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De eenvoudige, kindvriendelijke lay-out van de Bee-Bot vormt het perfecte uitgangspunt
om de beginselen op het gebied van beheersing, directionele taal en programmeren aan
te leren.
Met zijn brede scala aan vakoverschrijdende matten om mee te programmeren en leuke
accessoires om te personaliseren is de Bee-Bot het must-have artikel voor elk klaslokaal.

Geweldige ideeën
verzinnen
De Bee-Bot biedt een eenvoudige inleiding tot programmeren, en de kinderen zullen
deze fantastische ICT-tool met plezier gebruiken in vele verschillende scenario's voor de
verschillende onderdelen van het leerplan.
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De onderstaande activiteiten helpen de kinderen bij het leren van
computervaardigheden en het toepassen van rekenkundig denken. Met behulp van de
Bee-Bot kunnen de kinderen ook een open-einde-probleem oplossen dat vaardigheden
vereist zoals teamwerk en beredeneren.

Inspirerende ideeën

De Bee-bot verkennen

Leeftijd

3-4

t
Belangrijk aandachtspun
Kennismaking met de Bee-Bot.

Wat we willen bereiken
• De Bee-Bot vooruit laten stappen.
n om de laatste
• De 'Clear (wissen)'-knop gebruike
en.
wiss
opdracht te
afstanden.
• Beginnen met het schatten van

iding

Voorbere

In eerste instantie met één Bee-Bot,

tal/per kleine groep.

en vervolgens een Bee-Bot per twee

Activiteit
(stappen)- en Clear
n en toon hoe de voorwaarts-, Go
Laat de kinderen in een cirkel zitte
(wissen)-knoppen werken
om te laten zien hoe ver
nop en vervolgens op de Go-knop
Druk één keer op de voorwaarts-k
piepgeluid produceert
een
laatst. Wijs erop dat de Bee-Bot
'Clear' -knop moet
de Bee-Bot zich met één stap verp
de
dat
uit
Leg
an.
geda
t
heef
de stap
en dat zijn ogen flitsen wanneer hij
en.
ijder
uctie te verw
worden ingedrukt om de laatste instr
n hoeveel
kring en vraag de anderen om te rade voorwaarts-pijl
de
van
kant
Kies een kind aan de over
vaak op de
zo
Druk
n.
lope
te
toe
ze
naar
stappen de Bee-Bot moet doen om
druk vervolgens op 'Go’.
als de kinderen hebben geschat en
Was de schatting juist?
rs in de kring te
te programmeren om iemand ande
Vraag een ander kind om de Bee-Bot
bereiken.

sactiviteit

Uitbreiding

Bee-Bot naar
te oefenen met het sturen van de
Vraag de kinderen per tweetal om
naar links of naar rechts
en
pen
stap
te
eruit
acht
om
toe
elkaar toe. Voeg het idee
te draaien

Inspirerende ideeën

De Bee-bot verkennen

k
Belangrij

Leeftijd

4-5

punt

aandachts

vertellen.

al te

De Bee-Bot gebruiken om een verha

Wat we willen bereiken
• Dat kinderen een verhaal vertellen.
• De Bee-Bot gebruiken om andere
voorwerpen te trekken.
• Nadenken over de kwaliteiten van
optimisme en doorzettingsvermogen.
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Een Bee-Bot schatkaart mat creëren.
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