0. Starten met
Ga online naar
scratch.mit.edu

Een nieuw project beginnen
Klik op Maak
Typ voor je project in dit vak
een duidelijke naam

Nog geen account?
Een account aanmaken
Klik Word Scratcher
Volg de stappen
Je ontvangt een bevestigingsmail.

Opslaan en delen
Klik op Bestand
Klik Nu opslaan
Klik op Delen
Je komt op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in

Nadat er op de oranje knop Bevestig
mijn e-mailadres is geklikt, kun je je
projecten delen, reacties plaatsen en
doe je helemaal mee!
Lees de Scratch Community
richtlijnen
Samen zorgen we er voor, dat Scratch
een vriendelijke en creatieve community
blijft, waar iedereen zich welkom voelt.
Klik helemaal onderaan op
Gemeenschapsrichtlijnen

Vanuit de projectpagina weer verder
werken?
Klik op Bekijk
van binnen
Opslaan tijdens je werk:
Klik bovenaan rechts op Bewaar nu
Of gebruik de sneltoets-combinatie
CTRL+S
Je project in een nieuwe studio
zetten
Klik op je
accountnaam
Klik op
Mijn projecten
Klik op
Nieuwe studio

Of ga naar
scratch.mit.edu/community_guidelines

Wel een account?
Klik
Typ
Typ
Klik

Inloggen
je gebruikersnaam
je wachtwoord
op Inloggen
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Verander Untitled Studio in een
duidelijke naam
Klik op Voeg
projecten toe
Ga onderaan op het
project staan dat je toe wil
voegen
Klik Add +

www.digi-lab.org

1. Aan de slag
Ga online naar scratch.mit.edu
Klik op Maak
Klik op Lessen
Test: Klik op de code
Test: Klik op de groene
vlag boven het speelveld

Klik op
Aan de slag
Noem je project:
Aan de slag + je initialen

Bekijk de hele video
maar sluit niet af.
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen
om je project te maken.
De kat beweegt
Klik op Beweging
Sleep neem 10 stappen
Test: Klik op de code

Opslaan en delen
Klik op
Bestand
Klik op
Nu opslaan
Klik op
Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Voeg je project toe aan een studio
Klik onderaan
op Voeg toe
aan studio.
Klik naast de
juiste studio naam op +teken
Vanuit de projectpagina weer verder
werken?
Klik op Bekijk
van binnen

De kat beweegt en praat
Klik op Uiterlijken
Sleep zeg ... … sec. er onder aan vast
Test: Klik op de code

Opslaan tijdens je werk:
Klik bovenaan rechts op Bewaar nu
Of gebruik sneltoets-combinatie
CTRL+S
Probeer deze 2 lessen zelf

De kat beweegt en praat
als je op de groene vlag klikt
Klik op Gebeurtenissen
Sleep wanneer op
boven aan vast

wordt geklikt er
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2. Maak animaties die
praten.

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op Maak

Klik op Lessen
Klik op
Maak animaties
die praten
Noem je project:
Animaties praten + je initialen

Bekijk de hele video
maar sluit niet af.
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen
om je project te maken.
Meer blokken er bij
Klik links onderaan op Voeg
een uitbreiding toe

Test
Probeer ook andere stemmen uit.
Voeg een achtergrond toe.
Voeg een sprite toe, die wat terug zegt
met een andere stem.
Om de beurt praten
Klik op Besturen
Gebruik wacht
blokken zo dat de
sprites na elkaar
praten.
Opslaan en delen
Klik op Bestand
Klik op Nu opslaan
Klik op Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio

Klik op
Tekst naar spraak
Klik bovenaan op
Terug

Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Probeer deze 4 lessen zelf

De kat praat echt!
Stel een stem in en laat de kat iets
zeggen als je op de groene vlag klikt.
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3. Animeer een naam.

