HANDLEIDING ROBO ROBO DANSBOT
1 Op voorhand
1.1

1.2

Materiaal klaarzetten
o

Één RoboRobo bouwdoos per twéé kinderen

o

dansvloer voor ‘RoboRobo Dancebot’

Computers klaarmaken
o

één computer per twéé kinderen met hierop de nodige stappenplannen en software (indien
het gaat om jonge kinderen kunnen de stappen eventueel al geopend worden)

o

lesgevercomputer met hierop de nodige stappenplannen en software

o

beamer

2 Tijdsverloop
Tijdspad: (afhankelijk van de duur van de workshop)
●

40-70 min: opbouwen robot

●

10 min: onderdelen verbinden

●

60-90 min: programmeren van de robot

●

10-15 min: afbouwen robot

Totaal: 2-3 uur
Tussenin kan een pauze voorzien worden.

3 Groepsverdeling
De kinderen werken meestal per twéé aan één robot zodat ze elkaar teamgericht kunnen inspireren
en bijsturen.
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4 Verloop van de workshop
4.1

Inleiding

Indien er geen voorbereiding in de klas was, toont de lesgever een inleidende PowerPoint.(zie
bijlage) met daarin:
Een korte vraagstelling wat een robot is -> Een machine die allerlei taken kan uitvoeren die wij (als
mens) hem opdragen.
Enkele voorbeelden van robots met toepassingen

4.2

●

drone

●

huishoudrobot

●

fabricagerobot

●

robotgrasmaaier

●

dinosaurusrobot in films

●

…

Bouwen van de robot

De lesgever legt uit hoe de stappenplannen (zie bijlage) werken in combinatie met de bouwdozen.
De kinderen bouwen de robot aan de hand van de stappenplannen.
Bij de laatste stap krijgen ze de instructie dat ze nu verder mogen uitbreiden.
De lesgever kan hierbij wel enkele tips geven als er opgemerkt wordt dat sommige kinderen
minder creatief zijn. (Voorbeeld van zo een tip: Soms is de robot niet heel stabiel als hij beweegt,
zeker als hij al wat uitgebreid is. Dit kan getest worden door de kinderen en opgelost door aan de
lichte kant iets bij te bouwen waardoor hij minder kantelt.) De kinderen mogen uitbreiden tot alle
groepjes klaar zijn met de basis. Hierna krijgen ze nog even de tijd om hun robot af te werken.
Opmerking: hiervoor hebben we de (uitgebreide, Engelstalige) powerpoints van RoboRobo zelf
vervangen door een eigen (Nederlandstalige) versie van de dansrobot (bij ons RoboRobo Dancebot
genoemd).
Hiervoor hebben we de modellen ook vereenvoudigd, waardoor er meer ruimte is voor uitbreiding.
Op die manier kunnen de snellere kinderen blijven bouwen terwijl de tragere kinderen met de basis
bezig zijn, waardoor het bouwen bij iedereen gelijktijdig kan afgerond worden.
Ook hebben we bij elke stap tips en opmerkingen toegevoegd, waardoor ook kinderen zonder
technische achtergrond vlot kunnen bouwen.
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4.3

Onderdelen verbinden

Als iedereen klaar is met opbouwen, wordt iedereen samengeroepen met de robots.
Er wordt overlopen welke onderdelen ze gebouwd hebben (dit was al zichtbaar in de bouwdoos en
de stappenplannen):
●

het moederbord: hierop wordt alles aangesloten.
Dit is vergelijkbaar met onze hersenen die alle informatie verwerken om hiermee de rest
van ons lichaam aan te sturen.

●

de batterijhouder met batterijen: deze voorzien stroom (elektrische voeding).
dit is bij de mens vergelijkbaar met de combinatie van voeding, zuurstof en ons hart.

●

de motoren: deze draaien rond en zorgen daardoor voor de bewegingen van de robot.
Dit is vergelijkbaar met onze spieren, die ervoor zorgen dat wij kunnen bewegen.

