
Precies draaien

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij zo precies 
mogelijk kan draaien. 
Hierbij mag je alleen 
de motoren gebruiken, 
en niet zijn sensoren

Gecontroleerd
vooruit

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij in een zo 
recht mogelijke lijn 
rijdt. Hierbij mag je 
alleen de motoren 
gebruiken, en niet 
zijn sensoren



1.  Plaats de robot op Positie 2 op Mat 2

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot? Waardoor   
    maakt deze robot precies deze rotatie? 

4.  Draai de robot op zijn plaats 90 graden rechtsom en  
    daarna 90 graden linksom. 

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 2.2

1.  Plaats de robot op Positie 1 op Mat 1

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok? Hoe ver rijdt hij vooruit? En achteruit?

4.  Rijd de robot 50 cm vooruit, 10 cm achteruit en tot slot 
weer 30 cm vooruit

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 2.1



kleuren zien

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij kleuren kan 
detecteren. Hierbij 
zul je kennis maken 
met de kleurensensor

Draaien met de 
       Gyrosensor

In deze missie ga je 
de robot programmeren 
zodat hij zo precies 
mogelijk kan draaien. 
Hierbij mag je alleen 
maar de gyrosensor 
gebruiken, en niet 
zijn motoren



1.  Plaats de robot op Positie 5 op Mat 1

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
blok? Wat betekend de [1] in het kleurenblok?

4.  Maak een programma waarbij de robot doorrijdt tot hij  
    een rode lijn en dan stopt 

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 2.4

1.  Plaats de robot op Positie 2 op Mat 2

2.  Maak het weergegeven programma op de computer

3.  Druk op start. Beschrijf: Wat doet de robot bij elk 
    blok? Hoe groot is de hoek die hij gedraait is? 

4.  Draai de robot op zijn plaats 360 graden naar rechts en  
    daarna 360 graden naar links.

5.  (Optie) Oefen je nauwkeurigheid met werkblad 2.3
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