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EXTRA INSPIRATIE VOOR

BEE-BOT ® & BLUE-BOT ®

Bee-Bot & Blue-Bot Penhouders

Bee-Bot & Blue-Bot Duwers
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INSPIRERENDE
IDEEEN
- Bee-Bot® & Blue-Bot® PENHOUDERS
Belangrijkste speerpunt
De Bee-Bot & Blue-Bot penhouder
gebruiken om te experimenteren met
tekenen.

Wat we willen bereiken.
•

Bee-Bot programmeren zodat
hij vooruit en achteruit beweegt
en draait.

•

De penhouder
en een aantal stiften gebruiken
om een kunstwerk te maken.

Voorbereiding
Bee-Bots en penhouders.
Een extra groot vel papier – indien mogelijk van een rol – in een grote ruimte.
Een aantal gekleurde stiften.

Activiteit
Als de kinderen Bee-Bot niet eerder hebben gebruikt, laat dan eerst zien hoe de knoppen vooruit,
draai en GO werken. Klik één keer op de knop vooruit en vervolgens op de knop go om te laten
zien hoe ver Bee-Bot in één keer gaat. Wijs erop dat Bee-Bot een "biep" laat horen en dat zijn ogen
knipperen wanneer hij klaar is met bewegen. Leg uit dat de wisknop "X" moet worden ingedrukt
om de laatste reeks instructies te verwijderen. Geef de kinderen de mogelijkheid om met Bee-Bot
te experimenteren. Kunnen ze Bee-Bot een doel laten bereiken? Kunnen ze Bee-Bot een doel laten
bereiken en vervolgens terug laten komen?
Zodra de kinderen begrijpen wat Bee-Bot kan doen, laat u ze de penhouder zien en legt u uit dat
Bee-Bot nu ook kan tekenen. Laat zien hoe de penhouder gemonteerd wordt en hoe daarin een stift
geplaatst wordt. Laat de kinderen Bee-Bot programmeren zoals ze dat willen, een kleur kiezen en
een stift toevoegen en vervolgens Bee-Bot instellen om lijnen en vormen te tekenen. De kinderen
zullen het leuk vinden om op een groot vel papier te experimenteren met verschillende kleuren.
Als het papier groot genoeg is, kunnen meerdere kinderen tegelijk tekenen. Herinner de kinderen
eraan hoe belangrijk het is om de dop op de stift terug te plaatsen, wanneer ze een nieuwe kleur
kiezen en leg ook uit dat Bee-Bot op het papier moet blijven.

Uitgebreide activiteit
Zodra de kinderen hun Bee-Bot-kunstwerk hebben gemaakt, willen ze het misschien uitbreiden door
de vormen in te kleuren of door extra's toe te voegen, zoals andere materialen, stoffen en glitters.
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-Bot® & Blue-Bot® PENHOUDERS
Belangrijkste speerpunt
De penhouder gebruiken om een staafdiagram te maken.

Wat we willen bereiken.
•

De kinderen een staaf
diagram laten maken met Bee-Bot.

•

Begrijpen hoe een staaf
diagram in elkaar zit.

•

Een reëel probleem oplossen.

Voorbereiding
3-5 Bee-Bots, elk met een eigen penhouder.
Gekleurde stiften.
Een extra groot vel papier.

Activiteit
Deze activiteit kan worden gebruikt om een toepasselijk onderwerp of interessegebied aan te kaarten.
In deze voorbeeldactiviteit wordt een staafdiagram gemaakt over favoriete smaken ijsjes.
Stel u voor dat de kinderen naar een evenement gaan en dat u vooraf ijsjes wilt bestellen voor tijdens de
pauze. Laat de kinderen alle smaken opnoemen die ze kunnen bedenken en kies er vervolgens 3 of 4.
Kies een gekleurde stift voor elke smaak, bijv. vanille - geel, chocolade - bruin, aardbei - rood enz.
Teken een horizontale streep onderaan op een extra groot vel papier. Schrijf de gekozen smaken onder
de streep en plaats 3 of 4 Bee-Bots naast elkaar achter de lijn met een paar centimeters ertussen. Plaats
een penhouder op elke Bot en voeg de gekozen gekleurde stiften toe, zodat elke Bot voor een bepaalde
smaak staat. Zorg ervoor dat alle Bee-Bots aanstaan en dat de vorige commando's zijn gewist.
Eén voor één kiezen de kinderen hun favoriete smaak en drukken ze één keer op de knop vooruit.
Zodra elk kind een keuze heeft gemaakt, klikt u bij elke Bee-Bot op de knop go. De kinderen kunnen
duidelijk zien wat de favoriete smaak is, aangezien dit de langste lijn is. Bespreek wat het diagram
nog meer laat zien.
Hoe kunnen de kinderen weten hoeveel van hen elke smaak kozen?

