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OPDRACHT 1: OMCIRKEL DE BLOKKEN

OPDRACHT 2: IK GA OP REIS EN NEEM MEE..!

Hoe vond je deze opdrachten?

Voor de leerkracht;
Geef instructies en laat de leerlingen de nodige blokken met potlood omcirkelen (en vervolgens terug uitgommen voor de volgende instructie), bijvoorbeeld;
-  ‘Wanneer je op de groene vlag klikt, ga je 3 stappen vooruit, 2 stappen naar links en maak je een geluid.’
-  ’Wanneer je op de groene vlag klikt, draai je helemaal om, ga je 4 stappen achteruit, maak je jezelf 2x groter, wacht je even en maak je een geluid.’
-  ...

Voor de leerkracht;
Leer de kinderen de blokken kennen door om beurt een blok te benoemen, te laten tonen (A4-sjablonen) en daaropvolgend een nieuwe blok hierop
aan te vullen, dit in de vorm van het spelletje ‘ik ga op reis en neem mee...’

opdrachtenReeks 1
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Hoe vond je deze opdracht?

OPDRACHT 3: LUKT HET JE OM SCRATCH...
naar school te laten gaan?

Maak gebruik van de programmeersjablonen
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Hoe vond je deze opdracht?

OPDRACHT 3: LUKT HET JE OM SCRATCH...
naar de winkel te laten gaan?

Maak gebruik van de programmeersjablonen
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Hoe vond je deze opdracht?

OPDRACHT 3: LUKT HET JE OM SCRATCH...
naar huis te laten gaan?

Maak gebruik van de programmeersjablonen
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OPDRACHT 4: KAN IK MIJN AUTO 
DOOR DE STAD  LATEN RIJDEN?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakter

��

3. Pas jouw karakter aan en ga naar start

�������

opdrachtenReeks 2
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4. Programmeren maar!
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5. Testen en evalueren
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OPDRACHT 5: KAN IK MIJN 
DIEREN LATEN RACEN 
TEGEN ELKAAR?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakters

3. Plaats jouw karakters op start
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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OPDRACHT 6: KAN IK DE ZON
IN OCHTEND LATEN OPKOMEN? 

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakter

3. Plaats jouw karakter op de startplaats
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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OPDRACHT 7: KAN IK DE MAAN
LATEN VERSCHIJNEN NA HET
ONDERGAAN VAN DE ZON? 

1. Kies het project uit opdracht 6

��

2. Kies jouw karakter

3. Bewerk om de achtergrond te verwijderen en aan te passen
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4. Verander het programma op pagina 1, programmeer op pagina 2

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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OPDRACHT 8: KAN IK EEN 
HALLOWEENBOS MAKEN?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakters

3. Schrijf een (enge) titel en verander de kleur
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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15OPDRACHT 9: KAN IK DRIBBELEN 
EN SCOREN OP ONS EIGEN 
BASKETBALVELD?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakter

��

3. Plaats jouw karakters op start
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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17OPDRACHT 10: KAN IK MIJN
KARAKTERS LATEN DANSEN?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakters

3. Plaats jouw karakters op start
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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19OPDRACHT 11: KAN IK MIJN 
KARAKTERS ELKAAR LATEN
GROETEN?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakter

3. Plaats jouw karakters op start
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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21OPDRACHT 12: KAN IK MIJN
KARAKTERS MET ELKAAR
LATEN SPREKEN?

1. Kies jouw achtergrond

��

2. Kies jouw karakters

3. Plaats jouw karakters op start
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4. Programmeren maar!

EXTRA
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5. Testen en evalueren
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OPDRACHT 13: IN DE KLAS
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Uitbreiding van opdracht 12;
De juf heet iedereen welkom in haar klas, de leerlingen stellen zichzelf voor. 
Yarno vraagt om naar de biblioheek te gaan. Welk boek ligt er op de tafel?...

- JUF:
Het verhaal begint wanneer je op de groene vlag drukt.
De juf zegt: ‘Hallo iedereen, welkom in mijn klas. 
Na de juf stellen de kinderen om de beurt zichzelf voor.

DOELEN van deze opdracht:

- LEERLINGEN:
Voeg nog twee kinderen toe die zich voorstellen,
waarvan eentje laat weten dat ze een bezoekje gaan 
brengen aan de bibliotheek.
 

Ik kan...
- een vervolg verzinnen voor een verhaal.
- figuren laten bewegen.
- een figuur iets laten zeggen.
- meerdere pagina’s toevoegen aan mijn programma.
- geluid opnemen met ScratchJr.

opdrachtenReeks 3

Kies een achtergrond voor je verhaal. Het klaslokaal is een goede optie om je juf of meester en twee kinderen zichzelf te laten voorstellen.

Voeg ook de figuren toe. Een klasleerkracht en een tweetal leerlingen. (zorg dat ze elkaar niet overlappen)

Jouw opstelling 
kan anders zijn.

1

2
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De juf stelt zichzelf voor en zend meteen een signaal (omslag) naar een van de leerlingen (als de leerling het signaal ontvangt 
zal ook hij/zij in actie schieten door iets te zeggen en een signaal te zenden naar de andere leerling. 

ontvangen van het signaal

zenden van het signaal

3

Als de tweede leerling zichzelf heeft voorgesteld, gaan ze naar de bibliotheek.
Een extra achtergrond van een bibliotheek moet worden toegevoegd. 

Er verschijnt dan een extra eindblok in je
blokkenpallet. (Deze sleep je naar je code)

4
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Ook onze goede vriend plaatsen we in de bibliotheek bij het boek. In plaats
van geschreven tekst zullen we nu eens een gesproken zin opnemen.

