
 
 
 

Σε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε έλα θηλνύκελν κήλπκα κε ην όλνκά καο ή νπνηνδήπνηε κήλπκα. Θα 

εηζάγνπκε ζην πξόγξακκα scratch αληηθείκελα γξάκκαηα ηα νπνία θαη ζα θάλνπκε λα θηλνύληαη, λα αιιάδνπλ 

ρξώκα, λα κεγαιώλνπλ θαη λα κηθξαίλνπλ, λα πεξηζηξέθνληαη, λα παίδνπλ κνπζηθή θηι. Έηζη ζα θαίλνληαη ζαλ έλα 

animated όλνκα- θξάζε.  

 

Θα εηζάγνπκε ζην scratch ηόζα αληηθείκελα – γξάκκαηα όζα ε ιέμε- θξάζε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε. Θα 

εηζάγνπκε ππόβαζξν- θόλην ηεο επηινγήο καο (κνλόρξωκν ή όρη). 

Αο δνύκε αλαιπηηθά πώο ζα πινπνηήζνπκε ην έξγν καο. 

Οδεγίεο: 

Μόιηο επηιέμνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν έξγν εκθαλίδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

scratch. 

 
 

Έλα έξγν απνηειείηαη από ηα αληηθείκελα (εδώ ζα είλαη ηα γξάκκαηα πνπ ζα εηζάγνπκε) θαη ην ππόβαζξν (θόλην 

πνπ αλ ζέινπκε βάδνπκε). Αξρηθά έρνπκε έλα αληηθείκελν, ηε γάηα. 

Αλ ζέινπκε ηε δηαγξάθνπκε, επηιέγνληάο ηελ ζηελ πεξηνρή 

ηωλ αληηθεηκέλωλ θαη παηώληαο ηνλ θάδν ζηελ πάλω δεμηά 

γωλία. 

 
 
 
 
 
 
 

Αο μεθηλήζνπκε δηαγξάθνληαο ηε γάηα θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαο ηα γξάκκαηα πνπ ζέινπκε. 
 

Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε έλα λέν αληηθείκελν, λα ην εηζάγεηε 

από ηνλ ππνινγηζηή ζαο ή λα ην επηιέμεηε από ηε ιίζηα πνπ 

έρεη ην scratch. Εκείο ζα επηιέμνπκε λα ην εηζάγνπκε. 

Σην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ηελ ηειεπηαία 

θαηεγνξία κε ηα γξάκκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ην 

Εδώ θαίλεηαη ην ζελάξην γηα ην 

αληηθείκελό κνπ 

Οη θαηεγνξίεο ηωλ εληνιώλ 
 

νη εληνιέο ηεο θάζε 

θαξηέιαο 

Οη εληνιέο ηνπ αληηθεηκέλνπ, νη 

ελδπκαζίεο ηνπ θαη νη ήρνη ηνπ 



γξάκκα πνπ ζέιεηε θάλνληαο δηπιό θιηθ πάλω ηνπ. Μόιηο ην 

επηιέμεηε εκθαλίδεηαη ζηελ θάηω δεμηά πεξηνρή ηωλ 

αληηθεηκέλωλ. Τώξα κπνξείηε λα ην επηιέμεηε θαη λα 

δεκηνπξγήζεηε ην ζελάξην (εληνιέο) γηα απηό. 

 

 
 
 
 
Μόιηο ην εηζάγνπκε, απηό απηόκαηα ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν. Απηό ηζρύεη θαη γηα θάζε αληηθείκελν πνπ 

εηζάγνπκε. Μπνξείηε λα ην κεηαθηλήζεηε ζε όπνην ζεκείν ζέιεηε. Απηόκαηα αλνίγεη ε θαξηέια ηνπ θώδηθα γηα 

απηό ην ζελάξην πνπ έρνπκε επηιεγκέλν θαη είκαζηε έηνηκνη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα ζελάξηά καο. 
 

