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Καλά Χριςτοφγεννα με το Scratch! 
 
υνδζςου ςτο λογαριαςμό ςου ςτο Scratch 
 
 
Κάνε ειςαγωγι το αντικείμενο Χριςτουγεννιάτικο δζντρο  
Κάνε ειςαγωγι το αντικείμενο ball  από τθ ςυλλογι του scratch 
Κάνε ειςαγωγι τα γράμματα των λζξεων ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ. κζψου ποια γράμματα κα 
χρθςιμοποιιςεισ για το Λ και το !!! 
(Για να δθμιουργιςεισ το Λ, επίλεξε τθν καρτζλα ΕΝΔΤΜΑΙΑ και ςτρίψε το V ϊςτε να γίνει 
Λ.  
το S μπορείσ να ηωγραφίςεισ τθν αλλαγι για να πετφχεισ το ) 
 
Επίλεξε το υπόβαθρο Witch House από τθν κατθγορία Εςωτερικοί χϊροι από τθ ςυλλογι 
του scratch, ι όποιο άλλο ςου αρζςει. 
 
Σακτοποίθςε τα αντικείμενα ςτθ ςκθνι 
 
Για τον κώδικα 
Επίλεξε τθ μπάλα  

Φζρε τθν εντολι   που κα βρεισ ςτθν καρτζλα όψεισ, για να τθν μικρφνεισ. 

Φζρε τθν εντολι  και αγκάλιάςε τθν με τθν εντολι   

Κοφμπωςε τθν εντολι    πάνω από ςτο ςετ των εντολϊν που ζφτιαξεσ 
 
 
Διπλαςίαςε το αντικείμενο μπάλα ξανά και ξανά, μζχρι να γεμίςεισ το δζντρο με μπάλεσ. 
(Θα ζρκουν μαηί με το ςενάριο!) 
 
Για να δεισ το ζργο ςου, πάτθςε το πράςινο ςθμαιάκι!  
 
 
Επίλεξε το γράμμα Κ 
Φτιάξε ςενάριο ϊςτε: 
Με το πράςινο ςθμαιάκι, το αντικείμενο να γίνεται ςε μζγεκοσ 50%.  

Φζρε τθν εντολι για να μεγαλώςει κατά 10%.  
Φζρε τθν ίδια εντολι άλλθ μια φορά. Σι κα αλλάξεισ ςτθν εντολι αυτι για να μικρφνει ο 
χαρακτιρασ κατά 10% ;….. 
Κοφμπωςε και τισ 2 εντολζσ αυτζσ μαηί. Σι γίνεται; ………………………………. 

Βάλε ανάμεςά τουσ τθν εντολι   ;) Σϊρα, τι γίνεται;…………... 

Βάλε άλλθ μια ςτο τζλοσ. 

Αγκάλιαςε με τθν  τισ 4 εντολζσ, ϊςτε να μεγαλϊνει και μετά από 1 
δευτερόλεπτο να μικραίνει το γράμμα. 
 

!!!!! 

https://scratch.mit.edu/
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Αυτζσ είναι όλεσ οι εντολζσ που κα χρειαςτείσ:  

 
Αντίγραψε το ςενάριο ςε όλα τα γράμματα. 
 
 
Επίλεξε το υπόβακρο. 
τθν καρτζλα ΗΧΟΙ, ανζβαςε τον ιχο του χριςτουγεννιάτικου τραγουδιοφ που κα βρεισ 
εδϊ.  
 
Φτιάξε ςενάριο ϊςτε: 
Όταν ςτο πράςινο ςθμαιάκι γίνει κλικ, να παίηει ο χριςτουγεννιάτικοσ ιχοσ, μζχρι τζλουσ. 
 
Αποκικευςε το ζργο ςου με τίτλο Καλά Χριςτοφγεννα. Μθν ξεχάςεισ να το μοιραςτείσ για 
να το απολαφςουν όλοι!!! 
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