Als je op de leerling drukt, vertelt hij jouw zin. Wat heeft hij ontdekt in het boek? Maak het verhaal af. 

Druk hier om je gesproken tekst op te nemen.a

Tevreden? Druk dan hier, er komt dan een nieuw icoon te voorschijn
bij je geluidsblokken.

b

5

6

Testen en evalueren
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Op onze boerderij bevinden zich minstens 3 dieren en een schuur.
Het programma start wanneer je op de groene vlag drukt.

OPDRACHT 14: OP DE BOERDERIJ

DOELEN van deze opdracht:

Ik kan...
- een animatie maken met ScratchJr
- figuren laten bewegen
- een figuur iets laten zeggen
- een figuur laten verdwijnen en laten verschijnen
- een figuur toevoegen die op mezelf lijkt.

- KONIJN: 
Het konijn laten we verdwijnen en terug
verschijnen. Ook laten we het konijn in 
verschillende richtingen bewegen.

- MEERDERE DIEREN:
Kies zelf nog twee dieren.
Denk goed na wat ze moeten doen.

Misschien voeg je wel een kip toe die op en neer springt.
Welk dier voeg jij toe?

We kiezen een achtergrond waar de dieren kunnen grazen. Dit doen we door op de ‘achtergrond’ te klikken, kies boerderij, en druk op het vinkje 
om de afbeelding te laden op je speelveld.

Kat

1

2 We kunnen nu onze dieren toevoegen. Laten we starten met het konijn. Klik op het plusteken onder de kat om een nieuw figuur 
toe te voegen.  Selecteer het konijn en bevestig door op het vinkje te klikken.
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Verwijder de kat.
Als je een figuur of karakter wilt laten verwijderen in ScratchJr, duw je met je vinger op het figuur gedurende een paar seconden. 
Er zal een rode X verschijnen. Klik op de X om de figuur te verwijderen. 

Als we op de groene vlag drukken gaan we ons konijn laten verdwijnen, verschijnen en bewegen in verschillende richtingen.
Sleep onderstaande blokken in de programmeerzone.

Kat

3

4 Nu je een programma voor het konijn hebt gemaakt, kun je meerdere dieren aan je speelveld toevoegen en ze laten bewegen.

Enkele ideetjes:
- een varken dat rondjes draait.
- een koe die van links naar rechts beweegt.
- ...

Schrijf hier jouw idee:

 ...........................................................................................
 
 ...........................................................................................

Je ziet dat er ook een boerderij is toegevoegd. Probeer deze ook te plaatsen op jouw speelveld.

Je kan jezelf ook toevoegen door een figuur toe te voegen die op jou lijkt. Hier vind je stappen om dit zelf te doen; 
- klik op het plusteken om een nieuw figuur toe te voegen 
- kies een persoon waarvan het gezicht wit is ingekleurd en bevestig door op het vinkje te klikken. 

boer

5

6
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Het tekenpalet komt te voorschijn. Om je gezicht toe te voegen druk je op het ‘camera-icoon’ en vervolgens op het 
gezicht van de figuur. 

7

boer

Probeer je hele gezicht in het schermpje te krijgen. Ben je tevreden? Klik dan op de camera.
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Testen en evalueren
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Laten we een spel maken! Het spel gaat als volgt: probeer met de vogel helemaal 
tot aan de paddenstoel te geraken. Maar pas op voor de katten. Telkens als je 
deze raakt moet je opnieuw beginnen.

OPDRACHT 15: EEN VOGELTJE 
VOOR DE KAT

DOELEN van deze opdracht:

Ik kan...
- een spel maken met ScratchJr
- figuren laten bewegen
- een figuur iets laten zeggen
- verschillende snelheden toevoegen aan een figuur
- een programma schrijven waardoor een figuur
  terug naar zijn startpositie gaat.

1

2

- VOGEL:
Wanneer de speler op de vogel klikt
vliegt hij 2 stappen vooruit naar de
paddenstoel. Maar als de vogel een van 
de drie katten raakt, vliegt hij onmiddelijk
naar de startpositie. De speler wint het 
spel als hij/zij de paddenstoel raakt.

- PADDENSTOEL:
De paddenstoel zegt ‘Jij wint’, wanneer die
geraakt wordt door de vogel.

- KAT:
Voeg nog 2 andere katten toe aan je
speelveld. Elke kat beweegt naar boven
(je kan het spel moeilijker maken door ze
andere snelheden te geven).

Vergeet ook niet om een signaal te 
zenden als de kat geraakt wordt door de
vogel, zodat de vogel helemaal terug 
naar de startpositie vliegt.
 

Kies een achtergrond voor je spel. De savanne is een goede optie omdat er genoeg lucht is getekend, zodat de vogel in de lucht kan bewegen.

Voeg ook een paddenstoel toe aan de rechterkant. Aan de linkerkant voegen we nog een vogel toe. 
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3

4

5

Voeg nu nog twee extra katten toe. Positioneer ze in het midden van het speelveld en zorg ervoor dat ze elkaar niet raken. 

Elke kat beweegt naar boven. Wanneer je de snelheid van de katten gaat aanpassen zal het spel moeilijker worden. Wanneer een 
van de katten wordt aangeraakt, zend deze een oranje boodschap. Hieronder een voorbeeld voor een kat;
Doe jij de andere twee katten?

Elke keer als je op de vogel tikt gaat deze twee stappen vooruit richting de paddenstoel. Wanneer de oranje boodschap wordt 
ontvangen vliegt hij terug naar de startpositie. Dit komt omdat de vogel de kat heeft geraakt.
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6 De paddenstoel zegt ‘Jij wint ’ als deze door de vogel wordt geraakt.

Om het spel te spelen druk je best op de presentatie modus.

Testen en evalueren
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