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PERSONAGES
WIL JE JE EIGEN SCHRATCH-BLOKKEN
MAKEN?
Experimenteer met de ‘Maak een blok’-optie! In
dit project zul je met ‘maak een blok’ 2
personages 2 verschillende gedragingen geven.

START HIER
q Kies 2 personages uit de bibliotheek, schilder ze zelf
of upload ze.
q Klik op ‘Maak een blok’ in de categorie ‘meer
blokken’.
q Voeg blokken toe onder ‘Definieer’ om te bepalen
wat jouw blok moet doen.
q Experimenteer met je blok om het gedrag van je
karakters te beïnvloeden.
q Herhaal!

DINGEN OM TE PROBEREN
q Zit je vast? Geen probleem! Bekijk deze videa over de ‘maak een
blok’-optie : http://bit.ly/makeablock
q Verken projecten van anderen in de studio om te bekijken wat zij
deden.
q Soms is er meer dan één oplossing om een bepaald gedrag te
maken. Experimenteer met verschillende combinaties van
blokken.

KLAAR?
+ Voeg je project toe aan de Character studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475545
+ Daag jezelf uit! Experimenteer met
verschillende karakters en verschillende
blokken in ‘maak een blok’.
+ Help een groepslid!

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

+Hoe zou je ‘maak een blok’ aan iemand anders uitleggen?

+Wanneer zou je ‘maak een blok’ gebruiken?

UNIT 3 REFLECTIE

PERSONAGES
REFLECTIES

NAAM:

CONVERSATIES
WAT ZIJN DE VERSCHILLENDE MANIEREN
OM INTERACTIES TUSSEN SPRITES TE
COÖRDINEREN?
In dit project verken je verschillende
manieren om sprites met elkaar te laten
communiceren! Experimenteer met de
timing en ontdek de ‘zend signaal’-blokken.

START HIER
q Bekijk het ‘Penguin Jokes’ project:
http://scratch.mit.edu/projects/10015800
q Onderzoek de code en bekijk hoe de ’wacht’ en
’zeg’-blokken gebruikt worden om de conversatie te
coördineren.
q Remix het project en gebruik de ‘zend signaal’ &
‘wanneer ik signaal ontvang’–blokken i.p.v. de
wachtblokken.

KLAAR?
q Brainstorm met je buur! Maak een lijst van mogelijke
oplossingen en probeer ze samen uit.
q Probeer de ‘zend signaal’ en ‘wanneer ik signaal ontvang’blokken uit op verschillende momenten in je project.
q Verken de projecten in de Conversations studio om
inspriratie op te doen om sprites met elkaar te laten
communiceren.

+ Voeg je project toe aan de Conversations studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475547
+ Daag jezelf uit! Voeg meer personages en conversaties toe.
+ Deel het project met een groepslid en leg hem/haar uit hoe je de
opties verkend en ontworpen hebt.
+ Help een groepslid!

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

+Hoe zou je de ‘zend’-functie aan iemand uitleggen?

+Waneer ga je de wachtblokken gebruiken? Wanneer de zend- en ontvangblokken?

UNIT 3 REFLECTIE
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ACHTERGRONDEN
Wat is het verschil tussen achtergronden
en sprites?
In dit project kun je experimenteren met
achtergronden, zoals in een verhaal met
meerdere scènes of een diavoorstelling met
verschillende achtergronden.

START HIER
q Kies verschillende achtergronden in de bibliotheek,
maak ze zelf of upload ze.
q Experimenteer met blokken uit ‘uiterlijken’ en
‘gebeurtenissen’ om de achtergronden te wisselen.
q Voeg scripts toe aan de achtergronden en sprites om
te bepalen wat er gebeurt wanneer je van
achtergrond wisselt.

DINGEN OM TE PROBEREN
q Zoek naar blokken die te maken hebben
met achtergronden en probeer ze uit!
q Inspiratie nodig? Verken de Scratch
community om te bekijken wat anderen
doen met meerdere achtergronden.

KLAAR?
+ Voeg je project toe aan de Scenes Studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475550
+ Daag jezelf uit! Voeg meer achtergronden toe aan je project.
+ Help een groepslid!
+ Keer terug naar één van je vorige projecten of zoek er één dat je inspireert.
Remix het door meerdere achtergronden toe te voegen.

REFLECTIES

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

+Wat heeft de achtergrond gemeenschappelijk met de sprites?

