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Wat is een micro:bit
woensdag 16 mei 2018
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Wat is een micro:bit?

WAT?
Wat is een micro:bit?
YouTube kanaal microbit 101

www.makecode.com

DOWNLOAD
Ga naar de download pagina en bekijk het juiste
filmpje om de code naar je micro:bit te downloaden.

QuickStart

Kaart 1 - Naam Badge
woensdag 6 juni 2018
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WAT?
Je gaat je naam en een
nummer op de micro:bit
zetten.

microbit: Maak je naambadge

www.makecode.com
UITLEG CODE
Sleep toon pictogram van Basis
Sleep deze in bij bij opstarten
Sleep wanneer Knop A wordt ingedrukt van Invoer
Sleep toon tekens van Basis en verander de tekst
Sleep wanneer Knop B wordt ingedrukt van Invoer
Sleep toon nummer van Basis

TIPS
Je moet alle commando's in elkaar slepen als puzzelstukjes
Je kunt de stukjes die je niet gebruikt verwijderen met
delete
EXTRA
Verander de naam
Kies een eigen pictogram
Kijk of je ook knop AB kunt toevoegen

*

Link naar code

QuickStart

Kaart 2 - Animatie
woensdag 6 juni 2018
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WAT?
Je gaat een animatie maken.

microbit: Maak een animatie

www.makecode.com

UITLEG CODE
Sleep wanneer knop A wordt ingedrukt van Invoer
Sleep toon pictogram van Basis (kies een animatie)
Sleep pauzeer 100 van Basis (verander in 200)
Sleep 4 keer herhalen van Lussen

TIPS
200 ms is 0,2 seconden.
Op deze site kun je het omrekenen.

EXTRA
Verander het aantal herhalingen
Maak een eigen animatie (zie kaart 3)
Verander de pauzetijd

*

Link naar code

QuickStart

Kaart 3 - Eigen Animatie
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WAT?
Je gaat een eigen animatie maken.
microbit: Maak een danser

www.makecode.com

UITLEG CODE
Sleep show leds van Basis
Klik op de vakjes om een eigen animatie te maken
Sleep wanneer Knop A wordt ingedrukt van Invoer
Sleep show leds van Basis
Sleep pauzeer van Basis

TIPS
Je kunt bij Start een nieuw leeg project beginnen.

EXTRA
Maak een andere animatie
Waarom is de pauze belangrijk?
Zet je animatie onder schudden ipv knop A of Knop B

**

Link naar code

QuickStart

Kaart 4 - Geluksnummer
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WAT?
Laat je geluksnummer
willekeurig verschijnen.
microbit: Wat is je
geluksnummer
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UITLEG CODE
Sleep bij schudden van Invoer
Sleep toon nummer van Basis
Sleep kies willekeurig 0 tot 10 van Wiskunde

TIPS
Je kunt een opdracht zoeken in de zoekbalk boven alle
opdrachten
EXTRA
Verander hoe je kunt schudden
Toon een icoon i.p.v. een nummer
Wat valt je op als je tot 1000 invult?

*

Link naar code

QuickStart

Kaart 5 - Game
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WAT?
Je gaat een klikgame maken door
steeds op knop A te drukken.

microbit101 game
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UITLEG CODE
Sleep wanneer knop A wordt ingedrukt van Invoer
Sleep teken x en y van Lichtjes
Verander bij willekeurig 10 in 4
Sleep kies willekeurig van Wiskunde in x en y
Sleep bij schudden van Invoer
Sleep show leds van Basis

EXTRA
Druk op knop A om te spelen
Hack de game
Speel tegen elkaar

**

Link naar code

QuickStart

Kaart 6 - Temperatuur
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WAT?
Je leert werken met de temperatuur
sensor van de microbit.
microbit: Temperatuur
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TIPS
Let op je microbit mag niet nat worden
De microbit meet ook de temp van de microbit zelf
UITLEG CODE
Sleep de hele tijd van Basis
Sleep toon nummer van Basis
Sleep temperatuur van Invoer

EXTRA
Leg de microbit in de ijskast
Leg de microbit in de zon
Blaas tegen de microbit

*

Link naar code

QuickStart

Kaart 7 - Muziek
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WAT?
Je leert hoe je de micro:bit muziek
kan laten maken.
microbit: Maak muziek

De kabels naar je speaker moeten
altijd aan P0 en GND zitten.
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Eén kabel aan PO en één kabel aan GND
Andere kant aan jackplug (uitgang) van je
headset

UITLEG CODE
Sleep start melodie van Muziek (kies een melodie)
Sleep speel toon van Muziek (en kies een noot)

TIPS
De kabels mogen elkaar niet raken
Muziek moet altijd aan P0 en GND

EXTRA
Verander de melodie
Speel twee melodieën
Programmeer Vader Jacob bij de noten

**

Link naar code

QuickStart

Kaart 8 - Lampje
woensdag 6 juni 2018

22:37

WAT?
Je leert een LED lampje aansluiten
aan je micro:bit.
microbit: Maak een LED-lampje

De LED zet je met schrijf digitaal
pin aan door hem op 1 te zetten
en 0 is uit.
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Eén kabel aan PO en één kabel aan GND
Verbind lange poot LED aan PO
Verbind korte poot LED aan GND
UITLEG CODE
Sleep digitaal schrijven Geavanceerd en Pinnen
Verander 0 naar 1 (1=aan en 0=uit)
Sleep pauzeer van Basis
Sleep 4 keer herhalen van Lussen

TIPS
Werkt het lampje niet, draai de kabels
Digitaal schrijf zit bij extra en pinnen
Lampje werkt ook direct op GND en 3V
EXTRA
Verander de pauze bij aan en uit
Kun je nog een lampje aansluiten aan P1?
Zet je lampje in een smiley, masker of toverstaf
of iets anders.

**

Link naar code
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Kaart 9 - Verbinden
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WAT?
Je leert hoe je twee micro:bits met
elkaar kan verbinden. Je gebruikt
hiervoor Radio. Met radio worden
pakketjes van signalen tussen twee
micro:bits verzonden. De
micro:bits moeten dan wel op
hetzelfde kanaal zitten (er zijn 255
verschillende kanalen).
microbit: Hack de microbit
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UITLEG CODE
Bij opstarten sleep Radio instellen van Radio
Radio instellen naar groep 10
Radio verzend nummer 0 bij A indrukken
Wanneer radio een nummer ontvangt van Radio
Maak een animatie (zie kaart 3)

TIPS
Je kunt 255 microbit groepjes maken

EXTRA
Verander de knop
Stuur iets door dmv schudden
Kun je nu de game bij elkaar hacken?

***

Link naar code

QuickStart

Kaart 10 - Javascript
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WAT?
Je leert hoe je ook met JavaScript
kan werken met de micro:bit.
JavaScript is een veel gebruikte
scripttaal om webpagina's
interactief te maken en web
applicaties te ontwikkelen.
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UITLEG CODE
Klik bovenin op JavasScript
De JavasScript code verschijnt
Kies bij IconNames.Heart een andere icon

TIPS
Javascript geeft tips welke commando's je moet gebruiken
EXTRAS
Verander de naam in Javascript tussen de " "
Verander Button.A in Button.B
Ga weer terug naar Blokken

***

Link naar code

QuickStart

