De activiteiten van Proggi
Programmeren met kleuters
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Programmeren met kleuters
Programmatie heeft een invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Wanneer kinderen
in de klas programmeren, komen ze ook in contact met andere specifieke domeinen zoals:
wiskunde, taal, wereldoriëntatie… Geïntegreerde activiteiten zijn meestal rijker dan
geïsoleerde activiteiten omdat kinderen tijdens één activiteit grote stappen kunnen zetten
op verschillende vlakken.
Tijdens activiteiten rond programmeren moeten kinderen zeer vaak samenwerken. Daarom
zijn deze activiteiten zeer rijk op socio-emotioneel vlak. De kleuters leren niet enkel hoe ze
moeten omgaan met elkaar, maar ook dat ze elkaar kunnen helpen om tot een
gemeenschappelijk doel te komen en dat ze samen sterker zijn. In een maatschappij waar
individualisering zeer populair wordt, is het belangrijk om de kleuters te leren dat het in
groep ook fijn kan zijn.
Om samen te kunnen werken moeten kinderen uiteraard ook met elkaar communiceren. Dit
zorgt ervoor dat kleuters hun taal kunnen ontwikkelen, via niet-talige activiteiten. Voor
introverte kinderen, vormen deze activiteiten ook een kans om in een kleine (veilige) groep
aan het woord te komen.
Beweging kan ook zeker aan bod komen. De kleuters kunnen elkaar begeleiden in een
doolhof door de juiste instructies te geven. Hierbij komt ook weer taal aan bod.
In deze handleiding kunnen leerkrachten inspiratie vinden om aan de slag te gaan met
activiteiten rond programmeren voor en door kleuters.
In de handleiding zijn zowel activiteiten te vinden waarbij een programmeerbare robot nodig
is, als activiteiten waarbij geen programmeerbare robot nodig is.
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Activiteiten zonder robot
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Uitleg activiteit
Juiste instructies geven, vormt de basis van het programmeren. Een programmeur schrijft
een code met instructies die de computer moet uitvoeren.
Jonge kinderen kunnen oefenen om juiste instructies te geven via scherm-opdrachten. De
kleuters voeren deze opdrachten met twee uit. Tussen de kinderen wordt een scherm
geplaatst (boek, map…). De kinderen krijgen alle twee een grondplan en attributen. Dit kan
uiteraard in thema, de kleuters krijgen dan bijvoorbeeld een prent van een bos en allerlei
dieren.
De ene kleuter plaats de attributen (dieren) willekeurig op een achtergrond (bos). Daarna
moet het kind de juiste instructies geven aan het ander kind zodat de attributen op de juiste
plaats komen.
De kleuters kunnen deze opdracht ook met vier uitvoeren. Op deze manier kunnen ze elkaar
helpen om de juiste instructies te geven.
Naargelang het niveau van de kleuters kunnen er meer of minder attributen gebruikt
worden.

Domein(en)
• Wiskunde
• Taal
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Voorbeeld doelen
• Zill-doelen
Meetkunde
WDmk1

Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties.

Meten en metend rekenen
WDmm1 Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

Mondelinge taalvaardigheid
TOmn1

Een mondelinge boodschap verwerken

TOmn2

Een mondelinge boodschap overbrengen

• Ontwikkelingsdoelen
Meten
2.1 handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap
vergelijken.
2.2 dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van één of twee
gemeenschappelijke kenmerken.

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast,
voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen,
buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen
pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.

Spreken
2.1 kunnen een voor hen bestemde mededeling en/of een verhaal zo
(her)formuleren, dat de inhoud ervan herkenbaar overkomt.

