
  

Esimesed multikad

1832 aastal leiutati phenakistoskoop

1833 leiutati zootroop

Vt video



  

Esimese lastele mõeldud multika 
tegi Walt Disney aastal 1928

● Sündis Miki Hiir multifilmis "Steamboat Willie”



  

Multifilm joonistatakse järgnevate 
piltide kaupa



  

Multikas võib olla:
● Joonistatud
● Nukufilmina
● Arvutiga joonistatud



  

Igal multikal peab olema
● Idee ehk jutt
● Peategelased
● Taust, kus tegevus toimub



  



  

Programmi plokid

ALGUS

KUI TEINE TEGELANE PUUDUTAB

LIIKUMINE
SAMMUDE ARV

KUKERPALLITAMINE

HÜPPAMINE

TEINE 
PROGRAMM

SAADA SÕNUM

TEGELASE KANAHDAMINE
VÕI KASVATAMINE

LIIKUMISE KIIRUS

LÕPP

KORDUS



  

Scratch Jr



  

● LISA EKRAANILE 3 TEGELAST
● PANE KÕIK TEGELASED LIIKUMA 10 

SAMMU PAREMALE
● PANE KÕIGILE TEGELASTELE ERINEV 

LIIKUMISKIIRUS



  



  

Lisa programmile loojuv päike
● Päike liigub 3 sammu alla
● Päike kaob ekraanilt



  



  

Kui koer puudutab kassi, siis kass 
ütleb tere

● Koer liigub üle ekraani ja puudutab kassi
● Koer ütleb kassile tere
● Kui koer puudutab kassi siis kassi prgramm hakkab 

käima
● Kass ütleb tere ja saadab koerea programmile sõnumi
● Koera programm käivitu ja koer vastab kassile



  



  

TEE OMA MULTIKAS 2. klass



  

2. klass – tee labürindi mäng
● Joonista labürint
● Joonista labürindi läbija
● Joonista nool ülesse
● Joonista nool alla
● Joonista nool paemale
● Joonista nool vasakule



  

Suurenda labürinti



  

Programmeerime igale nupule 
tegevuse

● Vajutades nuppu paremale liigub pall 1 sammu 
paremale

● Vajutades nuppu vasakule liigub pall 1 sammu 
vasakule

● Vajutades nuppu üles liigub pall 1 sammu üles
● Vajutades nuppu alla liigub pall 1 sammu alla



  

Igal noolel on oma värv ja 
programm



  

Kui pall põrkab vastu seina, tuleb 
minna alguspunkti

● Pallile lisada programm



  

Joonista lõpuportaal. Kui pall jõuab 
portaali, ilmub ekraanile VÕITSID
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