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 ריבוי דמויות
 4דף עבודה מס' 

 ברצוננו ליצור אנימציה שבה שתי דמויות ינועו על המסך במקביל )באותו הזמן(.
 דמות אחת תחצה את הבמה משמאל לימין, והדמות השנייה מלמעלה למטה.

נתייחס אליה כאילו היו שתי משימות נפרדות, שבכל אחת מהן יש לגרום לדמות לנוע כדי לבצע את המשימה, 
 בכיוונים הרצויים.

 ? דמות הראשונהמהם מרכיבי הרצף הרצוי ל א.

  ____________________________________________________________________ אתחול: 

   _____________________________________________________________________ כיוון: 

  ____________________________________________________________________ תנועה: 

 :נבחר באפשרות שינוי הכיווןכדי שהדמות תסתכל לכיוון אליו היא נעה,  
   (שבמאפייני הדמות) Directionלחץ על המילה  
 :סמלים 3מתחת למעגל הכיוון מופיעים  
 הדמות מסתובבת בהתאם לכיוון התנועה  
 מסתובבת בכיוון שמאל ימין בלבדהדמות  - שמאל/ימין  
 הדמותת מסתכלת כל הזמן לאותו כיוון.ייה. ללא פנ  
 (. בחר את הכיוון המתאיםהמצבים בכל אחד משלושת סריטתנסה להפעיל את ה) 

 

תכנן את רצף ההוראות לדמות הראשונה. )הקפד לשלב ערכים מתאימים כך שבנקודת ההתחלה ובנקודת  ב.
 (.וולא רק חלקים ממנ בשלמותו הדמות וףגהסיום יראה 

 

  הוספת דמות חדשה

 - Choose a Spriteבחר דמות כדי להוסיף דמות חדשה, נלחץ על כפתור 
 שבחלון הדמויות.

 לחיצה על הכפתור תאפשר לבחור דמות מתוך מאגר הדמויות
 המסופקות עם התוכנה. מאגר הדמויות מסודר בתוך תיקיות. 

  Animalsנבחר דמות של כלב מתוך מאגר דמויות בעלי החיים שבתיקייה 
 .)סימון הדמות וקליק כפול(

 .כלבל Dog2לחלון הדמויות. נוכל לשנות את שם הדמות מלאחר בחירת הדמות, תתוסף דמותו 

 כעת נוכל להכין את התסריט המתאים לדמות השנייה.

 

  לחיצה על הדמות.במעבר בין חלונות התסריט של כל אחת מהדמויות יהיה 

  נוכל להריץ כל דמות בנפרד על ידי לחיצה על הדגל הירוק שבתסריט הדמות 

  הדמויות יחד נלחץ על הדגל הירוק שמעל הבמה. כלכדי להפעיל את  
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 האנימציה שיצרנו מורכבת מכמה דמויות  - ביצוע מקבילי   

 לפי תסריט משלה. במקבילשכל אחת מהן פועלת         

 

 1תרגיל 

מתחילות בתנועה מאותה נקודה, ומקיפות את הבמה   -כלב וחתול  -בנו אנימציה שבה שתי הדמויות  א.
 כך שדמות הכלב רודפת אחרי דמות החתול. נסו לקבוע מהירות תנועה שונה לכל דמות. )בגלישה(

 פעמים כל אחת. 5הוסיפו / שנו את התכנית כך שהדמויות יבצעו את סעיף א' לפחות  ב.

 

 2תרגיל 

 פצלו את תנועתו של הכלב לשתי הוראות גלישה:
ממרכז הבמה אל הפינה הימנית העליונה.  -מהפינה השמאלית תחתונה אל מרכז הבמה, והשנייה  -האחת 

לחתול להתרחק מעט. עם הגיעו למרכז הבמה יאיץ הכלב ויתפוס  בראשונה יגלוש הכלב בקצב איטי, ובכך יאפשר
את החתול בפינה הימנית עליונה. את הקצב השונה נוכל ליצור על ידי שינוי זמן הגלישה בכל הוראה. ככל שזמן 

  הגלישה ארוך יותר, תהיה התנועה איטית יותר.

