
Scratch tekenwerk 1
Een belangrijk element bij het tekenen 
van vormen is het uitwerken van het 

aantal graden dat de 
schildpad moet draaien.
De schildpad is al langs de
zwarte lijn. De stippen 
geven aan waar de
schildpad naar toe zal gaan
als je hem niet zegt om te 
draaien.

We willen dat de schildpad langs de 
blauwe lijn loopt...
Hoe ver moet  de schildpad draaien?

Welk feit kan je gebruiken om de
ontbrekende hoek te berekenen...?
1. Bereken de waarden van de 
ontbrekende hoeken

2. Codeer de vormen met behulp van wat
je hebt ontdekt met deze blokken. Hoe 
kun je het aantal herhalingen berekenen?

Scratch tekenwerk 2

Maak eerst zelf een reset
blok

1. Bereken met behulp 
van de informatie over 
elke vorm de waarden 
van de hoeken.

2. Controleer telkens je antwoorden door 
de vormen te coderen met deze blokken.

3. Bereken al de ontbrekende hoeken.
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Scratch tekenwerk 3
Nu ga je leren hoe je het aantal 
herhalingen kunt berekenen die nodig zijn
om vormen met eenzelfde
hoek te sluiten.
Start elke code met reset 
en pen neer

In dit voorbeeld draait de
schildpad 40° om te
beginnen met het
maken van een vorm.

Hoeveel herhalingen
zullen de vorm sluiten?

1. Bereken de Grootste
Gemene Deler van de
draaihoek en 360. 
De Grootste Gemene Deler van 40 en 360
is 40 
want 40=1x40 en 360=9x40

2. Deel 360 door de Grootste Gemene 
Deler.
360 ÷ 40 = 9

3. Dat antwoord is het aantal
herhalingen die nodig zijn
om de vorm te voltooien,
dus herhaal 9 keer.

De GGD van 144 en 360 is 72
want 144=2x72 en 360=5x72

Deel 360 door de Grootste Gemene Deler.
360 ÷ 72 = 5 Dus herhaal 5 keer

De GGD van 56 en 360 is 8
want 56=7x8 en 360=8x45 

Deel 360 door de Grootste Gemene Deler.
360 ÷ 8 = 45 Dus herhaal 45 keer

Scratch tekenwerk 4
Gebruik de rekenwerk 3 methode om de 
volgende vormen af te maken.

Verzin zelf meer vormen.
 
360 ontbinden in factoren    360 

 1 x 360
 2 x 180
 3 x 120
 4 x  90 
 5 x  72 
 6 x  60 
 8 x  45 
 9 x  40 
10 x 36  
12 x 30  
15 x 24  
18 x 20 
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Scratch tekenwerk 5
Coördinaten in twee kwadranten

Een alternatief voor het gebruik van 
bewegings- en draaicommando's is het 
instrueren van de schildpad te 
verplaatsen naar een locatie door het 
geven van een coördinaat.?

Start met reset en pen neer

Om de berg aan de linkerkant te tekenen,
voegde ik toe deze codes toe. De 
tekening is in het negatieve deel van de 
x-as uitgebreid.

Scratch tekenwerk 6
Coördinaten in vier kwadranten 

Om de bergen te weerspiegelen, heb ik 
deze code toegevoegd. Die heb ik 
gemaakt door de bestaande code te 
kopiëren en de y-nummers negatief te 
maken.

Wanneer is het nuttiger om coördinaten 
te gebruiken dan stappen te nemen en te
draaien?

De schildpad begint bij de 
coördinaat (0, 0).
Elk klein vierkantje is 5 waard.
In dit voorbeeld staat de groene 
stip op (5, 5).
De rode stip staat op (60, 10).
De grijze stip is op (100, 205).
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Scratch tekenwerk 7
2 dezelfde vormen:
Coördinaten kopiëren en aanpassen 
Start met reset en pen neer 

Maak de code.

Kopieer de code.

Verander de 
gekopieerde code 
zo, dat het figuur 
ook 100 stappen 
verder naar rechts 
wordt getekend.

________________________________

Maak de code

Kopieer de code

Verander de 
gekopieerde code 
zo, dat het figuur 
ook 130 stappen 
hoger wordt 
getekend.

Scratch tekenwerk 8
2 dezelfde vormen: 
Coördinaten kopiëren en aanpassen  

Maak de code.

Kopieer de code.

Verander de 
gekopieerde code
zo, dat het figuur 
ook 70 stappen 
verder naar 
rechts en 40 
stappen lager 
wordt getekend.

________________________________

Maak de code.

Kopieer de code.

Verander de 
gekopieerde code 
zo, dat het figuur 
ook 250 stappen 
verder naar links en
80 stappen lager 
wordt getekend.
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