CHALLENGE SCRATCH “HANNAH HACKALOT”

Opdracht 1 Hannah Hackalot beweegt
We gaan een spel weer werkend maken. De hackers hebben dit spel ook gehacked en wij
gaan het weer werkend maken. In dit spel gaan we Hannah punten laten verzamelen, maar
zij moet wel de auto ontwijken.
Ga naar http://scratch.mit.edu, klik in het vak zoeken en type Hannah Hackalot. Klik op het
plaatje Hannah Hackalot en klik daarna op bekijk van binnen.

Eerst moeten we Hannah laten bewegen. Dit programmeren we op de volgende manier.
We gaan het onderstaand programma exact namaken. De kleuren verwijzen naar de soort
functie in het programma. Zoek bij oranje (besturen) en blauw (bewegen)
Op het plaatje hieronder staat het programma:
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Opdracht 2 Auto laten rijden
Nu gaan we de auto laten rijden. We willen dat de auto zelf gaat rijden, zodra het spel start.
Eerst moeten we de auto selecteren. Klik met de linkermuisknop op het kleine plaatje van
de auto.
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Klik op

Klik nu op

en sleep

en sleep een

naar het programmeer vak.

blokje onder

.

De auto moet telkens aan de linkerkant van het scherm beginnen en hij gaat van links naar
rechts rijden. Het startpunt van de auto is x -240.
Klik op
nodig is).

en sleep

in het herhaalblokje. Verander 0 in -240 (als dit
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Om de auto te laten rijden gaan we x telkens veranderen. Sleep een herhaalblokje onder
. Het herhaalblokje kan je vinden onder

Klik op

en sleep

in het nieuwe herhaalblokje

Klik op het groene vlaggetje om de auto te laten rijden.
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De auto rijdt nu van links naar rechts, maar hij stopt aan het einde. We moeten de
computer gaan vertellen dat wanneer de auto aan het einde van het scherm is, de auto
weer opnieuw moet gaan rijden. Dit gaan we doen met

Verander je programma zodat het eruit ziet als hieronder (het herhaal tot blokje staat
onder besturen):

De auto moet nu blijven rijden totdat x 295 is en dan weer terug gaan naar x -240.
Klik op

Klik nu op

en sleep

en sleep

naar het programmeer vak.

in het linkervakje van het groene blokje:

Type nu in het rechtervakje 295.
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Sleep het hele groene blokje achter herhaal tot:

Als je nu op het groene vlaggetje klikt zal de auto van links naar rechts rijden en daarna
weer opnieuw links beginnen. De x-positie is de horizontale plek op het beeldscherm van
(in dit geval) de auto. In het blokje vertellen we de computer nu dat x met stappen van 10
verandert moet worden tot x groter is dan 295. Dan wordt x weer -240.
De auto rijdt nu wel erg snel, dit kunnen we veranderen door de 10 in het blokje verander x
met 10 kleiner te maken, bijvoorbeeld 5.
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Opdracht 3 Pas op voor de auto
Wanneer Hannah de auto raakt, willen we dat de speler opnieuw moet beginnen. Dat gaan
we nu programmeren. Eerst moeten we Hannah weer selecteren:
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Nu hebben we

met een herhaalblokje nodig.

De opdracht die we gaan programmeren is; als Hannah de auto raakt dan moet zij terug
naar start.

In het herhaalblokje moeten we een
Dit blokje staat onder

Klik nu op

en sleep

blokje slepen.

.

tussen als < > dan.
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Klik op het witte pijltje achter muisaanwijzer en kies Convertible3.

Klik nu op

en sleep

onder raak ik

Convertible3. Verander x in 0 en y in -148.

Klik op
en sleep
Verander Hallo! in Auw! en de seconden in 0.5.

boven
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Opdracht 4 Levens
Ons spel wordt nog leuker als we ook levens hebben. Hiervoor moeten we een variabele
aanmaken.

Klik op

en klik dan op

Type achter variabele naam: Levens en klik op OK.

Klik op
Hang hier

en sleep een nieuw

in het programmeer vak.

aan vast en verander de 0 in 3.
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Sleep

nu onder schuif in 1 sec. naar x….

Verander de 1 in -1.
Als je het spel nu speelt en Hannah raakt de auto, verlies je ook een leven.
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Opdracht 5 punten verdienen
We gaan nu punten verdienen door sterren te verzamelen. Zorg dat je de ster geselecteerd

heb.
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Maak het volgende programma:

Als je met Hannah nu de ster ‘pakt’ zal deze verdwijnen. Nu gaan we er punten aan hangen.

Klik op

en klik dan op

Type achter variabele-naam punten in.
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Sleep nu

 onder verdwijn en verander de 1 in 10.

Selecteer nu weer de Hannah door op het kleine plaatje van de Hannah te klikken.
Sleep onder maak levens 3, maak punten 0

We gaan ook gelijk instellen dat Hannah telkens op dezelfde plek begint aan een nieuw
spel.

Klik op beweging en sleep
en y in -148.

boven maak levens 3. Verander x in 0
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Nu hebben we nog meer sterren nodig. Klik met de rechtermuisknop op het kleine plaatje
van de ster en klik op dupliceren.

Je kan de nieuwe ster verslepen naar de plek waar je deze wilt hebben. Als je de sterren
niet ziet, klik dan eerst op het groene vlaggetje.
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Opdracht 6 Gewonnen!
Als de speler alle sterren heeft verzameld dan is het spel afgelopen. We gaan Hannah dan
Gefeliciteerd, het codewoord is programmeur! laten zeggen.
Maak het volgende programma (zorg dat je Hannah hebt geselecteerd).

Let op: 40 punten werkt als je 4 sterren hebt gemaakt. Heb je meer of minder sterren, dan
moet je dit getal aanpassen.

Opdracht 7 Game Over!
Als laatste moet het spel natuurlijk afgelopen zijn als de speler geen levens meer heeft.
Zorg dat je Hannah hebt geselecteerd en maak het volgende programma:

Selecteer nu de auto en pas het programma aan:
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