
Loop	  kat,	  loop!	  
Kun	  jij	  de	  kat	  zo	  lang	  mogelijk	  laten	  lopen?	  De	  kat	  is	  bang	  van	  zijn	  
eigen	  spoor.	  Hij	  stopt	  als	  hij	  zijn	  eigen	  spoor	  kruist	  en	  als	  hij	  een	  muis	  
tegenkomt,	  wordt	  het	  spoor	  breder.	  	  

1	  De	  sprite:	  kat	  van	  boven	  
Haal	  de	  kat	  weg	  (rechtsklik	  -‐>	  verwijderen):	  

haal	  Cat2	  op	  -‐-‐-‐-‐-‐> 	  -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐>	  OK	  

2	  De	  sprite	  krijgt	  rode	  snorharen	  en	  een	  rode	  neus	  

kleur	  kiezen-‐-‐-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> 	  	  

rood	  maken-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐>snorharen	   -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐>neus	   	  	  	  

het	  middelpunt	  op	  de	  staart-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> 	  

3	  Welke	  kant	  gaat	  de	  kat	  op?	  

-‐-‐-‐-‐> 	  

	  

Sleep	  de	  blokken	  uit	  	  	  

	  
	  

en	   	  
	  
Klik	  op	  het	  zwarte	  pijltje	  en	  kies	  de	  juiste	  toets	  

	  
	  
Test	  met	  je	  pijltjestoetsen	  
of	  de	  kat	  draait.	  

	  



4	  De	  kat	  maakt	  een	  spoor.	  

	  

	  
	  

Hier	  start	  de	  kat.	  
	  

Wis	  laatste	  spoor	  
	  

Begin	  met	  het	  spoor	  
	  
Zo	  ziet	  het	  spoor	  er	  uit	  
	  
Controleer	  de	  hele	  tijd	  of	  de	  kat	  zijn	  spoor	  
raakt	  
	  
De	  kat	  gaat	  de	  hele	  tijd	  een	  stap	  vooruit	  

	  
	  

	  
Het	  spel	  eindigt	  als	  de	  rode	  snor	  of	  neus	  van	  
de	  kat	  zijn	  eigen	  blauwe	  spoor	  raakt.	  
	  
Test	  of	  de	  kat	  een	  spoor	  maakt.	  
De	  kat	  stopt	  niet	  altijd.	  De	  kat	  is	  nog	  te	  groot.	  

	  
Zo	  verander	  je	  een	  wit	  vlakje	  

	  Klik	  in	  het	  witte	  vlak.	  Achter	  de	  letters	  of	  cijfers	  wordt	  het	  blauw.	  Typ	  wat	  je	  wil.	  

Zo	  maak	  je	  de	  kleur	  anders	  
Klik	  op	  het	  kleurvakje.	  Je	  pijltje	  wordt	  een	  handje.	  Ga	  met	  het	  handje	  naar	  de	  
kleur	  die	  je	  wil.	  	  Klik	  als	  je	  in	  het	  vakje	  de	  goede	  kleur	  ziet.	  	  
Ik	  heb	  gekozen	  voor	  de	  rand	  van	  de	  geselecteerde	  sprite.	  

Hier	  vind	  je	  de	  blokken	  voor	  het	  herhaal	  blok:	  

-‐> -‐-‐-‐-‐> 	  

-‐> -‐-‐-‐-‐> 	   	  

-‐> -‐-‐-‐-‐>	   	  

-‐> -‐-‐-‐-‐>	   	  

Zo	  maak	  je	  het	  scriptveld	  netjes	  

Klik	  op	  een	  leeg	  stuk	  in	  het	  veld.	  Klik	  opruimen	   	  



Zo	  maak	  je	  de	  kat	  kleiner	  

-‐-‐-‐-‐-‐>	   -‐>	  je	  pijltje	  verandert	  in	  4	  pijltjes	  naar	  binnen-‐-‐11	  keer	  met	  het	  4-‐pijltje	  -‐-‐>	   	  	  
	  

5	  Bijhouden	  hoe	  lang	  je	  de	  kat	  hebt	  laten	  lopen.	  Gebruik	  een	  variabele.	  

-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐>	   -‐-‐-‐-‐>	   -‐-‐-‐-‐> 	  

	  

	  
	  
Als	  het	  spel	  start,	  gaat	  de	  tijd	  op	  0	  
	  
Herhaalblok	  
	  
Na	  elke	  seconde	  wordt	  de	  looptijd	  1	  meer	  

	  
6	  Een	  andere	  achtergrond	  

-‐-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐>	  OK-‐-‐-‐-‐>	  

7	  De	  kat	  beweegt	  echt!	  

-‐-‐-‐-‐-‐> -‐-‐rechtsklik-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> -‐-‐verdraai-‐-‐> 	  
-‐-‐-‐-‐>nog	  leuker:	  -‐-‐-‐-‐>verdraai	  ook	  zijn	  pootjes	  

Maak	  het	  script-‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐> -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐en	  test.	  	  



8	  Muizen!	  
Als	  de	  kat	  een	  muis	  raakt,	  	  
dan	  wordt	  het	  spoor	  dikker.	  
Kies	  als	  nieuwe	  sprite	  
een	  muis	  en	  maak	  hem	  	  
kleiner.	  
	  
Maak	  het	  script	  voor	  de	  muis.	  
Het	  script	  voor	  de	  kat	  heb	  je	  al	  voor	  een	  deel.	  	  
Dat	  hoef	  je	  alleen	  aan	  te	  vullen.	  	  
	  
9	  De	  bewegingen	  van	  de	  kat	  slimmer	  programmeren	  
Je	  hebt	  nu	  5	  scripts	  gemaakt	  voor	  de	  kat.	  Het	  kan	  ook	  in	  één	  script.	  Je	  maakt	  dan	  in	  het	  herhaalblok	  een	  als	  
dan	  blok	  voor	  elke	  beweging.	  Daarna	  haal	  je	  de	  wanneer	  pijltjes	  blok	  scripts	  weg	  .	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  De	  besturing	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Nog	  even	  geluid	  er	  bij	  
	  
	  
	  

	  
Tijd	  over?	  Meer	  achtergronden	  ….meer	  muizen….spoor	  wordt	  dunner	  als……kattenbrokjes……..muziekje….	  