Luisteren
1.1 een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, mimiek met
betrekking tot een concrete situatie begrijpen.
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Uitleg activiteit
Een computer kent eigenlijk maar twee cijfers: O en 1. Dit noemen we het binair stelsel.
Kleuters kunnen aan de slag met het binair stelsel via binaire puzzels. Deze puzzels zijn zeer
gemakkelijk terug te vinden op de website “binairepuzzels.net”. (Binaire, 2011)
Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden en verschillende soorten puzzels. De puzzels met 18
vakjes en moeilijkheidsgraad 1 zijn de meest geschikte voor kleuters.
De regels zijn eenvoudig. In elk vakje moet een 0 of 1 staan. Er mogen niet meer dan twee
dezelfde cijfers direct naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. (Binaire, 2011)
Om kennis te maken met de puzzels kunnen de kleuters eerst foute puzzels proberen te
verbeteren. Op deze manieren oefenen de kleuters de regels die gelden bij het oplossen van
een binaire puzzel.
Nadien kunnen de kleuters zelf een puzzel proberen op te lossen. Het is handig om de
oplossing van de puzzel op de achterzijde af te printen, zodat de kleuters met deze activiteit
zelfstandig aan de slag kunnen. Hieronder een voorbeeld van een puzzel en de juiste
oplossing. (Binaire, 2011)

Figuur 1 Oplossing
puzzle (Binarie,2011)

Figuur 2 Binaire
puzzle (binaire, 2011)

Domein(en)
• Wiskunde
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Voorbeeld doelen
• Zill doelen
Meten en metend rekenen
WDmm1 Vergelijken en ordenen zonder maateenheden

Logisch en wiskundig denken
WDlw4 Redeneren over wiskundige patronen en verbanden

• Ontwikkelingsdoelen
Meten
2.1 handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap
vergelijken.
2.2 dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van één of twee
gemeenschappelijke kenmerken.
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Uitleg activiteit
Levend programmeren is een geweldig spel voor kleuters. De kleuters programmeren niet
aan de hand van een robot, maar worden zelf een echte robot.
Het spel is te vinden op de website van “Levend programmeren”. Alle kaarten zijn gratis
beschikbaar. (Levend, 2015)
De kleuters spelen het spel met telkens twee ploegen. Een kleuter is de robot en de andere
groepsleden zijn de programmeurs. De robot die als eerste aan de overkant geraakt is
gewonnen. (Levend, 2015)
Het spel bestaat uit verschillende rondes en elke ronde bestaat uit twee fases. Bij de eerste
fase mogen de programmeurs 5 kaarten kiezen waarmee ze een programma van drie
kaarten moeten maken. Wanneer elk team een programma heeft, moeten de robots de
instructies uitvoeren. (Levend,2015)
Er zijn ook kaarten met een hamer op, als de robot op zo een kaartje staat, moet hij blijven
staan. Er zijn nog heel wat andere kaartjes in het spel. (Levend, 2015)

Domein(en)
• Wiskunde
• Taal
• Beweging
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Voorbeeld doelen
• Zill-doelen
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties

Mondelinge taalvaardigheid
TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken
TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen

Lichaams- en bewegingsperceptie
MZlb7 Bewegingen gelijktijdig, opeenvolgend en afwisselend uitvoeren

• Ontwikkelingsdoelen
Luisteren
1.1

een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, mimiek
met betrekking tot een concrete situatie begrijpen.

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast,
voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen,
buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen
pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren
3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
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Uitleg activiteit
De kleuters kunnen elkaar instructies geven aan de hand van kaarten. Op deze kaarten
staan peilen die de weg aanduiden. De ene kleuter schrijft een weg uit aan de hand van deze
kaarten en een anderen kleuter moet de weg dan volgen.
Naast de peilen kunnen er ook extra kaarten gemaakt worden. Bijvoorbeeld kaarten die
aantonen dat het kind moet springen, draaien… De kinderen kunnen ook zelf kaarten
maken door op lege kaarten iets te tekenen. Hieronder een aantal voorbeelden van
mogelijke kaarten.

