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Dierendoolhofspel 
Bron: http://code-it.co.uk/animalchallenges/ by Phil Bagge 
Vertaald en aangepast voor direct gebruik door Scratchers  
door Cobie van de Ven info@digi-lab.org  
  
1, De onderdelen van het spel begrijpen.  
Bekijk het dierendoolhofspel dierendoolhof.sb3 op de computer,  
of online op https://scratch.mit.edu/projects/420066301/ 
 
Zet rechts bovenaan het speelveld op maximaal. 

Ik kan de grootte van het speelveld veranderen.  
 

Speel het spel door te klikken op de groene vlag.  
Lees de instructies hardop en speel het spel met de spatiebalk om vooruit te gaan en met de linker en rechter 
pijlen om links en rechts te sturen.  
 
Maak rechts bovenaan het speelveld groot. 
Klik op het script met de groene vlag.  
Speel het spel opnieuw en probeer te ontdekken wat alle commando’s doen. 
Teken het schema hieronder na en verbind de commando’s met de acties van de sprites.  
Eén verbinding is al voor gedaan. 

 
 
 
2, Stap voor stap je eigen dierendoolhofspel  
Je kunt een ander dier en andere 
hindernissen kiezen.  
Je gaat veel leren over programmeren in 
Scratch.  
Je houdt in een lijst zoals hiernaast bij wat je 
leert en hoe: Zelf uitgevonden – Geleerd van 
wie – Gelezen op bladzijde 
 
Start een nieuw project: 
Klik Bestand  
Klik Nieuw 
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3, Kies dieren sprites met een bovenaanzicht 
Beweeg de cursor over het kat+ icoon  
Ga naar boven en klik op de loep om een sprite te kiezen. 
Kies het tabblad Dieren aan de bovenkant om op zoek te gaan naar dieren met 
een bovenaanzicht. 
Bovenaanzicht sprites zie je van bovenaf.  
Als je met je cursor over het dier beweegt, zal het door alle uiterlijken heen 
bladeren.  
Als een van deze uiterlijken van bovenaf is, kun je het gebruiken.   
Selecteer er één.  
Kies op deze manier nog meer andere dieren sprites met een bovenaanzicht.  

Ik kan een sprite uit de bibliotheek kiezen. 
 
4, Verwijder de sprites die je niet wil gebruiken  
Rechtsklik op de sprite. 
Klik verwijderen. 
Of  
Ga op de sprite staan en klik op de prullenmand met het kruisje   
Zorg dat je één dier sprite over houdt.   Ik kan een sprite verwijderen. 
 
 
5, Hernoem je dier sprite 
De naam staat direct boven de sprites.  
Markeer de naam met een dubbelklik en typ een nieuwe naam.     

Ik kan een sprite hernoemen. 
 
6, Laat de dier sprite bewegen 
Zorg ervoor dat je op je dier sprite staat. 
De sprite toont een blauwe tint als hij geselecteerd is. 
Je kunt ook een afbeelding van je sprite zien in de rechterbovenhoek van het 
scriptveld.  
 
 
Klik op de categorie Gebeurtenissen.  
Sleep een wanneer spatiebalk wordt ingedrukt blok uit naar het 
scriptveld. 
Klik rechts van het woord spatiebalk op de pijlpunt.  
Zo open je een menu om de andere toetsen te selecteren.   
Je klikt op spatiebalk. 

Ik kan een menu in een blok herkennen aan de pijlpunt en openen. 
 
 
Klik op de categorie Beweging.  
Sleep het blok neem 10 stappen naar het scriptveld. 
Houd deze net onder het blok wanneer de spatiebalk is ingedrukt. 
Er verschijnt een grijze schaduw.  
Die geeft aan, dat de blokken worden gekoppeld.  
Laat je muisknop los.  
De twee blokken zitten aan elkaar 

Ik kan Scratch-blokken samenvoegen. 
Neem 10 stappen betekent beweeg 10 kleine puntjes van pixels verder.  
Het speelveld is opgebouwd uit pixelpuntjes.  
In Scratch zijn dat er 420 in de breedte (horizontaal) en 380 in de lengte (verticaal). 
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Test of je script werkt: Druk op de spatiebalk. 
 
7, Besturing links rechts 
Je kunt je dier naar rechts of naar links laten draaien.  
Gebruik het Gebeurtenissen blok wanneer … is ingedrukt 
Sleep er twee uit.  
Je verandert deze naar pijltje rechts en naar pijltje links. 
Ga naar de categorie Beweging en voeg de draai … graden blokken toe. 
Test of je script werkt:  
Druk op de rechterpijl van je toetsenbord. Gaat je sprite naar rechts?  
Druk op de linkerpijl van het toetsenbord. Gaat je sprite naar links? 
   Ik kan sprites programmeren met mijn toetsenbord. 
Experimenteer met de draaihoek: 
Verander de getallen in de draai … graden blokken.  
Kies getallen tussen 5 en 90.  
Wat zie je? 
Zet allebei de blokken weer op 15 als je verder gaat  

Ik kan een blok veranderen om het anders te laten werken. 
 
