
ACTIVITEITSKAARTEN
16-DELIG EDUCATIEPAKKET

Welkom bij het 16-delige kaartenpakket van 
Sphero Mini Educatie! In de volgende 
kaarten zul je S.T.E.A.M.-activiteiten en 

-uitdagingen vinden die samenwerking, 
probleemoplossing en plezier bevorderen 

met de Sphero Edu-app.

®



Elke kaart is geëtiketteerd met een programmeertype 
(tekenen of codeblokken) om jou en je studenten 
inzicht te geven in het programmeerniveau dat nodig 
is om de activiteiten te voltooien.

DRAW BLOCKS

Wanneer je aan de activiteiten op de kaarten werkt, raden we 
je het volgende aan: 

•  Laat studenten in groepen van twee op meer werken om de 
activiteiten te voltooien.

•  Eke groep heeft één programmeerapparaat nodig, alsmede 
een Activiteitenkaart, de Constructiesetstukken, Pionnen en 
Kegels, een geroboticeerd balprofiel.

•  Laat de studenten zo mogelijk hun oplossingen delen met 
de klas.

•  Gebruik de QR-scanner in de Sphero Edu-app om de 
QR-code op de voorkant van elke kaart te scannen om de 
juiste code in de app te laden.

•  Elke kaart heeft meer dan een oplossing. Zie op hoeveel 
manieren studenten de activiteit kunnen oplossen.

•  Wanneer je meerdere Roll hanteert, gebruik dan een Delay 
tussen elk Roll voor een hogere nauwkeurigheid.



HET “AIM” SPEL
Stel je robot zo in dat het in de richting 
op gaat die jij hebt gekozen.

1.0

BELANGRIJK
Richt je robot van tijd tot tijd ergens anders op of op het 

moment dat de robot niet gaat waar jij wilt dat het gaat.

Scan in de
Sphero Edu-app

AAN DE SLAG GAAN



HET “AIM” SPEL
1 Stel een pion op en ga achter je robot staan.

5 Gebruik het Roll met een Heading van 0. 

Druk op start en stoot de pion omver.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

3 Mini heeft een voor- en een achterkant. 

Het blauwe licht op de Mini vertelt je 

welke kant het opstaat. Het blauwe licht 

moet altijd aan de achterkant te vinden 

zijn en jouw kant op schijnen.

4
Druk en draai de punt in de app 

totdat het licht op Mini aan de 

achterkant is en jouw richting op 

schijnt. Gefeliciteerd! Je robot is de 

juiste kant op gericht.

VOOR

ACHTER

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in het 
programmeerscherm.

AIM



STORMRAM
Stoot de pionnen en kegels van je 
hoge toren.

1.1

Scan in de 
Sphero Edu-app Draw

WETENSCHAP (SCIENCE)
S.T.E.A.M.



STORMRAM

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

4
Verander de snelheid en kijk of je 

het aantal kegels en pionnen dat 

wordt omgestoten, kunt veranderen.

3
Stel een toren op met pionnen en kegels en voeg 

het gerobotiseerde balprofiel toe.

5
Bouw je structuur nu opnieuw en zorg ervoor dat Mini de 

kegels en pionnen niet kan omstoten.

Hint: Verander je snelheid door het wiel linksonder in 
het Tekencanvas te openen.

1
Stel een toren op met pionnen en 

kegels en voeg het 

gerobotiseerde balprofiel toe.

AIM



BOOGJESBAL
Rol je minirobot door de bogen 
om flink te scoren.

1.2

BlocksScan in de
Sphero Edu-app

WETENSCHAP (SCIENCE)
S.T.E.A.M.



BOOGJESBAL

1
Stel de items op zoals aangegeven op de voorkant 

van de kaart.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

Hint: Markeer het punt waar Mini moet beginnen.

3 Plaats Mini op de grond en gebruik het Rolblok om 

Mini door de bogen te laten rollen.

4 Laat Mini terugkeren naar hetzelfde punt en 

probeer het opnieuw.

