RUPSJE
NOOITGENOEG

Rupsje heeft enorme honger en wil van alles
een hapje nemen.

Laat rupsje alles eten door eroverheen te rijden. Hiervoor
moet je hem programmeren door de volgorde van de blokjes
van zijn lijf te veranderen. Als hij van alles een hapje heeft
genomen, moet hij met zijn volle buik naar de cocon rijden.
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RUPSJE NOOITGENOEG
Je kunt de rups een route laten rijden door hem te programmeren.
Dit doe je door de instructieblokjes van zijn lijf in de juiste volgorde te
zetten. Bij elk blokje hoort een beweging:

Naar voren rijden

Naar links draaien

Naar rechts draaien

Geluid maken

Programmeren:
1.	Zet de rups aan met het schuifje aan de onderkant
2. Haal de stukjes van de rups los door ze voorzichtig uit elkaar te trekken
3. Zet de stukjes in elkaar in de juiste volgorde
4. Druk op de grote knop om het programma af te spelen

Let op: als de rups botst, stopt de rups met rijden en moet je hem ergens
anders neerzetten en weer op de grote knop drukken.
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TEKENEN
MET BOTJE

Botje denkt net als Floor dat hij niet goed
kan tekenen. Maar iedereen kan tekenen!
Wil jij Botje helpen om iets moois te maken?
Bijvoorbeeld een stip of een bibberende streep.

Je kunt Botje programmeren door een programma te maken met de
knopjes op zijn rug. Bedenk eerst wat je wil maken met Botje en geef
hem daarna pas de opdrachten.
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TEKENEN MET BOTJE
Botje kan je programmeren: opdrachten geven die hij dan gaat
uitvoeren. Je geeft Botje niet 1 opdracht per keer, maar je ‘schrijft’
een programma van meerdere opdrachten dat hij achter elkaar gaat
uitvoeren. Je kunt Botje 4 instructies geven (de oranje knopjes):

Go
Naar voren rijden (1 vakje)
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Naar achter rijden (1 vakje)

Kruis

Voordat je een programma gaat schrijven, moet
je eerst zorgen dat hij leeg is: dat het oude
programma gewist wordt. Hiervoor druk je op
het blauwe knopje met het kruis.

goed na welke tussenstappen je daarvoor moet
zetten. Je kunt hiervoor de kaartjes gebruiken.
Dan maak je het programma eerst met de kaartjes en daarna voer je de opdrachten in op Botje.

Daarna kun je een programma schrijven door de
instructieknopjes achter elkaar in te drukken.
Als je programma af is, druk je op de groene
knop met GO en dan gaat Botje het programma
uitvoeren.

Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!

Bij het schrijven van een programma, is het dus
heel belangrijk dat je alle stappen goed uitdenkt. Bedenk je begin- en eindpunt en denk

Stift gebruiken
Om te tekenen kun je de stifthouder over botje
heen plaatsen. In het buisje aan de voorkant
kun je een stift plaatsen en kun je tekenen.
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MET BOTJE IN
DE SNEEUW

Botje is gek op de winter! Botje trekt er
graag op uit, wil jij hem naar de juiste
plekken sturen?

Je kunt Botje programmeren om hem van de ene naar de andere
plek te laten rijden. Pak een kaart van de stapel en stuur Botje van
start naar het plaatje op je kaart. Als dat lukt, pak je 2 of 3 kaarten
en maak je een langere route.
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MET BOTJE IN DE SNEEUW
Botje kan je programmeren: opdrachten geven die hij dan gaat uitvoeren
om van het ene naar het andere plaatje te rijden. Je geeft Botje niet
1 opdracht per keer, maar je ‘schrijft’ een programma van meerdere
opdrachten dat hij achter elkaar gaat uitvoeren. Je kunt Botje 4
instructies geven (de oranje knopjes):
Go
Naar voren rijden (1 vakje)
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Naar achter rijden (1 vakje)

Kruis

Voordat je een programma gaat schrijven, moet
je eerst zorgen dat hij leeg is: dat het oude
programma gewist wordt. Hiervoor druk je op
het blauwe knopje met het kruis.

heel belangrijk dat je alle stappen goed uitdenkt. Bedenk je begin- en eindpunt en denk
goed na welke tussenstappen je daarvoor moet
zetten.

