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15. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα Φύλλα Εργασίας αφορά την εκμάθηση της εκτέλεσης της δομής επιλογής μέσα από το 

περιβάλλον του SCRATCH.  

 

16. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι βασικές διαδικασίες αξιολόγησης προέρχονται κυρίως μέσα από το βαθμό επίτευξης των 

(προγραμματιστικών) στόχων που θέτει το σενάριο. Επίσης, όπως και στις προηγούμενες 

παραγράφους, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει τεστ αυτοαξιολόγησης (κλειστού τύπου), 

σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κλπ.  

Το λογισμικό HotPotatoes (και άλλα ανάλογα, όπως και ορισμένες επιλογές του Moodle) 

προσφέρονται για συστηματική δημιουργία ερωτημάτων κλειστού τύπου. 

Kρυπτόλεξα, μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν ακόμη και σε ένα υπολογιστικό φύλλο. 

 

17. ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Θα εξηγηθεί το θέμα των παρανοήσεων, αυθόρμητων αντιλήψεων κλπ των μαθητών. 

Θα δοθούν φύλλα εργασίας τα οποία παρατίθενται παρακάτω. 

18. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1  

Δραστηριότητα 1 

Η Δραστηριότητα 1 του Φύλλου Εργασίας 1 έχει ως στόχο την εξοικείωση με τις έννοιες της 

δομής επιλογής, δίνοντας παραδείγματα και στη συνέχεια θα πρέπει και εσείς να δώσετε δικά 

σας.  

 

Άσκηση 1 

Ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος επιλογές οι οποίες εξαρτώνται από διάφορες συνθήκες. Η 

συνθήκη μπορεί να αποτιμηθεί είτε σε ΑΛΗΘΗΣ (δηλαδή να ισχύει) είτε σε ΨΕΥΔΗΣ 

(δηλαδή να μην ισχύει). 

a. Αν βρέχει τότε παίρνουμε ομπρέλα. 

b. Αν έχει ήλιο τότε φοράμε καπέλο. 

c. Αν είναι σαββατοκύριακο τότε ξεκουραζόμαστε αλλιώς πάμε σχολείο. 

Μπορείτε να βρείτε δικά σας παραδείγματα; 

…………………..…………………………………….…………………………………………
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……………….….………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Το ίδιο όμως ισχύει και στον προγραμματιστικό κόσμο του SCRATCH. 

a. Αν ο σκύλος ακουμπήσει ένα κόκαλο τότε το κόκαλο εξαφανίζεται και ο παίκτης 

κερδίζει 10 πόντους. 

b. Αν ο ήρωας του παιχνιδιού ακουμπήσει το κόκκινο κλειδί τότε πηγαίνουμε στην 

επόμενη πίστα. 

c. Αν κάνουμε κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο τότε εξαφανίζεται αλλιώς εμφανίζεται. 

Μπορείτε να βρείτε δικά σας παραδείγματα; Ανατρέξτε στα έτοιμα projects του SCRATCH 

για να πάρετε ιδέες. Μην ξεχάσετε και δεύτερη περίπτωση αυτής της 

«Αν….τότε…..αλλιώς…..». 

…………………..…………………………………….…………………………………………

……………….….………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

Διευκρινίσεις: 

Στα παραδείγματα που αναφέρθηκαν και στις δύο περιπτώσεις, τα δύο πρώτα εκτελούν 

κάποιες εντολές (για παράδειγμα “παίρνουμε ομπρέλα”, “φοράμε καπέλο” ή “το κόκαλο 

εξαφανίζεται και ο παίκτης κερδίζει 10 πόντους”) μόνο όταν μία συνθήκη είναι ΑΛΗΘΗΣ 

(για παράδειγμα “βρέχει”, “έχει ήλιο” ή “ο σκύλος ακουμπάει το κόκαλο”). Στην περίπτωση 

που η συνθήκη είναι ΨΕΥΔΗΣ (για παράδειγμα “δεν βρέχει”) δεν εκτελείται καμία εντολή. 

Στα τελευταίο όμως παράδειγμα και των δύο περιπτώσεων θέλουμε να εκτελούνται κάποιες 

εντολές (για παράδειγμα “το αντικείμενο εξαφανίζεται”) όταν η συνθήκη είναι ΑΛΗΘΗΣ 

(για παράδειγμα “κάνουμε κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο”) και κάποιες άλλες εντολές (για 

παράδειγμα το αντικείμενο εμφανίζεται”) όταν η συνθήκη είναι ΨΕΥΔΗΣ (για παράδειγμα 

“δεν κάνουμε κλικ πάνω σε ένα αντικείμενο”). 

