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ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
 
Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις 
άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα. Κάθε παίκτης θα στέλνει την 
µπάλα προς τον αντίπαλο σε τυχαίο ύψος, στην κατακόρυφη γραµµή του. Στόχος του 
είναι να αποκρούει κάθε µπαλιά που θα του έρχεται. Κάθε φορά που κάποιος παίκτης 
δεν καταφέρνει να αποκρούσει τη µπάλα, πιστώνεται πόντος στον αντίπαλο. Το 
παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος παίκτης συµπληρώσει 5 πόντους. Τότε, ο αριστερός 
παίκτης ανακοινώνει το νικητή. Σηµειώνεται πως κάθε παίκτης µπορεί να κουνηθεί 
µόνο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, µε το πληκτρολόγιο. 
 
 
 

          
 
 
 
ΜΟΡΦΕΣ – ΣΚΗΝΙΚΟ 
 
Το σκηνικό του παιχνιδιού, επιλέγεται από το φάκελο Sports. 
Οι µορφές του παιχνιδιού είναι τρεις. Οι δυο παίκτες επιλέγονται  απ’το φάκελο 
People, ενώ η µπάλα απ’το φάκελο Things. Προφανώς µικρύνουµε τις µορφές µας 
αρκετά για να δυσκολέψουµε το παιχνίδι µας. Επίσης ορίζουµε και στους δυο παίκτες 
την επιλογή «µόνο το πρόσωπο αριστερά-δεξιά». Θα µας χρησιµεύσει στην κίνηση 
τους.  
 
ΣΕΝΑΡΙΑ 
 
Θα έχουµε για κάθε µορφή και ένα σενάριο. Ονοµάζουµε τη µορφή του αριστερού 
παίκτη «Αριστερός», τη µορφή του δεξιού παίκτη «∆εξιός» και τη µορφή της µπάλας 
«Μπάλα» 
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ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΜΟΡΦΩΝ 
 
Θα ξεκινήσουµε µε την κίνηση των παικτών. Όπως είπαµε από το σενάριο του 
παιχνιδιού, οι κινήσεις των παικτών είναι συγκεκριµένες και θα καθοδηγούνται µέσω 
πληκτρολογίου. 
Αριστερός 
Απ’τη στιγµή που θα κινείται µόνο πάνω – κάτω θα δώσουµε τις εντολές: 

Όταν θα πατιέται το πλήκτρο a, κατεύθυνση προς τα 
πάνω και κίνηση κατά 10 βήµατα. Αν θέλουµε να 
κινείται πιο γρήγορα ή πιο αργά αυξοµειώνουµε το 
πλήθος βηµάτων. 
 
Όταν θα πατιέται το πλήκτρο z, κατεύθυνση προς τα 
κάτω και κίνηση κατά 10 βήµατα. Ισχύουν τα ίδια 
µε παραπάνω για την ταχύτητα. Εννοείται ότι τα 
νούµερα πρέπει να είναι ίδια. 
 

 
∆εξιός 

 
 
 
 
 

 
Αντίστοιχες κινήσεις για τον ∆εξιό παίκτη. Η επιλογή των πλήκτρων έγινε για 
πρακτικούς λόγους (αφού θα παίζουν δυο χρήστες). 
Χρησιµοποιούµε λοιπόν, απ΄την καρτέλα Έλεγχος την εντολή για το πάτηµα ενός 
κουµπιού. Η εντολή αυτή χρησιµοποιείται ανεξάρτητα από άλλες και εφαρµόζεται σε 
κάθε πάτηµά του, ανά πάσα στιγµή. Μέσα της βάζουµε οτιδήποτε θέλουµε να 
πραγµατοποιείται κατά το πάτηµα του κουµπιού που επιλέγουµε. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, απ΄την καρτέλα Κίνηση επιλέγουµε τις εντολές κατεύθυνσης και 
κίνησης που θέλουµε. 
 
Μπάλα 
 
Ξεκινώντας, όπως σε κάθε παιχνίδι, πρέπει να οριστεί το αρχικό σκορ. Εδώ θα µας 
βοηθήσει η καρτέλα Μεταβλητές.                                       

 
 
 

 
∆ηµιουργούµε δυο µεταβλητές Σκορ1, Σκορ2 για κάθε παίκτη αντίστοιχα και 
θέτουµε ως αρχική τιµή το µηδέν και στα δυο. Επίσης έχοντας τα τσεκαρισµένα, θα 
εµφανίζονται στην οθόνη για να βλέπουµε την εξέλιξη του σκορ. 
 
Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε  την αρχική θέση της µπάλας και συγκεκριµένα από 
πού θέλουµε να ξεκινά η κίνηση της. Επιλέγουµε τον αριστερό παίκτη και 
τοποθετούµε την µπάλα  στο ύψος του κάπου χαµηλά (αφού πρώτα την εµφανίσουµε 
– αυτό θα µας φανεί χρήσιµο αργότερα – καρτέλα Όψεις).Η επιλογή της ακριβής 
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θέσης γίνεται µε τη βοήθεια των συντεταγµένων που υπάρχουν στο κάτω δεξί µέρος 
της οθόνης. 
   
 

 
 
 
Το επόµενο βήµα για τη µπάλα είναι να κινηθεί προς τον αντίπαλο. Αυτό που µας 
ενδιαφέρει είναι να καταλήξει στο ύψος του (άρα συντεταγµένη x του δεξιού παίκτη) 
όµως  η συντεταγµένη y να είναι τυχαία – να µη γνωρίζει ο δεξιός προς τα πού να 
κινηθεί. ∆ηλαδή: 

 
 
Η καρτέλα Κινήσεις µας δίνει τη δυνατότητα της οµαλής κίνησης για όσο χρόνο 
ορίσουµε εµείς. Αυτό εξαρτάται απ’την ταχύτητα που θα δώσουµε στη µπάλα. Οι 
συντεταγµένες του y καλύπτουν όλο το εύρος της οθόνης και συµπληρώνονται 
απ΄την καρτέλα Τελεστές – εντολή τυχαία επιλογή. Πολύ χρήσιµη εντολή όταν δεν 
έχουµε συγκεκριµένο σηµείο προορισµού αλλά πεδίο τιµών. 
 
Όταν η µπάλα φτάσει στον ∆εξιό παίκτη, υπάρχουν δυο επιλογές. Είτε αυτός θα 
καταφέρει να την αποκρούσει, είτε όχι οπότε θα µετρήσει πόντος για τον Αριστερό. Ο 
συλλογισµός αυτός µας οδηγεί στη γνωστή µας δοµή επιλογής και πιο συγκεκριµένα 
στην εντολή  Εάν… αλλιώς (αφού υπάρχουν δυο ενδεχόµενα). Η συνθήκη µας εδώ 
είναι η απόκρουση της µπάλας και αυτό µπορούµε να το ορίσουµε µε την εντολή 
αγγίζει το… απ’την καρτέλα Αισθητήρες. Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε η µπάλα 
θα κινηθεί προς τη µεριά του Αριστερού (µε τον ίδιο τρόπο – ίδια εντολή, αντίθετη 
συντεταγµένη x) 

 
Στο άλλο ενδεχόµενο, θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να δείξουµε πως ο ∆εξιός απέτυχε 
να αποκρούσει  και να µετρήσει πόντος. Συνεπώς µπορούµε να εξαφανίσουµε τη 
µπάλα για ελάχιστο ώστε να γίνει αντιληπτή η µίνι διακοπή της ροής της µπάλας. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εντολή απόκρυψη απ’την καρτέλα Όψεις. Παράλληλα, η 
εξαφάνιση της µπάλας θέλουµε να γίνεται για ελάχιστο, οπότε εισάγουµε την εντολή 
περίµενε … δευτερόλεπτα  απ’την καρτέλα Έλεγχος.  
 
Στο µεταξύ, ο Αριστερός έχει σκοράρει, άρα πάλι 
απ’την καρτέλα Μεταβλητές θα αυξήσουµε το Σκορ1 κατά 
ένα 
 
Μετά το γκολ, το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί από κει που σταµάτησε  δηλαδή να 
εµφανίσουµε τη µπάλα στη µεριά του ∆εξιού, και να κατευθυνθεί προς τον Αριστερό. 
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Η συνολική συνθήκη Εάν…, για την µπάλα όταν βρίσκεται στην πλευρά του ∆εξιού, 
διαµορφώνεται ως εξής: 
 
 

 
 
