
MORSECODE 
 

PROBLEEMSTELLING 

Toen er nog geen mobiele telefoons en internet waren, communiceerden mensen heel anders met elkaar: via 

rooksignalen en lichten bijvoorbeeld. Totdat in 1837 de morsecode werd uitgevonden. 

Bekijk het volgende filmpje om hier meer over te weten te komen. 

https://schooltv.nl/video/morsecode-een-manier-om-te-communiceren/ 

Max en Mia zouden graag morsecode gebruiken om informatie over te brengen. 

Help hen een joystick te creëren om berichten te verzenden! 

Bekijk het filmpje van Max en Mia in Lego WeDo en denk na over de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke manieren bestaan er om berichten van de ene naar de andere plaats te verzenden? 

2. Wat is één manier om een bericht in een signaal om te zetten? 

 

 

 

 

CREÊREN 

Bouw een joystick om signalen te verzenden. Programmeer daarna deze joystick om in de ene positie een kort geluid 

te maken en in de andere positie een lang geluid. 

Volg de stappen in de app om de joystick te bouwen. 

 

TESTEN 

Programmeer je joystick om een bericht te verzenden met morsecode. 

Probeer eens of je het woord ‘Max’ of ‘Mia’ kan versturen.  

Bedenk nu zelf een boodschap en programeer deze. Kan je partner jouw 

boodschap ontcijferen? Draai daarna de rollen om! 

 

 

 

  

ontdekken 

https://schooltv.nl/video/morsecode-een-manier-om-te-communiceren/


JE EIGEN CODE 

Morsecode heb je nu al onder de knie, maar die is heel bekend. De kans is dus groot dat anderen je geheime 

boodschappen kunnen ontcijferen. Bedenk daarom je eigen geheime signaalsysteem!  

Experimenteer met het programma, wat kan je nog als code gebruiken in plaats van geluiden?  

 

Verstuur een geheime boodschap door de klas. Kunnen de andere groepjes jullie code ontcijferen? 

 

PRESENTEREN en EVALUEREN 

Stel jullie oplossing voor en geef er uitleg over.  

Vertel ook: 

- hoe jullie aan de slag zijn gegaan  

- wat er goed liep 

- wat jullie volgende keer anders zouden doen 

- wat jullie vinden van het eindresultaat 

- wanneer jullie de geheime code zouden gebruiken 

 