 

Άσκηση 2 

Στα δικά σας παραπάνω παραδείγματα να προσδιορίσετε στην περίπτωση της «Αν….τότε…» 

ποια είναι η συνθήκη η οποία πρέπει να ισχύει για να εκτελεστούν οι εντολές και ποιες είναι 

αυτές οι εντολές που θα εκτελεστούν. Παρόμοια, στην περίπτωση «Αν….τότε…..αλλιώς….». 
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Οδηγίες 

Στο SCRATCH για την υπό συνθήκη εκτέλεση ορισμένων εντολών, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω δομές επιλογής από την παλέτα  

 

 

 

Δραστηριότητα 2 

Η Δραστηριότητα 2 αποσκοπεί στην εκμάθηση εισαγωγής κώδικα για τη σωστή εκτέλεση της 

δομής επιλογής.  

 

Άσκηση 1 

Δοκιμάστε να εισάγετε τον παρακάτω κώδικα. Παρατήρησε ότι στον κώδικα αυτό, έχουμε τη 

δομή επιλογής «Αν…. τότε», με  ως συνθήκη και 

 ως σώμα εντολών. 

 

 

Η συνθήκη είναι ΑΛΗΘΗΣ στην περίπτωση που ο χρήστης 

πατήσει το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, διαφορετικά είναι ΨΕΥΔΗΣ. 

 

Μπορείς να εξηγήσεις τι ακριβώς κάνει ο παραπάνω κώδικας; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

……………….….………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Άσκηση 2 

Στο ακόλουθο σενάριο έχουμε δύο αντικείμενα, την γάτα και το ψάρι. Η γάτα κυνηγάει να 

φάει το ψάρι. Κάθε φορά που η γάτα τρώει το ψάρι, τότε το ψάρι προφανώς εξαφανίζεται. 

Προσπάθησε να δημιουργήσεις κώδικα που να υλοποιεί ένα μέρος από το παραπάνω σενάριο, 

αυτό της εξαφάνισης του ψαριού. Για να σε βοηθήσω ξεκίνα να βρεις τις απαντήσεις από τις 

παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποια είναι η εντολή, που εκτελείται υπό συνθήκη;  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Με ποιο block μεταφράζεται η εντολή αυτή στο προγραμματιστικό περιβάλλον του 

SCRATCH;  

………………………………………………………………………………………… 

3. Ποια είναι η συνθήκη;  

………………………………………………………………………………………… 

4. Με ποιο block μεταφράζεται η συνθήκη αυτή στο προγραμματιστικό περιβάλλον του 

SCRATCH;  

………………………………………………………………………………………… 

Σκέψου ότι στο SCRATCH τρώω μπορεί να σημαίνει «αγγίζω ένα αντικείμενο - φιγούρα». 

5. Γράψε το τελικό τμήμα του κώδικα αυτού εδώ. Σε ποια φιγούρα αντιστοιχεί ο κώδικας 

αυτός;  

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………….……… 

Θεώρησε το ακόλουθο σκηνικό και τον αντίστοιχο κώδικα. 
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Εικόνα 3 Σκηνικό 

 

Εικόνα 4 Κώδικας 

Ο συγκριτικός τελεστής ίσο ( = ) χρησιμοποιείται για να ελέγξει την ισότητα δύο 

τιμών. Μετά την σύγκριση επιστρέφεται κατάλληλη τιμή (ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ). Μπορείς 

να εξηγήσεις τι ακριβώς κάνει ο παραπάνω κώδικας και πως θα είναι το σκηνικό μετά 

το τέλος της εκτέλεσης; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Μπορείς να αναφέρεις άλλους συγκριτικούς τελεστές μέσα από το προγραμματιστικό 

περιβάλλον του SCRATCH;  

…………………………………………………………...………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Δραστηριότητα 3 

Η Δραστηριότητα 3 αποτελεί μία τελευταία και περισσότερο απαιτητική δραστηριότητα όπου 
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θα εξασκηθείτε στενά στην εκτέλεση εντολών «Εάν». 

Εκτέλεσε τον παρακάτω κώδικα έτσι ώστε όταν κάνουμε κλικ πάνω στην γάτα, να κινείται 

η γάτα κατά 10 βήματα. Παρατήρησε ότι πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δύο συνθήκες: 

1. Ο δείκτης του ποντικιού να αγγίζει την γάτα. 