Domein(en)
• Wiskunde
• Taal
• Beweging
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Voorbeeld doelen
Zill doelen
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Schriftelijke taalvaardigheid
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken
Lichaams-en bewegingsperceptie
MZlb7 Bewegingen gelijktijdig, opeenvolgend en afwisselend uitvoeren
Ontwikkelingsdoelen
Lezen
3.2 kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met concrete
activiteiten begrijpen.
Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.2 vanuit verschillende gezichtspunten die ze zelf concreet innemen, verwoorden hoe
eenzelfde voorwerp, gebouw of persoon er telkens anders uitziet.
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Uitleg activiteit
Algoritmisch denken is zeer belangrijk om te leren programmeren. Kinderen moeten leren
creatieve oplossingen te vinden om een probleem op te lossen.
Een sudoku is een perfecte opdracht om dit te leren. Een traditionele sudoku bestaat uit 81
vakjes en moet gevuld worden met cijfers van 1 tot 9. Deze vorm is zeker mogelijk bij
kleuters die al goed kunnen werken met cijfers.
Een variant van de traditionele sudoku is de kleurensudoku. Bij deze variant moeten de
kleuters de vakjes vullen met kleuren en het spel bestaat uit minder vakjes.
Hoe meer vakjes op voorhand gevuld zijn, hoe makkelijker de sudoku, op deze manier is het
mogelijk om verschillende niveaus te creëren.

Domein(en)
• Wiskunde
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Voorbeeld doelen
Zill-doelen
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Logisch en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
Ontwikkelingsdoelen
Meten
2.1 handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve eigenschap
vergelijken.
Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.4 vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon kunnen
aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee
gemeenschappelijke) voorkomen.

3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
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Uitleg activiteit
Probleemoplossend denken hoort zeker en vast bij programmeren. Een programmeur moet
ook zeer creatief zijn om codes te schrijven en de juiste instructies te geven aan een
computer. Dit gebeurt stapsgewijs.
Kleuters kunnen ook een eigen stappenplan maken om aan te tonen hoe ze iets gecreëerd
hebben. In het thema “robots” kunnen de kleuters een eigen robot maken. Daarna kunnen
ze een stappenplan maken waarin ze schrijven en tekenen hoe ze aan de slag zijn gegaan.
Op deze manier leren de kleuters plannen en stapsgewijs werken. Dit zijn belangrijke
vaardigheden om te kunnen programmeren.
Het is uiteraard mogelijk om de kleuters een plan te geven waarmee ze aan de slag moeten
gaan. De kleuters moeten dan alle stappen uitvoeren om zo tot een bepaald product te
komen. Bij deze manier moeten de kleuters uiteraard minder creatief zijn. Bij deze variant
zijn de kleuters de “computers”.

Domein(en)
• Techniek
• Beeld
• Taal
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Voorbeeld doelen
Zill-doelen
Techniek
OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren,
begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden
OWte4 Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem,
daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen
Taal
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken
TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen
TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen
Beeld
MUva3De technische en expressieve vaardigheden collage, assemblage, constructie..
die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld verfijnen.
Ontwikkelingsdoelen
Schrijven
4.1 een ervaring, een verhaal weergeven door middel van visueel materiaal.
4.2 met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van symbolen
vastleggen en kenbaar maken.
Techniek
2.6 kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een
stappenplan;
2.4 kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem;
Beeld
1.4 verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om
tot beeldend werk te komen.
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Uitleg activiteit
Een computer kan een afbeelding afbeelden dankzij pixels. Dit zijn vakjes die gevuld zijn met
een bepaalde kleur. Alle vakjes samen vormen een afbeelding.
Op de website van code-kinderen zijn lege pixelblaadjes te vinden. Op de ene kant kan een
code genoteerd worden. Dit kan gewoon door een kruisje of een “ 1” te noteren in een
vakje. Het kind moet dan de juiste vakje inkleuren om zo een tekening te bekomen. (Pixels,
2016)
Wanneer de kleuters deze techniek goed beheersen, kunnen ze zelf proberen om een code
te schrijven en een ander kind de tekening te laten maken.

