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NAAM:

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

+Wat was moeilijk/makkelijk aan bevelen geven?

+Wat was moeilijk/makkelijk aan bevelen krijgen?

+Wat was moeilijk/makkelijk aan het observeren?

+Wat is het verband tussen deze activiteit & wat we doen in Scratch?

UNIT 1 REFLECTIE

GEPROGRAMMEERD
OM TE DANSEN
REFLECTIES

STEP-BY-STEP
NIEUW BIJ SCRATCH? CREËER JE EERSTE
PROJECT!
In deze activiteit zal je stap voor stap de
instructies volgen van ’Let’s Dance’. Wanneer
je klaar bent kun je gaan experimenteren
om het project een unieke toets te geven.

START HIER
q Volg de Stap-voor-stap in het Tips-venster.
q Voeg meer blokken toe.
q Experimenteer om het je programma eigen toets te
geven!

Met welke blokken wil je experimenteren?

Dingen om te proberen

Klaar?

q Probeer je eigen geluiden op te nemen.
q Creëer verschillende achtergronden.
q Verander je project in een dansfeest door
verschillende dansers toe te voegen!
q Probeer een nieuw uiterlijk te creëren voor
jouw sprite.

+ Voeg je project toe an de Step-by-Step Studio: http://scratch.mit.edu/studios/475476
+ Daag jezelf uit om meer te doen! Speel met de blokken, geluiden en
bewegingen.
+ Help een buur!
+ Probeer een paar nieuwe blokken uit om mee te experimenteren.

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

+Wat was verrassend aan de activiteit?

+Wat vond je ervan om stap-voor-stap door de activiteit heen te gaan?

+Wanneer voelde je je het meest creatief?

UNIT 1 REFLECTIE

STEP-BY-STEP
REFLECTIES

NAAM:

10 BLOKKEN
WAT KUN JE CREËREN MET SLECHTS 10
BLOKKEN?
Maak een project met slechts 10 blokken.
Gebruik ze eenmaal, tweemaal of meer
maar gebruik wel 10 verschillende
blokken.

START HIER
q Test ideeën door te experimenteren met de blokken.
q Mix en combineer de blokken op verschillende
manieren.
q Herhaal!

Klaar?
q Test ideeën door verschillende blokcombinaties te maken.
Mix en combineer blokken tot je iets vindt dat jou
interesseert!
q Probeer te brainstormen met je buur!
q Bekijk andere projecten om te zien wat anderen doen. Dit
is een goeie manier om inspiratie te vinden!

+ Voeg je project toe aan de 10 Blocks Studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475480

+ Speel met verschillende sprites, uiterlijken, of
achtgergronden.
+ Daag jezelf uit om meer te doen! Test uit hoeveel projecten je
kunt creëren met maar 10 blokken.
+ Ruil van project met iemand in de groep en verander elkaars
ideeën.

REFLECTIES

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

+Wat was moeilijk omdat je slechts 10 blokken kon gebruiken?

+Wat was makkelijk omdat je slechts 10 blokken kon gebruiken?

+Hoe deed het je anders over de dingen nadenken?

UNIT 1 REFLECTIE

10 BLOKKEN

NAAM:

MIJN STUDIO
WAT KAN ER MET SCRATCH GEMAAKT
WORDEN?
In deze activiteit zul je de creatieve
mogelijkheden van Scratch onderzoeken
door enkele van de miljoenen projecten te
bekijken op de website en door een collectie
van favorieten aan te leggen.

START HIER
q Ontdek projecten op de shomepagina van Scratch of
klik op ‘Ontdek’ om specifieke projecten te vinden.
q Maak een nieuwe studio via ‘Mijn projecten’ onder
je profielnaam.
q Voeg mintens 3 inspirerrende projecten toe.

DINGEN OM TE PROBEREN
q Gebruik de zoekbalk om dingen te vinden
binnen je interesseveld.
q Verken de verschillende pagina’s:
Animaties, Kunst, Spelletjes, Muziek,
Verhalen & Tutorilas.
q Blader door de ‘Uitgelichte studio’s’ op de
homepagina om ideeën te verzamelen.

KLAAR?
+ Daag jezelf uit om meer te doen! Hoe meer projecten je verkent, hoe meer je de
mogelijkheden van het programma ontdekt!
+ Zoek naar studio’s van andere Scratchers die je interesseren!
+ Vraag aan een groepslid hoe zij interessante projecten vinden.
+ Deel je nieuwe studio met een groepslid!

REFLECTIES

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

+Met welke zoekstrategieën vond je interessante projecten?

