
Aan de slag!

Ozobot
Stiften of code stickers
Werkkaarten 6.1, 6.2, 
6.3 of hoger

Per werkkaart 10 
tot 20 minuten.

Beantwoord eerst de vraag op de werkkaart aan de rechterkant. Nu weet je 
welk woord Ozobot moet maken.

Kijk nu op de werkkaart en bedenk hoe je Ozobot moet sturen om de letters 
van het woord in de juiste volgorde te laten rijden. Ozobot moet bij START 
beginnen en bij FINISH eindigen. Je hoeft niet langs alle letters te rijden, alleen 
de letters die in het woord horen.

Let op! Er is een regel: Ozobot mag niet twee keer langs dezelfde weg.

Stippel de route uit op de werkkaart die Ozobot moet lopen. Gebruik een licht 
potlood en maak een stippellijn om Ozobots route vast te leggen, of teken een 
klein pijltje naast de codes die je moet invullen. Zo weet je van te voren welke 
codes je moet invullen en kun je niet in de war raken. 

Vul nu de codes in op de werkkaart. Werk heel precies en netjes!

Kijk ondertussen telkens of Ozobot de codes goed pakt.

Gebruik een werkkaart die bij deze les hoort (bijvoorbeeld werkkaart 6.1 of 6.2)

z.o.z.

Woorden spellen (engels) Les 6
Ozobot Bit 2.0

Tijd:

In deze les gaan we richtingscodes gebruiken zodat 
Ozobot de juiste route rijdt. Je leert plannen door van 
te voren al te kijken hoe Ozobot moet lopen. Ook leer 
je inzichtelijk vermogen door goed te kijken hoe je de 
codes moet invullen.

Wat leer je? 

Wat gaan we doen?

Wat heb je nodig?

Aan de slag!

We gaan Ozobot een woord laten spellen. Dit gaan we doen 
door Ozobot op de juiste manier door de doolhof te laten rijden. 
Uiteindelijk moet hij naar de finish om de opdracht helemaal af te maken.



Heb je wel de juiste code getekend?
Heb je de code misschien verkeerdom getekend?
Heb je de code wel goed gekleurd? 
Is de code heel donker? Zijn er misschien twee 
kleuren over elkaar heen gekleurd?
Zitten er nog witte plekjes in je code? 
Vul die dan op!
Probeer als laatste Ozobot te kalibreren 
(weet je niet meer hoe? Kijk dan eens naar les 1). 

Pakt Ozobot de codes niet?Ben je klaar en heb je alle 
codes ingevuld? Zet Ozobot 
dan bij START en kijk hoe 
Ozobot naar de FINISH 
loopt en het woord spelt!

Dit is een voorbeeld, niet het antwoord. Die moet je natuurlijk zelf verzinnen! 
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