Uitgebreide activiteit
Om het nog net wat spannender te maken, kunt u de kinderen vragen hun voorkeuren te rangschikken;
dus voor hun favoriete smaak drukken ze drie keer op vooruit, voor hun op een na favoriete smaak twee
keer, en hun op twee na favoriete smaak drie keer. Is nu een andere smaak de meest favoriete?

®

LEEFTIJD

5-7

INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-Bot® & Blue-Bot® PENHOUDERS
Belangrijkste speerpunt
Gebruik Bee-Bot om te leren over
noodnummers.

Wat we willen bereiken.
•

Samenwerken om een
probleem op te lossen.

•

Voorzetsels en bijwoorden van
plaats en richting gebruiken.

•

Het nood nummer kennen.

Voorbereiding
1 Bee-Bot per duo of kleine groep.
Penhouder voor elke Bee-Bot.
Grote vellen papier.

Activiteit
Deze activiteit zou heel goed passen bij het onderwerp 'Mensen die ons helpen'.
Bespreek het woord 'nood' en wat dit betekent. Wie kan er helpen in het geval van nood?
De hulpdiensten omvatten de politie, de brandweer, de ambulancedienst en reddingsbootdiensten
en alle hulpdiensten die kunnen worden gebeld aan de hand van één driecijferig telefoonnummer.
Dit hangt uiteraard af van waar in de wereld u zich bevindt, maar het is heel belangrijk dat kinderen
dit telefoonnummer leren en onthouden.
Gebruik Bee-Bot en de penhouder en kijk of de kinderen elk van de 3 cijfers kunnen programmeren
en tekenen. 1 is natuurlijk het gemakkelijkst, maar voor de 2 zullen ze langer moeten nadenken.
Kunnen de kinderen bedenken hoe ze alle drie de cijfers in één keer kunnen tekenen, zonder Bee-Bot
tussendoor te laten stoppen. Dit is zeer uitdagend!

Uitgebreide activiteit
De kinderen kunnen Bee-Bot als noodvoertuig verkleden door een sjabloon te versieren.
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-Bot® & Blue-Bot® PENHOUDERS
Belangrijkste speerpunt
Cijfers tekenen met Bee-Bot.

Wat we willen bereiken.
•

De kinderen programmeren
Bee-Bot zodat hij cijfers tekent
van 0 - 9.

Voorbereiding
1 Bee-Bot per duo of kleine groep.
Bee-Bot penhouders.
Grote vellen papier.

Activiteit
Zet de kinderen in duo's of kleine groepen. Leg uit dat het de bedoeling is dat de kinderen Bee-Bot
(met de penhouder) gebruiken om elk cijfer van nul tot negen te tekenen. Daarnaast moeten ze elk
benodigd algoritme opschrijven zodat ze kunnen laten zien hoe het moet. Dit kan worden gedaan
door dit te noteren op opeenvolgende kaartjes of op papier of whiteboards. U kunt ervoor kiezen de
kinderen de taak zonder hulp uit te laten voeren, of u kunt het wat eenvoudiger maken, door te laten
zien hoe cijfers eruitzien op een digitale klok.

Uitgebreide activiteit
Welke letters kunnen de kinderen maken door Bee-Bot en de penhouder te programmeren?
Kunnen ze Bee-Bot programmeren zodat hij een woord van drie letters schrijft? Wie kan het langste,
leesbare woord maken?
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-bot® & Blue-bot® DUWERS
Belangrijkste speerpunt
Aan werkvoertuigen denken.

Wat we willen bereiken.
•

Kinderen kennis laten maken met
verschillende soorten werk
voertuigen.

•

Samenwerken om een
probleem op te lossen.

Voorbereiding
Bee-Bots met duwers.
Kladpapier
Speelgoed of afbeeldingen van werkvoertuigen.
Een Bee-Bot-mat.

Activiteit
Toon de kinderen een aantal werkvoertuigen; dit kunnen zowel speelgoedmodellen zijn als
afbeeldingen. Bespreek waarvoor deze werkvoertuigen gebruikt worden. U zou ook een creatievere
aanpak kunnen gebruiken en aan werkvoertuigen gerelateerde jasjes kunnen ontwerpen voor
Bee-Bot. U gebrukt hiervoor de Bee-Bot shells.
Plaats de duwer op Bee-Bot en leg uit dat hij nu een werkvoertuig is en kan
worden gebruikt om rommel aan de kant te duwen. Maak wat propjes van
kladpapier en gooi deze op een Bee-Bot-mat of iets dergelijks. Vertel de
kinderen dat ze Bee-Bot en de duwer moeten
gebruiken om alle rommel van de mat af te krijgen.
Kunnen ze samenwerken om de hele mat leeg
te krijgen?

Uitgebreide activiteit
Houd de tijd bij om te zien hoe snel ze alle
rotzooi kunnen opruimen.
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-bot® & Blue-bot® Duwers
Belangrijkste focus
Gebruik Bee-Bot om een bekend
sprookje te vertellen.

Wat we willen bereiken.
•

Bee-Bot programmeren om te
helpen bij het vertellen van
een verhaal.

