Scratch les 1: Scratch Invaders
Het ruimteschip
Het ruimteschip is in gevaar! Er komen monsters aan, en die komen
steeds dichterbij. Kijk maar snel hier:
https://scratch.mit.edu/projects/133611163
Als je daar bent, klik dan op
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Het ruimteschip besturen
Als het spel straks af is, gaan de spoken jouw scheepje aanvallen! Jij
kunt schieten en ze proberen te raken. Maar let op, je kunt niet door de
rode muur schieten.

Het ruimteschip moet natuurlijk wel kunnen bewegen. Ga naar
, en klik op het pijltje naast
Kies nu

en sleep het blok naar het grijze vlak. Zo:

Nu moet het ruimteschip nog iets doen als je het pijltje indrukt. Hij
moet natuurlijk naar links gaan. Dat doen we met een nieuw blok.

Ga naar

Pak nu

:

en sleep het naar boven, vast aan
. Zo:

Werkt dat al goed? Nee he? Er moet een minnetje voor de 10! Dat moet
je doen door in het rondje te klikken en een minnetje te typen (meestal
zit die naast de 0 op je toetsenbord)
Zo:

Kun jij nu ook het pijltje naar rechts programmeren?

Schieten!
Het ruimteschip moet natuurlijk kunnen schieten. We willen dat als je
op de spatiebalk drukt, er een laserstraat verschijnt.
Die moet dan ook nog naar boven gaan.
Als hij boven is, moet hij weer verdwijnen.
Dat gaan we programmeren bij de Laserstraal. Klik er maar eens op:

Niet schrikken als je blokjes weg zijn hoor!
Die staan nog veilig bij het ruimteschip.

Maak nu deze blokjes maar eens:

Dat is al best mooi he? De straal komt naar het schip toe. Nu moet hij
nog omhoog gaan. Daar gaan we alweer een nieuw blok voor pakken.

Ga naar

en pak

Plak die onder

. In de

moet nu nog wel een

blokje, anders gebeurt er niks. Stop er maar een
Die zit bij
.
Probeer je spel nu maar eens uit!

Werkt het? Kun je schieten?

in.

Kom terug straaltje!
Dat werkt wel, alleen helaas maar een keer.
Als je aan de rand bent, moet je laserstraal weggaan. Dat doen we zo.
Verander eerst de

in een

.

In het gat dat je nu hebt, stop je een
Die vind je bij
.
Verander het nu in

.

. Zo dus:

Nu moet de straal nog weggaan. Daarvoor gebruiken we een
Die zit bij
. Waar zou die moeten denk jij?
En er moet ook nog ergens een

.

Probeer het maar eens!
Op de volgende bladzijde vind je het goede programma.

.

Het monster
Het spook moet opzij bewegen. Als hij tegen de rand komt, gaat hij een
stukje naar beneden. Steeds dichterbij.
Je mag ook een ander poppetje kiezen voor het spook!
Maak deze blokjes maar eens.

Wat gebeurt er nu als je op de groen vlag klikt? Werkt het al goed?
Niet helemaal he? Er moet nog een blokje omheen.
Weet jij welk blokje?

Ja, kijk, zo is het beter:

Dat enge spook komt op ons af!
Als je nu op het groene vlaggetje klikt, wordt het spook op de goede
plek gezet, begint hij te bewegen en komt hij steeds dichterbij. Yèk!

Helaas gebeurt er nog niks als we raak schieten…
Dat gaan we nu maken, met een
Zo:

.

Ik heb de
schiet.

even op 2 gezet zodat je makkelijker raak

Weet jij wat er nu bij de pijl moet komen? Probeer het maar eens!

Game Over
Als het spook bij het ruimteschip is gekomen, is het spel voorbij!
Zet deze blokjes bij het ruimteschip:

De muur maakt het moeilijker
Het is nog wel wat te makkelijk misschien he?
We gaan zorgen dat de muur in de weg zit. De laserstraal moet stoppen
als hij de rand of de muur aanraakt. Daar is een blokje voor!
Kijk bij

en pak de

.

Maak nu dit bij de Laserstraal:

We laten de muur ook nog eens bewegen, dan wordt het nog
moeilijker. Geef de muur dit script:

Het spel uitbreiden
En nu? Je hebt een leuk, werkend spelletje gemaakt.
Bedenk wat je nu leuk vindt om er nog bij te bouwen.
Dat heet ontwerpen. Dat gaat meestal in een paar stappen.
A. Wat wil je dat er nog bij moet komen?
B. Leg aan je klasgenoot uit hoe je dat wil gaan bouwen.
Overleg nu samen hoe je dat het makkelijkst kunt bouwen.
C. Bouw het!
D. Is het gelukt? Waarom wel, waarom niet?