2. Να έχει πατηθεί το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού 

 

 

Φτιάξε τις δικές σου συνθήκες. Χρησιμοποίησε επιπλέον και συνδυασμούς λογικών και 

συγκριτικών τελεστών. 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα κώδικα που να ελέγχει την κίνηση της γάτας. Πιο 

συγκεκριμένα: 

1. Κάθε φορά που πατιέται το δεξί βέλος, τότε η γάτα στρέφεται προς τα δεξιά και 

μετακινείται κατά 10 βήματα. 

2. Κάθε φορά που πατιέται το αριστερό βέλος, τότε η γάτα στρέφεται προς τα αριστερά 

και μετακινείται κατά 10 βήματα 

3. Κάθε φορά που πατιέται το κάτω βέλος, τότε η γάτα στρέφεται προς τα κάτω και 

μετακινείται κατά 10 βήματα 

4. Κάθε φορά που πατιέται το πάνω βέλος, τότε η γάτα στρέφεται προς τα πάνω και 

μετακινείται κατά 10 βήματα 

Για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις θα χρησιμοποιήσεις και μία ξεχωριστή 

δομή επιλογής “Εάν…”. Οι εντολές που θα χρειαστείς είναι οι εξής. 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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Βοηθητικές οδηγίες προς τους μαθητές: 

Θα πρέπει να ξεκινήσουν πρώτα από το να χτίζουν τα «Εάν…». Στη συνέχεια για κάθε 

«Εάν…», να εισάγουν πρώτα τη συνθήκη και κατόπιν τις αντίστοιχες εντολές.  
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24. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2  

Δραστηριότητα 1 

Η Δραστηριότητα 1 αποσκοπεί στο να μπορείτε να διαβάσετε σωστά έναν κώδικα που αφορά 

την εντολή «Εάν…αλλιώς» και να μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα για συγκεκριμένες 

γραμμές κώδικα αλλά και για τα γενικά αποτελέσματα του προγράμματος. 

 

Άσκηση 1 

Παρατήρησε τον κώδικα και απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις.  

Αν η αρχική ενδυμασία της γάτας είναι ενδυμασία2, ποια θα είναι η τελική της μορφή μετά 

την εκτέλεση του κώδικα;  

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Αν η αρχική ενδυμασία της γάτας είναι ενδυμασία1, ποια θα είναι η τελική της μορφή μετά 

την εκτέλεση του κώδικα; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του προηγούμενου κώδικα και του επόμενου; Πού έγκειται 

η διαφορά τους; Μπορείς να βρεις το λογικό λάθος; Για να σε βοηθήσω απάντησε στις 

παρακάτω ερωτήσεις; Αν η αρχική ενδυμασία της γάτας είναι ενδυμασία2, ποια θα είναι η 

τελική της μορφή μετά την εκτέλεση του κώδικα; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Αν η αρχική ενδυμασία της γάτας είναι ενδυμασία1, ποια θα είναι η τελική της μορφή μετά 

την εκτέλεση του κώδικα; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Δραστηριότητα 2 

Η Δραστηριότητα 2 προχωράει πέρα από την κατανόηση του κώδικα και ασχολείται με την 

δημιουργία και την εκτέλεσή του. 
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Προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα κώδικα που να εξαφανίζει την γάτα κάθε φορά που ο 

δείκτης του ποντικιού περνά από πάνω της. Πρόσεξε! Όταν ο δείκτης του ποντικιού δεν είναι 

πάνω στην γάτα, τότε η γάτα εμφανίζεται κανονικά. 

 

 

 

Οι εντολές που θα χρειαστείς είναι οι εξής. 

 

 

Δοκιμάστε να υλοποιήσετε το ίδιο σενάριο με τη διαφορά αντί να χρησιμοποιήσετε ένα 

«Εάν…Αλλιώς» να χρησιμοποιήσετε δύο «Εάν….». 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Σε ποια από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο Η/Υ εργάζεται περισσότερο; Τι έχετε να 

προτείνετε; 

…………………..…………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………



 

 

 

74 

25. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3  

Δραστηριότητα 1 

Η Δραστηριότητα 1 θα εστιάσει στην εμφωλευμένη δομή επιλογής. 

 

Άσκηση 1 

Προσπάθησε να συμπληρώσεις τον κώδικα ο οποίος κάθε φορά για 4 συνεχόμενες 

επαναλήψεις, δίνει μια τυχαία τιμή από το 1 μέχρι το 10 στις δύο μεταβλητές var1 και var2 

και στη συνέχεια αφού κάνει τη σύγκριση των τιμών των δύο αυτών μεταβλητών, εμφανίζει 

στο τέλος τα αντίστοιχα μηνύματα. 

