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Φύλλο Εργασίας

Scratch
Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα δημιουργήσουμε ένα animation, που θα μιμείται την λογική που έχει 
το Run Marco. Αφού οι μαθητές εισαχθούν στο scratch και δουν τα βασικά εργαλεία του 
συστήματος, στην συνέχεια τους δίνουμε μια εικόνα με μια διαδρομή που έχουμε μετατρέψει έτσι 
ώστε να μοιάζει με τις διαδρομές που έχει το Run Marco.

Αρχικά μιλάμε στους μαθητές για τις εντολές  και 

 και για την σημασία που έχει για όλα τα προγράμματα το να 
θέτουμε αρχικές συνθήκες.
Στην συνέχεια τους εξηγούμε πως γίνεται η κίνηση της μορφής μέσα στην σκηνή του scratch και 
πως μπορεί να στρίψει πως κάθε κατεύθυνση.  Ενώ αναφέροντας το Run Marco λέμε ότι κάθε 
βήμα τώρα είναι συνδυασμός τριών εντολών 9(κινήσου 10 βήματα, άλλαξε ενδυμασία και 
περίμενε). Επομένως χρησιμοποιώντας  τις παρακάτω εντολές και δοκιμάζοντας τα βήματα που 
θα πρέπει να κάνει η μορφή μας κάθε φορά θα πρέπει η μορφή να ολοκληρώνει την διαδρομή.
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Εναλλακτικά και για μικρότερες ηλικίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μήνυμα σαν αυτό της 
παραπάνω εικόνας και στην συνέχεια οι μαθητές να καλούνται να διαχειριστούν εντολές αυτής της 
μορφής δοκιμάζοντας κάθε φορά πόσα βήματα πρέπει να κάνουν. 

Δραστηριότητα:
1. Ανοίξτε το Scratch και εισάγετε εικόνα υπόβαθρου την εικόνα scratch-path.png, που 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

2. Επιλέξτε την μορφή της Γάτας  και εισάγετε το block 
3. Πηγαίνετε την μορφή με το ποντίκι στο πράσινο τετραγωνάκι

4. Εισάγετε το μπλοκ  
5. Δοκιμάστε τώρα να αλλάξετε θέση στην μορφή σας και μετά πατήστε το πράσινο σημαιάκι 

(θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική θέση του)
6. Συνδυάζοντας τις παρακάτω εντολές 

7.
8. δοκίμασε πόσες φορές πρέπει να επαναλάβει το βήμα η μορφή μας για να φτάσει μέχρι την 

πρώτη στροφή της διαδρομής

9. Στην συνέχεια χρησιμοποιήστε το μπλοκ  για να 
αλλάξετε κατεύθυνση στην μορφή σας.

10. Χρησιμοποιώντας τις εντολές του προηγούμενου βήματος πηγαίνετε την μορφή σας μέχρι 
την επόμενη στροφή.

11. Αλλάξτε κατεύθυνση τώρα
12. Κάνετε την μορφή σας να φτάσει μέχρι το χρυσό τετράγωνο ακολουθώντας την διαδρομή 