 

  



Παξαθάηω δίλνληαη κεξηθά ζελάξηα πνπ κπνξείηε λα εηζάγεηε ζηα αληηθείκελά ζαο. Κάζε ζελάξην ζα πξέπεη λα 

μεθηλάεη κε κηα εληνιή ζπκβάληνο όπωο γηα παξάδεηγκα «όηαλ ζηε ζεκαία γίλεη θιηθ» ή «όηαλ θάλω θιηθ ζε απηό ην 

αληηθείκελν» νπόηε θαη ην ζύλνιν ηωλ εληνιώλ πνπ αθνινπζνύλ λα εθηειεζηνύλ κε ηε ζεηξά, ε κία κεηά ηελ άιιε. 
 

 

Αλ επηιέμνπκε ην «όηαλ γίλεη θιηθ ζηε ζεκαία γηα θάζε αληηθείκελν» ηόηε όια ηα αληηθείκελα πνπ έρνπλ απηή ηελ 

εληνιή ζα εθηειέζνπλ ηαπηόρξνλα ηα ζελάξηά ηνπο ελώ αλ επηιέμω ηελ εληνιή «όηαλ γίλεη θιηθ ζε απηό ην 

αληηθείκελν» ηόηε ζα πξέπεη λα θάλω θιηθ κε ην πνληίθη ζε θάζε αληηθείκελν γηα λα εθηειέζεη ηα ζελάξηά ηνπ. 

Παξαθάηω δίλεηαη κηα ιίζηα κε ζελάξηα ώζηε λα δνθηκάζεηε όζα ζέιεηε. 
 

Να παίμεη έλαλ ήρν θαη λα εκθαλίζεη 

έλα θείκελν. 

Να αιιάδεη ζπλέρεηα ρξώκα Να θηλείηαη δεμηά θαη αξηζηεξά 

 
Γηα λα εηζάγεηε λέν ήρν πεγαίλεηε 

ζηελ θαξηέια «ήρνη» θαη επηιέμηε λα 

εηζάγεηε έλαλ λέν 

 
 
 
 
 
 

 

 
Η εληνιή «πήγαηλε ζε ζέζε ρ:… y:…» 

είλαη γηα λα πεγαίλεη ην αληηθείκελν 

ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε όηαλ παηήζω 

ηε ζεκαία. 



Κάληε δηπιό θιηθ θαη επηιέμηε ην ππόβαζξν πνπ ζέιεηε από ηε ιίζηα. 

Να θηλείηαη πάλω θάηω Να πεξηζηξέθεηαη Να αιιάδεη κέγεζνο 

 
Η εληνιή «πήγαηλε ζε ζέζε ρ:… y:…» 

είλαη γηα λα πεγαίλεη ην αληηθείκελν 

ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε όηαλ παηήζω 

ηε ζεκαία. 

Μπνξείηε λα δείηε ηηο ζέζεηο απηέο 

όηαλ πάηε ην αληηθείκελν ζηελ 

αξρηθή ηνπ ζέζε. 

 
Αξρηθά λα δείρλεη πξνο ηελ 

θαηεύζπλζε 90 κνηξώλ ώζηε λα κελ 

είλαη ζηξαβό. 

 
Οξίδω αξρηθά ην κέγεζνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζην αξρηθό ηνπ 100% 
 
 

Δνθηκάζηε λα αιιάμεηε ηελ εληνιή «όηαλ γίλεη θιηθ ζηε ζεκαία» κε ηελ εληνιή «όηαλ γίλεη θιηθ ζην αληηθείκελν» 

ώζηε λα δείηε ηηο αιιαγέο. Σηε δεύηεξε πεξίπηωζε ηα αληηθείκελά καο γίλνληαη δηαδξαζηηθά. 

Μπνξείηε λα αιιάμεηε θαη ππόβαζξν- ζθελή 

επηιέγνληαο ηε «ζθελή» από θάηω δεμηά, δίπια ζηα 

αληηθείκελα. 

Όηαλ επηιέμεηε ηε ζθελή, ηόηε ελεξγνπνηνύληαη νη 

θαξηέιεο γηα ην ππόβαζξν. Μπνξείηε λα παηήζεηε ην 

θάηω εηθνλίδην θαη λα πξνζζέζεηε έλα λέν. 


