NAAM:

“Spelenderwijs leren kinderen programmeren”

(T)HUISWERKBLAD PROGRAMMEREN
In ons vorige (t)huiswerkblad hebben we het al kort over een algoritme gehad. Een algoritme? Wat is dat?
Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden.

Wat góéééd!
MAAR WAT BEDOELEN WE NOU
EIGENLIJK MET DEZE PRACHTIGE ZIN?

SCAN DEZE QR-CODE EN GA DIRECT
NAAR EEN DUIDELIJKE UITLEG

Nog even wat voorbeelden van (voor jullie bekende) algoritmes:
1
In een doos Lego zitten heel veel losse stukjes. Het probleem is heel eenvoudig: “Hoe
maken we met deze losse stukken dezelfde constructie als het voorbeeld op de doos?”.
Hiervoor gebruiken we de handleiding, een reeks van instructies die ons naar het
gewenste doel begeleidt.
2
Wanneer je iets wil gaan bakken of koken is het hartstikke handig om een recept te volgen.
Hierin wordt namelijk stap voor stap uitgelegd hoe je van je beginsituatie tot een lekker
gerecht komt. Het lekkere gerecht is dan je gewenste doel!

YES
Ik begrijp het!

Hmmm! Dat laatste voorbeeld…
Laten we gaan oefenen met pannenkoeken.
Ga snel naar de volgende pagina!

OPDRACHT:
We hebben zin in pannenkoeken. Om pannenkoeken te bakken heb je een recept
(algoritme) nodig.
Helaas staat ons algoritme niet in de juiste volgorde. Ons gewenste doel wordt op deze
manier niet bereikt. Help je mee om de juiste volgorde te bepalen?
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Zet het recept in de goede volgorde:
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De pannenkoek is klaar!
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Draai de pannenkoek om en bak de pannenkoek nog 1-2 minuten aan de andere kant
Pak een koekenpan en verwarm een klont boter in de pan
Mix de ingrediënten net zo lang in de grote kom totdat alle klontjes zijn verdwenen en je een
mooi glad beslag hebt
Als je een mooi glad beslag hebt, kun je beginnen met het bakken van de pannenkoeken
Meng de eieren, bloem en melk in de grote kom
Schep met de soeplepel wat beslag in het midden van de pan
Bak de pannenkoek 2-3 minuten totdat de bovenkant droog is

De juiste volgorde is: (het eerste antwoord hebben we al ingevuld)

zin

6

Laat de volgorde controleren door een volwassene, vervolgens kun je er natuurlijk
maar op één manier achter komen of de volgorde goed is.

TESTEN!!! Eet smakelijk!
BREINBREKERS:
Nog wat extra lastige oefeningen die aansluiten op de opdrachten van ons vorige werkblad.
Bij deze 3 opdrachten mag je bepaalde knoppen van de Bee-Bot niet gebruiken.
Moeilijk maar… er is een uitkomst!
1

De Bee-Bot moet naar de letter S maar je mag

niet gebruiken.

Hoe doe je dat? Noteer hieronder je pijltjes-algoritme.
antwoord:
2

De Bee-Bot moet naar de letter G maar je mag
niet gebruiken.
Hoe doe je dat? Noteer hieronder je pijltjes-algoritme.
antwoord:

3

De Bee-Bot maakt het woordje VOER maar je mag

niet

gebruiken. Noteer hieronder je pijltjes-algoritme. (bij elke letter gebruik je de pauze knop)
antwoord:

