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http://www.robotnoerderiet.dk/roborobo

 Der findes forskellige måtter, som kan bruges sammen med BeeBots, men det er også nemt at udvikle sine egne. BeeBot'en
programmeres ved at indtaste den ønskede sekvens på knapperne øverst og trykke ok.

 Der er 7 knapper oven på BeeBot’en: pil frem, til højre, til ventre, og pil tilbage, desuden er der en pause-knap, som fx kan 
bruges som en ventefunktion indtil en anden BeeBot er kørt forbi, så er der en Go-knap så man kan sætte sit program i gang, 
og selvfølgelig en X-knap til at slette sit program. Den er helt analog, men der findes en app til iPad som også hedder Bee-Bot.

 Man trykker på pilene og derefter på ”Go” og så kører BeeBot, 15 cm af gangen, den ”programmering” den har fået besked 
på. BeeBot kan ”huske” op til 40 inputs. 

 De medfølgende måtter giver et utal af anvendelsesmuligheder i alle fag i skolen, men kan også bruges både i daginstitution 
og SFO. Hvis man har lyst til at designe sine egne måtter, er der en måtte med i klar plast med lommer. Man kan også bare 
lade den køre på en selvbygget bane på gulvet.

http://www.robotnoerderiet.dk/roborobo

http://www.robotnoerderiet.dk/roborobo
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I gang med Bee-Bot

 Hvordan er Bee-Bot indrettet?

 Hvad kan Bee-Bot?

 Hvordan kan vi bruge Bee-Bot?

 Hvordan kan eleverne bruge Bee-Bot?

Sophie Hovdekorp har skrevet bogen: "Go-Go Bee-Bot" om at 
bruge Bee-Bot/Blue-Bot i undervisningen, med 
undervisningsforløb lige til at tage og gå i gang med. Bogen 
låner man med, når man låner et Bee-Bot/blue-bot sæt i 
udlånssamlingen.

http://www.podconsultsbutik.dk/go-go-bee-bot-bog-med-25-paedagogiske-ovelser


Herfra kan du låne Bee-Bot:
http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-
1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20Bee-Bot&orderby=title&SearchID=32ce55f1-ee41-
4a96-a52b-ea7152a33fc4&ClassesWithOr=1&index=1

Ring til Informationssamlingen hvis der er spørgsmål vedr. bestilling af materialer. Tlf 72 48 19 20 

http://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=1&pageSize=6&search=emneord:%20Bee-Bot&orderby=title&SearchID=32ce55f1-ee41-4a96-a52b-ea7152a33fc4&ClassesWithOr=1&index=1


Tak for i dag og god fornøjelse med Bee-Bot

https://www.youtube.com/watch?v=leBEFaVHllE

”Alt i alt en række sjovt tilbehør, der holder dig og dine børn beskæftiget i timevis med ruteplanlægning, 
programmering og retningsbestemt leg. Det er en sjov og god måde at lære børn om retninger, og de kan bruge 
masser af tid på at bygge deres egne baner med de medfølgende kort.”

https://www.youtube.com/watch?v=leBEFaVHllE