5 Verander de Heading, Speed en Duration op basis van de 

boog waar je op doelt.

6 Speel om de beurt met een partner en hou de score bij.

10pts 20pts 50pts 100pts

AIM



BALLECULEN
Laat Mini een heleboel moleculen 
imiteren.

1.3

WETENSCHAP (SCIENCE)

BlocksScan in de
Sphero Edu-app

S.T.E.A.M.



BALLECULEN

3 Plaats 2-3 Mini's in het vierkant om moleculen 

te vormen.

4
Plaats een van de groene Function blokken onder het On 

Start Program en druk op Start.

5 Welke verschillen zie je in de manier waarop de Mini's 

zich gedragen?

De moleculen verplaatsen zich met verschillende snelheden 
afhankelijk van de staat waarin het element zich bevindt.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Plaats de kegels in de verbindingsstukken voor betere grip 
op een harde ondergrond.

1
Stel de items op zoals 
aangegeven en voeg het 
gerobotiseerde balprofiel toe.

Gas Liquid Solid

AIM



OMSCHAKELEN
Gebruik je probleemoplossende vaar-
digheden om de pionnen omver te stoten.

2.1

Scan in de 
Sphero Edu-app Draw

TECHNOLOGIE (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



OMSCHAKELEN
1

Stel je tandwielen op zoals aangegeven, met twee 

pionnen aan het einde.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

3 Gebruik het tekencanvas om Mini de tandwielen 

aan te drijven om zo de pionnen omver te stoten.

4 Op welke manier moet Mini rollen om de groene pion 

om te stoten. En de roze pion?

5 Kun je het tekencanvas gebruiken om beide pionnen om 

te stoten?

AIM



VAN DE MUUR
Programmeer Mini zodat het 
reagert op een botsing.

2.2

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

TECHNOLOGIE (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



VAN DE MUUR

1

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

3
Wanneer je Mini tegen een object aan laat 

rollen, zoals een muur of boek, kun je het 

belangrijkste LED-lampje laten veranderen 

met behulp van een 'on collision'-gebeurtenis

5
Plaats de pionnen langs de rail. Kun jij tegen de pion-

nen aanstoten en ervoor zorgen dat Mini tegelijkertijd 

een geluid maakt?

4
Voeg nu een geluidseffect 

toe met behulp van een 

Sound blok.

Stel de items op langs een muur of 

naast een boek op en voeg het 

gerobotiseerde balprofiel toe.

AIM



EEN BLOKJE OM
Rol de Mini zo efficiënt mogelijk van 
boog tot boog.

2.3

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

TECHNOLOGIE (TECHNOLOGY)
S.T.E.A.M.



EEN BLOKJE OM
1 Stel de rails en bogen op.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

3 Plaats Mini in een van de bogen.

4
Gebruik zo min mogelijk blokken en rol Mini door 

elke boog.

AIM



STRAATVEGER
Verander Mini in een pionschuivende 
straatveegmachine.

3.1

Scan in de 
Sphero Edu-app Draw

BOUWKUNDE (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



STRAATVEGER
1

Sluit twee bogen horizontaal op elkaar aan en plaats 

jouw Mini eronder.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

3
Gebruik het tekencanvas om alle pionnen om te 

stoten.

AIM



RED DE KAT
Sluit het hek zodat de kat niet kan 
ontsnappen.

3.2

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

BOUWKUNDE (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



RED DE KAT
1

Stel de items op zoals aangegeven op de voorkant 

van de kaart.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

Hint:  Richt Mini op de poort ver van het keerpunt.

3
Gebruik de bijgevoegde blokcode om ervoor te 

zorgen dat Mini de pionnen binnen de hekken sluit.

AIM



VEROVER DE VLAG
Bescherm jouw pion en probeer die van 
je tegenstander om te stoten.

3.3

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

BOUWKUNDE (ENGINEERING)
S.T.E.A.M.



VEROVER DE VLAG
1 Zet de rails horizontaal neer en plaats je pion erin.

3 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in het 
programmeerscherm.

