
VUISTSLAG-AFSTANDSBEDIENING

Sluit MaKey MaKey aan op 
de computer met een 
USB-kabel.

Een persoon sluit een 
krokodillenklem aan op de “AARDE”
(“EARTH”) en houdt de klem vast.

Een andere persoon sluit een 
krokodillenklem aan op “KLIK”
(“CLICK”) en houdt deze 
klem vast.

Start een YouTube-video en 
laat de muis over de start-/
pauzeknop zweven

5. Sla om te pauzeren en 
te starten!

Er zijn twee personen nodig.

Wat kan je computer nog doen met een KLIK?

Hoe kun je een drumset maken van een groep vrienden?

KARTONNEN GITAARSPEL
Je hebt een stuk karton, kleefband, vijf kwartjes of andere 
grote munten, een schaar en wat zilverpapier nodig.

Snij een gitaar uit het karton. Maak vijf kleine cirkels kleefband, 
met de klevende kant naar buiten gericht en 
bevestig de vijf munten aan 
de rand van de gitaar.

Steek de witte draden van je MaKey 
  MaKey-kit in de ingangen A, S, D, F 
   en G op de achterkant van het bord 
    en verbind elke witte draad aan een 
     kwartje door middel van een 
      krokodillenklem.

Wikkel zilverpapier 
rond de hals van de 
gitaar en verbind het 
zilverpapier met de 
AARDE met een krokodillenklem.

Hou 
het 
zilverpapier 
vast.

Ga naar makeymakey.com/hero
           start het spel en            ROCKEN MAAR

Sluit het 
bord aan 
op je 
computer 
(met een 
USB-kabel).

     Wanneer je op de   
     kwartjes drukt, moet 
    je computer denken 
dat je op de toetsen A, S, 
D, F en G drukt.

GROENTEPIANO
Je hebt wat groenten en een stuk zilverpapier nodig.

Plaats de groenten zoals de toetsen van een piano.

Zorg ervoor dat ze 
elkaar niet raken!

Ga naar makeymakey.com/piano.

Klem de groenten aan de ingangen op het bord.

Op de website 
wordt uitgelegd 
welke toetsen 
bij welke 
ingang horen.

       Maak een armband uit 
      zilverpapier voor jezelf 
    en sluit deze aan op de 
   "AARDE"(“EARTH”). 
  Nu kun je piano 
 spelen met 
beide handen.

Sluit je bord aan op je 
computer en 

speel!

Kun je een controller maken met de volgende eigenschappen: 
Enorm? Piepklein? Voor je voeten? Voor meerdere personen? 
Draagbaar?

Welke andere spelletjes kun je er mee spelen?

Wat kun je er nog van maken? Een houten regel? 
Een tennisracket? Een echte gitaar?

Kun je een piano maken van je trap of stoelen?

Hoe zou een muzikaal etentje eruit zien?

Wat zit er in de doos?

3. Verbind jezelf met de AARDE.

Krokodillenklem op 
“AARDE”(“EARTH”)

Hou het metalen deel vast.

1. Sluit het bord aan op de computer.

USB-kabel

2. Sluit alle pop-ups.

4. Probeer het bord

5. Sluit dagdagelijkse 
voorwerpen aan.

Klem een voorwerp op het bord

Raak een voorwerp aan 
om een kring te sluiten

6. Maak banaanbongo’s!

Open een 
tekstverwerker

het rode lichtje 
zou moeten branden

Een groen lichtje betekent dat het werkt.

(hou de 

aardeklem 

vast)

Voeg een tweede banaan 
toe voor de pijl naar links

 Ga naar  
makeymakey.com/bongos

Makey Makey-bord

7 krokodillenklemmen

6 witte draden

USB-kabel

Kom meer te weten op 
makeymakey.com/howto

makeymakey.com/remap

strakke 
pasvorm 
(raakt de 
huid aan)

STARTEN
Wat is Makey Makey?
Makey Makey is een uitvinderskit voor de 21e 
eeuw. Je kunt het gebruiken om toetsen voor 
je computer te maken van dagdagelijkse 
voorwerpen.

STUURPRO-
GRAMMA‛S 

INSTALLEREN?

INSTELLEN?

NIET NODIG!

