
Tijd:
35-45 minuten

Wat leer je?
In deze les leer je een grote opdracht op te delen in 
kleine stapjes. Een opdracht die moeilijk lijkt, wordt zo 
heel makkelijk! In de vorige lessen heb je alles al geleerd 
om Ozobot te programmeren. Nu ga je het zelf doen!

Wat heb je nodig?
• Ozobot 
•  Tablet, laptop 

of computer
•  Werkkaart 6 Ozoblockly

De opdracht:
•  Gebruik Ozoblockly werkkaart 6.
•  Zorg dat Ozobot binnen de blauwe lijn blijft.
•  Ozobot moet een groen lichtje geven als hij op de groene vakjes komt.
•  Ozobot moet een wit lichtje geven als hij het witte van het papier ziet.

Start Ozoblockly op.

Selecteer het getal “3” bovenin het menu aan de linkerkant. 

Begin nu zelf met programmeren! Bedenk goed wat Ozobot moet doen en wat je 
daarvoor nodig hebt.
 

Hieronder vind je een aantal tips:
•  Ozobot moet continu blijven doorgaan. Begin dus met een loop. Bedenk zelf welke loop.
•  Ozobot moet blijven rijden. Bedenk welk blok je hiervoor in de loop moet zetten.
•  We moeten Ozobot een opdracht geven als hij een blauwe lijn ziet. En  als hij groen ziet 

moet hij een groen lichtje geven. En als hij het witte van het papier ziet moet hij gewoon 
een wit lichtje geven.

Gebruik het  “if surface color is …. do …. else” blok 
(dit betekent: als de kleur van de ondergrond .... is, doe dan …., en doe anders….)

Wat gaan we doen?
We gaan Ozobot programmeren zodat hij binnen de blauwe grenzen 
blijft en een groen lichtje geeft als hij over de groene vierkanten rijdt. 
Dit ga je helemaal zelf doen!
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•  Bedenk nu hoe je het blok dat je net geplaatst hebt moet invullen. 

Als de kleur van de ondergrond …………... is, dan moet Ozobot …………..
Anders moet Ozobot bij het zien van …………..…. een ……………… lampje 
geven en bij …………….. een ………….…. lampje. 

•  Gebruik nog twee keer een “if surface color is …. do” blok.  
Dit betekent: “als de kleur van de ondergrond ….. is, doe dan 
……”

Denk eraan:
• Eerst Ozobot kalibreren (afbeelding 3 hier ook ergens).
• Dan inladen.

Plaats Ozobot nu op het startpunt van werkkaart 6 en speel nu de code af!

En? Gelukt? Laat dan je werk controleren door je juf of meester.

TIP: Als je niet weet of je het goed doet, laad dan je code in bij Ozobot en kijk wat hij doet! Blijf proberen als het niet lukt. 
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