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  מטרת הפרויקט

 התלמידות יצרו משחק ויתפסו את רוח הרפאים!●

  התלמידות ידעו לכתוב משתנים, מספרים אקראיים שיגרמו לרוח●

 שלהן להופיע במקומות שונים.

 התלמידות יוסיפו: צליל כשהרוח נתפסת וניקוד למשחק.●

  התלמידות יבינו את הצורך בהפסקות בין פעולות בתוך הלולאה.●

 

https://scratch.mit.edu/projects/60787262/embed :פרויקט שלם 

 

 

 

https://scratch.mit.edu/projects/60787262/embed
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  אנימציה של רוח רפאים

 ניצור פרויקט סקראץ' חדש.

 מחקי את דמות החתול כך שהפרויקט יהיה ריק.●

 הוסיפי דמות של רוח רפאים חדשה ותפאורת רקע מתאימה.●

 

 הוסיפי את הקוד הבא לרוח הרפאים, כך שהיא תופיע ותיעלם שוב●

 ושוב:
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  בדקי את הקוד על ידי לחיצה על הדגל הירוק!●

  

  אקראיות

 קל מאוד לתפוס את הרוח שלך, בגלל שהיא לא זזה!

Y -ו X במקום להישאר באותו המקום, אפשר לתת לסקראץ' לבחור נקודות 

  אקראיות.

 הוסיפי בלוק "קפוץ אל" לקוד של הרוח שלך, כך שזה יראה כך:●

 

  בדקי את הרוח שלך שוב.●

 שימי לב, שהיא מופיעה במקום שונה בכל פעם.●
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 משימת אתגר: הוסיפי הופעה אקראית לעוד דמות

 האם תוכלי לגרום לרוח לחכות עם בלוק "חכה"  כמות של זמן●

  אקראי לפני שהיא מופיעה?

 האם תוכלי לשנות את הגודל של הרוח האקראית בכל פעם שהיא●

  מופיעה?

 

  לתפוס את הרוח

 עכשיו תאפשרי לשחקן לתפוס רוחות!

 כדי לאפשר לשחקן לתפוס רוח, הוסיפי את הקוד הבא:●

 

  בדקי את הפרויקט שלך!●

  האם תוכלי לתפוס את הרוחות כאשר הן מופיעות?●

 אם גילית שזה קשה לתפוס את הרוחות, תוכלי לשחק את○

 המשחק במצב של מסך מלא על ידי לחיצה על הכפתור הזה:
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 משימת אתגר: הוספת צלילים

  האם תוכלי להשמיע צליל בכל פעם שהרוח נתפסת ?

 

 

  הוספת ניקוד

 בואי ונעשה את הדברים קצת יותר מעניינים, על ידי שמירת ניקוד.

 

 כדי לשמור את הניקוד של השחקן, יש צורך במקום מיוחד לשמור●

 אותו. משתנה הוא מקום מיוחד בו מאחסנים מידע שאפשר לשנות,

 כמו ניקוד.
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 הידעת?

 משתנה הוא חלק מאוד חשוב בתכנות. משתנה עוזר לנו לשמור מידע

 שהולך להשתנות. למשל משתנה "הגיל של אמילי" - השנה המשתנה

 שווה ל-10, בשנה שעברה היה שווה ל-9 ובעוד שנתיים יהיה שווה ל-12.

  הערך משתנה אבל השם נשאר אותו שם "הגיל של אמילי".

 

  אותו הדבר גם עם הניקוד במשחק:

 כדי ליצור משתנה חדש, לחצי על לשונית "תסריטים", בחרי●

  "נתונים".

 לחצי על "צור●

 משתנה".
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 הקלידי "ניקוד" בשם המשתנה. וודאי כי הוא זמין לכל הדמויות,●

  לחצי "אישור" כדי ליצור אותו.

 עכשיו תראי המון בלוקים של קוד שניתן להשתמש בהם עם●

  המשתנה ניקוד שיצרת.

 כדי לשנות מ"המשתנה שלי" ל"ניקוד" לחצי על החץ הלבן הקטן●

  בכל בלוק ובחרי את המשתנה הרצוי.

 

 

 

  תראי גם את הניקוד בפינה שמאלית עליונה על הבמה.●
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 כאשר משחק חדש מתחיל (על ידי לחיצה על הדגל), צריך לקבוע את●

 הניקוד של השחקן ל- 0.

 

 

 כאשר רוח רפאים נתפסת, צריך להוסיף 1 לניקוד של השחקן:

 

  הפעילי את המשחק שוב ונסי לתפוס כמה רוחות.●

 האם הניקוד שלך משתנה?●
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  הוספת שעון

 נהפוך את המשחק למעניין יותר, על ידי כך שנקציב לשחקן שלנו רק 10

 שניות לתפוס כמה רוחות רפאים שרק אפשר.

  תוכלי להשתמש במשתנה נוסף לשמור את הזמן שנותר.●

 

 זהו האופן בו שעון העצר צריך לעבוד:

  שעון העצר צריך להתחיל ב- 10 שניות;●

  שעון העצר צריך לספור למטה כל שניה;●

 המשחק צריך לעצור כאשר שעון העצר מגיע ל- 0.●

 

 הוסיפי את הקוד הבא של שעון העצר לדמות.●
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  גררי את המשתנה "זמן" לצד ימין של תפאורת הרקע.●

 לחצי קליק ימני על המשתנה, ובחרי "תצוגה גדולה" כדי לשנות את●

 תצוגת הזמן.
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 בקשי מחברותייך לבחון את המשחק שלך. לכמה נקודות הן יכולות●

  להגיע?

 אם המשחק שלך קל מידי, אפשר:●

 לתת לשחקן פחות זמן○

 לגרום לרוחות רפאים להופיע בתדירות נמוכה יותר○

 לעשות רוחות רפאים קטנות יותר○
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  אתגר: אובייקטים נוספים

  הוסיפי עוד אובייקטים למשחק.●

 

  מה הגודל של כל אובייקט?

 

 

 

  מה התדירות של הופעה?

  מה יעשה כל אובייקט / איך ייראה כאשר יתפסו אותו?

  כמה נקודות יקבל שחקן כשיתפוס את הדמות?

 

  טיפול בתקלות

 אם את מתקשה ללחוץ על הרוחות מבלי לגרור אותן על המסך,●

 תעברי לתצוגה של מסך מלא.
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 וכעת למשחק החברתי…

 "זוזו מפה"- בואו ונהפוך לרוחות רפאים

   זהו משחק של תשומת לב וזיכרון שיש לשחק בחלל סגור.

 מטרת המשחק : לבחון מי מכן שמה לב לפרטים הקטנים.

 מהלך המשחק: המשתתפות מתחלקות לשתי קבוצות, כאשר בכל תור,

 קבוצה אחת עוזבת את החדר בזמן שהקבוצה השניה מזיזה 5 חפצים

 ממקום למקום. לאחר מכן הקבוצה שהייתה בחוץ נכנסת חזרה לחדר

 וצריכה לנחש אילו חפצים הוזזו ומאיפה לאיפה. הקבוצות מחליפות

 ביניהן בתורות, והמנצחת היא הקבוצה שזיהתה הכי הרבה פרטים

 שהוזזו ממקומם.

 

 

  

 

 

 


