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 מטרות המפגש
 התלמידות יחלו בפעילויות גיבוש כקבוצת למידה תומכת.

 המדריכות יערכו היכרות עם חניכות בלימודיה.●
 החניכות יעשו הרשמה לטרינקט (ראו מטה הוראות) ויבצעו תרגול●

 ראשוני
 חניכות יעשה חזרה על מושגי תכנות עיקריים דרך סקראץ.●
  המדריכות יפתחו קבוצת וואטסאפ●

 

 כל תלמידה תציג את עצמה ותספר: מה היה הכי מעניין בשנה שעברה גם
 בלימודים שלנו וגם בכללי בתחום המחשבים (אפליקציה חדשה, תוכנת

  מחשב?), רעיון שרוצה לפתח השנה ועוד.

 בשלב הבא תיערך שיחה בין מדריכות וחניכות על הציפיות משנת
 הלימודים בלימודיה.
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 ציפיות משנת הלימודים
 הדברים יירשמו:

 מהן הציפיות מעצמי?

 מהן הציפיות מהמדריכות?

 מהן הציפיות מהחברות בקבוצה?

 כל תלמידה תכתוב על פתקית ממו / טוש על לוח מחיק כיצד היא רואה
  עצמה בתום השנה.

 הפתקיות יודבקו ללוח הכיתה וייערך סיכום. המדריכה תצלם את הלוח.

 

 

 

 הרשמה לטרינקט
 טרינקט זו תוכנה וירטואלית (באינטרנט) שאפשר לעבוד בה בכמה שפות
- html ,תכנות אמיתיות. השנה אנחנו נלמד פייתון שזו שפה לעיבוד מידע 

javascript ,שפה לעיצוב הצגת המידע - css ,שפה להצגת מידע באינטרנט 
 - שפה לאנימציות של הצגה באינטרנט. כל זה אפשר לערוך בטרינקט

  וישר לראות את התוצאה.
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 פתיחת חשבון

  נתחיל מיצירת חשבון כדי לשמות את העבודות.

  חשוב - לבקש להביא לשיעור אימייל.

 
 1.    ניכנס לגוגל/אינטרנט אקספלורר ונקליד trinket באנגלית בשורת

 חיפוש. עכשיו ניכנס לקישור הראשון.

 

 

 

 2. נלחץ על הרשמה ונעבור את כל השלבים שלה.
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 !!! מאוד חשוב להקפיד על אימייל נכון כי אחרת לא תוכלי לשחזר סיסמה
  במידת הצורך.

 

  

  תזכורת למדריכות

נא לרכז כל החשבונות של החניכות ולשלוח ל
  alicecodeclub@gmail.com עם נושא : פרטים של קבוצת לימוד של ….

 

  3. אחרי הרשמה - ניכנס לפרויקט חדש בפייתון:

jumpto.cc/python-new 

 

  איך יודעים שזה פייתון?

 

mailto:alicecodeclub@gmail.com
http://jumpto.cc/python-new
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  2 סימנים:

.1py סיומת של הקובץ היא  
 בתחילת הקובץ יש שורה ירוקה שמחברת את הספריה הראשית של2.

  פייתון

 

 * לא למחוק את השורה הירוק

  בצד השמאלי כותבים קוד, בצד הימני - רואים תוצאה.

  

 שאלות דיון

  למה יש שפות תכנות שונות?
 *תשובות: חלק לעיבוד מידע וחלק להצגה, חלק יודעות לדבר עם

 המכונה, וחלק רק עם מערכות הפעלה (כמו וורד שצריכה וינדואס כדי
 לעבוד)

 יש כמה שפות תכנות לעיבוד מידע שעושות אותו דבר בצורה קצת שונה,
 זה כי היו כמה חברות שהחליטו ליצור שפות אלו (כמו שיש כמה
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 אפליקציות שעושות אותו דבר), לכן שאנו יודעים שפה אחת בתכנות -
 מאוד קל ללמוד כל שפה אחרת

  האם מספיק להכיר אחת או צריך לדעת כמה?
  כל מפתח צריך לדעת לפחות 3-4 שפות-

  מה לדעתך אפשר לעשות בפייתון?
 פייתון זו שפה לעיבוד מידע. קוראים לזה גם שפת server. לכן-