●

de led lampjes: die kunnen we laten branden.

Eventueel (afhankelijk van het uitbreiden):
●

de zoemer: hiermee kunnen we de robot een geluid laten maken.

●

de tastsensor: deze geeft een signaal naar de robot als deze ingedrukt wordt.

●

de infraroodsensor: deze geeft een signaal naar de robot als er beweging/kleurverandering
opgemerkt wordt.

Daarna worden bovenstaande onderdelen met elkaar verbonden:
●

We gebruiken het moederbord als basis, hier wordt alles op aangesloten.
We beginnen met de onderdelen waar al kabels aan vast zitten.
Dit zijn telkens twéé kabels: een rode en een zwarte.
Dit omdat we een gesloten elektrische stroomkring moeten maken.

●

De batterijhouder wordt aangesloten op het moederbord door vast te klikken in het ‘kastje’
waar ‘power’ bij staat geschreven.
(Je hoeft nog geen rekening te houden met de richting, aangezien hij maar in één richting
past)
Op dit moment kan het moederbord ook getest worden (indien de batterijen al zijn
aangesloten) door het aan en uit te zetten. Er brandt dan een klein lampje op het
moederbord.

●

De twee motoren worden aangesloten op het moederbord bij de pinnen waar ‘motor 1’ en
‘motor 2’ bij geschreven staan.
Van deze acht pinnen worden enkel de vier buitenste gebruikt, de vier binnenste niet.

Copyright

©

voorbehouden

2018

Techniek-

en WetenschapsAcademie UC Limburg vzw - Alle rechten

Nu moet er wel goed opgelet worden dat de kabels in de juiste richting in de pinnen
gestoken worden: bij één van de pinnen staat een witte pijl, daar moet de zwarte kabel.
●

Voor de led lampjes moeten er kabels uit de bouwdoos genomen worden: één kabel per led
lampjes.
Op het moederbord zijn nu nog heel wat pinnen over, waarvan het grootste gedeelte
ingangen en uitgangen zijn. Deze mogen de kinderen zoeken op het moederbord.
(Ze zijn terug te vinden met de benamingen ‘IN 1’, ‘IN 2’,… en ‘OUT 1’, ‘OUT 2’…)
De lesgever bespreekt dan samen met de kinderen het verschil tussen een ingang en een
uitgang om te weten te komen welk van de twéé de led lampjes zijn.
o

ingangen: er komt een signaal binnen IN het moederbord.
Er gaat dus een signaal van een onderdeel naar het moederbord.

o

uitgangen: er vertrekt een signaal UIT het moederbord.
Er gaat dus een signaal van het moederbord naar een onderdeel.

De led lampjes en de zoemer zijn dus uitgangen.
Ze kunnen dus aangesloten worden bij ‘OUT 1’, ‘OUT 2’…
Hiervoor heb je de kabels nodig die in de bouwdoos zitten (één kabel per led lampjes en/of
zoemer)
Let opnieuw op: de zwarte kabel moet bij de witte pijl!
De robot is nu volledig klaar!
We hebben enkel nog de grijze kabel nodig om te verbinden met de computer, de rest mag terug
in de bouwdoos.
De kinderen mogen dan de robot met de computer verbinden met deze kabel en de robot
aanzetten.
4.4

Programmeren

4.4.1 Motoren
Het programmeren en de motoren leren kennen: de lesgever legt uit hoe het programma ‘Rogic’
werkt en maakt een voorbeeld waarbij de robot zijn motoren laat bewegen.
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De lesgever legt ook uit hoe er gedownload wordt om het programma uit te voeren.
Dit gebeurt in 5 stappen:
1

de robot verbinden met de pc;

2

de robot aanzetten;

3

op de knop ‘downloaden’ klikken.;
Hierna wordt het gedownloade percentage zichtbaar en als dit 100 procent is, op ‘ok’
klikken;

4

de robot uitzetten (om te voorkomen dat hij al begint aan de computer);

5

de kabel losmaken.