Daarna kun je een programma schrijven door de
instructieknopjes achter elkaar in te drukken.
Als je programma af is, druk je op de groene
knop met GO en dan gaat Botje het programma
uitvoeren.

Je kunt hiervoor de kaartjes gebruiken. Dan
maak je het programma eerst met de kaartjes
en daarna voer je de opdrachten in op Botje.

Bij het schrijven van een programma, is het dus

Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!
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PLONSEN
MET BOTJE

Botje heeft het heel warm, net als Floor het
varken. En hoewel het niet normaal is voor
robotjes om het water in te duiken, zou
Botje graag een ‘Plons’ willen nemen. Wil jij
hem langs de dieren naar de vijver sturen?

Je kunt Botje programmeren om hem van de ene naar de andere
plek te laten rijden. Botje begint bij start en moet eindigen bij het
drijfblad in de vijver. Onderweg moet hij langs andere plaatjes.
Pak een plaatje van de stapel en stuur Botje van start, via het
plaatje op je kaart naar het drijfblad in de vijver. Als dat lukt, pak
je 2 of 3 kaarten en maak je een langere route.
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PLONSEN MET BOTJE
Botje kan je programmeren: opdrachten geven die hij dan gaat uitvoeren
om van het ene naar het andere plaatje te rijden. Je geeft Botje niet
1 opdracht per keer, maar je ‘schrijft’ een programma van meerdere
opdrachten dat hij achter elkaar gaat uitvoeren. Je kunt Botje 4
instructies geven (de oranje knopjes):
Go
Naar voren rijden (1 vakje)
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Naar achter rijden (1 vakje)

Kruis

Voordat je een programma gaat schrijven, moet
je eerst zorgen dat hij leeg is: dat het oude
programma gewist wordt. Hiervoor druk je op
het blauwe knopje met het kruis.

heel belangrijk dat je alle stappen goed uitdenkt. Bedenk je begin- en eindpunt en denk
goed na welke tussenstappen je daarvoor moet
zetten.

Daarna kun je een programma schrijven door de
instructieknopjes achter elkaar in te drukken.
Als je programma af is, druk je op de groene
knop met GO en dan gaat Botje het programma
uitvoeren.

Je kunt hiervoor de kaartjes gebruiken. Dan
maak je het programma eerst met de kaartjes
en daarna voer je de opdrachten in op Botje.

Bij het schrijven van een programma, is het dus

Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!
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MET BOTJE OP
HERFSTAVONTUUR

Het is herfst en de blaadjes aan de bomen
veranderen van kleur. Botje wil graag met
egel en vos herfstbladeren zoeken. Wil jij
hem helpen?

Je kunt Botje programmeren om hem van de ene naar de andere
plek te laten rijden. Pak een kaart van de stapel en stuur Botje van
start naar het plaatje op je kaart. Als dat lukt, pak je 2 of 3 kaarten
en maak je een langere route.
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MET BOTJE OP HERFSTAVONTUUR
Botje kan je programmeren: opdrachten geven die hij dan gaat uitvoeren
om van het ene naar het andere plaatje te rijden. Je geeft Botje niet
1 opdracht per keer, maar je ‘schrijft’ een programma van meerdere
opdrachten dat hij achter elkaar gaat uitvoeren. Je kunt Botje 4
instructies geven (de oranje knopjes):
Go
Naar voren rijden (1 vakje)
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Naar achter rijden (1 vakje)

Kruis

Voordat je een programma gaat schrijven, moet
je eerst zorgen dat hij leeg is: dat het oude
programma gewist wordt. Hiervoor druk je op
het blauwe knopje met het kruis.

heel belangrijk dat je alle stappen goed uitdenkt. Bedenk je begin- en eindpunt en denk
goed na welke tussenstappen je daarvoor moet
zetten.

Daarna kun je een programma schrijven door de
instructieknopjes achter elkaar in te drukken.
Als je programma af is, druk je op de groene
knop met GO en dan gaat Botje het programma
uitvoeren.

Je kunt hiervoor de kaartjes gebruiken. Dan
maak je het programma eerst met de kaartjes
en daarna voer je de opdrachten in op Botje.

Bij het schrijven van een programma, is het dus

Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!
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LENTEKRIEBELS
MET BOTJE

Het is lente en er is een klein geitje geboren op
de boerderij. Botje wil het geitje graag bewonderen.
Hij komt allemaal dieren tegen maar kan de
geitenstal niet vinden. Wil jij hem helpen?