 אפשר לעשות בה כל מיני חישובים, או לשנות כל מיני מדדים
 גראפיים)

 

  דוגמאות לפרויקטים בפייתון:

https://trinket.io/python/9339862606 

https://trinket.io/python/47bbc2fc2b 

https://trinket.io/python/41a99e668b 

 

 

  משימה ראשונה

 

https://trinket.io/python/9339862606
https://trinket.io/python/47bbc2fc2b
https://trinket.io/python/41a99e668b
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  בפייתון כל שורת קוד  - זו פקודה חדשה.
  פקודה כוללת שם פונקציה (מה צריך לעשות) וערך

 ננסה להגיד לפייתון שיציג את השם שלנו

 

 

  נשתמש בפונקציה print כאשר הערך כותבים בסוגריים.1.

  בגלל שהערך שלנו - מילה - צריך להכניס את המילה לגרשיים.

  2. כדי לראות את התוצאה של הקוד - יש ללחוץ על Run בצד שמאלי

 3. כדי לשמור נלחץ על Save בצד ימני

 

  אם יש שגיאה בכתיבה של קוד - השורה תיצבע בורוד.
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 פעולת חישוב בפייתון

  נעשה עוד תרגול. בואו נחשב בת כמה תהיה כל חניכה בשנת 2145.

 כדי לעשות זאת - נשתמש ב print גם, אבל הפעם אין צורך בגרשיים בתוך
  הסוגריים, כי אחרת פייתון לא יידע לחשב.

 

  נלחץ על Run לבדיקה.
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 חזרה על מה שלמדנו בסקראץ

 גם סקראץ היא שפת תכנות לעיבוד מידע. לכן הרבה דברים שלמדנו
 בסקראץ יעזרו לנו בשפת פייתון. בואו ניזכר בחלק מהם ואז נעשה
 פרויקט עצמאי לבד או בזוגות :) שימו לב החודש (אוקטובר) - יש

 תחרות סקראץ בינלאומית. הפרויקט שתעשו עכשיו יוכל להביא לכן
  פרסים, אז שווא להשקיע.

 לפני שנתחיל קחו כמה דקות ותנסו לעשות משימה אחרונה שעשינו
 בפייתון - גם בסקראץ. שהחתול יגיד בנות כמה תהיו בשנת 2145.

  השתמשו ב"אמור" ומפעילים.

 

 

  חזרה על סקראץ
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 שיש אובייקטים (דמויות) ולכל
 אחד צריך לכתוב קוד אישי

 

 שלכל דמות יכולות להיות פעולות
 שונות (תנועה, קול, צבע)

 

 תנאים

 

 לולאות
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 משתנים

 פעולות יחס (<>)
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AND & OR & NOT 

 מספרים אקראיים

 שידור מסר
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 עכשיו נראה איך זה בפייתון

 

 והינה פרויקט שלם. תנסו לזהות איזו שורה בסקראץ
 דומה לשורה בפייתון
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 לסיום הפעילות
 בתום כל פעילות נשחק במשחק חברתי במהלך 10-15 דקות. בהתחלה

 מדריכות ייזמו משחקים ובהמשך תהיה אפשרות להביא משחק חברתי,
 בתיאום מראש עם המדריכה ע״י החניכות. מומלץ לצלם משחקים

 מוצלחים ולשלוח לכל מערך הדרכה לעזר :)
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 פורטפוליו

 השנה אנחנו נתחיל לבנות את הפורטפוליו האישי לכל חניכה.-
  פורטפוליו זה תיק עבודות מקצועי.

 החל מפרויקט שלישי תתחילו להכניס את העבודות לקלאסדוג׳ו-
  (מערכת לניהול כיתה). בינתיים שמרו את העבודות אצלכן.

 משימה ראשונה: להכניס בפייתון בפרויקט שהתחלנו שמות של כל-
  קרובי משפחה

 לעשות בפייתון חישובים (תוך כמה שעות/דקות/שניות בן אדם יגיע-
 בהליכה לאילת לתל אביב אם מהירות שלנו 10קמ"ש והמרחק הוא

 344ק"מ)
-/https://www.typingclub.com : לתרגל מקלדת באנגלית 

 

 

 

https://www.typingclub.com/
https://www.typingclub.com/

