
 

 מטרת הפרויקט

JavaScript.-החניכות ילמדו איך להשתמש ב 

 החניכות ילמדו איך לצור רשת של פיקסלים.

 החניכות ילמדו איך להוסיף לוח צבעים.

 

  למדריכה

 לפני תחילת השיעור לוודא שכל החניכות מחוברות לחשבון שלהן.

 

  שאלות חשיבה לפני הפרויקט

 האם אתן מכירות עוד שפות תכנות שניתן לערוך בהם אתרים?

 האם ניתן לשנות צבע לפיקסל?
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 הקדמה

בפרויקט זה את תצרי עורך (editor) אומנות פיקסלים,בנוסף לשימוש ב-

HTML-ו CSS 

 את תלמדי איך להשתמש ב-JavaScript בשביל להוסיף פעילות

 אינטראקטיבית לפרויקט שלך.

 איך להשתמש בעורך: לחצי על צבע מפלטת הצבעים בשביל לבחור צבע

 לעט שלך ולאחר מכן לחצי על הפיקסלים  כדי לשנות את הצבע שלהם.

 

 יצירת רשת של פיקסלים

 בואי ניצור רשת (grid) של פיקסלים שבאמצעותה תוכלי ליצור אומנות

 פיקסלים. CSS מספק טבלאות עיצוב בשביל רשתות ושכבות של טבלאות.

 הטבלאות מכילות שורות והשורות מכילות תאים. את הולכת ליצור טבלה

 עם רקע שחור ולאחר מכן לשים פיקסלים לבנים בתוכה.

jumpto.cc/web-pixel  :פתחי את הקישור 

 

 הפרויקט אמור להראות כך:
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 index.html של הקובץ <body>-הבא בתוך ה HTML-הוסיפי את ה 

 שלך בשביל ליצור div>> כמיכל בשביל אומנות הפיקסלים שלך. הוסיפי

 זיהוי (id) art בשביל שתוכלי לעצב את זה:

 

art-שלך והוסיפי עיצוב טבלה בשביל ה  style.css עכשיו לכי לקובץ  

.<div> 

 

 זה יוצר טבלה עם גבולות ומגדיר את הרווחים בתוך הרשת. אם זה עדיין

 לא נראה מעניין, את תצרכי לשים שורות של פיקסלים בפנים.
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 עכשיו נחזור לקובץ index.html  שלך ונוסיף שורה של 3 פיקסלים

.<art <div -בתוך ה 

 

 שימי לב ששלושת שורות הפיקסלים זהות. הקלידי את הראשונה ואז

 השתמשי בהעתק הדבק.

divs-בשביל לעצב את ה classes-בפעם זאת את הולכת להשתמש ב 

 היות הרבה מהם.בגלל שהולכים ל

 הוסיפי את העיצוב הבא בשביל השורות והתאים:

 

 עכשיו הפיקסלים שלך יסתדרו בשורה בתוך הרשת ויהיו עם שורות

 שחורות סביבן.
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3X3 עכשיו הוסיפי עוד 2 שורות של פיקסלים בשביל ליצור רשת בגודל 

 .זכרי להשתמש בהעתק הדבק.
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 משימת אתגר-הגדילי את הרשת

 3X3 זה קצת קטן בשביל אומנות פיקסלים. את יכולה לעשות להגדיל את

 הרשת? 8X8 זה גודל טוב בשביל אומנות פיקסלים.

 נסי להשתמש בהעתק הדבק במקום להקליד הכל.

 

 שמרי את הפרויקט שלך!
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 צביעת הפיקסלים

 HTML משמש לארגון התוכן ו-CSS לעיצוב שלו. JavaScript היא שפת

 תכנות שיכולה לשמש לשינוי דף האינטרנט תוך כדי אינטראקציה איתו.

 את יכולה להשתמש ב-HTML וב-CSS בשביל לקבוע את צבע הרקע של

 פיקסלים בודדים, אבל זאת תהיה דרך עבודה איטית! במקום את הולכת

 להוסיף קצת קוד JavaScript לצביעת הפיקסלים אוטומטית באמצעות

 הקלקה עליהם.

 ב-JavaScript, הקוד ממוקם בתוך function שניתן לקרוא לה מתי

 שנרצה להריץ את הקוד.

