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+Op welke verschillende manieren werden acties getriggerd?

+Wat zijn de mechanismes voor gebeurtenissen in Scratch?

+Op welke manieren konden dingen op hetzelfde moment gebeuren?

+Welke mechanismen maken paralelle opdrachten mogelijk?

SCRIPTS UITVOEREN
REFLECTIES GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE

VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.

UNIT 2
REFLECTIE

NAAM: 



q Gebruik herhalingsblokken om geluiden meer dan één keer af te
spelen. 

q Importeer of maak je eigen geluiden.
q Probeer te spelen met de tempoblokken om het ritme te bepalen.

+ Voeg je project toe aan de Build-A-Band Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475523

+ Daag jezelf uit om meer te doen! Vind een
nieuw instrument uit en maak je eigen
geluiden.

+ Help een groepslid!

HOE KUN JE SCRATCH GEBRUIKEN OM
GELUIDEN, INSTRUMENTEN, BANDS EN
MUZIEKSTIJLEN TE CREËREN DIE DE
MUZIEK VOORSTELLEN WAAR JIJ VAN
HOUDT?

In deze activiteit bouw je je eigen
muziekproject door sprites met geluiden te
combineren om intereactieve instrumenten
te maken.

q Maak een sprite.
q Voeg geluidsblokken toe.
q Experimenteer met manieren om je instrumenten

interactief te maken.

START HIER

Kies instrumenten uit de bibliotheek of maak je eigen instrumenten.

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?

MAAK EEN BAND



GEEF ANTWOORD OP ONDERSTAANDE
VRAGEN IN DE VOORZIENE VAKJES OF IN
JE ONTWERPDAGBOEK.
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NAAM: MAAK EEN BAND
REFLECTIE

+Wat heb je eerst gedaan? 

+Wat heb je dan gedaan? 

+Wat heb je als laatste gedaan?



WELK PROJECT KUN JE VERZINNEN DAT
ENKEL ORANJE VIERKANTEN EN PAARSE
CIRKELS BEVAT?

In deze uitdaging creëer je een project dat
een oranje vierkant en paarse cirkel bevat.
Wat ga jij maken?

q Teken je sprites met de editor.
q Voeg verschillende uiterlijken en bewegingen toe om 

je sprites tot leven te brengen.
q Herhaal!

START HIER

Klaar?

+ Voeg je project toe aan de Orange Square, Purple Circle Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475527

+ Verken het verschil tussen bitmap mode en vector mode, die vind
je onderaan de editor.

+ Daag jezelf uit! Voeg nog een vorm en kleur toe.
+ Ruil met iemand en remix elkaars project.
+ Help een groepslid!

q Brainstorm met een groepslid!
q Maak een lijst van dingen die je wilt proberen voor je je 

project in Scratch maakt!
q Verken andere projecten in Scratch om te kijken wat 

anderen doen! Hier doe je ongetwijfeld insipratie op!

ORANJE VIERKANT, 
PAARSE CIRKEL
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JE ONTWERPDAGBOEK.

NAAM: ORANGE VIERKANT, 
PAARSE CIRKEL
REFLECTIES

+Wat was uitdagend aan deze activiteit?

+Wat was verrassend aan deze activiteit?

+Hoe heb je de vormen in je project verwerkt? 
Vanwaar kwam het idee?



Hoe kun je een tekening of afbeelding
tot leven laten komen?

In deze activiteit ontdek je manieren om
sprites, afbeeldingen en ideeën tot leven te
laten komen door een reeks van uiterlijken
te veranderen.

q Kies een sprite.
q Voeg een ander uiterlijk toe.
q Voeg blokken toe om de afbeeldingen tot leven te

laten komen.
q Herhaal!

q Probeer je ideeën eerst op papier te
schetsen.

q Experimenteer met verschillende uiterlijken
en blokken tot je iets leuks vindt.

q Inspiratie nodig? Vind projecten in de 
Animatie-sectie of onder ‘Ontdekken’.

DINGEN OM TE PROBEREN KLAAR?

+ Voeg je project toe aan de It’s Alive studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475529

+ Daag jezelf uit! Voeg meer mogelijkheden toe aan je animaties om het nog 
realitischer te maken.

+ Help een groepslid!
+ Deel je project met een partner en vertel hen over je ontwerpproces.
+ Vind een project dat je inspireert en remix het!

START HIER

IT’S ALIVE!
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+Wat is het verschil tussen een sprite en een uiterliijk?