•

De duwer gebruiken om een
extra, interactief element aan
het verhaal toe te voegen.

Voorbereiding
Bee-Bots en duwers.
Drie kleine biggetjes.
Een groot vel papier.

Activiteit
Deze activiteit werkt het best met een kleine groep kinderen.
Begin met het lezen van een versie van 'De wolf en de drie biggetjes' en laat de kinderen meedoen met
alle bekende refreinen.
Vertel de kinderen dat ze het verhaal opnieuw gaan vertellen met behulp van Bee-Bot en een kaart van
het verhaal.
Gebruik een extra groot vel papier en het verhaal van de wolf en de drie biggetjes om samen een kaart
van het verhaal te maken. Voeg 3D-huisjes van stro, takken en stenen toe op de route en, indien mogelijk,
maak van Bee-Bot de wolf! Programmeer Wolf Bee-Bot om op volgorde naar elk van de huisjes te gaan,
voor elk huisje te pauzeren en vier rondjes te draaien terwijl jullie samen de bekende refreinen zeggen:
'Varkentje, varkentje, laat mij erin.'
'Nee, daarin heb ik geen zin, je komt er niet in.'
'Dan blaas ik maar en dan proest ik maar, en zo blaas ik je huisje uit elkaar.'
Gebruik de Bee-Bot met de duwer om het huisje van stro uit elkaar te 'blazen' door Bee-Bot zo te
programmeren dat het het huisje van de mat duwt. Doe hetzelfde voor het huisje van takken.
Gebruik een gewicht voor het laatste huisje, zodat Bee-Bot het niet weg kan duwen.

Uitgebreide activiteit
Sorteer een aantal objecten in de categorieën dingen die Bee-Bot wel kan duwen en dingen die hij niet
kan duwen. Wat is het meeste dat Bee-Bot kan duwen? Maakt het oppervlak nog verschil? Kan Bee-Bot
op een helling duwen?
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-bot® & Blue-bot® Duwers
Belangrijkste speerpunt
Gebruik Bee-Bot om een munt
duwspelletje te spelen.

Wat we willen bereiken.
•

Verschillende munten tellen.

•

Samen een spel spelen.

Voorbereiding
Bee-Bots met duwers.
Munten (echt geld of speelgeld).

Activiteit
Maak een 'muntduw'-spel, zoals je dat ook op de kermis kunt vinden. Maak een plank waar de
munten af kunnen vallen (dit kan gewoon de rand van een tafel zijn) en een lijn waarachter Bee-Bot
moet beginnen. Programmeer Bee-Bot om één stapje vooruit te gaan en de munten te duwen.
(Dit zal even uitgeprobeerd moeten worden!) Het kan een idee zijn om kinderen een vraag te laten
beantwoorden voordat zij een beurt krijgen, misschien in teams, of ze kunnen simpelweg om de
beurt gaan. Het doel van het spel is om alle munten die Bee-Bot van de plank heeft geduwd te
verzamelen en te tellen, en vervolgens na te gaan hoeveel ze hebben gewonnen.

Uitgebreide activiteit
Gebruik verschillende munten om te oefenen met tellen in stappen van 2, 5 of 10, of gebruik
verschillen munten tegelijk voor een grotere uitdaging.
Hoeveel van elke munt kan Bee-Bot in één keer duwen?
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INSPIRERENDE
IDEEEN
Bee-bot® & Blue-bot® Duwers
Belangrijkste speerpunt
Bee-Bot programmeren om specifieke
taken uit te voeren.

Wat we willen bereiken.
•

Kinderen Bee-Bot programmeren
zo, dat hij objecten van de ene
naar de andere plek duwt met
zijn duwer.

Voorbereiding
1 Bee-Bot per duo of kleine groep.
Bee-Bot en duwers.
Bee-Bot-matten

Activiteit
De duwer is zeer geschikt om Bee-Bot objecten van de ene naar de andere plek te laten duwen. Alle
kant-en-klare Bee-Bot-matten kunnen hiervoor worden gebruikt. Kleine objecten kunnen worden
gebruikt om deze activiteit verder uit te breiden.
Mogelijke voorbeelden zijn:

•

Plaats een dier op een veld en leg uit dat het dier naar de dierenarts / een park / huis moet
worden gebracht. Kinderen moeten Bee-Bot zo programmeren dat hij het dier 'ophaalt' en
aflevert waar het moet zijn.

•

Haal bloemen op en breng ze vervolgens naar iemands huis voor een verjaardag.

Er zijn zoveel mogelijkheden; kinderen kunnen uitdagingen voor elkaar bedenken.
Als de route de eerste keer niet werkt, laat de kinderen hun instructies dan debuggen en het opnieuw
proberen.

Uitbreidende activiteit
De uitdagingen kunnen bijzonderder worden gemaakt door obstakels toe te voegen, of meer stukken toe
te voegen die moeten worden opgehaald en afgeleverd.

