
Automatisch animeren
Het leuke van animeren met de computer is dat je heel veel bewegingen automatisch kan laten 
maken. Je vult een aantal getallen in, geeft wat instructies over hoe je de sprites wilt laten bewegen. 
En vervolgens rekent de computer de hele animatie voor je uit.

Variabelen
Er gebeurt best veel in dit voorbeeld. Je hoeft het niet allemaal gelijk te begrijpen. Belangrijk om te 
onthouden is dat je eerst een paar getallen bewaart in 'variabelen'. Vervolgens laat je de computer 
met deze getallen de bewegingen uitrekenen.

Het is vooral een leuk project om mee te spelen en experimenteren. Open het project in de bijlage 
en klik op de groene vlag om te zien wat er gebeurt. De vleermuis zal zwierend en zwaaiend over 
het scherm fladderen.

In het scriptscherm zie je dat het script begint met een aantal oranje blokken. Dit zijn blokken uit de 
categorie 'Variabelen'. Een variabele kun je zien als een doosje waar je iets in bewaart om later te 
gebruiken. In Scratch stop je meestal een getal in zo'n doosje.

Dit programma gebruikt 4 variabelen:
1. herhaalAantal → aantal stappen dat een beweging duurt
2. veranderDraai → telt op bij draai, zodat de draaibeweging steeds groter/kleiner wordt.
3. stappen → aantal stappen dat de sprite per keer moet zetten 
4. draai → hoe ver de sprite per keer moet draaien.
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Daarna volgt een hele stapel beweegopdrachten, gevangen in een herhaal blokje. Bij al deze 
opdrachten worden de getallen die in de variabelen bewaard zijn gebruikt. Bijvoorbeeld in plaats 
van 'Neem 2 stappen' staat er 'Neem stappen stappen'. De computer kijkt welk getal er op dat 
moment in de variabele 'stappen' bewaard wordt en vult dat getal in.

Spelen met getallen
Verander eens één of meer getallen in de vier 'variabelen' blokjes. Klik op de groene vlag en zie hoe 
de animatie verandert.

Een paar combinaties om te proberen:
Zwieren en zwaaien Cirkeltjes Patrouilleren

HerhaalAantal = 100 50 20
VeranderDraai = 0.05 0.3 0.2
Stappen = 5 5 7
Draai = -2.5 -20 -5

Op het Scherm Tekenen
Om het pad van de vleermuis beter zichtbaar te maken zijn er een aantal 'pen' scriptjes toegevoegd. 
Daarmee kan de vleermuis een gekleurde lijn op het scherm achterlaten wanneer hij beweegt.
Druk op de 'n' toets om te starten met tekenen. En druk op 'o' om te stoppen met tekenen. Met de 'w' 
toets wis je de tekening.
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