
Voor wie: groep 7 & 8
Doel: de uitdaging is ontworpen vanuit de STEAM-gedachte. ICT, technologie, engineering,
kunst en wiskunde worden in dit ontwerp benadrukt. Tevens issamenwerken in groepjes
en onderling een groot onderdeel van de 'challenge'.
Tijdsduur: Een dag
Benodigheden: plattegrond in de vorm van grote platen, knutselmateriaal en spullen van
het iXperium.
Samenvatting informatie op een Trello-bord:
https://trello.com/b/T0kpMVu1/ingredi%C3%ABnten-lego-challenge-ixperium-arnhem

Inleiding
De leerlingen uit één groep worden verdeeld in 4 subgroepen en nemen deel aan de Lego
Mindstorms Challenge, waar kinderen een lastige "missie" moeten oplossen met behulp
van een robot. Gedurende het project vormen voor de leerling sportiviteit, samenwerken
en respect voor elkaar de kern van de uitdaging. De leraar leert werken vanuit een andere,
meer coachende rol. De uitdaging is ontworpen vanuit de STEAM-gedachte. Wetenschap,
technologie, engineering, kunst en wiskunde worden in dit ontwerp benadrukt.

LEGO Challenge 

https://trello.com/b/T0kpMVu1/ingredi%C3%ABnten-lego-challenge-ixperium-arnhem


LEGO Challenge

2X Lego Mindstorms 
2X laptop 
1X ipad (of ander device om te filmen en deze film te bewerken).  
6X Schommel en 6X diamanten  (plaatje boven)

De plattegrond zijn 2 MDF platen, 60 X 122 cm van 4 mm dik, aan elkaar geplakt. De
plattegrond is verdeeld in 49 cellen van 17 cm x 17 cm. 
Allerlei (kosteloos) materiaal voor aankleding grondplaat; Verf, scharen, karton, etc etc Op de
plattegrond zijn er plekken waar 'het team' objecten, struiken en eigen improvisaties  moet
plaatsen. Wat overblijft is de route die de Mindstorms moet volgen (de zwarte lijn). 

Thema voor de Challenge: 
Robots in de wereld van 2040 

Jullie school krijgt per groep de volgende materialen te leen: 

De school zorgt per groep voor:

De groep moet je verdelen in 4 teams
Team 1: Het bouwen van de objecten en struiken en het schilderen van de grondplaat. 
Team 2: Een presentatie maken in maximaal 3 minuten. In de presentatie moet de groep 
 nadenken over wat het thema voor onze wereld betekent. 
Team3: Een film, op de iPad, van het hele project in maximaal 3 minuten.
Team 4: Het programmeren van de robot voor de uitdaging.

Spelregels: 
- Aan de grondplaat met de plattegrond mag niets gewijzigd worden. De objecten erin  worden
gemaakt naar eigen ideeën.  
- Alle objecten, struiken en improvisaties moeten het oppervlak van 15 cm x 15 cm  hebben en
precies in het midden van de cel worden geplaatst. Het is niet toegestaan dat objecten enz.
overhangen in andere cellen. Ook de schommel met de diamant  moet hieraan voldoen.  
- Het is een keuze om de diamanten van de schommels te rijden. Aan de ene kant  verdient een
robot er bonustijd bij, maar er zit ook een risico aan. Het programma  wordt ingewikkelder en de
robot kan iets uit het lood gaan lopen, waardoor deze van  het parcours raakt.  
- De diamant staat op een schommel. Als je een diamant er vanaf rijdt, wordt er zeven seconden
per diamant terugverdiend in tijd. Dit wordt afgetrokken van de totale tijd  die de robot nodig heeft
om van start tot finish te rijden. 
- Door het vermogen op de Mindstorms te vergroten, heb je minder seconden nodig  om de
uitdaging te voltooien.



Lego Challenge

Een locatie waar ruimte is voor leerkrachten, leerlingen (en eventueel ouders).
Elke groep moet hun plattegrond tonen en uitleggen.
Elke groep moet een presentatie geven over wat het thema voor onze wereld betekent.
Elke groep moet de film van het project laten zien.
Elke groep heeft twee kansen om de uitdaging te voltooien.

The Challenge (Dit gedeelte moet je als school zijnde zelf invullen)

Voor elk onderdeel, de plattegrond, presentatie, film en de uitdaging, ontvangt de groep punten. De
jury geven punten van 6 tot 10.

De groep met de meeste punten wint de uitdaging