De kinderen mogen dan zelf een programma maken en uitproberen.
OPDRACHT: Programmeer vier bewegingen achter elkaar en laat de robot dit uitvoeren.
Vervolgens kunnen ze aanpassen tot de robot uitvoert wat ze wilden.

4.4.2 Leds
De lesgever legt uit hoe je de led lampjes en/of zoemer programmeert.
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OPDRACHT: voeg een lichtshow toe aan je programma.

4.4.3 Herhalen
Herhalen: de leerkracht legt uit hoe je een bepaald deel van het programma (of alles) kunt laten
herhalen.

De kinderen hebben nu voldoende kennis voor de grote opdracht.
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4.4.4 Uitdaging
Laat je robot zo lang mogelijk dansen op de dansvloer. De dansvloer bestaat uit een grote cirkel op
een plaat of de tafel, maar er zijn natuurlijk ook regels:

4.5

o

Als een robot met beide voeten buiten de cirkel is, is die groep uit.

o

Als een robot omvalt, is die groep uit.

o

Als een robot stopt met dansen, is die groep uit.

o

Als iemand met zijn handen een robot aanraakt tijdens de ‘Dance Battle’, is die groep uit.

o

Een robot mag een andere robot omverduwen of uit de cirkel duwen.

Afbouwen

De robot wordt terug afgebouwd: alle onderdelen worden voorzichtig losgekoppeld of losgeschroefd
en terug in de bouwdoos gelegd.
De lesgever benadrukt dat ze alles mooi moeten sorteren om het de volgende groep niet onnodig
moeilijk te maken.

5 Opmerkingen
Kinderen die deze robot al een gemaakt hebben, kunnen altijd verder met de ‘roborobo auto’
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●

●

Breng kinderen in contact met contra-stereotype rolmodellen
□

Probeer zowel mannelijke als vrouwelijke lesgevers te voorzien.

□

Laat weten dat zowel mannen als vrouwen robots bouwen en programmeren.

Vermijd onnodig gegenderd materiaal
□

Laat de kinderen zo vrij mogelijk in het versieren van hun robot.

Begeleiding en interactie
●

Let zowel in je teksten als in je mondelinge taal op voor (subtiel) gegenderd taalgebruik
□

Ingenieur, robotbouwer … zijn termen die zowel voor vrouwen als mannen gebruikt worden. Je
mag dit dus gerust tegen de kinderen zeggen.

□

Benoem het actieve gedrag: “We gaan robots bouwen en programmeren”

□

Voorzie taakgerichte feedback (vb: “Die robot is mooi in balans” of “deze robot is aan de
acherkant wat te zwaar”)

●

Laat jongens en meisjes evenveel aan het woord
□

Kom actief tussenbeide indien een leerling het hoge woord voert en de activiteit ‘domineert’.

□

Stel aan jongens en meisjes vragen van eenzelfde (open/gesloten) type.

□

Wacht lang genoeg na het stellen van een vraag. Duid daarbij niet de eerste leerling aan die het
antwoord weet, maar geef iedereen de kans om na te denken en te antwoorden.

●

Koester tegenover meisjes en jongens even hoge verwachtingen
□

Er wordt meestal verwacht dat meisjes iets netter werken dan jongens, maar bekijk dit kind per
kind.

□

Laat aan jongens en meisjes even vaak en om dezelfde redenen weten wanneer iets sterk en
minder goed is. Geef dus dezelfde feedback.

Werkvormen
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● Voorzie een opdracht die aansluit aan bij een maatschappelijk probleem of menselijke ervaringen
verrijkt
□

Laat de robots een spel spelen, zo kunnen de kinderen gericht programmeren.

● Vertrek vanuit een probleem of vraag om authentiek onderzoek te voeren
□

Geef voldoende tijd om te experimenteren. Laat de kinderen falen en opnieuw proberen.
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