Figuur 3 Lege tekening (Pixels, 2016)

Domein(en)
• Wiskunde
• Beeld
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Voorbeeld doelen
Zill-doelen
Logisch- en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Beeld
MUva3De technische en expressieve vaardigheid: tekenen die nodig is om zich uit te
drukken in beeld, verfijnen
Ontwikkelingsdoelen
Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
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Uitleg activiteit
Soms maakt de programmeur in een code een fout. De computer kan dan de instructies niet
uitvoeren. Wanneer de kleuters programmeren, kunnen ze ook een foutje maken.
Via eenvoudige opdrachten kunnen de kleuters zoals echte programmeurs fouten leren
detecteren. Dit is een belangrijke vaardigheid om hun eigen robot juist te kunnen
programmeren.
Fouten leren detecteren kan eigenlijk tijdens alle activiteiten. De leerkracht kan bewust een
fout maken om de kleuters hun reactie te zien. Een fout tijdens het zingen van een lied,
tijdens het tellen… Op deze manier kunnen ook alle ontwikkelingsdomeinen aan bod
komen.
Hieronder is een voorbeeld te vinden om de kleuters fouten te leren detecteren. De kleuters
zien een kleurenpatroon, rood, blauw en groen. Kunnen de kleuters de fout detecteren en
verbeteren?

Domein(en)
• Alle domeinen
mogelijk
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Voorbeeld doelen
Zill doelen
Meten en metend rekenen
WDmm1 Vergelijken en ordenen zonder maateenheden
Ontwikkelingsdoelen
Meten
2.1 handelend en verwoordend twee dingen op hun kwalitatieve
eigenschap vergelijken.

21

Activiteiten met een programmeerbare
robot

22

Uitleg activiteit
Een slalomwedstrijd organiseren met een programmeerbare robot is ook mogelijk. Je kunt je
eigen route uitzetten in het lokaal, maar ook de leerlingen vragen hun eigen route te maken
met behulp van karton, papier, of lollystokjes. Om een vaste, blijvende route te maken kun
je ook je eigen vlaggetjes maken en deze aan de vloer vastmaken (bijvoorbeeld met behulp
van speelklei).
Het is handig om de verschillende vlaggetjes te nummeren om zo de volgorde van passeren
te verduidelijken.
Slalom kan in spelvorm omgezet worden door bijvoorbeeld met de leerlingen spelregels te
bedenken of een puntensysteem te gebruiken. Zo zou elke individuele leerling drie pogingen
kunnen krijgen om de robot zo te programmeren dat hij de route foutloos aflegt. Met een
puntensysteem zou je kunnen stellen dat de leerling 5 punten krijgen voor elke poging die in
één keer succesvol verloopt, 2 punten voor elke vlag die na 2 pogingen gepasseerd wordt, en
1 punt voor elke vlag die met 3 pogingen gepasseerd wordt. De leerling met de meeste
punten wint uiteraard.

Domein(en)
Wiskunde
Taal
WO
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7

Logisch en algoritmisch denken

Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Oriëntatie op techniek
OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren,
begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden
•

Ontwikkelingsdoelen

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.4 vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon kunnen
aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee
gemeenschappelijke) voorkomen.
Techniek
2.4 kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem;
2.5 kunnen geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een
eenvoudig technisch systeem;
2.6 kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een
stappenplan;
2.7 kunnen nagaan of het doel werd bereikt met een zelfgemaakt technisch systeem.
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Uitleg activiteit
Inzicht verwerven in meten, is een belangrijke vaardigheid die kleuters ook kunnen oefenen
dankzij een programmeerbare robot. Vaak wordt meten geïntroduceerd aan de hand van
praktische voorbeelden en concreet materiaal. Een robot kan een leuk alternatief zijn.
Tijdens deze activiteit kunnen kleuters onderzoeken welke afstand de robot per stap, kan
afleggen. Kleuters kunnen concreet materiaal gebruiken als niet-standaard maateenheid. Zo
kunnen de kinderen schatten en onderzoeken hoeveel paperclips, blokjes, parels… nodig zijn
om weer te geven welke afstand de robot per stap aflegt. Bij deze opdracht is het dus
belangrijk om te variëren op vlak van maateenheid.
Het is ook mogelijk om de kleuters hun bevindingen te laten noteren. Dit kan via een
eenvoudig overzicht waarbij de kleuters, bijvoorbeeld, het aantal blokjes die nodig zijn om
een stap af te leggen, moeten inkleuren. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van de
kinderen is het ook mogelijk om een link te maken met grafieken.
Meetkundige begrippen zoals: meer, minder evenveel… kunnen tijdens deze activiteit ook
zeker aan bod komen.

