
Stappenplan 
Game maken

1. Maak de mindamp van jouw game


2. Teken of schrijf je storyboard van jouw game


3. Ontwerp je avatar


4. Annimeer je avatar


5. Ontwerp je omgeving van je game.


6. Maak je omgeving die past bij jouw game.


7. Speel je game en pas hem aan. Zo wordt hij steeds beter!

Uitprinten op A4. Lamineren of per lln. uitprinten.

Teken of schrijf bij de onderdelen wat er bij 
jouw spel hoort.

Uitprinten op A3
Stap 1

Uitprinten op A3

Stap 2

Verhaal bedenken
Wie speelt het spel? Wat gebeurd er in het spel?

Waar speelt het spel zich af? Wie zijn de vijanden?

Wat moet er verzameld worden? Wanneer is het spel  klaar?

Uitprinten op A4 om in te vullen ipv mindamp



Een avatar maken
1. Teken in het veld een eigen karakter. Dit blad kun 
je vinden bij deze kaarten. Je kunt alleen hele 
blokjes gebruiken.  
2. Als je klaar bent dan maak je je karakter op het 
bord met de blokjes. De kleuren van de blokjes kun 
je later in de app nog veranderen.  
3. Als je karakter op het bord klaar is, ga je naar de 
app. 

Je logt in en gaat naar ‘Characters’  
Tik op de + en dan op het fototoestel. Maak een 
foto van je bord. 

Zie de achterkant van dit blad voor de uitleg van het 
scherm. 

Uitprinten op A4. Blad 1 avatar maken
Stap 3 en 4

Schermuitleg Characters

Verschillende 
vormen voor je 
avatar. Zie de 
filmpjes daarvoor.

Elk blokje kun je 
veranderen in kleur. 

Geef je avatar een 
naam! Klik op het 
wieltje om het te 
veranderen.

Tik hier als je wilt 
zien hoe jouw avatar 
beweegt in een 
game. 

Fototoestel om je bord 
te fotograferen.

Uitprinten op A4. Blad 2 van Avatar maken.

Je game maken
1. Teken in het veld de spelomgeving. Dit blad kun je 
vinden bij deze kaarten. Je kunt alleen de kleuren 
onderaan het vel gebruiken.  
2. Als je klaar bent dan maak je je spelomgeving op 
het bord met de blokjes. 

3. Als je spelomgeving op het bord klaar is ga je naar 
de app. 

Je logt in en gaat naar ‘Game’  
Tik op de + en dan op het fototoestel. Maak een foto 
van je bord.  

Uitleg van het scherm vindt je achterop dit blad.

Uitprinten op A4. Blad 1 Game maken.

Stap 5 en 6

Terug naar het hele veld

Kies hier hoe je de blokken wilt veranderen. 

Met de blokjes kun je nu 
de omgeving maken. 

Met deze knop kun je 
je spel spelen. Je kunt 
je spel steeds 
aanpassen.

Achtergrond of 
avatar 
veranderen? Tik 
op het poppetje

Game maken

Uitprinten op A4. Blad 2 Game maken.



Uitleg blokjes

Dit betekenen de kleuren in je omgeving

Terrein: op deze blokjes kun je lopen. Je 
kunt ze veranderen in wat je maar wilt.

Opstakels: deze blokjes zijn gevaarlijk voor 
de speler en vijanden als ze het aanraken. 
Ze kunnen lava zijn… of alles wat je maar 
bedenkt. 

Vloeistof: deze blokjes laten je zweven of als 
je erin springt dan kun je zwemmen. In de 
spelomgeving hebben ze een speciaal effect. 
Je kunt ze ook gebruiken zoals jij het wilt –
mist, of een wolk of zelfs een lader. 

Actie: Deze blokjes zitten niet graag stil. Je 
kunt ze oppakken, meenemen en gooien 
naar vijanden om hen te verslaan. Ze zijn 
goed om te gebruiken voor puzzels.

Verzamelingen: Deze blokjes kun je 
verzamelen. Je kunt er hints mee laten zien of 
geheime doorgang, beloningen bij moeilijke 
opdrachten of je kunt ze ook verzamelen als 
onderdeel van het verhaal. 

Power-up: Hiermee krijg je speciale krachten. 
Je kunt ermee vliegen of veranderen in een 
ander karakter. 

Tekstblokken: hiermee kun je checkpoints
maken, de finisch van het spel markeren of 
teksten toevoegen om een dpdracht te 
geven. 

Vijanden: deze slechteriken kun je 
aanpassen zoals je wilt. 

https://youtu.be/5zl3H8mxt8c

Uitprinten op A4 en lamineren.

Tutorials

Ga naar 


https://edu.bloxelsbuilder.com 


en dan naar Tutorials. Daar 
vindt je alle uitlegfilmpjes over 
de app. Kies dan de rij zoals 
hiernaast staat. 

Blok soorten

Karakter maken

Karakter animeren

Kunst maken

Kunst animeren

Achtergrond maken

Game mooier maken

Extra spullen

Uitprinten en ophangen of lamineren

Eerst zie je de hele omgeving van je game, met 
13 bij 13 kamers groot. In het midden staat een 
poppetje. In de kamer waar het poppetje staat, 
daar ga je je game aanpassen. Tik op het 
poppetje en je zoomt in.

Uitprinten op A4. Als extra.