Je kunt Botje programmeren om hem van de ene naar de andere
plek te laten rijden. Botje begint bij start en moet eindigen bij
de geitenstal. Onderweg moet hij langs andere afbeeldingen.
Pak een afbeelding van de stapel en stuur Botje van start, via de
afbeelding op je kaart naar de geitenstal. Als dat lukt, pak je 2 of
3 afbeeldingen en maak je een langere route.
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LENTEKRIEBELS MET BOTJE
Botje kan je programmeren: opdrachten geven die hij dan gaat uitvoeren
om van het ene naar het andere plaatje te rijden. Je geeft Botje niet
1 opdracht per keer, maar je ‘schrijft’ een programma van meerdere
opdrachten dat hij achter elkaar gaat uitvoeren. Je kunt Botje 4
instructies geven (de oranje knopjes):
Go
Naar voren rijden (1 vakje)
Naar links draaien

Naar rechts draaien
Naar achter rijden (1 vakje)

Kruis

Voordat je een programma gaat schrijven, moet
je eerst zorgen dat hij leeg is: dat het oude programma gewist wordt. Hiervoor druk je op het
blauwe knopje met het kruis.

dus heel belangrijk dat je alle stappen goed
uitdenkt. Bedenk je begin- en eindpunt en denk
goed na welke tussenstappen je daarvoor moet
zetten.

Daarna kun je een programma schrijven door de
instructieknopjes achter elkaar in te drukken.
Als je programma af is, druk je op de groene
knop met GO en dan gaat Botje het programma
uitvoeren.

Je kunt hiervoor de kaartjes gebruiken. Dan
maak je het programma eerst met de kaartjes
en daarna voer je de opdrachten in op Botje.

Bij het schrijven van een programma, is het

Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!
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MET KIKKER OP
FOTOAVONTUUR

Kikker beleeft een heleboel avonturen, wil jij
met hem mee? Neem Kikker of een van zijn
vriendjes mee naar avontuurlijke plekken in
het gebouw en maak een foto op die plekken.
Zo kunnen we zelf een avonturenboek van
Kikker maken.
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MET KIKKER OP FOTOAVONTUUR
Kikker en zijn vriendjes willen graag wat meer zien van het gebouw en daarom
ga je met ze op avontuur. En dat avontuur wil je natuurlijk voor altijd vastleggen,
daarom maak je foto’s van Kikker en zijn vriendjes op de leukste plekken. Bedenk
van tevoren waar Kikker en zijn vriendjes naar toe zouden willen, of loop rond op
zoek naar leuke plekken.
Je kunt foto’s maken met de iPad:
1. Ga op zoek naar een leuke plek in het gebouw
2.	Plaats Kikker of een van zijn vriendjes op
deze plek
3. Open de camera-app

4.	Zorg dat je beeld goed scherp is en dat de
knuffels goed te zien zijn
5.	Maak een foto door op het witte rondje te
klikken

6. Doe dit op een paar plekken
7. Als je klaar bent ga je naar de app foto’s

8.	Kies de leukste foto’s uit en gooi de rest weg
door op de foto te klikken en dan op het
prullenbakje te klikken

9. Maak eventueel een collage van deze foto’s

Let op:
•	Zorg ervoor dat de foto’s scherp zijn. Je kunt focussen door op het beeld
te tikken wanneer de foto-app geopend is en je richt op het voorwerp dat
je wilt fotograferen
•	Zorg ervoor dat er geen vingers voor de lens zitten
•	Hou het foto-maak-knopje niet ingedrukt, dan maakt die namelijk heel
veel foto’s achter elkaar
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KUKELESTOPMOTION!

Op de boerderij gebeurt een heleboel, net
zoals in het boek Kukele-Poep! Maak jij een
korte stopmotionfilm over de boerderij?

