
Leskaart. 

Safari spel


In deze les maken leerlingen een spel waarin de spelers alleen de safaridieren 
hoeven aan te tikken om het spel te winnen. Er zullen verschillende dieren zijn, 
maar het zijn niet alleen safaridieren.  
Wanneer een niet-safaridier wordt aangeklikt, is het spel afgelopen. 

De leraar moet het spel in de presentatiemodus spelen.  

De leraar moet het spel minstens twee keer spelen, zodat hij/zij bij het 
You Win-scherm en het Game Over-scherm komt.


Voorbeeldvragen om te bespreken: 

Hoeveel schermen denk je dat we nodig hebben om dit spel te maken?


Hoe denk je dat we de dieren kunnen laten verschijnen en na een paar 
seconden weer laten verdwijnen?


Ziet iemand iets bewegen op het scherm?


Wanneer winnen we het spel? Wanneer verliezen we het spel?


Zie je de ballonnen omhoog bewegen in het YouWin-scherm en ze 
stoppen nooit? Welk blok denk je dat we gebruiken zodat ze nooit 
stoppen?


1. We starten eerst een nieuw project

2. We gaan een achtergrond kiezen. 

3. We gaan de sprites kiezen. (zebra, paard, ijsbeer, aap. etc.) kies in totaal 7 dieren. 

4. De eerste sprite/het eerste dier gaan we laten verschijnen en na een paar seconden weer kan 

verdwijnen.  
Begin met slechts één scherm en zorg ervoor dat alle dieren/sprites eerst op de juiste 
momenten verschijnen en verdwijnen.


5. Hoe ziet die code er uit? Bijvoorbeeld bij de zebra en test het. 




Code bij Sprite 2 


Code bij sprite 3


Code bij sprite 4


Code bij sprite 5


Code bij sprite 6


Code bij sprite 7







6. Vraag de leerlingen om uit te zoeken hoe ze veranderingen kunnen aanbrengen zodat de 
dieren/sprites op verschillende tijdstippen verschijnen en verdwijnen, zodat de speler de kans 
krijgt om ze aan te raken.


7. We gaan nu 2 schermen maken. YouWin- of GameOver-scherm

Om in het demospel naar het YouWin-scherm te gaan, moet de speler vier safaridieren tikken. Dit 
betekent dat we moeten tellen of bijhouden hoeveel dieren de speler heeft getikt. De leraar moet 
demonstreren hoe Voortgangspunt en Voortgangsdoelbalk het aantal getikte dieren bijhoudt door 
het spel opnieuw voor de leerlingen te spelen.

verzenden en ontvangen van berichten bekijken en bespreken hoe het kan worden gebruikt 
om het voortgangsbalkidee voor het YouWin-scherm te implementeren.  

Voorbeeldvragen om te stellen: 
� Welk dier/sprite moet het GameOver-scherm 
activeren?


Moeten we berichten in verschillende kleuren 
gebruiken om de Progress Dot te laten 
bewegen? 

Kunnen we dezelfde kleurenboodschap 
gebruiken voor alle Safari-dieren? Waarom of 
waarom niet?

� Welke sprite moet het YouWin-scherm 
activeren en waarom?

� Kunnen we elke sprite gebruiken voor de 
voortgangspunt en het doel? Waarom?


Uitdagingen 
1. Het demospel stuurt de speler naar het 
GameOver-scherm zodra je op een niet-safaridier 
tikt. Hoe kun je het aanpassen zodat je ten 
minste twee fouten kunt maken voordat het 
GameOver-scherm verschijnt?

2. Kun je op het YouWin- en GameOver-scherm 
een OPNIEUW PROBEREN? sprite die de speler 
terugbrengt naar het startscherm en het spel 
opnieuw speelt?

3. Kun je een timer maken die het GameOver-
scherm na een bepaalde periode activeert? 
Bijvoorbeeld, de speler start het spel maar tikt 
nooit echt op een van de dieren/sprite, dan zou 
het GameOver-scherm na een bepaalde periode 
moeten verschijnen.




Code die je bij de sprites kan zetten zijn: 



Code bij welk scherm?

Bij stip op ‘dierenscherm’.


Start door botsing met de kat

Bij streep op ‘dierenscherm’. 




Code bij kat sprite bij gefeliciteerd scherm:




Code bij ballonnen/sterren



