
SCRATCH werkboekje 4
Een nieuw spel

Dit boekje is gemaakt door iXperium Nijmegen.
Voor ideeën en teksten is gebruik gemaakt van
de MOOC van de TU Delft.



Opdracht 1: Kikker beweegt

We gaan een spel maken. In dit spel gaan we kikker
punten laten verzamelen. Die punten krijgt hij door 
veilig aan de overkant van de straat te komen. 
Daarbij moet hij natuurlijk wel de auto ontwijken.

Ga naar http://scratch.mit.edu. Klik in het vak         
en typ kikker les 4. Klik op het  

plaatje ‘kikker les 4 van wouterbg’ en klik daarna op 
‘bekijk van binnen’.

Eerst moeten we kikker kunnen bewegen met de 
pijltjestoetsen. Dat gaan we programmeren. 
Hiernaast zie je het programma.

Weetje: in de wiskunde is Y altijd van beneden naar boven
en X altijd van links naar rechts.

Bekijk 
van 
binnen

Probeer de pijltjestoetsen maar eens uit. Werken ze allemaal 
op de juiste manier?

http://scratch.mit.edu/


Opdracht 2: De auto

Nu gaan we de auto laten rijden. We willen dat de 
auto zelf gaat rijden, zodra het spel start. Om dit te 
kunnen doen, moeten we er wel voor zorgen dat de 
auto is geselecteerd!

We willen het spel laten starten als we op het groene 
vlaggetje          klikken. We willen dan dat de auto elke 
keer links in het veld start. Daar hebben we een 
herhaalblokje voor nodig. 

Het startpunt van de auto zetten we vast met 
.

Auto selecteren

Klik maar eens op   . Waar staat de auto dan?
Wat gebeurt er als je de waarde van X verandert in 240?



Opdracht 2: De auto (vervolg)

De auto start nu vanaf de juiste plek. Maar de auto 
rijdt nog niet. Om de auto te laten rijden, moeten we 
X telkens veranderen. Dit doen we met het blok 

.

We willen dat dit elke keer herhaald wordt als we 
met het spel starten. Daar hebben we een 
herhaalblokje voor nodig. 

Klik maar eens op             . Wat gebeurt er nu?



Opdracht 2: De auto (vervolg)

De auto rijdt nu van links naar rechts, maar hij stopt aan 
het einde. We moeten de computer gaan vertellen dat 
als de auto aan het eind van het scherm is, deze weer 
opnieuw moet gaan rijden. Daarvoor moeten we het 
programma veranderen met het volgende blokje:

De auto moet blijven rijden tot het einde (X = 295) en 
dan weer terug naar het begin (X = -240). Dat doen we 
met de volgende blokjes: 
Het blauwe blokje plaats je in het groene blokje en de 
waarde in het witte rondje verander je in 295:

Het groene blokje sleep je nu in het ‘herhaal tot’ blokje.
Klik maar eens op             . Wat gebeurt er nu? De auto rijdt
wel erg snel. Kun jij de auto langzamer laten rijden?

Programma 
veranderen



Opdracht 3: Pas op voor de auto

Wanneer kikker de auto raakt, willen we dat het spel 
opnieuw moet beginnt. Dat gaan we nu 
programmeren. Eerst moeten we kikker weer 
selecteren.

We willen dat het spel start door op het groene 
vlaggetje te klikken. We willen dan dat als kikker 
de auto raakt, hij weer terug gaat naar start. Dit
doen we met een herhaalblokje.

Kikker selecteren

Herhaalblokje
toevoegen



Opdracht 3: Pas op voor de auto 
(vervolg)
In het herhaalblokje moeten we een ’als … dan’ 
blokje slepen. Als kikker tegen de auto komt, dan
moet hij terug naar het begin.

De auto heet ‘Convertible3’. We willen 
programmeren dat als kikker Convertible3 raakt, hij 
weer terug moet naar het begin. Dat doen we met dit 
blokje: 

Verander dan ’muisaanwijzer’ in ‘Convertible3’
en sleep het blok tussen ‘als’ en ’dan’.