 

Βοήθεια προς μαθητές. σκέψου ότι έχεις δύο γενικές περιπτώσεις: 

 

Αυτό που σου μένει να κάνεις είναι να συμπληρώσεις τον κώδικα στην περίπτωση που η 

μεταβλητή var1 δεν είναι μεγαλύτερη από τη μεταβλητή var2. Δηλαδή στην περίπτωση που 

va1 < var2 ή var1 = var2. Δες το αρχικά σαν ένα μεμονωμένο «Εάν..Αλλιώς..» που θα το 

ενσωματώσεις στη συνέχεια στο κύριο κώδικα.  

 

Άσκηση 2 

Προσπάθησε να δημιουργήσεις κώδικα που θα ρωτάει τον χρήστη έναν αριθμό και, 

ανάλογα με την απάντηση του, θα του απαντάει: 

• Θετικός αριθμός αν ο αριθμός που έδωσε είναι μεγαλύτερος από 0, 

• Αρνητικός αριθμός αν είναι μικρότερος από 0 και 
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• Μηδέν αν είναι 0. 

Παρατήρησε ότι ο έλεγχος της απάντησης εμπεριέχει τρεις περιπτώσεις. Άρα θα χρειαστούμε 

εμφωλευμένη δομή επιλογής. 

……………..…………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………… 

 

Δραστηριότητα 2 

Άνοιξε το αρχείο game.sb. Στο αρχείο αυτό θα προσπαθήσεις να ολοκληρώσεις ένα 

μισοτελειωμένο παιχνίδι στο οποίο μία μπάρα προσπαθεί να αποφύγει τα τουβλάκια (5 στον 

αριθμό συνολικά) που πέφτουν συνεχώς. 

 

Για να τα καταφέρεις θα πρέπει να δημιουργήσεις 6 κομμάτια κώδικα. Το πρώτο κομμάτι θα 

ελέγχει την κίνηση της μπάρας και τα υπόλοιπα που είναι παρόμοια την κίνηση από τα 

τουβλάκια. Προσπάθησε να ανακαλύψεις το τμήμα του κώδικα που λείπει από τα 6 κομμάτια 

κώδικα που ελέγχουν την κίνηση και την συμπεριφορά των αντικειμένων ή να τροποποιήσεις 

όπου χρειάζεται το ήδη υπάρχον κομμάτι κώδικα. 
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Βοήθεια προς μαθητές. 

Παραθέτουμε την συμπεριφορά των αντικειμένων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς και 

τις εντολές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Η συμπεριφορά των αντικειμένων είναι η εξής: 

Τουβλάκι 

1. Κάθε φορά, το τουβλάκι κινείται προς τα κάτω κατά 5 βήματα. 

2. Αν ένα τουβλάκι ακουμπήσει την μπάρα θα πρέπει να μειωθεί κατά 

ένα η μεταβλητή counter και να μετακινηθεί το τουβλάκι πίσω σε μία 

τυχαία θέση (-240≤x≤240 και y = 180). 

3. Αν το τουβλάκι φτάσει στον τερματισμό (y ≤ -180) θα πρέπει 

μετακινηθεί το τουβλάκι πάλι πίσω σε μία τυχαία θέση (-240≤x≤240 

και y = 180). 

 

Εντολές που θα χρειαστούν. 

 

Μπάρα 

1. Η μετακίνηση της μπάρας γίνεται με τα βελάκια δεξί και αριστερό βέλος. Κάθε φορά που 

πατάς το δεξί βέλος μετακινείται η μπάρα κατά 5 βήματα προς τα δεξιά. Παρόμοια και για το 

αριστερό βέλος.  

Εντολές που θα χρειαστούν. 

 

Ο κώδικας του σκηνικού είναι ο εξής: 
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Τέλος, πρόσθεσε ένα τμήμα κώδικα, σε αυτόν της μπάρας που θα τερματίζει την εκτέλεση 

του προγράμματος στην περίπτωση που ο μετρητής φτάσει στα -3.  

Εντολές που θα χρειαστούν. 

 

26. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 

Εδώ μπορούν να συμπληρωθούν ερωτήσεις κλειστού τύπου, και ερωτήματα για την 

αυτοαξιολόγηση των μαθητών,  

Σταυρόλεξα, \ 

κρυπτόλεξα κλπ 

 

19. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

§ Ολοκληρώστε τη μελέτη των φύλλων εργασίας που προορίζονται για τους μαθητές. 

§ Δείτε επίσης μερικές από τις προτεινόμενες εργασίες 

 

  


