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Pssssst!  Als je al een Bitsbox x Squla-account hebt, volg dan stap 1, log in en ga verder bij stap 5 & 6.

Zo begin je:

STAP 1 Ga naar de website: www.leukprogrammeren.nl/code

STAP 2 Klik op de gele Aan de slag-knop en dan op de Start-knop.

STAP 3 Volg de instructies op het scherm om Voedselgevecht te coderen.

STAP 4 Zodra je klaar bent, klik je op de Home-knop (het huisje aan de onderkant van de tablet).

STAP 5 Klik op de Nieuwe app-ster. Kies Ja wanneer er gevraagd wordt of je een Bitsbox x Squla-kaart hebt.

STAP 6 Wanneer er wordt gevraagd naar een app-code, toets dan 1486 in om te starten met Duik of Drijf !
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Klik op het Delen-icoon           rechtsboven op je scherm. Vanuit hier kun je je app delen via e-mail of weblink. 

Je kunt de app ook spelen op een telefoon of tablet en een schermafbeelding opslaan op je computer.

 1 fill('pool4')
 2 stamp('divingboard4',384,1000,500)
 3 spawn()

 4 
 5 function spawn() {
 6   swimmers = ['swimmer8','swimmer9','swimmer10','swimmer11','swimmer12']
 7   s = stamp(random(swimmers),384,800,250)
 8 }
 9 

Bouw je eigen pool party!
Typ regels 1-2 over en klik dan op Play. Regel 3 zal niet werken totdat Deel D geschreven is.

Laat een willekeurige zwemmer van de duikplank afspringen.
Dit gedeelte met code zal niet werken totdat Deel D is geschreven. Ga zo door!

Laat je zwemmers een grote plons maken!
Dit gedeelte met code zal niet lopen totdat Deel D is geschreven. 

Daar waar jij tikt zal jouw zwemmer springen.
Voer dit gedeelte met code in en klik dan op de Play-knop om je app af te spelen.
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 10 function splash() {
 11   s.change('splash')
 12   sound('jump2')
 13 }
 14
 15 

 14
 15 function tap() {
 16   s.move(x,y,1000)
 17   s.size(0,2000)
 18   delay(spawn,1250)
 19   delay(splash,1000)
 20 }
 21 

Het fill-commando zorgt ervoor dat er een achtergrond toe wordt gevoegd 

aan je app. Het stamp-commando voegt een duikplank toe aan het zwembad.

De variable genaamd swimmers bevat jouw zwemmers. Onze bibliotheek bevat heel veel plaatjes.

Je vindt nieuwe zwemmers door te klikken op de       knop in de hoek linksboven. Typ hier de namen van de plaatjes.

De tap-functie lanceert een nieuwe zwemmer in het zwembad.

De zwemmers bewegen vanaf de duikplank naar waar jij tikt op het scherm.

De splash-functie verandert de zwemmers  

in een splash (plons) als ze in het water landen! 

'floaty' 'floaty2' 'floaty3' 'floaty4' 'floaty5' 'floaty6' 'floaty7' 'floaty8' 'floaty9'

De spawn-functie laat nieuwe duikers verschijnen na elke tik!

Voorbeeld: stamp('floaty6',160,280,250)

UITDAGING! 
Kun jij zwembanden aan je zwembad toevoegen door gebruik te maken 

van onderstaande afbeeldings-namen?
TIP: plaats deze plaatjes in Deel A, zodat de zwemmers erin kunnen springen! Meer apps maken? 

Kijk op Squla.nl/programmeren


