
BEE-BOT BREUKEN

Dankjewel voor het downloaden van de materialen voor de Bee-Bot basismat breuken. 
Dit is een gratis download. Wellicht dat we in de toekomst ook uitgebreide pakketten 
voor een klein prijsje aan gaan bieden. Wanneer je daar interesse in zou hebben, laat 
dan even een berichtje achter onder het blogbericht.

Spelvariaties
Je kunt de mat op verschillende manieren gebruiken. We zullen je laten zien welke 
varianten er zijn. Centraal in deze download staat echter de zelfcorrigerende variant: 
uniek in zijn soort!

- Vrij spelen: doe de kaarten op een willekeurige volgorde in de mat. De kinderen 
kunnen alleen of samen met de Bee-Bot spelen. Allereerst kunnen ze de 
mogelijkheden van de Bee-Bot verkennen (zie ook de algemene mogelijkheden van de 
Bee-Bot op Onderwijswereld-PO);

- Elkaar opdrachten geven: De kinderen geven elkaar opdrachten: rij van 2/5 naar 3/9 
bijvoorbeeld. Of: Rij van 3/6 naar een gelijknamige breuk. Of: Rij van 2/4 naar een 
breuk met evenveel waarde. Hiermee kunnen ze elkaar en elkaars kennis uitdagen;

- De zelfcorrigerende variant: Doe de kaarten in de map zoals uitgelegd hieronder. Pak 
de kaartjes met opdrachten, schud deze, en leg ze in een stapel op tafel. Zet de Bee-
Bot op de startkaart op de mat. De eerste leerling kijkt op het bovenste kaartje dat op 
tafel ligt. Hij programmeert de Bee-Bot zo, dat deze uitkomt op het antwoord dat past 
bij de opdrachtkaart. Hij laat de Bee-Bot naar dat kaartje rijden, en geeft aan of de 
Bee-Bot uiteindelijk op het juiste kaartje is aangekomen (heeft hij goed 
geprogrammeerd?). Vervolgens draait hij zijn opdrachtkaartje om, om te checken of 
het antwoord inderdaad juist is.

De mat(erialen) klaarmaken
Het is belangrijk dat de kaarten op de juiste plek in de mat worden gedaan. Doe hierop 
nog een dubbele check voordat je begint. Wanneer de kaarten op de juiste plek zitten, is 
dit spel namelijk zelfcorrigerend! De kinderen kunnen zelf zien of ze het juiste antwoord 
gegeven hebben. Zie de volgende pagina voor de juiste indelingen.

Tip: lamineer voor gebruik alle kaarten. Hierdoor worden ze extra duurzaam en kun je ze 
echt jaren gebruiken!
De opdrachtenkaartjes knip je eerst uit, en deze plak je dubbel. Pas daarna lamineren.

Ik wens je veel plezier met deze download,
Esther 



Klaarmaken van de mat
Doe de kaarten precies volgens het voorbeeld in de mat. Check en dubbelcheck.
Zit alles goed? Dan kun je starten. Veel plezier!

start



Klaarmaken van de mat
Doe de kaarten precies volgens het voorbeeld in de mat. Check en dubbelcheck.
Zit alles goed? Dan kun je starten. Veel plezier!

start



start

















































start
















