 
Τώρα που η µπάλα βρίσκεται στη µεριά του Αριστερού, τα δεδοµένα και τα 
ενδεχόµενα είναι ακριβώς τα ίδια, µε τις ανάλογες προσαρµογές (πχ  Σκορ2 ; x 
θετικό…) 
Άρα εφαρµόζουµε την ίδια δοµή: 
 
 

 
 
 
Αντιλαµβανόµαστε πλέον πως από δω και πέρα οι κινήσεις της µπάλας θα 
επαναλαµβάνονται συνεχώς ίδιες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να χρησιµοποιήσουµε µια 
∆οµή Επανάληψης απ’την καρτέλα Έλεγχος. Σύµφωνα µε τους όρους του 
παιχνιδιού µας, οι κινήσεις που βάλαµε στην µπάλα δεν θα επαναλαµβάνονται για 
κάποιον προαποφασισµένο αριθµό φορών (εντολή επανάλαβε …) αλλά για πάντα 



ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

µέχρι να συµβεί ένα συγκεκριµένο γεγονός. Οπότε θα βάλουµε όλα όσα κάναµε µέχρι 
τώρα (εκτός των αρχικών κινήσεων), στη δοµή για πάντα  και θα έχουµε: 
 
 

 
 
 
Αυτό που αποµένει είναι να ορίσουµε τις συνθήκες τερµατισµού, το πότε θα 
τελειώνει το παιχνίδι µας και σύµφωνα µε τους όρους, αυτό θα γίνεται όταν κάποιος 
παίκτης φτάσει τους 5 πόντους. Στις αλλαγές του σκορ, θα εισάγουµε κάτω απ’τις 
δυο αντίστοιχα: 
 

 
 
Και στις δυο περιπτώσεις, όταν το εκάστοτε Σκορ γίνει 5 , το σενάριο θα σταµατήσει 
µε τη βοήθεια της εντολής «σταµάτησε το σενάριο» απ’την καρτέλα Έλεγχος. 
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Παρατηρούµε όµως πως παρεµβάλλαµε και την εντολή «µετάδωσε ……» . Γιατί;  
 
Στο τέλος του παιχνιδιού προφανώς πρέπει να µάθουµε και τον νικητή! Ο τρόπος που 
προτείνουµε είναι, κάποιος απ’τους δυο παίκτες (εν προκειµένω ο αριστερός) να λέει 
τη φράση «ΝΙΚΗΣΑ» ή «ΝΙΚΗΣΕΣ». 
Το Scratch µας δίνει τη σπουδαία δυνατότητα, να στέλνουµε όποτε θέλουµε ένα σήµα 
από µια µορφή σε κάποια άλλη µε την εντολή «µετάδωσε…». Όταν η µορφή – 
δέκτης λάβει το σήµα,  απ’την καρτέλα  Έλεγχος, χρησιµοποιώντας την εντολή 
«Όταν λάβω…», καθορίζουµε τις εντολές που θα πραγµατοποιεί εκείνη τη στιγµή.  
 
Στο παιχνίδι µας θα χρησιµοποιήσουµε αντίστοιχα: 
 

        
 
 
Ουσιαστικά έχουµε τελειώσει το παιχνίδι µας . Συνολικά φτιάξαµε τα εξής σενάρια: 
 
 
 
Για τον Αριστερό παίκτη                                            Για τον ∆εξιό παίκτη 
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                                                 Για την µπάλα: 
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Συνολικά χρησιµοποιήσαµε µια πλειάδα εντολών από πολλές καρτέλες του Scratch: 
 
 
 
ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΝΤΟΛΗ 
ΚΙΝΗΣΗ κινήσου , δείξε στην κατεύθυνση, 

κινήσου οµαλά στο x y, θέσε x y 
ΟΨΕΙΣ πες, εµφάνισε, απόκρυψε 
ΕΛΕΓΧΟΣ όταν το πλήκτρο πατηθεί, περίµενε, για 

πάντα, µετάδωσε, όταν λάβω, 
εάν…αλλιώς, σταµάτησε το σενάριο 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ αγγίζει το 
ΤΕΛΕΣΤΕΣ τυχαία επιλογή από … µέχρι, …=… 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ δηµιούργησε µια µεταβλητή, όρισε 

το…σε…,άλλαξε … σε … 
 
 
 
 
 
Το παιχνίδι είναι αναρτηµένο στο link  
http://scratch.mit.edu/projects/20174029/  


