
Wat een avontuur!

Maak een scratch versie van je favoriete sprookje of filmpje, of 
verzin helemaal zelf een leuk verhaal!

Laat je filmpje automatisch beginnen als je op het groene 
vlaggetje klikt:

 
Wie speelt er allemaal mee?

Heb je aan leuke geluidjes gedacht?
   

Gebeurt alles op dezelfde plaats, of gaan ze soms ergens anders 
heen?

Laat je kat helemaal rond de rand van het scherm glijden door 
enkel dit blokje te gebruiken:

 
Wat moet je nog toevoegen om je kat nooit te laten stoppen?

Hoe zorg je er voor dat de kat automatisch start als je op het 
groene vlaggetje klikt?

Hoe zorg je er voor dat je kat steeds op dezelfde plaats begint?

Glijden rond het scherm
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Vierkantje maken

Laat je kat in een vierkantje stappen door volgende blokjes te 
gebruiken:

Als je op de “G” toets drukt wordt je sprite groter.

Als je op de “K” toets drukt wordt je sprite kleiner.Groot en Klein
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Als je sprite veel lawaai hoort verandert hij van kleur.

Wat een lawaai...

Als je sprite hoog genoeg is zegt hij “Mooi uitzicht!”.

Mooi uitzicht!

5

6



Als je sprite iets roods aanraakt speelt hij een hoge noot.

Als je sprite iets blauws aanraakt speelt hij een lage noot.
Kleurenlied

Telkens je op de achtergrond klikt verschijnt er een bloemetje!

Bloemen planten
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Verzin een spelletje. Telkens de score 10 is verandert de 
achtergrond.

Wat een score!

Je sprite valt door de zwaartekracht maar stopt automatisch als 
hij het groene gras raakt.

Vrije val
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Telkens je op een sprite klikt doen de andere sprites een dansje!

Groepsdansje

Bouw een sprite die automatisch een rode lijn kan volgen.

Zelfs kromme lijnen
zijn geen probleem!
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Je sprite volgt automatisch de muis, maar komt nooit te dichtbij.

Bijna aan de muis

Als de hond-sprite dicht bij de poes-sprite komt draait de poes 
zich om en loopt ze gillend weg.

Poes is een beetje 
bang van hondjes...
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Als 2 sprites botsen zegt één van hen „Sorry!“

Sorry...

Laat je kat naar links en rechts stappen met de pijltjestoetsen.

 Zorg er voor dat lijkt alsof ze echt stapt.

 Tip - deze blokjes kan je zeker gebruiken:

Kijk!
Mijn pootjes bewegen echt!
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Laat de computer zelf coole figuren tekenen!

Deze blokjes kan je zeker gebruiken:

Coole figuren

Laat je kat stappen tot aan de rand van het scherm. Als ze de 
rand raakt zegt ze ‘Au!’ en valt ze om...

Auch! Dat had ik niet gezien...
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Verspreid munten over het ganse speelveld. Als je sprite een 
munt raakt verdwijnt de munt.

Kan je ook een muntenteller maken om te zien hoe rijk je sprite 
al is?

Heb je aan leuke geluidjes gedacht?

Hoeveel munten verschijnen er in het begin? Kan je dit instellen?

Kan je dit bouwen met slechts 2 sprites?

Munten vangen

Hoe luider je zingt, hoe meer lampen er aan gaan.

Kan je dit ook maken met slechts 1 sprite?

Disco fever!
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Er loopt een dolle muis over het speelveld. Met de pijltjestoetsen 
kan je de kat besturen om de muis te vangen.

Wat gebeurt er als je de muis opeet?

Misschien zijn er wel giftige muizen die je niet mag eten…

Kan je ook de score bijhouden?

Lekkere muis

Maak een doolhofspel. Je moet een robotje besturen dat van de 
start naar de finish gaat zonder de muren te raken.

Wat gebeurt er als je toch de muur raakt?

Zijn er nog extra vijanden in het doolhof?

Is er een tijdslimiet om de finish te halen?

Kan je meerdere levels inbouwen?

Doolhofspel
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Elke keer je op de sprite klikt vertelt hij een willekeurig mopje!

Beter dan de scheurkalender

Maak een tekenprogramma.

Tip - deze blokjes zijn zeker nuttig:

Kan je ook kleurtjes kiezen? En de pendikte?

Heb je ook een gom? Of komt een gombeestje je tekening 
weggommen?

Tekenprogramma
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Help! We worden aangevallen vanuit de ruimte!

Maak een spel waarbij je de vreemde aanvaller moet afweren.

De wereld rekent op jou!Vace Inspaders

Laat een balletje over het scherm stuiteren. Je kan een balkje 
besturen. Als de bal het balkje raakt dan stuitert hij terug naar 
boven. Als het balletje de grond raakt dan verlies je een leven.

Kan je ook stenen toevoegen die je moet vernietigen?
Kan je verschillende levels bouwen?

Bedien je het balkje met de pijltjestoetsen of met de muis? Of met 
een banaan?

Kan je ook opties inbouwen waardoor je balkje tijdelijk langer of 
korter wordt? Of kan schieten?

Kan je een cheat inbouwen waardoor het balkje automatisch het 
balletje volgt als je een geheime toets indrukt?

BREAKOUT
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Bouw een keukenwekker: maak het aantal minuten instelbaar en 
maak een knop om het aftellen te starten.

Natuurlijk is er een leuk alarmgeluidje als de tijd verstreken is…

Kan je ook sneltoetsen maken voor een hard en een zacht 
gekookt eitje? 

Tikkeneikekoke

Handig voor je huiswerk: bouw je eigen scratch rekenmachine!

Rekenmachine
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Schiet appels uit de boom. Je kan met de pijltjestoetsen naar 
boven en beneden mikken. Met de spatie schiet je een pijl af.

Pas op voor die schattige eekhoorntjes!Willem Tell Spell

Maak een hulpje voor de Franse les. Er wordt een woordje 
getoond, en jij moet de juiste vertaling ingeven.

Je ne comprends pas...
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Onderaan wordt een getal getoond. Er komen allerlei getallen uit 
de lucht gevallen. Jij moet op 2 getallen klikken die samen de 

juiste som vormen.
Sommenregen

Maak indruk op je juf door een programma te maken dat allerlei 
veelhoeken tekent.

Meetkunde
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Maak een prachtig vuurwerk!

(met Scratch uiteraard, gelieve geen pc’s in de fik te steken ;-)
Ooooooooooooh!

Bouw je eigen superschattige virtuele huisdier in scratch.

Geef je beestje regelmatig voedsel en aaiingen om het tevreden 
te houden.

Kan het ook groeien?

Wat vindt het niet leuk?Schattig beestje
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Bouw je eigen Flappy Bird! Telkens je op de spatiebalk drukt 
vliegt je vogeltje wat naar boven, als je niet drukt valt hij naar 

beneden. Als je een hindernis raakt ben je morsdood…

Houd je de score bij?

Is er een pauze-knop?

Kan je je favoriete vogeltje kiezen?

Scratchy bird

Jetpack Joyride is superleuk! Bouw je eigen scratch versie…

Jetpack catride
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De kluis gaat pas open als je de juiste code ingeeft.

Heb je de code vast geprogrammeerd? Of kan je ook zelf een 
code instellen?Kluis

De deur gaat automatisch open als je op de juiste wijze in je 
handen klapt.

Dien je steeds op dezelfde manier in je handen te klappen?

Of is er ook een opname-modus?
Nooit meer een sleutel nodig

37

38