Domein(en)
Wiskunde
Taal
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Meten en metend rekenen
WDmm1 Vergelijken en ordenen zonder maateenheden
WDmm2 Inzicht verwerven in het meetproces
WDmm3 Schatten, meten en rekenen met maateenheden
Mondelinge taalvaardigheid
TOmn1

Een mondelinge boodschap verwerken

TOmn2

Een mondelinge boodschap overbrengen

TOmn3

Actief deelnemen aan een gesprek

Schriftelijke taalvaardigheid
TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken
•

Ontwikkelingsdoelen

Meten
2.6 bij benadering een voorwerp "meten" met een zelfgekozen maateenheid.
Nederlands
Spreken
2.2 kunnen spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving of
over wat ze van anderen vernamen.
2.4 kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij
werkten.
Schrijven
4.2 met hulp van volwassenen, eigen boodschappen door middel van symbolen
vastleggen en kenbaar maken.
4.3 onvolledige eenvoudige beelden aanvullen.
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Uitleg activiteit
Opdrachtenkaarten zijn zeer gemakkelijk en leuk om te gebruiken met eender welke robot
en bijhorende mat. De kaarten zijn zeer gemakkelijk om zelf te maken.
Onder elk vakje van de mat ligt een prent in thema. De kinderen krijgen hierbij
opdrachtenkaarten. Zij moeten de robot de juiste weg laten afleggen, door de robot juist te
programmeren.
Differentiatie is mogelijk door te werken met langere opdrachtenkaarten. Hoe meer
tussenstappen de kleuters moeten maken, hoe moeilijker de opdracht. Het is ook mogelijk
om een opdrachtkaart te maken waarop staat dat de robot een stap terug moet zetten. Van
de start naar een afbeelding gaan en dan terugkeren naar de start is ook mogelijk.
Het is ook mogelijk om kaarten aan te bieden waar alleen een start en peilen op staan. De
kinderen mogen dan zelf beslissen welke weg de robot moet afleggen. Dit is interessant om
de kinderen samen te laten spelen. De ene tekent op de opdrachtenkaarten en de andere
mag de robot programmeren.
Doorheen de activiteit kunnen verschillende wiskundige begrippen aan bod komen zoals:
links, recht, boven, onder… De prenten zorgen er ook voor dat de kleuters de
themawoorden op een speelse manier inoefenen.

Domein(en)
• Wiskunde
• Nederlands
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7

Logisch en algoritmisch denken

Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
WDmk3 Inzicht verwerven in meetkundige relaties
Mondelinge taalvaardigheid
TOmn2
•

Een mondelinge boodschap overbrengen
Ontwikkelingsdoelen

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast,
voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dichtbij, binnen,
buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen
pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
Nederlands spreken
2.4 kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij
werkten.
2.2 kunnen spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving of
over wat ze van anderen vernamen.
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Uitleg activiteit
Je kan de kleuters allerlei bouwmateriaal geven en hen vragen om een parcours te bouwen
met verschillende obstakels voor de programmeerbare robot. Het is belangrijk dat de robot
de route kan afleggen zonder buiten het parcours te geraken.
De kleuters moeten dus goed rekeninghouden met de afstand die de robot aflegt per stap.
Dit kan je duidelijk weergeven aan de hand van een robotmeetlat. Een stuk plastiek of
karton die even lang is al de afstand die de robot aflegt per stap.
De kleuters proberen eerst de robot in hun eigen parcours uit. De robot mag geen enkel
muurtje raken. Daarna is het mogelijk om elkaars parcours te vergelijken en uit te proberen.