+Wat is het verschil tussen achtergronden en sprites?

+Hoe start je de acties van een sprite in een scène?

+Welke andere projecten (behalve animaties) gebruiken veranderende achtergronden?

UNIT 3 REFLECTIE

ACHTERGRONDEN

NAAM:

DEBUG IT!

q DEBUG IT! 3.1 http://scratch.mit.edu/projects/24269007
In dit project leert de kat Gobo miauwen. Wanneer het Gobo’s beurt is
lukt dit niet. Hoe repareer je dit programma?

HELP! Kun je deze 5 programma’s
debuggen?
q DEBUG IT! 3.2 http://scratch.mit.edu/projects/24269046
In deze activiteit onderzoek je wat er fout
liep bij 5 projecten! Zoek ook naar hoe je
het probleem kunt oplossen.

In dit project moet de kat tellen van 1 tot een nummer dat de gebruiker
in geeft. De kat telt echter steeds tot 10. Hoe los je dit probleem op?

q DEBUG IT! 3.3 http://scratch.mit.edu/projects/24269070

START HIER

In dit project wordt er gecontroleerd wie er allemaal aanwezig is maar
alles gebeurt tegelijkertijd. Hoe los je dit probleem op?

q Ga naar de Unit 3 Debug It! Studio:
http://scratch.mit.edu/studios/475554
q Test en debug de 5 uitdagingen in de studio.
q Schrijf je oplossing op of remix het project om de
oplossing meteen toe te passen.

q DEBUG IT! 3.4 http://scratch.mit.edu/projects/24269097
De kat en Gobo doen springoefeningen. Maar wanneer Gobo moet
springen dan gebeurt er niets. Hoe repareer je dit programma?

q DEBUG IT! 3.5 http://scratch.mit.edu/projects/24269131
In dit project verandert de achtergrond als je op het rechterpijltje duwt.
De ster van het project, een dinosaurus, moet overal verborgen zijn,
enkel in het auditorium mag hij verschijnen om een dansje te doen. De
dinosaurus is echter steeds zichtbaar en danst op het verkeerde moment.
Hoe repareer je dit programma?

KLAAR?
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!

REFLECTIES

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 dit probleem?

UNIT 3 REFLECTIE

DEBUG IT!

NAAM:

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

UNIT 3 REFLECTIE

WEZENS MAKEN
REFLECTIES

NAAM:

+Wat is jouw definitie van “remixen”?

+Denk aan het wezen waarmee je begon (waarvan je het hoofd tekende). Hoe werden jouw ideeën
aangevuld of uitgebreid met die van anderen?

+Hoe hielpen jouw bijdragen de wezens van anderen?

DOORGEVEN
WAT KUNNEN WE ONTWERPEN OP BASIS
VAN HET WERK VAN ANDEREN?
In dit project begin je met het maken van
een eigen animatie. Daarna geef je het door
zodat anderen het verhaal kunnen
aanpassen, uitbreiden of remixen.

START HIER
q Werk aan een verhaal dat draait om personages,
achtergronden en plot.
q Bewaar en deel je project na 10 minunten.
q Verander en breid het project van iemand anders
uit.
q Herhaal!

DINGEN OM TE PROBEREN
q Brainstorm over de verschillende mogelijkheden
om een project te remixen of aan te passen. Wil
je een nieuwe scène toevoegen aan het einde?
Kun je bedenken wat er gebeurt voor het verhaal
start? Wat als er nog een personage bij komt?
Kun je een twist in het plot bedenken? Wat nog?

q Commentaar toevoegen aan he scirpt helpt anderen om het te
begrijpen. Klik met de rechtermuisknop op een blok om commentaar
toe te voegen.

BLOKKEN OM MEE TE SPELEN

FINISHED?
KLAAR?
FINISHED?
+ Voeg je project toe aan de Pass
It On studio:

http://scratch.mit.edu/studios/4
75543

+ Help een groepslid!
+ Herbekijk alle projecten
waaraan je hielp en kijk wat
ervan geworden is!

REFLECTIES

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

NAAM:

+Hoe voelde het om de projecten van andere te remixen? Hoe voelde het om zelf geremixt te worden?

+Waar ervaar je zelf nog het hergebruiken van dingen? Deel 2 voorbeelden.

+Hoe was het om samen te werken met iemand anders?

