les 16 doe het zelf

doolhof
Beweeg door het doolhof en verzamel
punten. Als je de muren raakt ben je af.

race
Scheur met een raceauto over het parcours
en probeer je rondetijden te verbeteren.

pong
Speel tennis op het beeldscherm met het
klassieke computerspelletje pong.

mep een mol
Wanneer een mol boven de grond komt;
geef hem een tik!

flappycat
Maak je eigen flappybird, met gevaar en
lekkere hapjes.

interactief prikbord
Vertel iets over jezelf of over je hobby.

animatie
Vertel stap voor stap een verhaal of gedicht
en maak daar bewegende plaatjes bij.

e-card
Verras familie of vrienden met een
bewegende verjaardags-, kerst of
nieuwjaarskaart.

les 16 doe het zelf doolhof

Beweeg door het doolhof en verzamel
punten. Als je de muren raakt ben je af.
Sprites: ACHTERGROND, SPELER, PUNT, BEESTJE

bijvoorbeeld zoiets:

PUNT

ACHtergrond

doolhof
teken een doolhof

zet ergens een punt neer
{herhaal Z
{ga naar willekeurige positie v}
{wacht tot ö } <raak ik speler v ?>
{verander score v metM1J

naar boven, naar beneden, naar links en
naar rechts:
{als ö dan Z
<toets pijltje omhoog v ingedrukt?>
{richt naar M0vN graden}
{neem M10N stappen}

beestje

SPELER

beweeg door het doolhof

laat gevaarlijke beestjes
rondscharrelen
{herhaal Z
{neem M5N stappen}
<raak ik kleur ô ?> {draai i MN graden}
(willekeurig getal tussen M90N en M-90L
<raak ik speler v ?> {stop alle scripts v}

Als je de muren raakt ben je af.
<raak ik kleur ô ?> {stop alle scripts v}

EXTRA

meer gevaarlijke beestjes

EXTRA Als je genoeg punten hebt gehaald:
nieuwe levels met andere doolhoven

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
doolhof

les 16 doe het zelf race

Scheur met een raceauto over het parcours
en probeer je rondetijden te verbeteren.
Sprites: ACHTERGROND, RACEAUTO

geel is start, rood is finish

raceauto

ACHtergrond

doolhof
teken een raceparcours

gas geven
<toets pijltje omhoog v ingedrukt?>
{neem M5N stappen}
als je van de baan af raakt stopt de auto:
<raak ik kleur ô ?> {neem M-5N stappen}
en sturen
<toets pijltje rechts v ingedrukt?>
{draai i M3N graden}

EXTRA

raceauto

raceauto

teken een auto

rondetijden
<raak ik kleur ô ?> {zet tijdklok op nul}
<raak ik kleur ô ?> {maak rondetijd v } (tijdklok)

een rondetijdenlijst

Voor een rondetijdenlijst maak je een lijst aan: (rondetijden). Ook heb je nog een variabele nodig:
(ronde). Je gebruikt nu alleen de finish op je raceparcours. Zet het onderstaande script onder een
vlaggenhoedje. Het rondetijden-gedeelte uit het andere script heb je nu niet meer nodig.
w ƒ wordt aangeklikt}
{herhaal Z
{als A <raak ik kleur ô ?> Bdan Z
		{maak rondetijd v (tijdklok) }
		{verander ronde v metM1J
		{voeg (rondetijd) toe opM (ronde) N van rondetijden v}
		{zet tijdklok op nul}
		{wacht tot A <niet A <raak ik kleur ô ?> I B

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
race

les 16 doe het zelf pong

Speel tennis op het beeldscherm met het
klassieke computerspelletje pong.
Sprites: ACHTERGROND, BAl, blokje
ACHtergrond

teken een speelveld
met onderin een kleurvlak

EXTRA

score

(score)
{maak score v }
{verander score v met }

EXTRA

gebruik twee ballen

EXTRA
bal

{ga naar x: M0N y: M180J
{richt naar M90vN graden}
(willekeurig getal tussen M160N en M200L

speel met twee spelers tegelijk
<toets av ingedrukt?> {verander x met M-10J
<toets dv ingedrukt?> {verander x met M10J

{herhaal Z
{neem M10N stappen}
{keer om aan de rand}
<raak ik blokje v ?>
{draai i M90vN graden}
(willekeurig getal tussen M160N en M200L
<raak ik kleur ô ?>
{stop alle v}

BLOKJE

{maak x: M J (muis x)
of:
<toets pijltje rechtsv ingedrukt?> {verander x met M10J