Bedenk een verhaaltje en maak een scène met de spulletjes die
je wilt gebruiken. Je maakt een stopmotionfilm door een
heleboel foto’s te maken waarbij je tussen elke foto de scène
een klein beetje verandert. Die foto’s plakt de app dan achter
elkaar en dan lijkt het net alsof de spulletjes echt bewegen.
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KUKELE-STOPMOTION!
Stopmotion is een filmtechniek waarbij je een filmpje maakt door heel veel foto’s achter
elkaar te plakken tot een filmpje. Na elke foto verander je je opstelling een klein beetje.
Daardoor lijkt het net alsof je materiaal echt beweegt wanneer je het filmpje afspeelt.
1.5 Bedenk een kort verhaaltje
2.5 Kies figuurtjes uit die
passen bij het verhaaltje
3.5 Maak een opstelling (scène)
met de figuurtjes
4.5 Zet de iPad neer voor de
opstelling

9.5 Maak nog een foto
10.5Verschuif weer iets
11.5Maak nog een foto
12.5Ga zo door tot je je hele
verhaal hebt gefotografeerd
13.5Als er een foto mislukt is,
kun je erop klikken en op
het prullenbakje klikken

17.5Vul dan de naam van je film
in

18.5Sla je film op door op select
te klikken en je film te
selecteren
5.5 Open de app Stop Motion
6.5 Klik op New Movie

14.5Je kunt je film kijken door
op het afspeeldriehoekje te
drukken
19.5Druk dan op het vierkantje
met het pijltje naar boven
en druk op export

7.5 D
 ruk dan op de rode knop
om een foto te nemen

8.5 V
 erschuif dan iets in je
opstelling een heel klein
beetje

15.5Als je tevreden bent, druk je
op het pijltje terug

16.5Je kunt je film een naam
geven door op de naam te
klikken
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ER WAS EENS…
EEN STOPMOTIONSPROOKJE!

Maak jij een eigen sprookje? Maak met
de sprookjesfiguren een kort verhaaltje
en maak je eigen stopmotionfilm.

Bedenk een verhaaltje en maak een scène met de spulletjes die
je wilt gebruiken. Je maakt een stopmotionfilm door een heleboel
foto’s te maken waarbij je tussen elke foto de scène een klein
beetje verandert. Die foto’s plakt de app dan achter elkaar en dan
lijkt het net alsof de spulletjes echt bewegen.
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Stopmotion is een filmtechniek waarbij je een filmpje maakt door heel veel foto’s achter
elkaar te plakken tot een filmpje. Na elke foto verander je je opstelling een klein beetje.
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BOTLEY ZOEKT
EEN VRIENDJE

Robot heeft een briefje gekregen waarin staat dat
iemand hem leuk vindt, maar hij weet niet van wie
het briefje komt. Robot gaat op zoek. Maar hij is al
ver van huis en kan de weg niet meer terug vinden.
Hij voelt zich erg alleen. Kan Botley het parcours
naar Robot overwinnen en zijn vriendje worden?

Je kunt Botley programmeren om het parcours af te leggen.
Het parcours bestaat uit twee delen:
Deel 1 - zwart witte kaarten: start op de zwarte lijn en ga over
het pad en stop bij de gekleurde kaarten
Deel 2 - gekleurde kaarten: start op een blauwe kaart en volg
de kaarten naar de groene kaart.
Lukt dit? Gebruik dan de obstakels en de blokjes.
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BOTLEY ZOEKT EEN VRIENDJE
Met Botley kan je twee verschillende dingen: hij kan lijnen volgen en je kunt hem
programmeren om opdrachten uit te voeren.
Lijnen volgen
Botley kan lijnen volgen met een sensor aan de
onderkant. Hiervoor moet je de powerknop aan
de onderkant op de juiste stand zetten: line.
Plaats dan de sensor aan de onderkant aan het
begin van de lijn en dan gaat Botley vanzelf de
lijn volgen.

Bij het schrijven van een programma, is het dus
heel belangrijk dat je alle stappen goed uitdenkt. Bedenk goed hoe je van je beginpunt naar je
eindpunt gaat komen.
Let op: je schrijft dus een programma waarmee
je in één keer van je beginpunt naar je eindpunt
komt. Je geeft niet steeds losse instructies!
Stap 2: Voer de stappen die Botley moet zetten
in op de afstandsbediening.
1. Zet Botley op Code

