
Dash is een klein beetje zenuwachtig maar is 
vastberaden om het ijs op te gaan. Dash begint 
langzaam, maar aan het einde schaatst hij als 
een professional!

Duur van deze les:
25 minuten

Kunstschaatsen
3h - Blockly puzzel 7

- Zet Dash zijn lichten op rood. 
- Laat hem daarna zeer langzaam vooruit gaan (Move 
forward very slow) 
- Maak een vastberaden oogopslag door sommige 
lichten aan en sommige lichten uit te doen. 
- - Druk op Start om te zien wat er gebeurt. Dash start 
langzaam!

- Dash wordt zelfverzekerder! Voeg een nieuw blok 
toe zodat hij een beetje harder gaat. 
- Daarna zet je zijn lichten op oranje. 
- Je code ziet er nu als volgt uit:
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Wat gaan we doen:

Wat heb je nodig?



Vervolg - Kunstschaatsen
3h - Blockly puzzel 7

Voeg nu een spin toe: 
- Zorg dat het linker (left) wiel snel gaat (fast) en zorg 
dat het rechter (right) wiel normaal gaat (normal) 
- Voeg nog een blok toe. Laat nu het linker wiel nor-
maal rijden en het rechter wiel snel. 
- Laat Dash lachen door middel van een mooie oo-
gopslag!
Dit ziet er als volgt uit: 

- Nu is het tijd dat je laat zien wat Dash echt kan! Zorg 
dat Dash hard gaat (move fast). 
- Zet zijn lichten op geel. 

- Dash krijgt er zin in! Zorg dat Dash nu om een nor-
maal tempo vooruit gaat. (Forward at an normal 
speed) 
- Geef Dash een nieuwe oogopslag! 
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Vervolg - Kunstschaatsen
3h - Blockly puzzel 7

Nu is het tijd om meer lol te maken. 
- Zorg dat Dash zijn wielen op verschillende snelheden 
vooruit gaan. 
- Voeg daarna een blok toe at het tegenovergestelde 
laat zien. 
- Geef Dash een lachend gezicht.

Hint: Hint: 
- Voeg twee nieuwe ‘Set Wheel Blocks’ toe. 
- In de eerste laat je het linker wiel vooruit en erg snel 
gaan en het rechter wiel vooruit, maar zeer langzaam 
(very slow) 
- - In het tweede blok laat je het linker wiel vooruit, 
maar zeer langzaam gaan. Het rechter wiel gaat 
vooruit, maar erg snel. 

Dash zit nu boordvol zelfvertrouwen! Hij wil schaatsen 
op topsnelheid!
- Voeg een nieuwe code toe om Dash erg snel te laten 
schaatsen. (forward really fast) 
- Maak daarna de lichten van Dash groen. 

Je code ziet er nu zo uit.
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Vervolg - Kunstschaatsen
3h - Blockly puzzel 7

Je code ziet er nu zo uit. 

Goed gedaan!

- Voeg als laatste het blok ’Wheel Speed’ toe, maar nu 
het tegenovergestelde als het vorige blok. 
- Maak Dash zijn lichten paars
- Laat de wielen stoppen. 
- Neem een prachtig geluid op als einde. 

En nu gaan we voor de grote stap! 
- Laat Dash spinnen in een cirkel door het verschillen-
de instellen van de wielen. (zoals je bij de vorige 
opdracht hebt gedaan). 

- Eindig met een brede lach en blauwe lichten:
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