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GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Maak een lijst van je favoriete games.

+Wat hebben deze games gemeenschappellijk?

+Welke ontwerpkeuzes maken er een game van?

+Maak een lijst van ontwerpkeuzes voor jouw droomspel.

UNIT 4REFLECTIE

NAAM: DROOMGAMES
REFLECTIES



HOE KAN IK SCRATCH GEBRUIKEN OM
EEN INTERACTIEVE GAME TE MAKEN?

In dit project creëer je een game. Dit game
laat je kennismaken met sprites, scores en
levels. Je moet een sprite van start tot finish
brengen zonder de wanden te raken.

DOOLHOF

FINISHED?
FINISHED?BLOKKEN OM MEE TE SPELEN KLAAR?

START HIER

q Teken een doolhofachtige achtergrond. Gebruik
verschillende kleuren voor de muren en het 
eindpunt.

q Voeg een sprite toe.
q Maak je game interactief! Deze scriptes laten de speler de sprite bewegen in het doolhof.

q Voeg meerdere levels aan je game toe! Dit kun 
je doen door verschillende achtergronden te
gebruiken en een signaal te zenden. 

q Maak een variabele om de score bij te houden!
q Experimenteer met timers om extra uitdagingen

te creëren!

DINGEN OM TE PROBEREN

+ Voeg je project toe aan de 
Games Studio:
http://scratch.mit.edu/studios/4
87504

+ Verwissel van spel met een
groepslid en vertel hoe je dit
gemaakt hebt.

Dit blok zorgt ervoor dat je blok van 
de wanden weerkaatst.

Dit bepaalt de startpositie van je 
sprite en de start van het spel.



HOE KAN IK SCRATCH GEBRUIKEN OM
EEN INTERACTIEVE GAME TE MAKEN?

In dit project creëer je een game. Dit game
laat je kennismaken met sprites, scores en
levels. De game lijkt op de de klassieker
‘Pong’, waarbij je de bal niet mag laten
passeren.

PONG

FINISHED?
FINISHED?

+ Voeg je project toe aan de 
Games Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/4
87504

+ Verwissel van spel met een
groepslid en vertel hoe je dit
gemaakt hebt.

START HIER

q Maak twee sprites: een balkje dat de speler bestuurt
en een bal bal om mee te spelen. 

q Maak je balkje interactief.
q Breng je game tot leven!

Deze scripts besturen de bal, als ze de muur of het balkje raken blijft de bal
bewegen, als hij de rode lijn raakt stopt het spel.

q Hoe manipuleer je de moeilijkheid? Enkele
voorbeelden: maak verschillende levels, gebruik
een timer of houd de score bij.

q Experimenteer met de look van je game en
verander de achtergrond!

q Experimenteer met verschillende toetsaanslagen
om je balkje te besturen!

DINGEN OM TE PROBEREN

Reageeer op de muren.
Reageer op het balkje.

BLOKKEN OM MEE TE SPELEN KLAAR?



SCROLLEN
HOE KAN IK SCRATCH GEBRUIKEN OM
EEN INTERACTIEVE GAME TE MAKEN?

In dit project creëer je een game. Dit game
laat je werken met sprites, scores en levels.
Het spelletje lijkt op Flappy Bird, het doel is
om te voorkomen dat een object valt of de
grond raakt.

FINISHED?
FINISHED?

START HIER

q Creëer 2 sprites: één voor de speler om mee te
vliegen en één om te vermijden.

q Maak de helikopter interactief.
q Blaas je spel leven in door de balken te laten

bewegen.

q Hoe manipuleer je de moeilijkheid? Enkele
voorbeelden: maak verschillende levels, gebruik
een timer of houd de score bij.

q Experimenteer met de look van je game en
verander de achtergrond!

q Experimenteer met verschillende toetsaanslagen
om je balkje te besturen!

DINGEN OM TE PROBEREN

+ Voeg je project toe aan de 
Games Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/4
87504

+ Verwissel van spel met een
groepslid en vertel hoe je dit
gemaakt hebt.

Laat je sprite bewegen.

Dit bepaalt waanneer je game stopt.

Dit zorgt ervoor dat je sprite voortdurend blijft
vallen.Dit creëert klonen die gebruikt worden in 

onderstaande code om over je scherm te
bewegen.

BLOKKEN OM MEE TE SPELEN KLAAR?



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Wat was uitdagend aan het ontwerpen van je game?

+Waar ben je trots op?

NAAM: EERSTE GAMES
REFLECTIES

UNIT 4REFLECTIE



HOE KUN JE DE SCORE BIJHOUDEN IN
EEN SCHRATCH PROJECT?