Botley Programmeren
Botley kan je programmeren: instructies geven
die hij dan gaat uitvoeren. Je geeft Botley niet
1 instructies per keer, maar je ‘schrijft’ een
programma dat hij achter elkaar gaat uitvoeren,
bestaande uit meerdere instructies.
Je wil Botley een parcours laten afleggen, en
daarvoor heeft hij verschillende instructies
nodig.
Stap 1: Voordat je de opdrachten aan Botley
gaat geven, moet je eerst bedenken welke
stappen Botley allemaal moet zetten. Hiervoor
gebruik je de programmeerkaartjes. Leg de
kaartjes van de stappen achter elkaar zodat je
het hele programma hebt.
Botley kan de volgende stappen zetten:

Naar voren (groen)

Naar achter (rood)

Naar links (geel)

Naar rechts (blauw)

2.	Zorg ervoor dat er geen ander programma
meer inzit: druk op de prullenbak.
3.	Voer de stappen in: de knopjes zien het
hetzelfde uit als de kaartjes waarmee je het
programma hebt gemaakt.

4.	Druk op de grote groene knop om Botley het
programma te laten uitvoeren.
Bonus
Lukt dit allemaal? Maak het jezelf dan moeilijker
door een eigen parcours te bouwen, obstakels
toe te voegen of de loopknop te gebruiken.
Daarmee kun je een stapje herhalen. Dit doe je
door op het loopknopje te drukken, dan op de
stap te klikken die je wilt herhalen en dan nog
een keer op het loopknopje.
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CUBETTO
GAAT OP REIS

Cubetto wil het kasteel van ridder Finn van dichtbij
zien. Daarvoor moet hij op reis. Ga je mee?

Je kunt Cubetto programmeren door met de blokjes een programma te
maken op het bord. Laat Cubetto de volgende reis maken:
1. Begin bij de oude eik.
2. Vanaf de eik moet Cubetto 2 blokjes zwemmen. Dan komt hij in de
woestijn waar het droog en zanderig is zodat hij weer op kan drogen.
3. Kies zelf een pad naar de hoge bergen. Je kunt het kasteel zien!
4. Probeer zonder nog een keer nat te worden het kasteel te bereiken.

©Probiblio januari 2021

CUBETTO GAAT OP REIS
Cubetto is een vriendelijke robot die niet zelf kan nadenken en kan alleen maar
bewegen als de kinderen hem hebben geprogrammeerd.
Het programmeerbord
Het programmeerbord dient als de afstandsbediening van Cubetto. Door gekleurde blokjes
in de juiste volgorde in het programmeerbord
te leggen en vervolgens op de blauwe startknop
te drukken zal Cubetto de gemaakte route
afleggen. Op het bord vind je de wachtrij (de
slangvormige rij), de functierij (het rijtje
onderin) en een startknop (de grote blauwe
knop).

Wachtrij

Startknop
Functierij

De gekleurde blokjes
De gekleurde blokjes geven de richting aan
waar Cubetto naartoe moet. Leg ze op de juiste
volgorde in het programmeerbord om te zorgen
dat Cubetto zijn bestemming bereikt.
Groen blokje: 15 cm naar voren (1 vakje)
Paars blokje: 15 cm naar achteren (1 vakje)
Geel blokje: 90 graden naar links
Rood blokje: graden naar rechts
Blauw blokje: voert een functie uit
Zwart blokje:	voert een willekeurige beweging
uit
Crème blokje:	voert het tegenovergestelde uit
van het blokje erna
Programma schrijven
Om een programma te schrijven, plaats je de
blokken in een reeks in de wachtrij op het bord.
Zie je dat de wachtrij kronkelt als een slang?
Dat is de volgorde die je moet volgen. Als je
je programma hebt geschreven, druk je op de
grote blauwe startknop en dan gaat Cubetto
rijden!
Reeks maken
Als je een groep opdrachten vaker wilt geven,
zet je die als reeks in de functierij. Nu kun je
gewoon een blauw blok in de wachtrij plaatsen
voor elke keer dat je die reeks wilt gebruiken.
Dat heet een subroutine.
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CUBETTO
IN DE RUIMTE

Help! Het hondje Laika is er met een raket vandoor!
Vindt Cubetto het lieve hondje ooit terug in het
grote heelal? Help je mee zoeken?