Een letter groeit
Kies nog een Letter sprite en maak:

Bekijk de hele video

en test
Een letter verandert van kleur
Kies nog een Letter sprite en maak:

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Animeer een
naam
Noem je project:
Naam animatie + je initialen

Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen
om je project te maken.
Een letter geeft geluid
Kies een letter sprite
Tip: Klik bovenaan
op Letters om
alleen letters te zien

en test
Klik op Geluid
Sleep start geluid meow en wacht
Klik op Gebeurtenissen
Sleep er boven wanneer op deze
sprite wordt geklikt

Test: Klik op de letter sprite.
Een letter draait
Kies nog een Letter sprite en maak:

Alle letters starten tegelijk met hun
animatie
Wat is jouw oplossing? Hoe verander je
de codes?
Opslaan en delen
Klik op Bestand
Klik op Nu opslaan
Klik op Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio

Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Maak je naam van geanimeerde
letters.
en test
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4. Maak muziek.

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Maak muziek
Noem je project:
Muziek + je initialen

Tip: Typ bij een getal kleiner dan 1 een
punt (dit is de notatie die in Amerika
wordt gebruikt)
Een microfoon maakt een verrassing
beat box
Kies de microfoon
Maak de code en test

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.
Een instrument speelt een
toon
Kies een instrument
sprite
Tip: Om alleen de
instrument sprites te
zien klik je bovenaan op
Muziek
Maak de code en test.

Opslaan en delen
Klik op Bestand
Klik op Nu opslaan
Klik op Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio

Een trommel maakt een beat
Kies een trommel
Maak de code en test.

Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Maak je eigen muziek/lied/song/hit
Je kunt ook werken meer instrumenten
en met begrippen uit de
muziekwereld.
Klik op Voeg een uitbreiding
toe
Kies Muziek
En experimenteer.
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5. Animeer een sprite.
Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Animeer een
sprite
Noem je project:
Sprite animatie + je initialen

Beweeg heen en weer met de pijtjes
toetsen en test

Spring

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.
Voeg een achtergrond toe

Kies een sprite

Verander de kleur

Zeg iets en test

Voeg geluid toe en test

Opslaan en delen

Animeer het praten en test

Klik op Bestand
Klik op Nu opslaan
Klik op Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio

Klik naast de juiste studio naam
op +teken
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6. Maak een klikspel.

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Maak een
klikspel
Noem je project:
Klikspel + je initialen

Ga naar een willekeurige positie en
test

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.

Verander de kleur
Voeg het blok in waar jij wil dat de
sprite van keur verandert

Kies een sprite
Score resetten

Klik om een geluid te spelen en test

Maak een Variabele met de naam
Score
Klik Variabelen
Klik Maak een variabele
Typ in het vak Score
Klik OK
Klik om Score te verhogen en test

Opslaan en delen
Klik op Bestand
Klik op Nu opslaan
Klik op Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio

Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Spannender…..Mooier:
Meer sprites, verschillende snelheden,
verschillende scores, strafpunten, een
leuke achtergrond, andere effecten….…
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7. Maak een
achtervolgingsspel.

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Maak een
achtervolgings
spel
Noem je project:
Achtervolging + je initialen

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.
Kies een achtergrond

Voeg nog een andere sprite toe
Beweeg willekeurig

In de Octopus sprite: speel geluid
bij aanraken
Maak een variabele met de naam
Score
Begin met Score is 0
Verhoog Score bij aanraken

Kies een sprite

Beweeg rechts & links met de
pijltjestoetsen

Beweeg op & neer met de
pijltjestoetsen
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Opslaan en delen
Klik op Bestand en Nu opslaan en
Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio
Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Voeg andere sprites toe die hogere
scores opleveren of strafpunten.
Op een telefoon of tablet heb je geen toetsen.
Maak dan
sprites
die je
aan moet
tikken.
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8. Maak een verhaal.

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Maak een verhaal
Noem je project:
Verhaal + je initialen

Heb een gesprek

Kies nog een achtergrond
Verwissel achtergronden

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.
Kies een achtergrond
Verberg een sprite
Kies een sprite

Laat een sprite zien
Zeg iets

Kies nog een sprite

Draai de richting om
Klik op tab Uiterlijken
Klik op Selecteren
Klik op Links-rechts
omdraaien
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Opslaan en delen
Klik op Bestand en Nu opslaan en
Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio
Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Maak een lang verhaal met meer
sprites, langere gesprekken, veel
actie en meer achtergronden.
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9. Video.