Viskampioen is een spel waarbij de speler
zoveel mogelijk vissen probeert te vangen
door een sprite te besturen met de muis. In
deze activiteit ga je het spel remixen door er
een scoreteller aan toe te voegen.

q Ga naar de Fish Chomp projectpagina:
http://scratch.mit.edu/projects/10859244

q Klik op ‘Maak een variabele’ in de ‘Data’-categorie
om een variabele voor je score te maken.

q Experimenteer met nieuwe variabelen om scores 
aan je project toe te voegen!

q Weet je niet hoe je met variabelen moet werken? Bekijk dit project 
voor meer informatie: http://scratch.mit.edu/projects/2042755

q Of bekijk deze video: http://youtu.be/uXq379XkhVw
q Verken en bestudeer de code in andere games om meer te leren over 

het gebruik van variabelen en scores.

+ Voeg je project toe aan de Fish Chomp Remix 
studio: http://scratch.mit.edu/studios/475615

+ Daag jezelf uit om meer te doen! Hoe kun je 
de score gebruiken om de moeilijkheid te
beïnvloeden?

+ Zoek een spel dat jou intrigeert en remix het!

START HIER

KLAAR?

SCORE



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Hoe zou je variabelen aan iemand anders uitleggen?

+Waar kun je variabelen voor gebruiken?

NAAM: 

UNIT 4REFLECTIE

SCORE
REFLECTIES



+  MULTIPLAYER http://scratch.mit.edu/projects/25192711
Dit toont je hoe je een 2e speler aan het spel kunt toevoegen. Speler 1 

gebruikt de pijltjes, terwijl speler 2 de WASD-toetsen gebruikt.

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?

Hoe kun je Scratch-games aanpassen en
heruitvinden?

Dompel je onder in games ontwerpen door
extra opties aan je projecten toe te voegen.
Kies minstens één van de volgende extensies
en voeg hem toe aan je doolhof-, Pong of
scrolspel!

+ Voeg nog een extensie toe aan één van je games.
+ Daag jezelf uit om meer te doen! Ontdek de extensies en blijf ze

toevoegen aan je games.
+ Help een groepslid!
+ Deel het project met iemand en geef elkaar feedback.

+  SCORE http://scratch.mit.edu/projects/1940443
Dit toont hoe je een score instelt en verandert. Ontvang 10 punten per 

keer je de kat aanklikt.

+  TIMER http://scratch.mit.edu/projects/1940445
Dit toont hoe je een timer gebruikt. Gebruik je muis om Scratch naar

Gobo te brengen.

+  MUIS http://scratch.mit.edu/projects/25192659
Dit toont je hoe je de muis kunt programmeren als controller. Beweeg de 

muis om het balkje te bewegen.

+  RESTART http://scratch.mit.edu/projects/25192935
Dit toont hoe je een knop kunt maken om het spel opnieuw te starten. 

Klik op de knop om te herbeginnen.

+  BELONINGEN http://scratch.mit.edu/projects/1940456
Dit toont hoe je items kunt verzamelen. Gebruik de pijltjes om Scratch 

voorwerpen te laten verzamelen.

+  MENU http://scratch.mit.edu/projects/25192991
Dit toont je hoe je een menu kunt laten zien aan het begin van je spel. 

Klik op START of DIRECTIONS aan het begin van het spel.

+  LEVELS http://scratch.mit.edu/projects/1940453
Dit toont hoe je levels kunt veranderen. De score neemt toe met 1 punt 

per keer je op spatie drukt. Na 10 punten krijg je een nieuw level.

+  VIJANDENhttp://scratch.mit.edu/projects/1940450
Dit toont hoe je vijanden toevoegt. Vermijd de tennisbal door de pijltjes

te gebruiken.

q Ga naar de Extensions studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475619

q Kies één of meer extensies om te ontdekken.
q Verwerk je keuze(s) in je eigen projecten!

START HIER

+ De rugzak kan extreem handig zijn wanneer je programmeert in 
Scratch. Hij kan blokken code, muziekbestanden, sprites en meer
bewaren. Probeer de rugzak uit om de extensies in je eigen
project te verwerken.

+ Je kunt ook de ideeën van de extensies in je ontwerpdagboek
zetten om ze dan later in je eigen projecten te verwerken.

EXTENSIES



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

NAAM: 

+Welke verschillende manieren ken je om de moeilijkheid van een spel te veranderen?

+Welke extensies heb je toegevoegd aan je projecten?

+Beschrijf het proces om de extensies in je game te verwerken.

UNIT 4REFLECTIE

EXTENSIES
REFLECTIES



q Voor je start kun je mogelijke oplossingen in je 
ontwerpdagboek noteren.

q Werk samen. Dat is een goede manier om nieuwe ideeën of 
oplossingen te bedenken!

