
 

 

 מטרת הפרויקט

.HTML & CSS החניכות יכירו  
 החניכות יתנסו באופן פעיל ועצמאי, ויצרו כרטיס יום הולדת (עבודה

 עצמאית).
.Trinket החניכות יכירו את האתר שבו יתבצע הלימוד. האתר נקרא 

  התלמידות ילמדו תוך התנסות, כיצד:
●.CSS לעצב באמצעות קובץ  
  לשנות פונט, צבע וגודל הכתב.●
 לשנות תמונה וגודלה.●

 

 

  למדריכה

 לפני תחילת השיעור עלייך לוודא כי כל החניכות מחוברות לחשבון

 שלהן.
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  שאלות חשיבה לפני הפרויקט 

  ממה מורכב אתר?

 יש להיכנס לאתר לפי בחירתכם, ולהבין ממה הוא מורכב (טקסטים,

  תמונות, קישורים, רשימות, אנימציות וכו'...)

 תלחצו על F12 ותראו את הHTML של העמוד. ככה אפשר לגשת לכל

  אתר ובהמשך נכיר איך גם לערוך.

 

 

 

HTML 

 

 HTML היא שפה המשמשת ליצירת אתרי אינטרנט.
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HyperText Markup Language 

 

Trinket היכרות עם  

 אנו נשתמש באתר הנקרא Trinket. נפתח פרויקט באמצעות הקישור:

 jumpto.cc/web-intro הפרויקט יראה כך:

 

 בצד שמאל רואים קוד הכתוב ב-HTML ובצד ימין את האתר שהקוד יצר.

  בשפה זו יש שימוש בתגיות בשביל בניית אתרים.

 בשורה 8 יש שימוש בתג של יצירת פסקה. <p> הוא קיצור של המילה

.<p/> ולסגור אותה עם <p> ניתן להתחיל פסקה עם .paragraph 

 האם את רואה עוד תגיות בקוד? (לא להציץ בתשובה ;)

 

http://jumpto.cc/web-intro
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 בשורה 9 יש שימוש בתג של הדגשה <b>. בדומה לתג של יצירת פסקה

 יש לפתוח ((<b> ולסגור((</b> את התג, דבר זה נכון לכל התגיות.

 הנה עוד כמה דוגמאות לתגיות:

 <html> ו-</html> המשמשת לסימון התחלת וסיום של הקוד.●

 <head> ו-</head> פה יהיה שימוש ב- CSS עליו נלמד בהמשך.●

 <body> ו-</body> פה נרשום את תוכן האתר.●

 

 משימה: תשני את השם בפסקה הראשונה ותלחצי על Run, את תראי את

 השינוי בצד ימין של המסך.
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  ביטול פעולה

 במקרה שעשית טעות ואת רוצה לבטל -  לחצי על כפתור התפריט ואז על

 Reset. נסי את זה!

 

 שמירה

.Remix שמירה תתבצע ע"י לחיצה על 
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 משימות אתגר

  הוספת פסקה נוספת מתחת ל-2 הקיימות.

 דף האינטרנט יראה כך:

 

 האם תוכלו להוסיף הדגשה וקו תחתון לפסקה החדשה?

 

 

.<u> טיפ: קו תחתון עושים באמצעות 
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CSS 

 CSS - Cascading Style Sheets היא שפה המשמשת לעיצוב

 דפי אינטרנט.

<head> יבוצע ב CSS קישור קובץ 

 

 CSS מכיל את כל ההגדרות של התגיות. תלחצי על style.css בשביל

 לראות את ה CSS-של האתר שלך.

 

 תמצאי את הקוד הבא:

p { 

    color: black; 

} 
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 לקוד זה יש הגדרה אחת, שצבע הכתב יהיה שחור.

 משימה: שני את צבע הכתב לכחול. כפי שתשימי לב כל הכתב השתנה

 לכחול.

 

 

 משימת אתגר

  שני את הכתב לכתום ואת הרקע לאפור.

 דף האינטרנט יראה כך:
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 אפשר לבחור ממגוון צבעים של דפדפן כאן:

/https://htmlcolorcodes.com 

  כדי לבחור צבע חדש - רק תעתיקו את המספר שלו עם סולמית:

 

 

 

 

 

 

 

https://htmlcolorcodes.com/
https://htmlcolorcodes.com/


10 | Page 
 
 

 יצירת כרטיס ברכה

jumpto.cc/web-card  :פתחי את הקישור הבא  

  אל תדאגי אם את עדיין לא מבינה את כל הפקודות.

 הכרטיס נראה קצת משעמם, בואי נשנה אותו.

 תלחצי על הכפתור שבקדמת הכרטיס, את תראי שהוא נפתח ומראה את

 מה שיש בפנים.

 

 לכי לשורה 14 בקוד וכמו בדוגמא הקודמת, את יכולה לערוך את הטקסט.

 

 

http://jumpto.cc/web-card
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 את יכולה למצוא את שורת הקוד של התמונה של הרובוט? (רמז: זה

 בשורה 17)

sun-ל robot תשני את המילה  

 

  את יכולה להשתמש בכל אחת מהמילים הבאות:

boy, diamond, dinosaur, flowers, girl, rainbow, robot, spaceship, 

 sun, tea, trophy. 

.style.css לחצי על הלשונית - CSS את יכולה גם לערוך את קובץ ה 

  העיצוב של החלק החיצוני מתחיל בשורה 1.

.lightgreen -ל background-color -שני את ה 
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 את יכולה לשנות את גודל התמונה. לכי לשורה 23 בקובץ ה- CSS, ושני את

 width ואת height ל-200px (px מייצג פיקסלים).

 

 את יכולה לשנות את הפונט ואת גודל הכתב. לכי לשורה 18 ושני את

.comic sans MS -ל  font-family הפונט 

.16pt - ל font-size לאחר מכן תשני את גודל הכתב 

 

 את יכולה להשתמש גם בפונטים אחרים, לדוגמא:  arial Impact או

.Tahoma 
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 משחקים לסיום:

 האיש באמצע
 שלוש חניכות יושבות בשורה בקדמת הכיתה.  החניכה שיושבת באמצע
 מדברת בו-זמנית עם החניכות שיושבות בשני צידיה, כשכל אחת מהן

 בחרה נושא אחר לשוחח עליו. החניכה באמצע התבלבלה? התור עובר
 אל חניכה אחרת.

 

    שיעורי בית אפשריים:

 תשתמשי בכל מה שלמדנו כדי ליצור כרטיס ברכה אישי, זה לא חייב

 להיות כרטיס ברכה ליום הולדת.

 

 

 


