
2. tsükkel 

4. tund 

Ruudu joonestamine kindlate täheklahvide abil: Juhtimine, Andurid, Liikumine, Pliiats 

1. Eemalda kassi-sprait. Tee paremklõps kassil ja vali eemalda.    

Joonista uus sprait ruut ja klõpsa OK.   

2. Lohista skripti alla blokist  Juhtimine klotsid „kui klõpsatakse lippu“ , „lõputult“ ja  neli 

korda „kui...“ ja blokist Andurid klots „klahv tühik all“.  

 Nüüd hakkame joonestama ruutu. Valime nime MATI ja täheklahvidele (m, a, t, i) vajutades 

hakatakse tõmbama joont teatud suunas nii, et tekib ruut.  

3. Muuda „klahv tühik all“ ära „klahv m all“..  

4. Liikumise alt võta „osuta suunas 0 (üles)“ ja „liigu 10 sammu“. Muuda viimast klotsi 

„liigu 75 sammu“. Siis on joon pikem ja  paremini näha.  



5. Vali blokist Pliiats klots „pliiats all“. Nüüd tõmmatakse joont, kui vajutatatakse  m-klahvi. 

6.. Et joon tuleks iga vajutusega ühepikkune, siis lohista blokist Juhtimine klots „oota 1 sek“ 

ja muuda seda „oota 0,5 sek“ ( et ootamisaeg poleks liiga pikk).   

7. Muuda „klahv tühik all“ ära „klahv a all“. 

8.  Liikumise alt võta „osuta suunas 90 (parem)“ ja „liigu 10 sammu“. Muuda viimast klotsi 

„liigu 75 sammu“. Ruudu küljed on ühepikkused. 

9. Vali blokist Pliiats klots „muuda pliiatsi värvi 10 võrra“. Nüüd tõmmatakse a-klahvi 

vajutamisel joon paremale ja selle värv muutub. 

10. Lohista blokist Juhtimine klots „oota 1 sek“ ja muuda seda „oota 0,5 sek“. 

 

Nüüd tuleb samad klotsid panna paika ka 3. ja 4. „kui“ sees. Muutuvad ainult „klahv...all“ ja 

„osuta suunas“. 

11. Muuda „klahv tühik all“ ära „klahv t all“. 

12.  Liikumise alt võta „osuta suunas 180 (all)“ ja „liigu 75 sammu“. Blokist Pliiats klots 

„muuda pliiatsi värvi 10 võrra“ ja blokist Juhtimine klots „oota 0,5 sek“. 

                                              

13. Liikumise alt võta „osuta suunas -90 (vasak)“ ja „liigu 75 sammu“. Blokist Pliiats klots 

„muuda pliiatsi värvi 10 võrra“ ja blokist Juhtimine klots „oota 0,5 sek“.  

Nüüd saad joonestada ruudu, kui vajutad järjest klahve MATI. 

14. Salvesta oma töö. 

 


