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PROJEKTUGE 39 BEE-BOT SIMPEL PROGRAMMERING

BEE-BOT SIMPEL PROGRAMMERING

Målet med ugen:

-  At lære eleverne om simpel programmering - ”Hvordan virker Bee Bot?”

-  At lære eleverne selv at kunne programmere Bee Bot til at komme fra A til B

-  At lære eleverne selv at kunne forklare andre elever, hvordan Bee Bot virker

-  At lære eleverne at være ”lærende elever” - at kunne forklare, hvad de er i gang med 
at lære lige nu og selv finde fejl

Andre oplysninger:

Vi har forsat dagens dyr/bogstav selv om vi har projektuge

Bee Bot aktiviteter består i: Kreative aktiviteter, programmering, konstruere baner til 
Bee Bot, spille Bee-bot spil, spil på iPad, laver instruktioner til hinanden.

Arbejdsformer:

Vi arbejder dels med fælles klasseundervisning og instruktioner, dels små grupper på 3 og i
makkerpar

 

Evalueringsmetoder:

Vi tager udgangspunkt i VØL modellen: hvad Ved vi? - hvad Ønsker vi at lære/vide 
mere? - hvad har vi så Lært?

Sidst i forløbet evaluerer eleverne deres udbytte af projektugen = læring - via et skema 
med smilyes

 

NIVEAU 1



KAPITEL FÆRDIG

KAPITEL 2

  1:  Jeg ved, hvad en instruktion er…

  2: Jeg ved, hvad en Bee-Bot er…

  3: Jeg kan få Bee-Bot til at bevæge sig…

  4: Jeg kan gennemføre level 1-2 på Bee-Bot i-Pad…

  1: Jeg kan forklare min lærer, hvordan Bee-Bot
fungerer…

  2: Jeg kan få Bee-Bot til at bevæge sig på en bane
med få eller nogle fejl…

  3: Jeg kan bevæge Bee-Bot på en bane med
bogstaver, farver, tal, mønstre…

  4: Jeg kan gennemføre level 3-12 på Bee-Bot i-Pad…

NIVEAU 2

  1: Nu kan jeg hjælpe andre…

  2: Nu kan jeg selv få øje på mine fejl…

  3: Nu kan jeg selv rette mine fejl…

  4: Nu kan jeg få Bee-Bot til at bevæge sig på en bane
uden fejl…

  5: Jeg kan selv fremstille en Bee-Bot- bane…

  6: Jeg kan selv skrive en instruktion på en
”hjemmelavet” BB-bane…

  7: Jeg kan gennemføre over 12 baner på Bee-Bot i-
Pad…

NIVEAU 3
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  1: Jeg kan forklare min lærer, hvordan Bee-Bot
fungerer…

  2: Jeg kan få Bee-Bot til at bevæge sig på en bane
med få eller nogle fejl…

  3: Jeg kan bevæge Bee-Bot på en bane med
bogstaver, farver, tal, mønstre…

  4: Jeg kan gennemføre level 3-12 på Bee-Bot i-Pad…

  1: Nu kan jeg hjælpe andre…

  2: Nu kan jeg selv få øje på mine fejl…

  3: Nu kan jeg selv rette mine fejl…

  4: Nu kan jeg få Bee-Bot til at bevæge sig på en bane
uden fejl…

  5: Jeg kan selv fremstille en Bee-Bot- bane…

  6: Jeg kan selv skrive en instruktion på en
”hjemmelavet” BB-bane…

  7: Jeg kan gennemføre over 12 baner på Bee-Bot i-
Pad…

NIVEAU 3


