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 אקווריום - ביצוע חוזר
 4דף עבודה מס' תוספת ל

 

 תסריט המדמה אקווריום המכיל כמה סוגי דגים.ברצוננו ליצור 

 

   נתחיל בבחירת הרקע,  בחרו ברקע שלunderwater   

 .Natuteאשר נמצא ספריית 
  דמות החתול.מחקו את 
 דמות של דג, גשו לספריית חיות   בחרו    .ובחרו בדג אחד 

 .   (size -שינוי גודל הדמות ב)התאימו את גודל הדמות לפי הרקע  
 מקמו את הדג במקום כל שהוא על פני הבמה. 

 .עברו לאזור התסריט וצרו לדמות תנועה על פני הבמה 
      כדי שהדג ינוע תמיד במים, הוסיפו את הוראת התנועה 

 if on edge, bounceרת הפוך כיוון  בנגיעה במסג

 

 שישנה  הדג שוחה קדימה וכאשר הוא נוגע במסגרת הוא מתהפך, כדי
      בלבדשמעלה וימינה  דמות יכולה לפנותשה קבעאת כיוון התזוזה שלו, נ

 נסו להריץ את התסריט כעת.
 

 כוכב ים וכריש.  סרטן, דגים, 2דמויות:  5בחרו 
 כתבו לכל דמות תסריט מתאים: אתחול ותנועה

 בלחיצה על הדגל הדמויות יעשו את הפעולות הבאות לעולמים: 
 יזוז לרוחב הבמה הלוך ושוב. סרטןה 
 יזוז באלכסון מפינה לפינה ובחזרה. 1דג  
 באלכסון השני מפינה לפינהיזוז  2ג ד 
 למעלה ולמטה ובחזרה. כוכב הים יזוז 
 הכריש ינו מסביב לבמה עם כיוון השעון 

 תמיד קדימה בכיוון התנועה. קבעו את כיוון התנועה כך שהדמויות ינועו
 

 
  



  Scratch 2 מדעי המחשב

 

blog.csit.org.il הילה קדמן

  

 החלפת תלבושת

 .תלבושותלדמויות שבחרתם לאקוואריום יש כמה תמונות. תמונות אלו קרויות 
 יותר.החלפת התלבושות בזמן התנועה יוצרת תנועה טבעית 

 Costumes -תלבושות סמנו את אחת הדמויות שבתסריט, ובחרו בלשונית 

 .בחלון זההן יופיעו  ,נוספות אם לדמות יש תלבושות )תמונות(
 אם לדמות אין תלבושות נוספות, 

 שכפלו את התמונה )באמצעות 
 כלי החותמת(, עצבו אותה כך שתהיה 

 תלבושת חדשה 
 למשל: סובבו או היפכו כיוון  

 הגדילו או הקטינו, 

  השתמשו בכלי העריכה.
 

 (… ,crab1, crab2תנו לכל דמות שם + מספר סידורי  )
 

 הוסיפו לכל דמות תסריט החלפת תלבושות.
 ף שיתבצע במקביל לתסריט התנועה:או כתסריט נוס  חלק מהתנועה,החלפת התלבושת יכולה להיות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימו לב: 
   באתחול קובעים את התלבושת הראשונה: 

  ובאמצעות החץ המשולש בוחרים את התלבושת ההתחלתית. 

 -מעבר לתלבושת הבאה ייעשה ב

 אפשר לקבוע את הגודל ההתחלתי של הדמות באמצעות כלי ההגדלה / הקטנה, 

 או  לבחור גודל התחלתי בהוראה לשינוי גודל בנקודות או באחוזים  
 

 
 