.setPixelColour את הולכת ליצור פונקציה שתיקרא 

 פונקציית ה-setPixelColour צריכה לדעת לאיזה פיקסל לשנות את

.input-הצבע, זהו ה 

 

 

 

 

 הוסיפי את הקוד הבא לקובץ script.js  בשביל לקבוע את צבע הרקע

 של הפיקסל:
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  שימי לב ש-backgroundColor משתמש בשמות הצבעים באנגלית.

 עכשיו אנו צריכים לקרוא לפונקציה הזאת כאשר יש הקלקה על פיקסל.

 HTML משתמש ב-onclick בשביל לקרוא לפונקציה כאשר יש הקלקה

 על אלמנט. את תצרכי להעביר את 'זה' כקלט (input) כך שהפונקציה

 שלך תדע לאיזה פיקסל לשנות את הצבע.

 לכי אל index.html והוסיפי את הקוד הבא לפיקסל הראשון:

 

 

 

 

 

 

 בדקי את הקוד שלך ע"י הקלקה על הפיקסל הראשון:
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 את הוספת רק קוד onclick לפיקסל הראשון אז זה לא יעבוד לשאר
 הפיקסלים.
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 משימת אתגר-עשי את כל הפיקסלים לחיצים

 את יכולה לעשות את כל הפיקסלים לחיצים? השתמשי בהעתק הדבק

 בשביל לעשות את זה יותר מהיר.

 צרי אומנות פיקסלים מהירה.

 

 טיפ: את יכולה ללחוץ על Autorun כדי לנקות את כל הפיקסלים.
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 הוסיפי צבע

 האם את מוצאת את זה מציק שאת לא יכולה לשנות את צבע הפיקסל

 בחזרה ללבן אם עשית טעות? בואי נתקן זאת באמצעות יצירת לוח צבעים

 כך שתוכלי ללחוץ על צבע כדי לשנות את העט.

 תחילה בואי ניצור עיצוב לעט.

:style.css-הוסיפי את הקוד הבא לתחתית קובץ ה 

 

 עכשיו ניצור צבעי עט לבן ושחור שישמשו בעיצוב זה.

 

 

 

 

 

 

:<body>-שלך אחרי ה  index.html -הוסיפי את הקוד הבא ל 
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 style= מאפשר לך להוסיף CSS בתוך ה-HTML שלך וזה נוח במצב זה.

 את רוצה שיהיה לך את היכולת לשנות את צבע העט מתי שיש הקלקה על

 לוח הצבעים.

משתנים משמשים לאחסון מידע. בואי ניצור משתנה לצבע העט ((

.script.js-ב penColour 

 הוסיפי את הקוד הבא לראש הקובץ:

 

 ולאחר מכן הוסיפי פונקציה המשנה את צבע העט.
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 בנוסף, את תצרכי להשתמש בצבע העט מתי שאת משנה את צבע

 הפיקסל.

 שני את הפונקציה setPixelColour בשביל להשתמש במשתנה

:black במקום penColour 

 

 עכשיו את תצרכי לקרוא לפונקציה setPixelColour מתי שלוחצים על

 צבע העט.

 הוסיפי את הקוד המודגש onclick לצבע העט:

 

 עכשיו בדקי שאת יכולה להחליף את צבע העט משחור ללבן בשביל למלא

 או למחוק פיקסלים.

 שמרי את הפרויקט שלך!
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 משימת אתגר-הוסיפי עוד צבעים

 את יכולה להוסיף עוד צבעים ללוח הצבעים? בחרי את הצבעים שאיתם

 את רוצה ליצור אומנות פיקסלים.

 לאחר מכן צרי קצת אומנות פיקסלים.

.chartreuse רמז: הצבע הירוק הבהיר נקרא 

 

Windows Snipping -שאלי את המדריכה אם את יכולה להשתמש ב 

 Toolאו בכלי דומה בשביל לשמור את אומנות הפיקסל שלך כתמונה.

 שמרי את הפרויקט שלך!
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 משחקים לסיום:

 יד יד

 הושבי את הבנות במעגל כאשר ידיהם פרושות קדימה בפיסוק

 ומוצלבות עם ידי השכנות. בחרי מישהח שתתחיל ותדפוק עם אחת

 מידיה על הרצפה/השולחן. כעת הדפיקות יעברו בסבב, יד יד, לפי

 הסדר, ימינה.

 כאשר אחת הבנות תדפוק פעמיים ישתנה הכיוון, ברגע שנשארות שתי

 בנות הן ישו מלחמת אגודלים.

 

  

  אתגרי בית אפשריים:

 לעשות את המשימות אתגר.

 

 