+Wat is een animatie?

+Geef 3 manieren waarop je in het echte leven lussen maakt (bijv. elke avond gaan slapen).

IT’S ALIVE!
REFLECTIES



HELP! Kun jij deze 5 programma’s
debuggen?

In deze activiteit moet je de fouten in een
aantal projecten opsporen en er een
oplossing voor vinden.

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

bij te houden wat je al geprobeerd hebt.
q Deel en vergelijk je problemen/oplossingen met een

groepslid.

+ Voeg ccodecommentaar toe door rechts te klikken op een blok. 
Dit helpt anderen je code begrijpen!

+ Bespreek je test- en debugaanpak met een partner – noteer de 
gelijkenissen en verschillen in jullie strategie. 

+ Help een groepslid!

q DEBUG IT! 2.1 http://scratch.mit.edu/projects/23266426

In dit project wil de kat je een dansje tonen. Wanneer je op hem klikt
zou er een dansje moeten beginnen op het ritme van een drum. Maar 
zodra hij start stopt hij weer en blijft de muziek spelen. Hoe los je dit
op?

q DEBUG IT! 2.2 http://scratch.mit.edu/projects/24268476
Wanneer je in dit project op de groene vlag klikt, moet Pico naar Nano 
toe bewegen. Wanneer hij Nano bereikt, zegt hij ‘Tag, you’re it’, Nano 
zegt ‘My turn!’. Er loopt iets fout, Pico zegt niets tegen Nano. Hoe los je 
dit probleem op?

q DEBUG IT! 2.3 http://scratch.mit.edu/projects/24268506
Dit programma zou een blij gezicht moeten tekenen. De pen blijft
tekenen van aan één van de ogen terwijl dit niet hoeft. Hoe los je dit
probleem op?

q DEBUG IT! 2.4 http://scratch.mit.edu/projects/23267140

In dit programma wordt een bloem getekend maar er loopt iets fout. Het 
programma blijft zichzelf herhalen. Hoe zet je het stop?

q DEBUG IT! 2.5 http://scratch.mit.edu/projects/23267245

In dit programma speelt het liedje ‘Happy Birthday’, op het einde
verschijnt een instructie om de kaarsjes uit te blazen. Die instructie
verschijnt echter te vroeg. Hoe los je dit op?

q Ga naar de Unit 2 Debug It! Studio: 
http://scratch.mit.edu/studios/475539

q Test en debug de 5 uitdagingen.
q Schrijf je oplossing op of maak een remix van het 

programma.

START HIER

DEBUG IT!

KLAAR?
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+Wat was het probleem?

+Hoe heb je het probleem geïdentificeerd?

+Hoe heb je het probleem opgelost?

+Hadden anderen andere manieren om het probleem op te lossen?

NAAM: DEBUG IT!
REFLECTIES



choose sprite 
from library

paint your own sprite

upload sprite from file

new sprite from camera

FINISHED?TIPS & TRICKS
FINISHED?BLOKKEN OM MEE TE SPELEN KLAAR?

q Gebruik verschillende uiterlijken om je anitmatie te maken!
q Maak je sprite interactief door scripts toe te voegen die reageren op 

klikken, toetsen en meer. 
q Voeg instructies toe op de projectpagina hoe mensen jouw

programma kunnen gebruiken.

DINGEN OM TE PROBEREN

+ Voeg je project toe aan de Music Video 
studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475517

+ Voeg een bronvermelding toe van de 
muziek, code, … die je gebruikte.

+ Daag jezelf uit! Maak je eigen sprites, 
uiterlijken en geluiden!

HOE COMBINEER JE ANIMATIES MET
MUZIEK OM JE EIGEN MUZIEKVIDEO TE
MAKEN?

In dit project verken je ideeën gerelateerd
aan theater, muziek, dans, kunst, fotofrafie
en animaties om een persoonlijke
muziekvideo te maken.

START HIER

q Voeg geluid toe.
q Creëer en animeer een sprite.
q Laat ze met elkaar interageren!

upload sounds from a file
record your own sounds
choose sounds from library

MUZIEKVIDEO
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NAAM: 

+Welke uitdaging heb je overwonnen? Hoe heb je dat gedaan?

+Wat wil je nog steeds te weten komen?

+Hoe heb je de bronvermelding aangepakt van code of muziek die je gebruikte in je project?

MUZIEKVIDEO
REFLECTIES