(Tip: Door de bedekking 
te verwijderen kun je de 
klem makkelijker 
vasthouden)

Houd de 
AARDE-kle
m (metalen 
deel) vast

        Raak het 
metalen “RUIMTE”
(“SPACE”)-deel aan

Je computer moet denken dat de “spatiebalk” werd ingedrukt.
Druk wat harder als dit niet het geval is of probeer het door aan 
je vinger te likken.

(Probeer metalen of 
voedingsbestek, fruit, 
enz.--niet alle voorwerpen  
          zijn geschikt.)Hou de 

metalen 
aardeklem 
vast

Wanneer je de bananen aanraakt, denkt de computer dat je 
op de spatiebalk en de pijl naar links drukt. Op deze 
webpagina maken deze toetsen geluid op de bongo’s!

HELPHOE GEBRUIKEN IDEEËN OM MEE AAN DE SLAG TE GAAN
Ik kan geen toets indrukken!
AANGESLOTEN? Zorg ervoor dat Makey Makey op de computer is 
aangesloten.

ROOD LICHTJE? Het rode lichtje op de achterkant van de Makey Makey 
zou moeten branden om aan te geven dat de voeding is ingeschakeld. 
Brandt het? Als het niet brandt, is er iets fout met de computer, de 
USB-kabel of de printplaat.

USB 3.0: Als de USB-aansluiting op je computer blauw is, is het USB 3.0 
en werkt deze mogelijk niet met Makey Makey. Probeer een USB 
2.0-poort te gebruiken.

HOU HET SIMPEL. Probeer een aansluiting zo simpel mogelijk te maken. 
Een manier is om een krokodillenklem aan te sluiten op de “aarde” en het 
andere einde de “ruimte” te laten raken.

GROEN LICHT? Bij het maken van een aansluiting, zou je een LED aan de 
voorkant van de Makey Makey moeten zien oplichten.

GELEIDEND? Als u een aansluiting maakt door middel van dagdagelijkse 
materialen, dan moeten ze op zijn minst een beetje geleidend zijn. 
Bijvoorbeeld, boetseerklei, een banaan, je huid of aluminiumfolie 
zouden moeten werken, maar plastic, de meeste sto�en of papier zullen 
niet direct werken. Je kunt altijd materialen combineren, bijvoorbeeld 
door het papier nat te maken of boetseerklei op het plastic te plaatsen.

Een van de toetsen wordt 
voortdurend ingedrukt!
UITTREKKEN EN OPNIEUW AANSLUITEN? Probeer de Makey Makey los te 
koppelen van je computer en deze daarna opnieuw aan te sluiten.

SLECHTE VOEDING? Als je een laptop gebruikt, probeer dan de 
voedingsstekker uit te trekken en in de plaats daarvan te werken via de 
batterij.

OPNIEUW SAMENSTELLEN? Maak al je krokodillenklemmen op de Makey 
Makey los en bevestig ze daarna een voor een opnieuw als er nog altijd 
voortdurend op die ene toets wordt gedrukt en kijk al je aansluitingen 
na. Ze kunnen misschien per ongeluk worden aangeraakt. Probeer alles 
uit elkaar te halen en daarna opnieuw op te bouwen.

PER ONGELUK GEAARD? Als je eigen lichaam een van de objecten is die 
met de Makey Makey is verbonden, dan zorg jij misschien voor de 
“aarding” door de metalen behuizing van je computer aan te raken of 
omdat je geen schoenen draagt. Zet een stap achteruit en bekijk wat je 
aanraakt.

KORTSLUITING? Misschien denk je dat een van de objecten die op de 
Makey Makey is aangesloten goed geïsoleerd is, terwijl dit niet het geval 
is. Als je bijvoorbeeld een banaan verbindt met je Makey MaKey en deze 
op het houten snijplank ligt, is die snijplank dan vochtig of droog? Als hij 
vochtig is, dan worden alle bananen op je snijplank misschien met elkaar 
verbonden door de snijplank. Probeer een droge tafel.

TE NAT? Regent het? Is het extreem vochtig? Ben je in een regenwoud? 
Dit kan er soms voor zorgen dat poreuze materialen, zoals papier of 
kleding, geleidend worden.

Soms werkt het, 
maar soms ook niet. :(
Je materialen zijn misschien niet geleidend genoeg. Als je bijvoorbeeld 
verbinding maakt via je vingertop, kan het helpen om deze vochtig te 
maken door er aan te likken.

Andere toetsen nodig?




