
Voorbeeld: Bewegen
Met deze voorbeelden laat je een plaatje op het scherm bewegen, zodat je al snel een leuke animatie 
hebt.

1ste voorbeeld: Heen en weer
Start Scratch of open een nieuw bestand (Bestand > Nieuw). Voeg aan de kat het volgende script toe 
en klik dan eens op de groene vlag (rechtsboven).

Je ziet dat de kat een stap zet. Maar je moet opnieuw op de vlag klikken om een volgende stap te 
zetten. Dat kan makkelijker.

Voeg een 'herhaal' blokje toe. Zorg ervoor dat het 'herhaal' blokje in het 'neem x stappen' blokje bijt. 
Klik daarna nog eens op de groene vlag en zie wat er gebeurt.

De kat loopt nu automatisch naar rechts, maar botst dan tegen de rand en kan niet verder. Het is 
beter als de kat omkeert wanneer hij de rand van het scherm bereikt.

Gelukkig bestaat daar een handig blokje voor. Als je dit blokje toevoegt marcheert de kat netjes 
heen en weer op het scherm.
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2de voorbeeld: Rondjes draaien
Laadt een nieuwe sprite voor het volgende voorbeeld. Ik kies voor de krab, omdat deze zijwaarts 
kunnen bewegen. En dat gebeurt in deze animatie ook.

Klik op de knop om een nieuwe sprite te kiezen (onder het scherm, boven de verzameling met 
sprites). Kies vervolgens de map 'Animals'. Daarin zitten alle dieren, waaronder de krab.

Het script voor de krab lijkt veel op de 2de afbeelding van het script voor de kat. Je voegt slechts 
één ding toe: 'draai <rechtsom> x graden'. Klik op de groene vlag en zie wat er gebeurt.

Speel zelf eens verder met dit script. Wat gebeurt er als je de waarde in 'neem x stappen' 2x zo groot 
maakt? En wat als je hetzelfde doet bij 'draai x graden'? Probeer verschillende combinaties en zie 
wat het effect is.

3de voorbeeld: Vliegen door de ruimte
Het laatste voorbeeld laat een duif zigzaggend over het scherm vliegen.

Laadt eerst weer een nieuwe sprite, de duif (of een andere vogel). 

Het script lijkt weer veel op het script van de kat. Met de eerste paar blokjes werkt het zelfs precies 
hetzelfde. De duif zal heen en weer vliegen op een horizontale lijn.
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Om de duif diagonaal te laten vliegen moet je een andere richting kiezen. Stuur de duif een beetje 
bij met het blokje 'Richt naar … graden en vul hier 45 in. (Dan richt de duif naar rechtsboven.) 
Druk weer op de groene vlag en zie wat er gebeurt. 

Is de duif er ondersteboven van? Misschien heb je dat probleem ook al gehad met de kat. Er is een 
simpele oplossing voor. Je kan de sprites verbieden om op hun kop te gaan staan. Kies daarvoor de 
juiste knop naast het mini sprite plaatje, boven het script veld.

Je hebt hier 3 opties:
– Vrij draaien in alle richtingen.
– Wel heen en weer, maar niet ondersteboven
– Helemaal niet draaien.

Handige tip
Zijn je sprites na een paar probeersels helemaal de weg kwijt? Dan is het handig om een 'reset'  
script te bouwen. Met een druk op de knop zet je de sprites dan weer in hun begin positie.

Het script is heel simpel. Als je op de 'r' toets drukt worden de sprites midden op het scherm gezet.  
Natuurlijk kun je ook een andere plaats als startpunt kiezen. Zet dit script in iedere sprite die je wilt  
resetten. En vergeet bij de duif niet om het blokje toe te voegen om de richting weer naar de 
startwaarde (45 graden) te zetten.
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