Domein(en)
Wiskunde
WO
Beweging
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Oriëntatie op techniek
OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren,
begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden
•

Ontwikkelingsdoelen

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.4 vanuit een patroon een rij of een reeks dingen verder zetten. In het patroon
kunnen aantallen (beperkt tot 5) en/of kwalitatieve kenmerken (beperkt tot twee
gemeenschappelijke) voorkomen.
Techniek
2.4 kunnen ideeën bedenken voor een eenvoudig technisch systeem;
2.5 kunnen geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een
eenvoudig technisch systeem;
2.6 kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een
stappenplan;
2.7 kunnen nagaan of het doel werd bereikt met een zelfgemaakt technisch systeem.
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Uitleg activiteit
Een dobbelsteen met getalbeelden is ook zeker combineerbaar met een programmeerbare
robot. Op de dobbelsteen kunnen getalbeelden geplaatst worden. De kleuters moeten dan
met dobbelsteen gooien en de robot naar hetzelfde getalbeeld onder de mat laten lopen.
Het is ook zeker mogelijk om dit te doen met de cijferbeelden, indien de kleuters de
cijferbeelden al kennen.
Beide combineren kan zorgen voor extra uitdaging. Onder de mat worden de cijferbeelden
gelegd en op de dobbelsteen staan dan de getalbeelden. De kleuters gooien met de
dobbelsteen en kijken naar het getalbeeld dat erop staat. Daarna laten ze de robot lopen
tot het juiste cijferbeeld op de mat.
Sommen maken kan ook. De kleuters moeten dan twee keer met de dobbelsteen gooien.
Als een kleuter eerst drie gooit en daarna twee dan moet de robot lopen tot nummer vijf. Dit
kan zowel met cijferbeelden als met getalbeelden, alles hangt af van het niveau van de
kleuters.

Domein(en)
• Wiskunde
• Nederlands
• Beweging
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7

Logisch en algoritmisch denken

Getallenkennis
WDgk2Inzicht verwerven in tellen
WDgk3Inzicht verwerven in natuurlijke getallen
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Nederlands spreken
TOmn2

Een mondelinge boodschap overbrengen

TOmn3

Actief deelnemen aan een gesprek

Beweging
MZkm2
Functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren
van voorwerpen
•

Ontwikkelingsdoelen

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast,
voor, achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen,
buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen
pictogrammen in verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
Nederlands spreken
2.4 kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij
werkten.
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Uitleg activiteit
Op een dobbelsteen kunnen ook prenten van vormen geplaatst worden. Onder elk vakje van
de mat worden dan ook vormen geplaatst. De kleuters mogen gooien met de dobbelsteen
en moeten dan de robot naar de juiste kleur laten lopen. Hetzelfde kan ook met vormen.
In het thema kleuren is het ook mogelijk om twee keer met de dobbelsteen te gooien en dan
de robot te laten lopen naar de kleur die gevormd wordt (geel+rood=oranje).
Een combinatie van kleuren en vormen is ook mogelijk. De kleuters hebben dan 2
dobbelstenen ter beschikking. Een dobbelsteen met vormen en een andere dobbelsteen met
kleuren. De kleuters gooien met beide dobbelstenen en moeten dan de robot laten lopen
naar de juiste vorm van de juiste kleur (rood+driehoek= rode driehoek).
Tijdens deze activiteit is het ook mogelijk om tussenstappen te maken. Bijvoorbeeld van
start naar driehoek en vierkant. Hiervoor moeten de kleuters gewoon twee keer met de
dobbelsteen gooien.

Domein(en)
• Wiskunde
• Taal
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
Meetkunde
WDmk2 Inzicht verwerven in meetkundige objecten
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
WDmk3 Inzicht verwerven in meetkundige relaties
Nederlands spreken
TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen
TOmn3 Actief deelnemen aan een gesprek
•

Ontwikkelingsdoelen

Meten
2.4 in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, grootheden en figuren,
in functie van een kwalitatief kenmerk.
Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dichtbij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
Nederlands spreken
2.4 kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij
werkten.
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Uitleg activiteit
Rijmpjes en versjes hebben altijd veel succes bij kleuters. Met een programmeerbare robot
wordt het zeer gemakkelijk om taal met wiskunde te combineren.
Onder de mat van de robot worden woordkaarten gelegd, met telkens een prent bij. De ene
kleuter kiest een prent, bijvoorbeeld, de kat. De andere kleuter moet dan de robot
programmeren en ervoor zorgen dat hij tot een woord loopt dat rijmt op kat, bijvoorbeeld
rat. Zo kunnen de kleuters elk om beurt de robot programmeren.
Het is ook mogelijk om de kleuters te laten zoeken naar woorden die met dezelfde letter
beginnen of eindigen.

