
Tijd:
25-35 minuten.

Langzaam en snel

Wat leer je?
Ozobot kan verschillende snelheden rijden. In deze les 
gaan we kijken hoe we hem dat kunnen laten doen.

Wat heb je nodig?
• Ozobot 
• Kleurcode kaart
• Werkkaart 5 
•  Stiften in de kleuren: 

zwart, rood, groen 
en blauw

Aan de slag!
Ozobot kan heel snel gaan of juist zo langzaam als een slak. In totaal kan Ozobot zes verschil-
lende snelheden. Bekijk maar eens de kleurcode kaart. Bovenin zie je alle snelheden die 
Ozobot kan en de kleurcodes die daarbij horen. Die gaan we in deze les gebruiken

Ozobot is helemaal klaar om je te laten zien hoe snel (en langzaam) hij kan!
 
Gebruik werkkaart 5. Het is heerlijk weer en Ozobot loopt een rondje buiten. 
Ozobot vindt de zon heel erg lekker en wil graag van de zon genieten.  
Zorg ervoor dat hij het slakkentempo aanneemt op de plek waar de zon schijnt.

Ozobot houdt heel veel van vlinders. Zie je alle vlinders? Laat Ozobot 
langzaam lopen door de vlindertuin.

Na de vlindertuin loopt Ozobot rustig verder. Zorg ervoor dat hij gaat wandelen na 
de vlindertuin.

Oh nee! Er beginnen donkere wolken in de lucht te komen. Ozobot denkt 
dat het zo gaat regenen en loopt snel verder. Laat Ozobot snel lopen op de 
plek waar de donkere wolken zijn.

Ozobot had gelijk: plotseling begint het met regenen. Ozobot houdt niet 
van regen. Laat Ozobot turbo snel gaan op de plek van de regen.

Maar kijk! In de verte ziet Ozobot een kraampje waar iemand paraplu’s 
verkoopt. Gelukkig maar! Ozobot gaat nu nog harder lopen, want stel 
je voor dat de paraplu’s straks op zijn. Zorg ervoor dat Ozobot de snel-
heid super turbo aanneemt op de plek waar de paraplu staat.

Les 5
Ozobot Bit 2.0

Wat gaan we doen?
We gaan Ozobot codes geven om snel 
of juist langzaam te rijden.
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