8, Opslaan of een kopie downloaden 
Regelmatig opslaan is belangrijk.  
ALS Scratch online is en ingelogd: 
Verander Untitled in een duidelijke naam.  
Klik Bestand. 
Klik Nu opslaan. 
ALS Scratch online is, maar niet ingelogd: 
Verander Untitled in een duidelijke naam.  
Klik Bestand.  
Klik Opslaan op je computer. 
Ga naar je werkmap en klik erop. 
Klik Bewaar. 
ALS Scratch offline programma: 
Klik Bestand.  
Klik Opslaan op je computer. 
Sla op met een duidelijke naam in je werkmap, zoals altijd op de normale manier. 
(Nog slimmer is om telkens op te slaan met een hoger nummer achter de naam: dierendoolhof1 dierendoolhof2 
enz.)     Ik kan mijn project opslaan. 
 
9, Teken een Kaas 
Beweeg de cursor over het kat+ icoon.  
Ga naar boven.  
Klik op de verfkwast om een sprite te tekenen.  
Je ziet een nieuw venster. 
Dat is het tekenveld met aan de linkerkant de gereedschappen. 
En bovenaan de eigenschappen. 
 
Kies links onderaan het Rechthoek gereedschap. 
Klik op de kleur van de Vulling en kies een passende gele kaaskleur. 
Klik op de kleur van de Omtrek en klik op de rode diagonale lijn (geen kleur).  
Ga op het tekenveld staan. 
Druk je linkermuisknop in en sleep een vierkant.  
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Klik op het Gum gereedschap  
Klik in het gele vierkant om enkele gaten te maken.  
 
 
Met het Selectie gereedschap kun je de hele kaas nog aanpassen door aan de punten te slepen 
of aan de pijlen te draaien. 
 
Met het Opnieuw vormen gereedschap kun je punten op lijnen bij maken door er op te 
klikken. In dit voorbeeld heb ik dat in het midden van de linkerlijn gedaan. Daarna heb ik 
het een stukje naar links gesleept. 
 
Maak nu zelf een paar kaas sprites met de gereedschappen Rechthoek, Gum, Selectie en Opnieuw vormen 

Ik kan mijn eigen sprites tekenen 
Kies de sprite uit die je het beste gelukt vindt en haal alle andere kaas sprites weg. 
 
 
10, Programmeer de kaas sprite 

Klik op het tabblad Code  
Klik op de kaas sprite: Je ziet een afbeelding van je sprite zien in de rechterbovenhoek van 
het scriptveld en een blauwe tint rond de kaas sprite. 
Geef je kaas sprite een duidelijke naam.  
 
Sleep deze blokken naar het scriptveld.  
Verander het raak ik … blok in de naam van je hoofdpersonage. 
Sleep het raak ik … blok in het wacht tot … blok. 
De groene vlag laat de kaas zien en als de dier sprite de kaas aanraakt, is de kaas verdwenen.Hoe moeten de 
blokken aan elkaar? 
Experimenteer met de volgorde en test het. 
  Ik kan het wanneer op de groene vlag wordt geklikt blok gebruiken. 

Ik kan het wacht tot … blok gebruiken. 
 
 
11, Maak meer kaas sprites met de code en verspreid ze over het speelveld  
Klik met de rechtermuisknop op de sprite-tegel.  
Selecteer dupliceren. Alle code wordt ook gedupliceerd.  
Doe dit 4 of 5 keer. 
De kaas sprites kun je verslepen over het speelveld om ze gelijkmatig te verspreiden. 

Ik kan een kopie maken van een sprite met alle bijbehorende code. 
 
 
12, Start-code 
Klik op de dier sprite. De sprite toont een blauwe tint als hij geselecteerd is. 
Je kunt ook een afbeelding van je sprite zien in de rechterbovenhoek van het scriptveld.  
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Bekijk de code hiernaast.  
De eerste drie blokken onder de groene vlag zijn de start-code. 
De start-code zorgt ervoor, dat het programma altijd op dezelfde  
manier begint. De technische naam voor de start-code is initialisatie.  
Ik weet, dat met de start-code de sprite telkens hetzelfde beginnen.  
 
Maak de code na. 
Experimenteer met de eerste drie blokken: 
 
1.Verander het % van de grootte. 
 
2.Verander de x en de y 
Sleep de dier sprite op het speelveld naar een ander startpositie. 
Je ziet dan in het spriteveld de nieuwe x en y waardes,  

 
maar ook  bij de Beweging blokken. 

 
Vul in het ga naar x: … y: … blok de nieuwe x en y getallen in  
of  
Haal het ga naar x: … y: … blok weg  
en sleep het aangepast ga naar x: … y: … blok ertussen. 

