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“Δημιουργώ και παίζω το δικό μου παιχνίδι”

Σύντομη Περιγραφή

● Το παιχνίδι μας διαδραματίζεται στο 
διάστημα όπου διάφορα ιπτάμενα 
αντικείμενα εμφανίζονται και 
ταξιδεύουν προς απρόβλεπτη 
κατεύθυνση. 

● Αν πλησιάσουν τη γη, ο πλανήτης 
μας κινδυνεύει. 

● Για αυτό και στο διάστημα έχει 
αποσταλεί διαστημόπλοιο,  με 
σκοπό να τα εξολοθρεύσει. 

● Το διαστημόπλοιο κερδίζει πόντους 
όταν εύστοχα πυροβολεί τα 
ιπτάμενα αντικείμενα, ενώ όταν το 
ακουμπήσουν τότε αυτό χάνει τη 
ζωή του.

Screenshot από το παιχνίδι της Τσιώλη Αλίκης



  

“Δημιουργώ και παίζω το δικό μου παιχνίδι”

Σύντομη Περιγραφή

● Για την ανάπτυξη του παιχνιδιού 
αξιοποίησαμε και εμβαθύναμε τις 
γνώσεις μας πάνω σε βασικά στοιχεία 
του scratch (όπως αντικείμενα, 
σκηνικά, ενδυμασίες, ήχους, 
γεγονότα, μηνύματα, αισθητήρες), 
αλλά και βασικές προγραμματιστικές 
δομές (εντολές ακολουθίας, εντολές 
επιλογής και εντολές επανάληψης). 

● Παράλληλα μάθαμε να 
διαχειριζόμαστε κλώνους και 
μεταβλητές, να διακρίνουμε τις 
διαφορές μεταξύ των εναλλακτικών 
εντολών επανάληψης και να 
χρησιμοποιούμε εμφωλευμένες 
επιλογές.

Screenshot από το παιχνίδι του Πόλιου Παναγιώτη



  

“Δημιουργώ και παίζω το δικό μου παιχνίδι”

Σύντομη Περιγραφή

● Η εργασία ήταν ατομική και 
κάθε μαθητής ανέπτυξε το 
δικό του παιχνίδι, 
επιλέγοντας υπόβαθρα και 
αντικείμενα της αρεσκείας 
του.

● Η εργασία μας εμπνεύστηκε 
από το σενάριο διδασκαλίας 
που βρίσκεται στη διεύθυνση 
https://projects.raspberryp
i.org/el-GR/projects/clone-
wars

Screenshot από το παιχνίδι του Μάντζιου Ιωάννη



  

Εντυπώσεις μαθητών

Βάλια: Ήταν μια ευχάριστη 
και δημιουργική εργασία!

Παναγιώτης: Ήταν μια πολύ 
ωραία εμπειρία. Όλη η 
διαδικασία είχε πλάκα και 
διεύρυνε τις γνώσεις μας στον 
προγραμματισμό! 

Βάλια: Ήταν μια ευχάριστη 
και δημιουργική εργασία!
Βάλια: Ήταν μια ευχάριστη 
και δημιουργική εργασία!

Αλίκη: Μου άρεσε πάρα 
πολύ και θα ήθελα να το 
ξανακάνω.

Ειρήνη:Η εργασία ήταν 
πολύ ωραία και 
διασκεδαστική, μου άρεσε 
πάρα πολύ. 

Αλίκη: Μου άρεσε πάρα 
πολύ και θα ήθελα να το 
ξανακάνω.



  

“Δημιουργώ και παίζω το δικό μου παιχνίδι”

● Το παιχνίδι μας

● Video 1 από την τάξη μας

● Video 2 από την τάξη μας

https://scratch.mit.edu/projects/689845881/
https://www.youtube.com/watch?v=dMFWFGNcSLU
https://www.youtube.com/watch?v=razLsHgWQ8Y
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