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
pong
pong voor 2

les 16 doe het zelf mep een mol

Wanneer een mol boven de grond komt;
geef hem een tik!
Sprites: ACHTERGROND, MOL
mol

teken een sprite
met twee uiterlijken: één met mol en de
ander zonder mol

mol

{herhaal Z
{verander uiterlijk naar mol is weg v}
{wacht MN sec} (willekeurig getal tussenM1Nen M10L
{verander uiterlijk naar daar is de mol v}
{wacht M1N sec}

mol

wop deze sprite wordt geklikt}
{verander score v metM1J
{verander uiterlijk naar mol is weg v}

EXTRA

laat de mol op een willekeurige plek
uit de grond komen

EXTRA

maak een bewegende hamer om de
mol te meppen

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
mep een mol

les 16 doe het zelf flappycat

Maak je eigen flappybird, met hindernissen
en lekkere hapjes.
Sprites: HINDERNIS, flappycat, hapje
HAPJE

hindernis

teken een nieuwe sprite met 3 of meer
uiterlijken, allemaal net even anders.

{herhaal Z
{wacht MN sec} (willekeurig getal)
{maak kloon van mijzelf v}
{herhaal Z
<raak ik flappycat v ?>
		{verander score v metM1J
		{verwijder deze kloon}
<raak ik rand v ?>
		{verwijder deze kloon}
{verander x met M-1J

hindernis

{ga naar x: M465N y: M0J
{verander uiterlijk naar costume1 v}
{herhaal Z
{verander x met M-1J
{als A < (x-positie) < -460 > B dan Z
{ga naar x: M465N y: M0J
		{volgend uiterlijk}

EXTRA

maak nog een variabele aan en tel
de hindernissen. Bij 4 genomen hindernissen
ga je naar het volgende (level) .
Teken daarvoor nog veel meer uiterlijken.

FLAPPYCAT

{herhaal Z
{verander y met M-1J
<toets spatie v ingedrukt?>
		{verander y met M10J
<raak ik hindernis v ?>
		{stop alle v}

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
flappycat

les 16 doe het zelf prikbord

Vertel iets over jezelf of over je hobby.
Sprites: ACHTERGROND, plaatje1, plaatje2, ENZ...

kies een onderwerp en verzamel
plaatjes
maak van elk plaatje een aparte sprite

plaatje 1

wop deze sprite wordt geklikt}
{verander uiterlijk naar meer over deze kat v}

plaatje 2

wop deze sprite wordt geklikt}
{zeg Kijk, ik doe een koprol! M1N sec}
{herhaalM36Nkeer Z {draai i M10N graden}

plaatje 3

wop deze sprite wordt geklikt}
{zend signaal kattenbrokjes v}
{verander achtergrond naar brokjesachtergrond v}
wachtergrond verandert naar
brokjesachtergrond v} {verdwijn}

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
prikbord

les 16 doe het zelf animatie

Vertel stap voor stap een verhaal of gedicht
en maak daar bewegende plaatjes bij.
Sprites: wat je maar wilt...
KAT

{zet volume op M50N %}
{herhaal Z {start geluid guitar chords2 v en wacht}
{zeg Hee, hoor ik iemand gitaar spelen? M2N sec}
{denk Door die deur kan ik vast naar binnen... M2N sec}

DEUR

wop deze sprite wordt geklikt}
{verander achtergrond naar stage2 v}
{zet volume op M100N %}

aapj emet gitaar

wachtergrond verandert naar stage2 v}
{wacht M1N sec}
{zeg Hee kat! speel je mee?! M6N sec}

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
animatie

les 16 doe het zelf ecard

Verras familie of vrienden met een
bewegende verjaardags-, kerst of
nieuwjaarskaart.
Sprites: wat je maar wilt...
KAT

{vraag Hoe heet jij? en wacht}
(antwoord)
{als ö dan Z__{anders Z
{zeg Dan ben je jarig! M2N sec}
{verander achtergrond naar party! v}

KAT

wachtergrond verandert naar party v}
{schuif in M1N sec. naar x: M0N y: M0J
{verander uiterlijk naar feestkat v}
{start geluid birthday bells v}

NIET SPIEKEN!
Maak het project met behulp van de hints.
Alleen als je er echt niet uitkomt, kijk dan op:
machinebrein.nl/scratch/
ecard

les 16 doe het zelf verzin je eigen project

jouw project
Omschrijf je project zo kort mogelijk:

Welke sprites heb je nodig en wat doen ze?

Gebruik je variabelen? En welke?