 

 3תרגיל 

הימנית תחתונה אל הפינה השמאלית עליונה. על  , העפה מהפינהדבורהלאנימציה דמות שלישית, של  ףיוסנ
 פעמים, בכל פעם במהירות שונה. 3הדבורה לבצע את המסלול, הלוך וחזור 

 

 

  שכפול

היתה התנהגות הכלב והחתול דומה. למעשה, התסריטים היו זהים פרט לערכים המשולבים בהוראות  1בתרגיל 
ר דמות צריכה לחזור על אותן הוראות בהמשך התסריט השונות. כאשר לשתי הדמויות התנהגות דומה, או כאש

 ח לשכפל את קטעי התסריט ולהעתיקם למקום רצוי. ו(, נ3)כמו הדבורה בתרגיל 

נסמן את קטע הקוד )את הבלוק "כאשר לוחצים על הדגל הירוק"( בקליק ימני,  כדי לבצע את פעולת השכפול, 
 duplicate - שכפלונבחר באפשרות 

 

  שכפול דמות      תסריטשכפול קטע 

 

 

 שכפול קטעי תסריט בין הדמויות

 נקודת מוצא:  קיימת דמות ויש לה תסריט.

 ניצור דמות חדשה 

  יוצג חלון התסריטים של דמות זו. –נבחר בדמות הקיימת 

  נתפוס את קטע הקוד של הדמות, נגרור ונשחרר אותו 

 על הדמות האחרת בחלון הדמויות )בצד ימין למטה(.
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 " את הקוד הופכת למודגשת םם לב שהדמות עליה "מפילינשי
 )המקור: החרגול.  היעד: הדב. העתקת קוד מהחרגול לדב(

  ת דמותמחיק 

 .של הדמות בחלון הדמויות  (xפח ועליו )סמל המחיקה נלחץ על כדי למחוק דמות 

ההוראות נפריד את ההוראה מרצף ההוראות, ונפיל אותה בחלון מהתסריט, או קטע הוראות כדי למחוק הוראה 
 .שבצד שמאל

 

 שינוי גודל הדמות

 .נסמן את הדמות כדי לשנות את גודל הדמות: בחלון הדמויות

 לקבוע את גודל הדמות )בפיקסלים(. sizeמעליה נמצא אפשרות 
          

 

 

 4תרגיל 

 ם לדמות לנוע סביב הבמה נגד כיוון השעון.וגריתסריט ש צור
 ההתחלה שלה, כך שכל דמות תתחיל בתנועה מפינה אחרת.שכפל את הדמות, ושנה את נקודת 

 שנה את גודל הדמות. 
 .(עד שיילחץ הסמל האדום)ללא הפסקה  צור תהלוכה של דמויות בגדלים שונים הנעה סביב הבמה

 

  שינוי מראה הדמות

 בחלון הדמויות נסמן את הדמות.
 . Costumesנבחר בלשונית 

 עריכה לדמות, כולל כלי ציור וצבע.יפתחו כל אפשרויות ה

 העריכה, נוכל לשנות את גודל הדמות,  באמצעות כלי
 לסובב אותה, לשנות את צבעיה, לגזור או לשכפל ממנה 

 חלקים, לצייר דמויות חדשות ולהוסיף טקסט.

 שימו לב שאת פעולות העריכה ניתן לבצע רק בחלק המרכזי 
 )המשובץ( שבו נמצאת הדמות.

 שחקו עם האפשרויות השונות עד שתתקבל דמות המתאימה 

 שות התסריט.לדרי
 

 

 5תרגיל 

 (.4שנה את תלבושות הדמויות שבתרגיל הקודם )תרגיל 