4
Programmeer Mini om de pion van je tegenstander om 

te stoten.

2
Verdeel de overgebleven stukken en bouw 

obstakels rondom jouw pion.

AIM



4.1DE PRETTUNNEL
Rol Mini door een tunnel van bogen.

Scan in de 
Sphero Edu-app Draw

KUNST (ART)
S.T.E.A.M.



DE PRETTUNNEL
1

Stel de items op zoals aangegeven op de voorkant van 

de kaart.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in het 
programmeerscherm.

3
Gebruik het tekencanvas en zorg ervoor dat de kleur 

van het LED-lampje overeenkomt met de bogen van 

je tunnel.

4 Stel de bogen op een andere manier op en probeer het 

opnieuw.

Hint: Verander jouw LED-lampje door het wiel links onderin 
je Tekencanvas te openen.

AIM



4.2PLOF EN BLOKKEER
Dans alsof er niemand meekijkt.

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

KUNST (ART)
S.T.E.A.M.



PLOF EN BLOKKEER

2

Maak de dans nog sfeervoller door LED-blokken aan de 

code toe te voegen.4

Gebruik items om de situatie zo in te richten dat Mini 

door een poort rolt. Voeg pionnen toe die Mini kan 

omstoten.

3

Daag jezelf uit door de richting, snelheid of duur te 

veranderen in de Roll en laat Mini een choreografie voor 

een ander liedje uitvoeren.

5

Voer de bijgevoegde code uit en bekijk hoe Mini zicht 

beweegt.

1 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

AIM



4.3PLOT-BOT
Bouw een verhaal rondom de 
Bouwset.

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

KUNST (ART)
S.T.E.A.M.



PLOT-BOT
1 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven 
in het programmeerscherm.

3
Creëer een tunnel, een gevarengebied en een 

rolpad.

2
Voer de bijgevoegde blokken uit en bekijk hoe Mini 

zich beweegt.

4
Verander het verhaal met gebruik van de Speak en 

Sound blokken voor hetzelfde rolpad.

5 Ga de uitdaging aan en verander de route met 

gebruik van het Roll.

AIM



5.1

Scan in de 
Sphero Edu-app

GEDAANTEVERWISSELAAR
Maak een vorm en laat Mini erlangs 
rollen.

WISKUNDE (MATHEMATICS)
S.T.E.A.M.

Blocks



GEDAANTEVERWISSELAAR

1
Creëer verschillende vormen met gebruik van rails, 

bogen en verbindingsstukken.

3 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in 
het programmeerscherm.

4 Pas de blokken aan zodat Mini langs een vorm rolt.

5 Rol nu langs de binnenkant van de vorm.

2 Identificeer je vorm.

AIM



5.290 GRADEN-BOWLEN
Ontdek de beste manier om een strike te 
gooien om een hoek van 90 graden.

BlocksScan in de 
Sphero Edu-app

WISKUNDE (MATHEMATICS)
S.T.E.A.M.



90 GRADEN-BOWLEN
1

Stel de items op zoals aange-

geven op de voorkant van de 

kaart en begin met Mini onder 

een boog.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in het 
programmeerscherm.

3
Verander de Speed en Duration van de twee Roll 

met behulp van de bijgevoegde code blokken om 

alle pionnen om te stoten.

4
Hoe kun je het traject veranderen om het moeilijker te 

maken?

AIM



5.3

Scan in de 
Sphero Edu-app

LAAT DE MOLEN DRAAIEN
Leer Mini om z'n turbine te gebruik-
en.

WISKUNDE (MATHEMATICS)
S.T.E.A.M.

Draw



LAAT DE MOLEN DRAAIEN

1
Stel verschillende rails op, om een windmolen te maken.

2 Tik op het "AIM" pictogram  in de app.

Hint: Het "AIM" pictogram  bevindt zich rechtsboven in het 
programmeerscherm.

Hint: Duw de rails niet volledig in de verbindstukken.

3 Gebruik het tekencanvas en programmeer Mini om de 

windmolen te laten draaien.

AIM


