
צור כרטיס קפל את הכרטיס לשניים הדבק את הצדדים האחוריים גזור לאורך קו הנקודות

Catch Game

כרטיס משחק 
"תפוס את זה"

הכן משחק שבו אתה תופס 
דברים שנופלים מהשמיים

scratch.mit.edu/catch Catch Game

עלה למעלה

ליפול

הזז את כלי תפיסת הכדור

תפוס את זה!

צבור נקודות

נקודות בונוס

ניצחת!

כרטיס משחק 
"תפוס את זה"
השתמש בכרטיסיות אלה לפי הסדר הבא:

scratch.mit.edu/catch
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לעלות למעלה

בחר נקודה אקראית מתוך החלק העליון של הבמה

לעלות למעלה
scratch.mit.edu/catch

y = 180

y = –180

x = 240x = –240

הכנה

בחן אתזה

הוסף את הקוד הבא

טיפ!
y מסמל את הציר האופקי - מלמעלה למטה

כדי להתחיל, לחץ על הדגל הירוק

בחר רקע

הקלד 180 כדי לעלות 
לקצה העליון של הבמה

בחר שדון מתוך השדונים, כמו 
תפוח

בחר עמדה אקראית מתוך 
התפריט

1                                    "תפוס את זה"



צור כרטיס קפל את הכרטיס לשניים הדבק את הצדדים האחוריים גזור לאורך קו הנקודות

הפל את השדון שלך

ליפול 

הקלד מספר שלילי כדי 
לגרום לתפוח ליפול.

ליפול 
scratch.mit.edu/catch

הכנה

בחן את זה

הוסף את הקוד הבא

טיפ!

בדוק האם המספר 
קרוב לתחתית הבמה

כדי להתחיל, לחץ על הדגל 
הירוק

כדי לעצור, לחץ על העיגול האדום

לחץ ובחר את - תפוח

השתמש ב-                             כדי לזוז למעלה או למטה

כדי לקבוע את המיקום האנכי של השדון השתמש ב 

חזור חזרה לחלק העליון של הבמה
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הזז את כלי  תפיסת 
הכדור

השתמש במקשי החיצים כדי לגרום לכלי התפיסה לזוז 
מימין לשמאל

גרור את הקערה לתחתית הבמה

הזז את הכלי תפיסת הכדור
scratch.mit.edu/catch

הכנה

בחן את זה

הוסף את הקוד הבא

השתמש בחיצים במקלדת כדי 
להזיז את הכלי אשר יתפוס את 

הגדור 

כדי להתחיל, לחץ 
על הדגל הירוק

בחר כלי לתפיסת 
הכדור, כמו - קערה
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תפוס את השדון לפני שיפול 
לתחתית הבמה

תפוס את זה!

לחץ ובחר את התפוח

בחר - קערה מתוך התפריט

תפוס את זה!
scratch.mit.edu/catch

הכנה

הוסף את הקוד הבא

טיפ!

לאחר מכן, בחר צליל 
מתוך מאגר הצלילים

אם תרצה להוסיף קול חדש, לחץ על לשונית - 

בחר צליל
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צבור נקודות

הוסף נקודות בכל פעם שתתפוס את 
התפוח

צבור נקודות
scratch.mit.edu/catch

הכנה

אתזה!
חים כדי לצבור 

ודות!

בחר - נתונים

לחץ על כפתור - הפוך למשתנה קרא לכפתור המשתנה - 
ניקוד, ולאחר מכן לחץ על - 

אישור

הוסף את הלבנים הבאות
הוסף שתי לבנים לתפריט שיצרת
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בחן 
פוס תפו

נק
הוסף את הלבנה הזו 
כדי לאפס את 

הנקודות

הוסף את הלבנה הזו 
כדי להגדיל את כמות 

הנקודות

ת
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נקודות בונוס

קבל נקודות בונוס אם תצליח 
לתפוס את התפוח המוזהב

בחר את כפתור השכפול

ניתן להשתמש בכלי המשמש לציור כדי 
לשנות את השדון שלך

לחץ על השדון שלך כדי לשכפל אותו

בחר כמה נקודות שווה 
תפיסה של שדון הבונוס

נקודות בונוס
scratch.mit.edu/catch

הכנה

בחן את זה
תפוס את שדון הבונוס כדי להגדיל את מספר 

הנקודות שלך!

הוסף את הקוד הבא

לחץ על לשונית - 

לחץ על לשונית -
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ניצחת!

כאשר תגיע למספר נקודות, הצג 
הודעת ניצחון!

ניצחת!
scratch.mit.edu/catch

הכנה

בחן את זה!

הוסף את הקוד הבא

המשך לשחק עד 
שתצבור מספיק נקודות 

כדי לנצח!

כדי להתחיל, לחץ 
על הדגל הירוק

השתמש בכלי לכתיבת טקסט 
כדי לכתוב הודעה, כמו - 

ניצחת!

ניתן לשנות את הפונט - 
צבע, גודל וסטייל

לחץ על לשונית - 

הוסף את הלבנה - ניקוד

לחץ על מברשת הצבע, 
כדי לצייר שדון חדש

לחץ על כפתור  המר 
לתמונה דיגיטלית
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