Domein(en)
Taal
Wiskunde
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Mondelinge taalvaardigheid
TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal
Taalbeschouwing
TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij
taalbeschouwelijke termen gebruiken
Logisch en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
•

Ontwikkelingsdoelen

Taalbeschouwing
5.5 Zij stellen zich vragen bij en reflecteren over taal en taalgebruik in concrete
situaties:
discrimineren van klanken, woorden
ritmische aspecten van taal, rijmen
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Uitleg activiteit
De kleuters kunnen samen met de robot op reis vertrekken. Onder de mat van de robot
wordt een wereldkaart geplaatst. Het is ook mogelijk om samen met de kleuters op
voorhand de wereldkaart in te kleuren.
Sommige landen worden aangeduid met een vlaggetje. Het is interessant om bijvoorbeeld
de afkomstlanden van de kleuters te gebruiken, om te werken rond diversiteit.
In een doos worden dan alle vlaggetjes geplaats. De ene kleuter neemt een vlag uit de doos
en de andere moet de robot programmeren naar het juiste land. Het kan uitdagend zijn om
enkel de naam van het land te zeggen en dat de kleuters zelf op zoek moet gaan naar de
juiste vlag, dit moeten ze natuurlijk op voorhand leren.
Het kan ook moeilijker worden door bijvoorbeeld de kleuters te vragen om twee landen te
bezoeken, of juist een land te moeten vermijden.

Domein(en)
Wiskunde
Wo
Taal
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Voorbeeld doelen
Zill-doelen
Logisch en wiskundig denken
WDlw7 Logisch en algoritmisch denken
Mondelinge taalvaardigheid
TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken
TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen
Oriëntatie op de ruimte
OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en
kaartvaardigheid ontwikkelen
Ontwikkelingsdoelen
Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen
"in, op, boven, onder, naast, voor, achter, eerste,
laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij,
binnen, buiten, omhoog en omlaag" in hun juiste
betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
Taal
Luisteren
1.2 voor hen bestemde vragen in concrete situaties
begrijpen.
38

Uitleg activiteit
De kleuters kunnen via een leuk spelletje de robot voeden. Een muisrobot kan bijvoorbeeld
kaas eten. Laat de kleuters zelf een paar stukjes kaas tekenen. Op elke stukje kaas noteer je
dan een cijfer. De prenten worden onder een mat gelegd.
Eén leerling programmeert de robot zodat hij zoveel mogelijk stukjes kaas eet. Hierbij
worden de nummers op de kaasjes genoteerd en opgeteld. Elke leerling krijgt twee
pogingen. De winnaar van dit spel is de leerling met de meeste punten.
Voor oudere leerlingen kunnen er verschillende moeilijkheidsgraden toegepast worden. Zo
kan aan de leerling gevraagd worden om de kaasjes in een bepaalde volgorde op te eten,
bijvoorbeeld van laag naar hoog geteld, van hoog naar laag geteld, of eerst even getallen en
daarna oneven getallen.

Domein(en)
Wiskunde
Taal
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Voorbeeld doelen
•

Zill-doelen

Logisch en wiskundig denken
WDlw7

Logisch en algoritmisch denken

Getallenkennis
WDgk2Inzicht verwerven in tellen
WDgk3Inzicht verwerven in natuurlijke getallen
Meetkunde
WDmk1 Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties
Nederlands spreken
TOmn2

Een mondelinge boodschap overbrengen

TOmn3

Actief deelnemen aan een gesprek

•

Ontwikkelingsdoelen

Ruimte
3.1 handelend, in concrete situaties de begrippen "in, op, boven, onder, naast, voor,
achter, eerste, laatste, tussen, schuin, op elkaar, ver weg, dicht bij, binnen, buiten,
omhoog en omlaag" in hun juiste betekenis gebruiken. Zij kunnen pictogrammen in
verband met "richtingen" als symbolen hanteren.
3.3 in een concrete situatie oplossingen vinden voor een ruimtelijk probleem.
Nederlands spreken
2.4 kunnen uitleggen hoe zij in een activiteit van plan zijn te werken of hoe zij werkten.
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