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 תנועה

 1מס' דף עבודה 

 . Scratchפתח את סביבת העבודה של  .1
 first_script -שנה את שם התכנית ל 
   File >> Save now -במהלך העבודה הרבה בשמירה ב 

 

 שינוי הרקע: .2
 בתחתית הבמה, מצד שמאל נמצא תפריט סמלים של שינוי הרקע: 

Choose a Backdrop.לחץ על סמל התמונה . 

 יפתח דף ובו רקעים שונים מקטגוריות )סוגים( שונים.

  (xy)רשת  xy-grid -ומתוכו בחר ב other -בחר ב
 

 

 קביעת מאפייני הדמות: .3 
  באנגלית!( לדמות תן שם משמעותי( 

 לב, השם החדש מופיע מתחת לדמותשים  

 

 

 

 

 באזור הפקודות. Codeשים לב שנבחרה לשונית  .4

 

 

 צור את התסריט הבא והרץ בלחיצה על הדגל הירוק. .5
 כלהוראה )אבן בניין( נמצאת בקבוצת ההוראות 

 .התואמת את הצבע שלה

 כדי לשנות את הערך הרשום בהוראה, 
 ))כדי לסמנוהקלק פעמיים על הערך הקיים 

  הקלדה מחליפה בחירה -ורשום את הערך החדש 

 

 
 .את התוכנית כמה פעמים ץהר

 איפוס/  אתחוללסף הוראה הוכדי למנוע את "בריחת" הדמות מהבמה, 
  היא:  ךהמתאימה לכ הוראהה המיקום ההתחלתי.

על הדגל  תבצע )אחרי שלוחציםשתאת האתחול מבצעים בתחילת התסריט, כלומר הוראה ראשונה  
 הירוק(.

 הרץ שוב ובדוק שהחתול מתחיל תמיד מאותה נקודה.
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 שמור והרץ. הוסף הוראה אחרי האתחול שתגרום לדמות להמתין במשך חצי שניה. .6

 .move ( 100 ) steps   צעדים: 100לזוז  הוראה לדמות ףהוס .7
 ? _________________________לאיזה כיוון זזה הדמות

 __________________ ?דמותה הציר המספרים הגיעלאיזו נקודה על 

 point in direction ( 0 )  (:0דמות לפנות לכיוון מעלה )כיוון להוסף הוראה  .8
 _____________?  דמותלאיזה כיוון פונה ה שמור והרץ. צעדים. 50לתזוזה של  ולאחר מכן הוראה

 ____________?  דמותה הלאיזה נקודה על פני ציר המספרים הגיע

 הרץ שוב. לאיזה כיוון פנתה הדמות? ______________ .9
 . לאיזה כיוון פונה הדמות? ______________(-90לכיוון )  ותפנל הוראהאת ה השנ

 ללכת באותו כיוון?תמיד איזו הוראה יש להוסיף לתסריט, והיכן, על מנת שהדמות תתחיל  .10

 _____________________________________________________________ 

 .אפשריים בתחילת התסריט ובדקו כיוונים פנה לכיוון  וראה:את ה הנס 
 ק את תנועת החתול.וובד פנה לכיווןבמקומות שונים בתסריט של  )הוראות( פקודות ףהוס 

 

 

 דמות: תריבח .11
 הקיימת מחקו את הדמות. 
  דמות חדשהבחר Choose sprite  .  

 מצויר.תנוע על פני רקע ש חדשהה דמותהבו וצור תסריט חדש 

 תסריט:ה תרייצ 

 כאשר לוחצים על הדגל הירוק( ה לתחילת התסריטהוראבחר ב(. 
 שבחרת. תמונת הרקעל בהתאםאת הדמות במקום מתאים על פני הבמה  םמק 
 על פני הרקע. לנוע דמותהוראות שיגרמו ל ףהוס 
 אמור  הוראות תסריטל ףהוס- Say  ו חשוב – think .כרצונך 
 של שינויי כיוון, הסתובב  הוראותלתסריט  ףהוס– turn  

   -ו    
 

 

 הקפד לבצע שמירה אחרי כל שינוי בתכנית