Convertible3 in als-
dan blokje. Dit 
sleep je in het 
herhaalblokje



Opdracht 3: Pas op voor de auto 
(vervolg)
Nu moeten we nog instellen dat kikker terug naar het 
begin gaat. Daar hebben we het volgende blokje voor 
nodig:

Met dit blok veranderen we X en Y zo, dat dit het begin 
is waar kikker naar terug gaat.
Zorg dat X = 0 en Y = -148. Daarna sleep je dit blok in 
het ‘als-dan’ blokje.

We kunnen kikker zelfs wat laten zeggen met dit blok:

De tekst kunnen we veranderen. We kunnen ook 
instellen hoe lang de tekst in beeld blijft.

Bedenk maar eens wat kikker zegt en hoe lang dat in beeld 
moet blijven. Klik op                 . Wat gebeurt er?

Beginpositie en
tekst toevoegen



Opdracht 4: Levens

Ons spel wordt nog leuker als we levens hebben. 
Hiervoor moeten we een variabele aanmaken.
Klik op             en  klik dan op

Typ achter variabelenaam
Levens en klik op OK. 

Nu gaan we programmeren dat als het spel begint, 
kikker 3 levens heeft.

Ook programmeren we dat als kikker tegen de auto 
komt, er een leven afgaat. Daarvoor moeten we de 
waarde instellen op -1

Hiernaast zie je hoe het programma eruit ziet.Klik maar eens op             en speel het spel. Zie je de levens?
Wat gebeurt er als kikker tegen de auto komt?

Kikker heeft 
3 levens

Af is -1 leven



Opdracht 5: Punten verdienen

We gaan nu punten verdienen door
sterren te verzamelen. Zorg dat je de
ster hebt geselecteerd.

Maak het programma zoals je dat hiernaast ziet. Als je 
met kikker nu de ster ‘pakt’, zal deze verdwijnen. Nu 
gaan we er punten aan koppelen. Daarvoor maken we 
weer een variabele aan.

Klik op en klik dan op

Typ achter variabelenaam
Levens en klik op OK. 

We plaatsen het blok onder ‘verdwijn’ 
en veranderen de 1 in 10

Blok toevoegen

Programma



Opdracht 5: Punten verdienen 
(vervolg)
Kikker kan de punten verdienen. Ook dat moeten we 
nog programmeren.

Selecteer kikker
Kies het blok en sleep dit onder ‘maak 
levens 3’.

We gaan ook gelijk instellen dat kikker telkens op 
dezelfde plek begint aan een nieuw spel. Dit doen we 
met het blok .   . Zorg dat X = 0 en Y = -148.
Dit blok sleep je boven ‘maak levens 3’.

Nu hebben we nog meer sterren nodig.
Klik met de rechtermuisknop op het
kleine plaatje van de ster en klik op dupliceren. Sleep 
de ster naar een plek die jij wilt en klik op          .

Klik maar eens op             en speel het spel. Zie je de punten? 
Wat gebeurt er als je een ster pakt? Wat gebeurt er als je af 
gaat?

Maak punten 0

Beginplek kikker



Opdracht 6: Het einde

GEWONNEN!
Als de speler alle sterren heeft verzameld, dan is het 
spel afgelopen. Wat gaan kikker “Gefeliciteerd, je hebt 
gewonnen!” laten zeggen. Zorg dat je de kikker hebt 
geselecteerd en maak het programma zoals hiernaast.
Let op: 40 punten werkt als je 4 sterren hebt gemaakt.
Heb je meer of minder sterren, dan moet je dit getal 
aanpassen.

GAME OVER!
Als laatste moet het spel natuurlijk afgelopen zijn als de 
speler geen levens meer heeft. Zorg dat je kikker hebt 
geselecteerd en maak het programma zoals hiernaast
te zien is.

Selecteer nu de auto en pas het programma aan.Klaar! Spelen maar. Klik op de

Game over!Gewonnen!