Knal een ballon

Ga online naar scratch.mit.edu
Log in en klik op
Maak
dan op Lessen
dan op
Video
Noem je
project:
Video + je initialen

Bekijk de hele video
Klik op de groene pijlen voor
stap-voor-stap aanwijzingen.
Voeg een uitbreiding toe
Klik links onderaan op
Kies Video

Opslaan en delen
Klik op Bestand en Nu opslaan en
Delen
Je bent op de Project pagina
Vul de Instructies in
Vul de Opmerkingen en credits in
Je project in een studio zetten
Klik onderaan op Voeg toe aan studio
Klik naast de juiste studio naam
op +teken
Maak een spel waarin veel bewegen
en video een belangrijke rol hebben.

Vertroetel de kat

Animeer
Kies een sprite
Wissel de uiterlijken af
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Maak je eigen Scratch game
Je game heeft:
Personages - Spelers gebruiken een
personage op het scherm om de
spelwereld te betreden.
Het kan een dier zijn, een prinses, een
raceauto of zelfs een eenvoudige
zeepbel.
Om een gevoel van gevaar of
concurrentie te creëren, hebben
dergelijke spellen meestal ook
vijandelijke personages die de speler
moet verslaan of ontvluchten.
Objecten - Spellen omvatten objecten,
van sterren en munten die de
gezondheid of scores bevorderen tot
sleutels die deuren ontgrendelen.
Niet alle objecten zijn goed, sommigen
zitten de speler in de weg, ondermijnen
hun gezondheid of stelen hun schatten.
Objecten kunnen ook samenwerken om
puzzels te maken die de speler kan
oplossen.
Actie - Dit zijn de "werkwoorden" in een
spel: acties zoals rennen, springen,
draaien, vliegen, voorwerpen vangen,
spreuken uitspreken, en wapens
gebruiken.
De acties vormen de kern van het spel,
en goed acties mechanica maken een
goed spel.
Regels - De regels van een spel
vertellen je wat je wel en niet mag
doen.
Kun je bijvoorbeeld door muren lopen of
blokkeren ze je pad?
Kun je stoppen en nadenken of moet je
de klok verslaan?
Wereld - Denk aan de wereld waarin
een spel wordt gespeeld.
Bekijkt de speler het spel van boven,
van opzij of van binnenuit?
Heeft de spelwereld muren of grenzen
die de beweging van de speler beperken
of is het open zoals buiten?
Vormgeving: Stijl? Kleuren? Sfeer?
Tijdperk?
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Doelen - Elk spel daagt de speler uit om
een doel te bereiken, of het nu gaat om
het winnen van een race, het veroveren
van een vijand, het verslaan van een
hoge score of gewoon zo lang als je kunt
overleven.
De meeste spellen hebben veel kleine
doelen, zoals het openen van deuren
naar nieuwe levels of het winnen van
nieuwe vaardigheden.
Moeilijkheidsgraad - Een spel is niet
leuk als het te gemakkelijk of te moeilijk
is.
Veel spellen maken de uitdagingen
gemakkelijk in het begin, terwijl de
speler leert.
Naarmate de vaardigheden van de
speler verbeteren, wordt het spel
moeilijker.
De moeilijkheidsgraad precies goed
krijgen is de sleutel tot het maken van
een geweldig spel.
IDEEËN GENERATOR:
Voor wie

Spel

Wereld

Doel

Juf
Meester

Doolhof

Bos

Vijanden
verslaan

Broertje Zusje

Springen

Ruimte

Hoogste
Score

Vader
Moeder

Quiz

Onder
water

Objecten
verzamelen

Uit een ander
land

Voertuig
simulator

Stad

Levens

Oma
Opa

Virtueel
huisdier

Kasteel

Tijd limiet

Vriend
Vriendin

Sport

Straat

Multiplayer

Bezoeker

Vangen

Dorp

Iets leren

….

…

…

…

Kijk voor inspiratie bij
https://scratch.mit.edu/studios/76924/
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