
Workshop 5

Verleiding
Gemaakt door L.E. Rombout voor Code Brabant

In deze workshop leer je de basis-elementen van Scratch, een programmeertaal 
waarmee je gemakkelijk video-games en animaties kan maken. 

We gaan door met de code die we 
gemaakt hebben in Workshop 4. Als 
je deze niet gedaan hebt, maak dan 
eerst de code op het plaatje na. 

Klik op het groene vlaggetje boven 
het speelveld rechts om te zien wat 
deze code doet.

Deze game werkt helemaal, maar ziet
er nog een beetje saai uit. In deze 
workshop leer je de game 
interessanter maken voor de spelers!

Eerst gaan we een element van verleiding toevoegen om de
game moeilijker te maken. Klik helemaal rechts onderin op
‘Kies een Sprite’. 

Kies iets uit wat jij heel verleidelijk vindt, maar waarvan je
eigenlijk weet dat het niet goed voor je is. 

Als je er op klikt, zie je dat er een sprite wordt toegevoegd aan je spel. Je code lijkt te
verdwijnen, maar maak je geen zorgen! De nieuwe sprite is geselecteerd. Als je de 
kat weer selecteert, zie je de code weer. 

Kopieer je code naar de nieuwe sprite. Je kan het 
opnieuw bouwen, maar je kan ook het eerste 
blokje van je code naar de nieuwe sprite slepen.

Er wordt dan een kopie van de code gemaakt in de
nieuwe sprite. 



In de nieuwe sprite, in het blokje ‘verander *variabele* 
met 1’, verander de 1 naar -1. Nu worden er punten 
afgehaald als je per ongeluk op de nieuwe sprite klikt.

Je kan het uiterlijk van de kat ook veranderen naar
iets wat je niet zo verleidelijk vindt, maar wat wel
goed voor je is. Klik hiervoor linksboven op het
tabblad ‘Uiterlijken’.

Je kan hier een nieuw uiterlijk kiezen met
het knopje linksonder, of zelf iets
tekenen. 

Helemaal rechtsonder kan je ook de
achtergrond veranderen.

Met deze aanwijzingen kan je jouw eigen video-game helemaal uniek maken!

Probeer je game zo te maken dat het heel verleidelijk is voor de speler om op de 
verkeerde sprite te klikken (waardoor ze punten verliezen).

Welke dingen kan je nog meer veranderen zodat je game nog leuker wordt?

Dit is de laatste workshop. 

Wil je thuis verder programmeren? 
Je kan een Scratch account maken door rechtsboven op ‘Word Scratcher’ te klikken. Dan kan je 
jouw games opslaan, er overal aan werken, en ze doorsturen naar anderen.

Voor meer workshops, kijk op www.CodeBrabant.nl en klik op ‘Thuis aan de slag’

http://www.CodeBrabant.nl/