Je kunt Cubetto programmeren door met de blokjes een
programma te maken op het bord.
Zet Cubetto op een startpunt neer, bijvoorbeeld op de
raket. Leg dan het hondje Laika op een van de vakjes neer.
Programmeer Cubetto zodat hij Laika vindt.
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CUBETTO IN DE RUIMTE
Cubetto is een vriendelijke robot die niet zelf kan nadenken en kan alleen maar
bewegen als de kinderen hem hebben geprogrammeerd.
Het programmeerbord
Het programmeerbord dient als de afstandsbediening van Cubetto. Door gekleurde blokjes
in de juiste volgorde in het programmeerbord
te leggen en vervolgens op de blauwe startknop
te drukken zal Cubetto de gemaakte route
afleggen. Op het bord vind je de wachtrij (de
slangvormige rij), de functierij (het rijtje
onderin) en een startknop (de grote blauwe
knop).

Wachtrij

Startknop
Functierij

De gekleurde blokjes
De gekleurde blokjes geven de richting aan
waar Cubetto naartoe moet. Leg ze op de juiste
volgorde in het programmeerbord om te zorgen
dat Cubetto zijn bestemming bereikt.
Groen blokje: 15 cm naar voren (1 vakje)
Paars blokje: 15 cm naar achteren (1 vakje)
Geel blokje: 90 graden naar links
Rood blokje: graden naar rechts
Blauw blokje: voert een functie uit
Zwart blokje:	voert een willekeurige beweging
uit
Crème blokje:	voert het tegenovergestelde uit
van het blokje erna
Programma schrijven
Om een programma te schrijven, plaats je de
blokken in een reeks in de wachtrij op het bord.
Zie je dat de wachtrij kronkelt als een slang? Dat
is de volgorde die je moet volgen. Als je je programma hebt geschreven, druk je op de grote
blauwe startknop en dan gaat Cubetto rijden!
Reeks maken
Als je een groep opdrachten vaker wilt geven,
zet je die als reeks in de functierij. Nu kun je
gewoon een blauw blok in de wachtrij plaatsen
voor elke keer dat je die reeks wilt gebruiken.
Dat heet een subroutine.
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CUBETTO
IN DE STAD

Cubetto heeft tikkertje gespeeld met Kater Harry
en vlinder Vera. Maar nu is hij verdwaalt Harry in de
stad. Alleen vlinder Vera weet de weg naar huis. Kan
iemand hem helpen vlinder Vera te vinden?

Je kunt Cubetto programmeren door met de blokjes een
programma te maken op het bord.
Zet Cubetto op een startpunt neer, bijvoorbeeld op de
fiets. Leg dan vlinder Vera op een van de vakjes neer.
Programmeer Cubetto zodat hij Vera vindt.
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CUBETTO IN DE STAD
Cubetto is een vriendelijke robot die niet zelf kan nadenken en kan alleen maar
bewegen als de kinderen hem hebben geprogrammeerd.
Het programmeerbord
Het programmeerbord dient als de afstandsbediening van Cubetto. Door gekleurde blokjes
in de juiste volgorde in het programmeerbord
te leggen en vervolgens op de blauwe startknop
te drukken zal Cubetto de gemaakte route
afleggen. Op het bord vind je de wachtrij (de
slangvormige rij), de functierij (het rijtje
onderin) en een startknop (de grote blauwe
knop).

Wachtrij

Startknop
Functierij

De gekleurde blokjes
De gekleurde blokjes geven de richting aan
waar Cubetto naartoe moet. Leg ze op de juiste
volgorde in het programmeerbord om te zorgen
dat Cubetto zijn bestemming bereikt.
Groen blokje: 15 cm naar voren (1 vakje)
Paars blokje: 15 cm naar achteren (1 vakje)
Geel blokje: 90 graden naar links
Rood blokje: graden naar rechts
Blauw blokje: voert een functie uit
Zwart blokje:	voert een willekeurige beweging
uit
Crème blokje:	voert het tegenovergestelde uit
van het blokje erna
Programma schrijven
Om een programma te schrijven, plaats je de
blokken in een reeks in de wachtrij op het bord.
Zie je dat de wachtrij kronkelt als een slang? Dat
is de volgorde die je moet volgen. Als je je programma hebt geschreven, druk je op de grote
blauwe startknop en dan gaat Cubetto rijden!
Reeks maken
Als je een groep opdrachten vaker wilt geven,
zet je die als reeks in de functierij. Nu kun je
gewoon een blauw blok in de wachtrij plaatsen
voor elke keer dat je die reeks wilt gebruiken.
Dat heet een subroutine.
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