
Ik leer programmeren! 

Stap 1 

  

- Open de Lego WeDo-doos en bekijk samen op het karton wat 
er in de doos zit op welke plaats. Het is belangrijk dat alle 
elementen straks op dezelfde plaats zitten. 

- Doe het karton van de doos en bekijk de aanwezige 
materialen. 

Stap 2 

  

Open de LegoWeDo-app op de iPad. 

Stap 3 
Kies één van de onderstaande projecten. 
Bekijk eerst wat je gaat leren. 
Bouw en programmeer en antwoord op de bijhorende vragen. 

 

 



Project Wat ga je leren? Bouw en programmeer 

 

- De rover maken en programmeren. 

- Verschillende manieren onderzoeken 
waarop wetenschappers en ingenieurs 

afgelegen plaatsen bereiken. 

 

 

1) Bekijk de introductievideo. 

2) Denk mee na over het probleem. 

3) Bouw a.d.h.v. de instructie. 

4) Programmeer a.d.h.v. het voorbeeldprogramma en laat 
het programma uitvoeren. 

Kijk je nog mee even verder? 

Beantwoord volgende vragen.  

Wat vind je goed aan Milo, de wetenschapsrover? 

 

 

 

Hoe zou je Milo nog kunnen verbeteren?  Probeer het uit en noteer wat je hebt gedaan. 

 

 

 

Ken jij de Mars Rover?  Zoek meer info op het internet.  Wat kom je allemaal te weten? 

 

 

 

       

 

 



Project Wat ga je leren? Bouw en programmeer 

 

- Een arm aan de rover ontwerpen. 

- De arm programmeren zodat die objecten 
kan dedecteren met behulp van een 

bewegingssensor. 

 

 

1) Bekijk de introductievideo. 

2) Denk mee na over het probleem. 

3) Bouw a.d.h.v. de instructie. 

4) Programmeer a.d.h.v. het voorbeeldprogramma en laat 
het programma uitvoeren. 

Kijk je nog mee even verder? 

Beantwoord volgende vragen.  

Wat is een voordeel van een sensor? 

 

 

 

Hoe zou je de arm nog kunnen verbeteren?   Probeer het uit en noteer wat je hebt gedaan. 

 

 

 

Ben je deze bewegingssensor al eens tegengekomen?  Zoek nog voorbeelden van bewegingssensoren op het internet.  Noteer hier een 
aantal voorbeelden. 

 

 

 

       



Project Wat ga je leren? Bouw en programmeer 

 

- Milo’s arm, die berichten verzendt, 
ontwerpen, maken en programmeren met 

behulp van de kantelsensor. 

 

 

1) Bekijk de introductievideo. 

2) Denk mee na over het probleem. 

3) Bouw a.d.h.v. de instructie. 

4) Programmeer a.d.h.v. het voorbeeldprogramma en laat 
het programma uitvoeren. 

Kijk je nog mee even verder? 

Beantwoord volgende vragen.  

Wat is nu eigenlijk toegevoegd? 

 

 

 

Hoe zou je de arm nog kunnen verbeteren?   Probeer het uit en noteer wat je hebt gedaan. 

 

 

 

Ken jij nog apparaten, die signalen verzenden?  Zoek voorbeelden op het internet en noteer er hier een paar. 

 

 

 

       



Project Wat ga je leren? Bouw en programmeer 

 

- Een apparaat ontwerpen en maken dat kan 
samenwerken met Milo zodat ze samen een 

zwaar object kunnen verplaatsen. 

 

 

 

1) Bekijk de introductievideo. 

2) Denk mee na over het probleem. 

3) Bouw a.d.h.v. de instructie. 

4) Programmeer a.d.h.v. het voorbeeldprogramma en laat 
het programma uitvoeren. 

Kijk je nog mee even verder? 

Beantwoord volgende vragen.  

Hoe heb je de plant vervoerd? 

 

 

 

Kan jij nog andere manieren bedenken om de plant te vervoeren?   Probeer het uit en noteer wat je hebt gedaan. 

 

 

 

Hoe verplaats jij zware objecten? 

 

 

 

        



 


