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Techniek om ons heen

Lees de uitleg over het verhschil tussen robots en machines.
De man maait het gras.
De man duwt de gras-maai-machine.
De man beslist waar hij maait.
De machine maait.
Zonder de man doet de machine niets.
Zie jij een mens? Nee!
Dit is een gras-maai-robot!
Hij beslist zelf waar hij gaat.
Een robot kan meer dan een machine.
Hij reageert op zijn omgeving.
Is het een robot of een machine?
Ik onderzoek
bommen.
•
mixer

Machine

Ik onderzoek een
komeet.
•
Citruspers

Robot

•
Zaag

•

•
stofzuiger
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Kijk goed naar de 2 plaatjes en trek een lijn naar de juiste zinnen.

 Aan deze lopende band
werken mensen

 Aan deze lopende band
werken robots.

 Aan deze lopende band
worden koekjes gemaakt.

 Aan deze lopende band
worden auto’s gemaakt.
Dit is een onder-zee robot.
Hij onderzoekt de zee-bodem.
Het is hier heel diep en gevaarlijk.
Te gevaarlijk voor mensen.
Robots kunnen ook heel goed zwaar , vies
en saai werk doen. Handig!

Weet jij waarom robots worden gebruikt?
gevaarlijk

saai

zwaar vies

Een robot ruimt bommen op want dat werk is…….
Een robot wast vliegtuigen want dat werk is …………
Robots maken 10.000 auto’s want dat werk is……….
Een robot onderzoekt de zeebodem want dat werk is
Een robot onderzoekt een vulkaan want dat werk is…
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Het onkruid moet uit de tuin. Wat moet tuin-robot Robbie kunnen?

□
□
□
□
□
□
□

een schroef kunnen vast-draaien
een bloem herkennen
een gat graven
onkruid herkennen
over bobbels lopen
rondjes zwemmen
liedjes zingen

Teken jou robot. Wat moet jou robot kunnen?

Mijn robot moet …..

□
□
□
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Lees de uitleg over de sensor.
Is je pannenkoek aangebrand?
Dan hoor je piep-piep-piep-piep.
Hoe kan dat?
In de brandmelder zit een sensor.
De sensor “ruikt” de rook.

Wat kan een sensor allemaal? Trek een lijn naar de juiste zinnen.

 De sensor van de buitenlamp “ziet”
of er iemand langs loopt.

 Als de licht-sensor ziet dat het te
donker is voor een foto dan flitst de
camera.

 Als de sensor iemand langs ziet
lopen, gaan de schuifdeuren open.

 Als de sensor voelt dat het te koud
wordt, dan gaat de verwarming
aan.

 Als de sensor rook “ruikt” dan gaat
het alarm af.
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Weet je nog hoe de stroom-kring werkt?
Als de stroom-kring open is dan is de lamp uit.
Als de stroom-kring dicht is, dan is de lamp aan.
Schrijf de woorden in de juiste vakjes: batterij / stroomdraad / lamp / schakelaar

Als de stroomkring dicht is, gaat het aparaat aan………. .
Als de sensor rook ziet, dan is de stroom-kring dicht.
Dan gaat de pieper aan / uit.

Als de sensor beweging ziet, dan is de stroom-kring dicht.
Dan gaat de lamp aan / uit.

Als de sensor beweging ziet, dan is de stroomkring dicht.
De deur gaat open / dicht .

Als de sensor voelt dat het te koud is, dan is de stroomkring is
dicht. De verwarming gaat dus uit / aan.
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Lees de uitleg over de slimme vragen en maak de oefening.
Hoe denkt een robot?
Heeft een robot hersenen?
Denkt hij net als jij?
Een robot denkt als een computer: 0 of 1.
0 = nee en 1 = ja.
Dit is het spel: “Wie is het?”
Je mag alleen met JA of NEE antwoorden.
Net als een computer.
Als je slimme vragen stelt, dan win je!

Kijk goed naar de plaatjes op het knipblad en schrijf de anwoorden op:
Hoeveel vrouwen zijn er? ___

Hoeveel mensen heten Victor? ____

Hoeveel mensen hebben bruine ogen? _____

Hoeveel mensen heten Maria? _____

Hoeveel hebben een zwarte baard? ___

Hoeveel hebben een hoed op? ____

Welke vragen mag je stellen?
Mag je vragen: Hoe heet jij?

Deze vraag mag wel / niet.

Mag je vragen: Welke kleur haar heb jij?

Deze vraag mag wel / niet.

Mag je vragen: Heb jij een bril?

Deze vraag mag wel / niet.

Mag je vragen: Heet jij Eric?

Deze vraag mag wel / niet.

Wat is een slimme vraag als je met dit spel begint?
Ben jij een vrouw?

Dit is

wel / niet

een slimme vraag

Heb je een zwarte baard?

Dit is

wel / niet

een slimme vraag

Heet je Anita?

Dit is

wel / niet

een slimme vraag
6

8

3

Techniek om ons heen

Knipblad: “Wie ben ik”
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Oefening 1 met de kaartjes van “Wie ben ik”.
Vraag

Antwoord.

Ben ik een vrouw?

nee

Heb ik bruine ogen?

nee

Heb ik een bril?

ja

Hoeveel kaartjes mogen weg?

Wie ben ik? ______________________

Oefening 2 met de kaartjes van “Wie ben ik”.
Vraag

Antwoord.

