
Workshop 
Met gekleurde blokjes een online game maken voor op je tablet. 



Wat gaan we doen? 
 

Gamen 

 

Inleiding platformspel 

 

Demo spelbouw 

Aan de slag 

 

Demo held/animatie maken 

Aan de slag 

 

BLOXELS edu  app 
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Wat heb je nodig voor een platformspel 
 

               Held 
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Wat heb je nodig voor een platformspel 
 

             Vijand 
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Wat heb je nodig voor een platformspel 
 

  Wereld 
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Wat heb je nodig voor een platformspel 
Achtergrond 

 

  Wereld 
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Zo gaan we het doen 
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Een wereld maken 
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             Zelf een  

  wereld bouwen  
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Wereld uploaden in BLOXELS 
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Wereld uploaden in BLOXELS 
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Wereld uploaden in BLOXELS 
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Wereld uploaden in BLOXELS 
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Maak een wereld 

Op je bord en 

fotografeer deze.  



Wereld uploaden in BLOXELS 
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Wereld uploaden in BLOXELS 
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Werk aan de wereld 
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Bouw een wereld!! 

 

Aan de slag met 

de blokjes en het 

bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar? 

Fotografeer je wereld 

naar de app 

Workshop: BLOXELS 18 



Configure = instellen 
 

Tik op wit, roze of paars en stel in: 

- wit = tekst of eindpunt, 

- roze = welk hulpmiddel je krijgt, 

- paars = soort vijand en zijn sterkte. 
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Configure: witte blokjes 
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Configure: paarse blokjes 
 

   

Workshop: BLOXELS 21 



Betekenis kleuren Brains 
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Configure: roze blokjes 
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Configure nu zelf de instellingen 
 

Tik op wit, roze of paars en stel in: 

- wit = tekst of eindpunt, 

- roze = welk hulpmiddel je krijgt, 

- paars = soort vijand en zijn sterkte. 

 

En geef vijanden een Brain! 

 

 

Aan 

de 

slag! 

 

 
Workshop: BLOXELS 24 



Decorate: kleuren worden afbeeldingen 
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Decorate: kleuren worden afbeeldingen 
 

  De stilstaande 
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Decorate: kleuren worden afbeeldingen 
 

 Nu de bewegende 

 

 

 

 

Aan de slag: 

verander de kleuren  

in plaatjes of animatie 
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Maak een eigen held! 
 

   

Workshop: BLOXELS 28 



Maak een eigen held! 
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Maak een eigen held! 
 

 

Geef aan wat jouw held 

doet bij het stilstaan, 

lopen en springen. 
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BLOXELS edu app 
 

  30 nov 2019 

BLOXELS builder app is nog te downloaden op Android 

BLOXELS builder app is niet meer te downloaden op iOS (Apple) 

 

BLOXELS edu app 

Op de doos die je koopt staat een nummer boven de zebracode. 

Je moet je eenmalig registreren met deze zebracode. 

BLOXELS edu app werkt volgens het zelfde principe de builder app. 

De look en feel is anders maar na het bekijken van een 

instructiefilmpje lukt het zeker. 

Je krijgt tevens toegang tot heel veel leuk spellen. 
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BLOXELS edu app 
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BLOXELS edu app 
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BLOXELS edu app 
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BLOXELS edu app 
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Veel spelplezier. 
 

 

Einde workshop 

 

Ps. 

Ik heb de doos gekocht op amazon.de 

Er zijn ook ander aanbieders. 
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