
Robot Rijles!
Dash heeft je hulp nodig! Hij wil je leren hoe je 
moet rondrijden door de straten. Laten we Dash 
leren om veilig rond te rijden! 

Duur van deze les:
25 minuten

Robot rijles
3b - Blockly puzzel 1

Druk op de START-knop onderin de linkerhoek om de 
motor van Dash te starten. 

Plak de codes onder elkaar om Dash vooruit te laten 
rijden. Druk daarna op Start op je tablet. 

2

1

Wat gaan we doen:

Wat heb je nodig?



Vervolg - Robot rijles
3b - Blockly puzzel 1

Gooi nu de Draai-naar-links-code (Turn Left) weg 
zodat Dash 4 keer naar rechts kan draaien. (Turn 
Right).

Gooi nu de Draai-naar-links-code (Turn Left) weg in 
de prullenbak zodat Dash twee keer naar rechts (Turn 
Right) kan draaien!

Zorg nu dat je de volgende codes onder elkaar zet: 
- Forward 50 fast (vooruit)
- Backward 50 fast
(achteruit) 
- Forward 50 fast
Druk daarna op Start. 

- Pak nu een code uit het Drive-menu zodat je achter-
uit (Drive backward) kan rijden en druk op Start. 
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Vervolg - Robot rijles
3b - Blockly puzzel 1

- Leer Dash om vooruit (Forward) te rijden.
 - Zet alle lichten op rood (Turn Lights Red)
- Zet daarna alle lichten op groen (Turn Lights Green)
- Kijk nu naar links (Look Left)
-  Draai nu naar links (Turn Left)
- Laat hem uiteindelijk naar voren kijken. (Look
FForward) 

Zorg ervoor dat alle lichten eerst op rood (All Lights 
Red) staan, en daarna alle lichten op groen (All Lights 
Green). 

Zorg dat Dash het blokje om gaat kijken. 
- Rij vooruit (Drive Forward)
- Kijk naar links (Look Left)
- en draai dan naar links  
- Kijk uiteindelijk naar voren (Look Forward) 

Leer Dash om naar links te kijken (Look Left), naar 
rechts te kijken (Look Right) en daarna naar voren te 
kijken (Look Forward)!

Hint: Ga eerst naar Kijk (Look) in het menu en pak het 
blokje op waar Look Left op staat. Wanneer je op Left 
klikt kan je het aantal graden dat je naar links kijkt in-
stellen. 90 graden is een kwart hoek. 
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Vervolg - Robot rijles
3b - Blockly puzzel 1

- Leer Dash om vooruit (Forward) te rijden.
 - Zet alle lichten op rood (Turn Lights Red)
- Zet daarna alle lichten op groen (Turn Lights Green)
- Draai nu naar links (Turn Left)
- Zorg dat hij uiteindelijk vooruit kijkt (Look Forward) 

Lees Dash hoe hij moet knipogen! 
Stel onderstaand oog-patroon in. Zorg dat: 
- alle lichten eerst aan staan,
-  alle lichten daarna uit gaan
- en daarna allemaal weer aan. 

Programmeer nu het hoofd van Dash zo dat hij:
-eerst naar beneden kijkt (Look Down)
- daarna naar boven kijkt (Look Up) 
- dan recht vooruit (Straight).
- Uiteindelijk zegt Dash ‘Hi!’
Uiteindelijk zie je code er als volgt uit: 
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