 
3.Verander de graden 
 
 
13, Maak hindernis sprites 
Kies uit de sprites bibliotheek hindernissen, die je op je speelveld kunt verspreiden.  
Hindernissen kunnen zich niet verbergen en je kunt ze niet verzamelen, maar ze kunnen wel andere dingen doen 
als ze worden aangeraakt door de dier sprite, bijvoorbeeld iets zeggen of een geluid maken. 
Welke effecten ga jij creëren als de dier sprite de hindernissen aanraakt? 
 
Bijvoorbeeld de hindernis sprite Bel wacht tot de dier sprite hem raakt en zegt au en zend signaal bericht 1. 
De dier sprite kever ontvangt bericht 1 en moet terug naar de startpositie.  

   
 
 
 
 
 
 

Ik kan een signaal zenden en ontvangen. 
 
 
14, Code naar een andere sprite kopiëren. 
Sleep met je linkermuisknop ingedrukt het script van de ene sprite op het 
icoon van de andere sprite. 
Als het icoon van de andere sprite een beetje wiebelt en een donkerblauw 
randje heeft, kun je je muisknop loslaten. 
Het script staat dan in het scriptveld bij alle twee de sprites.  
In het voorbeeld hiernaast kopieer ik een script van Balloon1 naar Bell 

Ik kan een script van de ene sprite naar de andere sprite kopiëren. 

start-code 
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15, Maak een geluid als de dier sprite een hindernis raakt 
Elke sprite uit de bibliotheek kan ook geluid maken.  
Vaak is dat geluid “plop”, maar soms hoort er bij een sprite een eigen ander geluid.  
Kies een nieuwe sprite uit de categorie Muziek. 
 
Klik op het tabblad Geluiden om te zien en te 
horen welk geluid je sprite heeft. 
 
 
Het geluid kun je invoegen in je hindernis script.  
 
 
 
 
 
 
 
Het geluid kun je kopiëren naar een andere sprite door het met je 
linkermuisknop ingedrukt te slepen op het icoon van de ander sprite en het dan 
los te laten. 
 
 
 
 
Je kunt ook een ander geluid voor je hindernis zoeken in de bibliotheek of zelf opnemen 
of uploaden vanaf je computer. 

Ik kan een sprite een geluid laten maken. 
 
 
 
 
 
16, De hindernis laten bewegen 
Veel sprites hebben meer uiterlijken. 
Of je kopieert het uiterlijk en de kopie verander je een beetje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maak vervolgens de beweegcode voor je hindernis. 
Daarin wissel je dan met een kleine pauze tussen de uiterlijken: 
Experimenteer met de wacht tijd. 
 
Ik kan een sprite animeren door in een herhaling de uiterlijken te wisselen. 
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17, Maak een achtergrond 
Dit is een geweldige kans om een kleurrijke achtergrond te tekenen. 
Beweeg de cursor rechtsonder over het podium+ icoon 
Ga naar boven.  
Klik op de verfkwast om een achtergrond te tekenen.  
Je ziet een nieuw venster. 
Dat is het tekenveld met aan de linkerkant de gereedschappen. 
En bovenaan de eigenschappen. 
Klik op Zet om naar bitmap  
 
Gebruik de tekengereedschappen. 
Als je er met de cursor boven hangt, krijg je een kleine uitleg. 
 
Experimenteer ook met de kleurverlopen van 2 kleuren. 
Klik op Vulling en kies een kleurverloop links-rechts, boven-onder of 
midden-buitenrand. 

 
 
 
 
 
Ik kan een achtergrond tekenen in Scratch 
 

 
18, Verzin helemaal zelf uit je hoofd een eigen doolhofspel. 
 
Bedenk een thema en maak een plan:  

Teken en schrijf:  
De hoofdpersoon: 

• Wat is de bewegende sprite?  
• Kies je de bewegende uit de bibliotheek of teken je hem zelf? 
• Wat is de startpositie? 

De verdwijn sprites: 
• Welke sprites moeten door de bewegende sprite verdwijnen?  
• Waar staan die op het speelveld? 

De hindernis sprites: 
• Waar staan de hindernissen? 
• Hoe zien de hindernissen eruit? 
• Hoe reageren de hindernissen als ze worden geraakt door de bewegende 

sprite?  
• Hoe ziet de achtergrond eruit? 

 
Werk je plan uit in Scratch. 

Je kunt bij punt 2 t/m 17 terugkijken als je vergeten bent hoe iets werkt. 
Houd bij wat je aan nieuwe dingen leert en hoe. 

 
Hoe is het geworden? 

Teken en schrijf: 
• Wat was makkelijk? 
• Wat was moeilijk? 
• Wat is hetzelfde als in je plan en wat is anders geworden? 
• Welke nieuwe dingen heb je ontdekt en geleerd? 


