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ΑΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ SCRATCH 

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα απλό παιχνίδι στο scratch. Το παιχνίδι βρίσκεται 
στη διεύθυνση  http://scratch.mit.edu/projects/10054687/ και το βίντεο (στα Αγγλικά) που 
εξηγεί πως θα το κατασκευάσουμε στο  http://vimeo.com/60353135 

Στο παιχνίδι ένας κάβουρας (crab) που κινείται με τα βελάκια  αριστερά – δεξιά και πρέπει 
να φτάσει σε ένα κλειδί (key) αποφεύγοντας τη μάγισσα (witch).  Η μάγισσα κινείται 
διαρκώς πάνω – κάτω. Δείτε πως παίζεται το  παιχνίδι από το διαδραστικό πίνακα. 

Ας γνωρίσουμε τη βασική οθόνη του  Scratch 2 

Αλλαγή Γλώσσας        Μενού         Σκηνή                  Οι εντολές που δώσαμε στη μορφή 

 

Οι μορφές      Οι διαθέσιμες εντολές (χωρισμένες σε  παλέτες- ομάδες) 

 Μπορείς, να διαλέξεις έτοιμες μορφές από τη βιβλιοθήκη , 
να ζωγραφίσεις, να χρησιμοποιήσεις δικές σου εικόνες , ή 
να φωτογραφίσεις . 

Άλλαξε τη γλώσσα σε Ελληνικά.  

Κάνε διαγραφή στη γάτα (με δεξί κλικ).  
Κάνε εισαγωγή της Μάγισσας (witch – κατηγορία φανταστικά) 
Μίκρυνέ τη λίγο και φτιάξε το διπλανό σενάριο εντολών : 
Πάτησε την πράσινη σημαία και δες τι θα συμβεί. 

 Δοκίμασε να προσθέσεις  τις εντολές  αριστερά  
στο παραπάνω σενάριο ώστε να κινείται η 
μάγισσα πάνω – κάτω. 

Δοκίμασε το σενάριο σου με κλικ στη σημαία .  Σταμάτησε το με το στοπ  

http://scratch.mit.edu/projects/10054687/
http://vimeo.com/60353135
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Κάνε εισαγωγή τη μορφή καβούρι  (crab – κατηγορία ζώα) 

Θα  προγραμματίσουμε τον κάβουρα να κινείται με τα βελάκια αριστερά – δεξιά 

Η κατεύθυνση του κάβουρα είναι προς τα δεξιά.  
Οι εντολές για την κίνηση  με το δεξί βελάκι είναι  

Με δεξί κλικ διπλασίασε το σενάριο και δοκίμασε να 
κάνεις αλλαγές ώστε να κινείται και αριστερά. Τι αριθμό θα βάλεις στα βήματα ; 

Κάνε εισαγωγή στο κλειδί (key  – κατηγορία πράγματα) 
Τι συμβαίνει όταν πέφτει ο κάβουρας στο κλειδί ; Τι θέλουμε να κάνουμε ; 

Θέλουμε αρχικά το κλειδί να κοιτάει προς τα κάτω και στη συνέχεια να λέει ΝΙΚΗΣΕΣ αν 
αγγίζει τον κάβουρα και να σταματάει το παιχνίδι. Για να το κάνουμε αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές. Βάλε τις στη σωστή σειρά : 

 

Τι συμβαίνει όταν πέφτει ο κάβουρας πάνω στη  μάγισσα ; Εμείς θέλουμε να λέει ΕΧΑΣΕΣ 
και να σταματάει το παιχνίδι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αντίστοιχες εντολές στη 
μάγισσα όπως  παραπάνω, αλλάζοντας το μήνυμα ; 

Δοκίμασε να παίξεις.  Αν κερδίσεις ή χάσεις και θέλεις νέο παιχνίδι οι μορφές (κάβουρας, 
μάγισσα, κλειδί)  γυρίζουν σε κάποιες αρχικές θέσεις; Οι προτεινόμενες αρχικές θέσεις 
είναι (-200,0), (0, 0), (200,0) για τις 3 μορφές αντίστοιχα και η  εντολή που το πετυχαίνει 

αυτό είναι η . Τοποθέτησέ την στην κατάλληλη θέση στα 
σενάρια εντολών ώστε να εκτελείται στην αρχή. 

 Μπορείς να προσθέσεις υπόβαθρο στο σκηνικό του παιχνιδιού σου από τα 
έτοιμα, να ζωγραφίσεις εσύ, να βάλεις μια εικόνα που έχεις ήδη στο 
υπολογιστή  σου ή  κατέβασες από το internet 

Αποθήκευσε στην επιφάνεια εργασίας με το επίθετό σου στα Αγγλικά 

Θα μπορείς να δεις το παιχνίδι σου, να το κατεβάσεις στον υπολογιστή σου για αλλαγές 
και να το δείξεις στους φίλους σου  από το http://scratch.mit.edu/studios/588662/ 

Πιθανές αλλαγές – προσθήκες που μπορείς να κάνεις είναι : η αλλαγή ενδυμασίας του 
κάβουρα σε κάθε κίνηση  (έχει 2), δεύτερος κακός που θα ξεκινάει π.χ  10 δευτερόλεπτα 
μετά τη μάγισσα και θα κινείται σε όλη τη σκηνή,  η προσθήκη ήχων, ζωές για τον 
κάβουρα, χρονόμετρο, αλλαγή ταχύτητας κάβουρα με πλήκτρα (π.χ + -)  και άλλα. 

Χρήσιμος οδηγός για περισσότερη εξερεύνηση στον προγραμματισμό με scratch το βιβλίο 
και τα παραδείγματα από το www.scratchplay.gr (στα ελληνικά) και τα παραδείγματα και 
εκπαιδευτικά video (στα αγγλικά) από τη βοήθεια του scratch.mit.edu  όπου μπορείς να 
κάνεις εγγραφή και να χρησιμοποιείς το scratch 2.   

 

http://www.scratchplay.gr/

