terwijl hij 1 rotatie  
    vooruit en achteruit rijdt, een rondje draait en stopt

5.  (Optie) Oefen meer opgaven met werkblad 1.5
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