Ben ik een man?

ja

Heb ik een snor?

nee

Heb ik een baard?

ja

Heb ik bruine ogen?

ja

Heb ik een bril?

ja

Hoeveel kaartjesmogen weg?

Wie ben ik? ______________________
Welke vraag was niet zo slim?_________________

Oefening 3 met de kaartjes van “Wie ben ik”.
Vraag

Antwoord.

Ben ik een vrouw?

ja

Heb ik kraaltjes in mijn haar?

nee

Heb ik oorbellen in mijn oren?

ja

Heb ik een hoed of een pet?

nee

Heb ik een bruine ogen?

ja

Hoeveel kaartjes mogen weg?

Wie ben ik? ______________________
Welke vraag was minder slim?_____________________________
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Lees de uitleg over de lerende mens.
Dit kindje is 1 jaar oud.
Hij probeert alle gaatjes van de blokken-stoof.
Hij weet nog niet in welk gat het blokje past.
Als hij veel oefent, dan leert hij het wel.
Dan hoeft hij niet meer te proberen.
Waar moeten de vormen in? Teken de pijlen.
Vroeger vond jij dit ook moeilijk. Nu is het een makkie!!
Jij hebt dit zelf geleerd.
Een computer kan niet zelf leren.
Een computer probeert en probeer en probeert, altijd maar weer, maar wel heel snel.

Werk nu als een computer en probeer alle vormen in alle gaatjes:
Schrijf als een computer: Past de vorm schrijf dan 1.

0

Past de vorm niet schrijf dan 0.

1

Hoe vaak moet jij proberen voordat alle 5 vormen in de stoof zitten? _____ keer.
Hoe vaak moet de computer proberen voordat alle 5 vormen erin zitten? ______ keer.
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Lees de opdracht over Robbie en geef antwoord op de vragen: schrijf JA of NEE.
Dit is boer Hans.
Onkruid wieden vindt hij saai.
Robbie moet het doen.

Robbie

Gras is onkruid.
Paardenbloemen ook!
Een tulp is geen onkruid.
Een tulp moet blijven staan.
Robbie mag alleen JA of
NEE antwoorden!
1 Zie ik een bloem?
2 Zie ik groen?
3 Zie ik geel?
4 Zie ik rood?
5 Zie ik roze?
6 Zie ik kartel -blad?
7 Is het onkruid?

Welke 2 opdrachten moet je in het computer-hoofd van Robbie programmeren?
Als de plant een bloem heeft moet je hem laten staan.
Als de plant een roze bloem heeft, moet je hem eruit wieden.
Als de plant GEEN bloem heeft moet je de plant eruit wieden.
Als de plant een gele bloem heeft, dan moet je die plant wieden.
Als de plant een kartel-blad heeft, moet je de plant eruit wieden.
Als de plant een groen blaadje heeft, dan moet je die plant eruit wieden.
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Hoe herkennen je hersens een dier? Trek een lijn naar de juiste zin.
Misschien is het
een hond?

Wat beweegt er
achter de struik?

Ik herken die kop
meteen!!
Ik wacht niet , ik ga
meteen vluchten!

Het is een gorilla!

Het meisje herkende de gorilla al aan een heel klein stukje. Haar hersens hebben
geleerd hoe een gorilla eruit ziet. Kun jij dat ook?

Schrijf de juiste cijfers van de dieren onder de foto-stukjes. Kies uit:

1= paard / 2= nijlpaard / 3= krokodil / 4= tijger / 5= olifant / 6= kat / 7=dolfijn / 8= hert.

Voor welke dieren vlucht jij? Maak de namen van deze dieren rood.
Is het belangrijk dat onze hersenen een gevaarlijk dier snel herkennen?
Ja, dat is belangrijk, dan kunnen we snel vluchten voor gevaar.
Nee, dat is niet belangrijk, dit is alleen maar een spelletje.
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Experiment 1: doe de arm beweging op de plaatjes na. Waar beweegt je arm?
Arm ontspannen

Maak een vuist
4

1

3

2

1

De schouder bewoog.

Ja

Nee

2

De elleboog bewoog.

Ja

Nee

3

De pols bewoog.

Ja

Nee

4

De vingers bewogen.

Ja

Nee

Experiment: doe een gum in je etui.
1

Bewoog jou schouder?

Ja

Nee

2

Bewoog jou elleboog?

Ja

Nee

3

Bewoog jou pols?

Ja

Nee

4

Bewogen jou vingers?

Ja

Nee

Als de robot arm jou gum in je etui moet
doen…..
Op welke plekken moet de arm dan
bewegen?
Zet een pijl → bij de 4 plekken.
Hoeveel motortjes zijn er nodig? _____
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Lees de uitleg over robot Asimo.
Dit is ASIMO.
ASIMO is een robot.
Er is al meer dan 25 jaar aan ASIMO gewerkt.
Eindelijk kan ASIMO een beetje rennen.
Hij rent 3 kilometer per uur, dat is best langzaam.
ASIMO praat als een com-pu-ter.
Als je tegen ASIMO voetbalt, dan win jij het zeker!!
Alles wat ASIMO doet is door mensen in-ge-programeerd.

Wie kan het beter, een mens of een robot?
mens

robot

Steeds hetzelfde doen
Rekenen
Voetballen
Informatie begrijpen
Leren

Hieronder zie je Arjen-Robbie, de voetbal robot. Schrijf op wat hij allemaal moet
kunnen om te winnen van de echte Arjen Robben.

Arjen-Robbie
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