Crashy Bird
Al het plezier van het Flappy Bird spel komt naar de micro:bit als Crashy Bird!

Dit is een lesopdracht voor de eenvoudige versie van het Flappy Bird spel voor
micro:bit.
Het doel is om een vliegende vogel die voortdurend naar rechts beweegt,
tussen de aankomende obstakels te leiden. Als de speler een obstakel aanraakt
is het spel voorbij.
Bij deze lesopdracht wordt er van uit gegaan dat de leerling al ervaring heeft in
het programmeren met blokcode en de microbit en al enig begrip heeft van
variabelen, if this then that, else…, en loops.
Veel plezier!

Leerdoelen
Þ Hoe werkt een eenvoudig spel
Þ Het gebruik van coördinaten
Þ Wat is een variabele
Þ Hoe maak je een variabele
Þ Hoe bewaar je meerdere waardes in een variabele lijst (array)
Þ Wat is een index
Þ Wat is een lus (loop)
Þ Hoe gebruik je een ‘voor lus’ (for loop)
Þ Hoe gebruik je een ‘terwijl lus’ (while loop)
Þ Het gebruik van ‘als dan’ (if this)
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Stap 1: Voeg de vogel toe aan het spel
Allereerst hebben een figuurtje nodig wat de vogel voorstelt.
Zo een figuurtje noemen je een ‘sprite’.

Een variabele gebruik je om
-tijdelijk- gegevens in op te slaan.

We hebben dus een variabele met de naam sprite nodig

Dit kan bijvoorbeeld zijn een:
naam, nummer of score.
Bij programmeren gebruik je
verschillende variabelen. Daarom
krijgt elke variabele zijn eigen
naam.

We gaan nu een codeblok toevoegen uit het micro:bit menu geavanceerd > matrices en veranderen de
variabele lijst in sprite.
Neem nu het codeblok ‘maak een figuurtje’ uit geavanceerd > spel en plaats deze in het vakje met ‘0’.
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De LED matrix bestaat uit 25 LED’s (5x5).
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Van links naar rechts (horizontaal) is de x-as.
Van boven naar beneden (verticaal) is de y-as.

1
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Let op!
Het tellen van de rijen en kolommen begint bij 0.
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x:0 >>> de sprite komt horizontaal op de 1e rij van de matrix
y:2 >>> de sprite komt verticaal op de 3e rij van de matrix

Laat nu de sprite knipperen met dit codeblok uit geavanceerd > spel.

We stellen de knippersnelheid in op 300 milliseconde, (1 seconde = 1000 milliseconde).
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Stap 2: Laat de vogel vliegen
Voordat we de code voor de gameacties maken,
moeten we eerst besturingselementen toevoegen,
zodat we de sprite kunnen bewegen.
We besturen de sprite door op de A-knop of de
B-knop te drukken:
Þ A-knop: omhoog ( y -1)
Þ B-knop: omlaag ( y 1)

De sprite kan alleen op en neer bewegen.
Dit is dus op de verticale as, ook wel de y-as genoemd.
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Stap 3: Obstakels laten verschijnen
Dit is waar de dingen interessant beginnen te worden. We gaan
willekeurig obstakels laten verschijnen.

Een lijst is een speciale variabele
waarin je meerdere waardes kunt
bewaren.

Een obstakel bestaat uit 4 LED’s die branden en 1 LED die uit staat.
De LED die uit staat is het gat waar de sprite doorheen kan vliegen.

Dus bijvoorbeeld:

We moeten alle obstakels in een lijst (array) bewaren.

Meerdere namen: Piet, Klaas, Yara
Meerdere getallen: 1, 2, 3
Meerdere letters: a, b, c

We maken eerst een lijst met waarin we alle obstakels kunnen bewaren.

Voeg weer een codeblok toe uit het
micro:bit menu geavanceerd > matrices.

Klik op lijst en maak de nieuwe
variabele obstakels aan.
Plaats vervolgens een lege lijst in het
codeblok.
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Een obstakel bestaat uit 4 LED’s die branden en 1 LED die uitstaat.
obstakels
leegObstakelY

: LED’s die branden
: LED die uitstaat (het gat waar de vogel door heen kan)

We hebben een lege lijst gemaakt met de
naam obstakels.
De obstakels worden in deze lijst (array)
bewaard.

(4) obstakel
(3) obstakel
sprite

De obstakels die in de lijst (array) worden
bewaard krijgen allemaal automatisch een
nummer. Dit noemen we de index.

(2) obstakel
(1) leegObstakelY
(0) obstakel

Het gat wordt bewaard in de variabele leegObstakelY.

Maak een nieuwe variabele met de naam leegObstakelY.
We laten de microbit een willekeurig nummer van 0 t/m 4 te
kiezen en bewaren dit in leegObstakelY.

Een lus kun je gebruiken om iets te
herhalen.

Om de plek waar het gat in het obstakel verschijnt elke keer te
veranderen gebruiken we de ’voor lus’ (for loop)

Je vertelt de computer wat hij
moet doen en daarna hoe vaak hij
dit moet herhalen.