+ Voeg al je projecten toe aan de Interaction Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/487213

+ Help iemand!
+ Bespreek je oplossingsstrategieën voor elke puzzel met een

partner. Let op de overeenkomsten en verschillen in jullie
aanpak.

q PUZZEL 1: Elke keer wanneer je op de ‘G’ drukt moet je sprite 
groter worden, wanneer je op ‘K’ drukt, wordt de sprite kleiner. 

q PUZZEL 2: Elke keer je sprite een luid geluid hoort, wordt hij
kleiner.

q PUZZEL 3: Waneer je sprite zich in de bovenste 25% van je scherm
bevindt, zegt hij: ‘Ik vind het hier leuk’.

q PUZZEL 4: Als deze sprite iets blauws aanraakt, speelt hij een
hoge noot, als hij iets roods aanraakt speelt hij een lage noot.

q PUZZEL 5: Als deze 2 sprites botsen, excuseert één van de twee 
zich.

q PUZZEL 6: Wanneer de kat in de buurt van de hond komt, draait
de hond zich om en loopt weg.

q PUZZEL 7: Wanneer je op de achtergrond klikt, verschijnt er een
bloem op die plaats.

q PUZZEL 8: Wanneer je op een sprite klikt dan doen alle andere
sprites een dansje.

q PUZZEL 9: Wanneer je de muisaanweijzer verplaatst dan volgt de 
sprite hem, maar raakt hem niet aan.

FINISHED?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN
SCRATCHPROJECT EN EEN GEWONE
AFBEELDING OF VIDEO?

Probeer deze 9 puzzels op te lossen die je
laten nadenken over enkele uitdagende
interactieconcepten. Elke uitdaging heeft
meerdere oplossingen.

q Creëer een Scratchprogramma voor elk van de 
negen puzzels. 

START HIER

INTERACTIES



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

NAAM: 

+Aan welke puzzels heb je gewerkt? 

+Wat was jou strategie om de puzzels op te lossen? 

+Welke puzzels hielpen je nadenken over jouw eigen project?

UNIT 4REFLECTIE

INTERACTIES
REFLECTIES



HELP! KUN JE DEZE 5 PROGRAMMA’S
DEBUGGEN?

In deze activiteit onderzoek je wat er fout
liep bij 5 projecten! Zoek ook uit hoe je het
probleem kunt oplossen.

q Maak een lijst van mogelijke bugs in het programma.
q Houd je werk bij in je ontwerpdagboek! Dit is handig om 

een overzicht te maken van wat je al probeerde en wat je 
nog wilt doen.

q Deel en vergelijk je werk met een groepslid tot je een
oplossing vindt die werkt!

+ Voeg commentaar toe aan je code door rechts op de blokken te
klikken. Dit helpt anderen om je code te begrijpen.

+ Bespreek je aanpak met een groepslid en geef aandacht aan de 
gelijkenissen en verschillen.

+ Help een groepslid!

q DEBUG IT! 4.1 http://scratch.mit.edu/projects/24271192

In dit project zou de inventaris geüpdatet moeten worden wanneer
Scratch iets opraapt. Maar Scratch kan enkel de laptop oprapen. Hoe los
je dit probleem op?

q DEBUG IT! 4.2 http://scratch.mit.edu/projects/24271303

Scratch krijgt 10 punten wanneer hij gele Gobo’s verzamelt en hij
verliest 10 punten als hij met een roze Gobo botst. Er werkt echter iets
niet goed. Hoe los je dit probleem op? 

q DEBUG IT! 4.3 http://scratch.mit.edu/projects/24271446

De kat denkt aan een getal tussen 1 en 10. Maar de controle van de 
gokken verloopt niet altijd even goed. Hoe los je dit probleem op?

q DEBUG IT! 4.4 http://scratch.mit.edu/projects/24271475

In dit project moet ‘# of hits’ met 1 verhogen wanneer de kat met 
een bal geraakt wordt. Er wordt echter meer dan 1 punt bijgeteld. Hoe 
los je dit probleem op?

q DEBUG IT! 4.5 http://scratch.mit.edu/projects/24271560

De kat moet door een doolhof stappen tot aan het gele vierkant. Hij
kan echter door de muren heen stappen. Hoe los je dit probleem op?

q Ga naar de Unit 4 Debug It! Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475634/

q Test en debug de vijf uitdagingen.
q Schrijf je oplossing op of remix de projecten om de 

code in Scratch toe te voegen.

START HERE

DEBUG IT!

KLAAR?



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

+Wat was het probleem?

+Hoe heb je het probleem geïdentificeerd?

+Hoe heb je het probleem opgelost?

+Hadden anderen andere oplossingen voor de problemen?

NAAM: DEBUG IT!
REFLECTIES

UNIT 4REFLECTIE




