
3. ploki II tund

1. Ava oma eelmise tunni töö (Fail -> Ava)

2. Vali plokk muutujad ning tee juurde 5 muutujat (Nupp „Tee muutujad“):

Aeg – märgib ära, kui kaua on meie mäng kestnud

Lööke – märgib, mitu lööki on mängu jooksul tehtud

Mänguaeg – määrame ise, kaua tahame, et meie mäng kestaks

Tabamusi – märgib ära jalgpalluri tabamused väravasse

Tõrjeid – märgib ära väravahi tõrjed

Jäta kõigi ette linnuke – see tähendab, et nad on Laval nähtavad

Muutujaks on näiteks skoor, mis korvpallis korvi visates suureneb. Seega võime öelda, et

muutujad  on  objektid,  mille  väärtused  mingi  tegevuse  tulemusena  kas  suurenevad  või

vähenevad. 

3. Klõpsa laval muutuja „manguaeg“ peal parem hiireklõps ning vali „Liugur“:

Sellise valiku puhul  saame ise oma muutuja väärtust muuta.  Tõmmates liugurit  vasakule,

vähendame väärtust ning paremale tõmmates suurendame: 



4.  Loome uue tegelase – mängija. Loome uue tegelase valides „Uus sprait failist“ ning otsime

üles meile juba tuttava Scratchi kassi

5. Valime kostüümid ning lisame juurde uue kostüümi. Teiseks kostüümiks võiks olla selle

sama kassi  teine kostüüm – kui  valisid tegelaseks cat1-b siis vali  kostüümiks cat1-a ning

vastupidi. Oluline on see, et lõpuks oleks meie mägijal 2 kostüümi, et näeksime pallilöömise

hetke.

6. Lisame oma mängijale sellised skriptid:



Selle  skripti  mõtteks  on,  et  iga  kord  kui  mängu  alustame,  nullitakse  ära  meie  löökide,

tabamuste ning tõrjete arv. Lisaks on selle skripti eesmärk korraldada meie kassi kostüümi

vahetust. Pane tähele, et siin skriptis tuleb luua uus teade „lenda“, mis annab hiljem meie

pallile käskluse lendamiseks. 

Siin skriptijupis korraldame ära selle, et meie mäng kestab täpselt nii kaua, mis aja me oleme

pannud endale muutuja „mänguaeg“ liuguris. Pööra kindlasti tähelepanu sellele, et skriptis

oleks aeg > mänguaeg! 

7.  Salvesta oma töö

Selle tunni lõpuks peaks olema Sul valmis 3 objekti – lava, väravavaht ning mängija. Laval

peaks olema kujutatud 5 muutujat – Tõrjeid, Lööke, Tabamusi, Aeg ning Mänguaeg.



Katsetamaks, et skriptid töötavad proovi nii:

Lohista mänguaeg nt 10 sekundi peale. Pane mäng tööle (klahviga „tühik“) ning kui aeg on

jõudnud 10 sekundini ja lavale tuleb teade „Mäng läbi“ oled tunni edukalt läbinud.

 