Maak de variabele index en zet deze in de ‘voor lus’ (for loop)
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In leegObstakelY staat al een nummer.
Op dit nummer mag geen obstakel verschijnen want anders is er geen gat.
We laten de microbit dus alleen een obstakel maken op een nummer die niet hetzelfde is als het nummer
in leegObstakelY.
Eerst laten we de microbit kijken of een nummer in index hetzelfde nummer heeft als
leegObstakelY.

Omdat er 5 nummers zijn (0,1,2,3,4)
gebruiken we de ‘voor lus’ (for loop) om dit
5 keer te herhalen.

Als de microbit ziet dat een nummer in index niet hetzelfde nummer heeft als leegObstakelY moet
er een obstakel in de lijst (array) obstakels worden gezet.

Let op! Controleer of het juiste
symbool is geselecteerd.
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Je hebt nu de volgende code….

Elke keer als je nu de micro:bit reset moeten er een ander automatisch gemaakte verticaal obstakel
verschijnen.

Voor dat je verder gaat: Controleer dat er willekeurig gemaakte verticale obstakels verschijnen en dat de
vogel op en neer kan bewegen met knoppen A en B
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Stap 4: Obstakels laten bewegen
We hebben nu de basis van het spel geprogrammeerd. Maar om het spel te kunnen spelen moet er nog
meer gebeuren. We gaan beginnen met het laten bewegen van de obstakels.

(4) element
Elk obstakel (elke LED die brandt) is een
element.

(3) element
sprite

Deze elementen hebben we eerder al in de
lijst (array) obstakels gezet.

(2) element
(1) leegObstakelY
(0) element

(4) obstakel
Nu willen we toegang tot de lijst.
Dit doen we met een nieuwe
variabele: obstakel.

(3) obstakel
sprite

(2) obstakel
(1) leegObstakelY
(0) obstakel

Maak de variabele obstakel en zet deze in de ‘voor lus’ (for loop).
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We gaan nu elk obstakel vooruit laten bewegen door het x-coördinaat te veranderen.
We veranderen het x-coördinaat met 1 stap naar links (-1).

x -1

Het obstakel moet helemaal naar links bewegen.
Er moeten dus 4 stappen naar links genomen worden.
We veranderen het x-coördinaat elke seconde (1000 milliseconde) met -1.
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Stap 5: Obstakels laten verdwijnen
Als de obstakels helemaal links zijn aangekomen moeten ze weer verdwijnen.
We starten met een ‘terwijl lus’ (while loop).

We willen dat een obstakel op x-coördinaat 0 verdwijnt.
We moeten dan 2 dingen weten:
Þ Welke obstakels zijn er
Þ Welk van deze obstakels is op 0 aangekomen
Er moeten dus 2 dingen gecontroleerd worden voordat een obstakel mag verdwijnen.
Daar hebben we de volgende codeblokken voor nodig
2 waarden controleren
2 waarden vergelijken
Bepalen hoeveel elementen er in de lijst staan
Aangeven dat we het x-coördinaat van de obstakels
willen weten
Bepalen op welke x-coördinaat de obstakels zich
bevinden (0,1,2,3,4)

Er wordt nu gekeken of er een obstakel is EN of deze zich op x-coördinaat 0 bevindt. Als (terwijl) dit zo is
wordt het obstakel op x-coördinaat 0 verwijderd.

Let op! Controleer of het juiste
symbool is geselecteerd.
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Stap 6: Meer obstakels genereren
Op dit moment maakt ons spel maar 1 obstakel, we willen juist dat er steeds meer obstakels blijven
komen.
We gaan dus de eerder gemaakte obstakel lus in ‘bij opstarten’ verplaatsen naar ‘de hele tijd ‘zodat er
continue nieuwe obstakels blijven komen.

De obstakel lus maakt dus 1 obstakel.
‘de hele tijd ‘ zorgt ervoor dat de obstakel lus dit blijft
herhalen.
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Als je nu het spel gaat spelen is het hele scherm vol obstakels. We willen dat er wat afstand zit tussen de
obstakels.
We maken een nieuwe variabele met de naam stappen.
Hiermee tellen we het aantal stappen dat een obstakel
heeft gezet.

We willen dat er alleen een nieuw
obstakel wordt gemaakt als het aantal
stappen door 3 gedeeld kan worden.

Zet dit nu op de volgende manier in de blokcode:
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Stap 7: Game Over
Als de vogel nu een obstakel raakt dan gebeurt er niks.
We gaan dit oplossen door te controleren of de sprite en een obstakel op hetzelfde moment op dezelfde
plek zijn. Als dit zo is dan is er een botsing.
Gebruik de volgende blokcode:

Als een obstakel zich op zowel dezelfde x-coördinaat en y-coördinaat bevindt als de sprite dan ben
je af!
GAME OVER
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De volledige code

Werkt het spel niet? Controleer dan heel de code op fouten. Je moet de code dus debuggen.
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Extra uitdagingen
Hier zijn een aantal extra functies die je kunt toevoegen aan het spel:
Þ Tel het aantal obstakels en toon de Crashy Bird score.
Þ Laat de obstakels sneller gaan bewegen elke keer als er 10 obstakels voorbij zijn gekomen.
Þ Voeg geluidseffecten toe aan het spel
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