+Hoe kunnen de voorbeeldprojecten jou helpen in je toekomstige projecten?

+Het is belangrijk om erkenning te geven aan de bronnen van je inspiratie.
Hoe kun je erkenning geven aan deze projecten?

UNIT 1 REFLECTIE

MIJN STUDIO

NAAM:

DEBUG IT!
HELP! KUN JE DEZE 5 PROJECTEN
DEBUGGEN?
In deze activiteit moet je de fouten in een
aantal projecten opsporen en er een
oplossing voor vinden..

START HIER
q Ga naar de Unit 1 Debug It! studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475483

q DEBUG IT! 1.1 http://scratch.mit.edu/projects/10437040
Wanneer er op de groene vlag geklikt wordt moeten zowel Gobo als
Scratch-kat starten met dansen. Enkel de kat danst echter. Hoe repareer
je het programma?

q DEBUG IT! 1.2 http://scratch.mit.edu/projects/10437249
Wanneer je in dit project op de groene vlag klikt, moet de kat aan de
linkerkant starten om vervolgens iets te zeggen en naar de rechterkant
wandelen om ook daar iets te zeggen. Het programma werkt wanneer er
de eerste keer op de groene vlag geklikt wordt maar niet de volgende
keer. Hoe los je dit op?

q DEBUG IT! 1.3 http://scratch.mit.edu/projects/10437366
De kat moet een salto maken wanneer er op de spatiebalk gedrukt
wordt. Maar er gebeurt niets wanneer erop gedrukt wordt. Hoe los je dit
op?

q Test en debug de 5 uitdagingen in deze studio.
q Schrijf je oplossing op of remix het project (bekijk
van binnen).

q DEBUG IT! 1.4 http://scratch.mit.edu/projects/10437439
In dit project moet de kat heen en weer bewegen wanneer erop
geklikt wordt. Er loopt echter iets mis want de kat loopt soms
ondersteboven! Hoe los je dit op?

q DEBUG IT! 1.5 http://scratch.mit.edu/projects/10437476
Wanneer je in dit project op de groene vlag klikt moet de kat ‘Meow,
meow, meow!’ zeggen in een tekstballon en het geluid maken. Je ziet
echter de tekst voor je het geluid hoort en je hoort de kat maar 1 keer
miauwen. Hoe los je dit op?

KLAAR?
q Maak een lijst van mogelijke bugs in het programma.
q Houd een overzicht bij van wat je doet. Dit is een handige
herinnering van wat je al geprobeerd hebt en een startpunt
voor de volgende stap in je zoektocht.
q Deel en vergelijk je vooruitgang met een groepslid!

+ Bespreek je test- en debugwerk met een partner.
+ Noteer de gelijkenissen en verschillen in jullie aanpak.
+ Voeg commentaar toe door rechts te klikken op je codeblokken.
Dit helpt anderen om je code te begrijpen!
+ Help een buur!

REFLECTIES
+Wat was het probleem?

+Hoe heb je het probleem geïdentificeerd?

+Hoe heb je het probleem opgelost?

+Hadden anderen andere oplossingen?

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

NAME:

OVER MIJ
HOE KUN JE INTERESSANTE BEELDEN EN
GELUIDEN COMBINEREN OM EEN
INTERACTIEVE COLLAGE OVER JEZELF TE
MAKEN?
Experimenteer
met
sprites,
uiterlijken,
achtergronden, en geluiden om een interactief
project te creëren – een project waardoor anderen
jou beter leren kennen.

START HIER
q Maak een sprite.
q Maak hem interactief.
q Herhaal!

DINGEN OM TE PROBEREN

Maak je sprite interactief door scripts toe te voegen die
intereactief zijn.

TIPS & TRICKS

BLOKKEN OM MEE TE SPELEN

q Gebruik verschillende uiterlijken voor je sprite.
q Maak verschillende achtergronden.
q Probeer geluid toe te voegen..
q Probeer beweging toe te voegen.

KLAAR?
+ Voeg het project toe aan de About
Me Studio:
http://scratch.mit.edu/studios/4754
70

+ Daag jezelf uit! Speel met nieuwe
blokken, geluiden en
bewegingen!
+ Help een groepslid!

REFLECTIES

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

+Waar ben je het meest trots op? Waarom?

+Waar zat je vast? Hoe heb je dit opgelost?

+Wat wil je nu doen?

+Wat heb je ontdekt door naar de ’Over mij’-pagina’s van de anderen te kijken?
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OVER MIJ

NAAM:

