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Beebot mat thema dierentuin 
 
 
 
 
In dit document vind je alle benodigdheden voor een beebot mat met als 
thema dierentuin. 

Àat heb je zelf nodig: 

- Beebot 
- Transparante mat met 4x6 vakken 

 

Print en lamineer de opdrachtkaartjes en de kaarten voor in de transparante 
mat. Op het voorblad zie je hoe de mat eruit moet komen te zien.  

 

De leerlingen leren met deze mat: 

- Programmeren 
- De begrippen links en rechts 
- De richtingen noord, oost, zuid west. 
- De namen van dierentuindieren 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Begin bij de olifanten. 
Ga 3 vakjes richting 
zuid. Àaar ben je nu? 

Begin bij de bruine 
beer. Rij 4 vakjes 

richting zuid. Àaar ben 
je nu? 

Begin bij de krokodil. 
Rij 4 vakjes richting 

oost. Àaar ben je nu? 

Je bent bij de olifant 
maar wil naar de aap. 

Rij er snel heen! 

Je speelt in de 
speeltuin maar je 

moeder is bij de bruine 
beer. Ga er snel heen! 

Je bent bij de leeuw. 
De papegaai wordt 
gevoerd, dat wil je 
niet missen, ga snel! 

Je bent bij de krokodil. 
Àelk dier is rechts van 

je? Rij daar heen.  

Je bent bij de panda. 
Àelk dier is links van 
je? Rij daar heen.  

Je bent bij de ingang 
en moet naar de wc, 
rij van de ingang naar 

de wc. 

Je bent bij de leeuw. 
Je wilt graag spelen, 

ga snel naar de 
speeltuin.  

Je staat bij de ingang 
en hoort een gek 

geluid. Ga kijken of 
het nijlpaard geluid 

maakt! 

Je begint bij een roze 
dier en gaat naar een 
dier met een lange nek. 

Àelk dier is dat? 

Je bent bij de giraffe 
maar wil naar de 
panda. Ga er snel 

heen! 

Je bent bij de bruine 
beer maar kan hem 

niet vinden, Daarom ga 
je naar de olifant.  

Vind je ook niet dat 
het nijlpaard op een 
olifant lijkt? Rij van 
nijlpaard naar olifant 
om het te bekijken. 

Rij maar Rij maar  Rij maar 



Rij maar Rij maar Rij maar 

Rij maar Rij maar Rij maar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beebotkaarten voor in de 6x4 transparante mat















































 


