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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

 

Το σενάριο του έργου: 

Στη δραστηριότητα αυτή θα δημιουργήσεις το παιχνίδι «Λαβύρινθος» στο οποίο ο 

χρήστης οδηγεί μια γάτα, χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου, για να βγει 

από έναν λαβύρινθο με κόκκινους τοίχους. 

Προετοιμασία υλοποίησης: 

Μπείτε στην διεύθυνση http://scratch.mit.edu     

 Αν έχετε ήδη λογαριασμό μπορείτε να συνδεθείτε με τα  στοιχεία σύνδεσή σας.  

 Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, επιλέξτε πάνω δεξιά “Εγγραφή στο 

Scratch” Συμπληρώστε στις φόρμες που ανοίγουν "Επιλογή ονόματος χρήστη" (με 

αγγλικούς χαρακτήρες),  “Επιλογή κωδικού πρόσβασης” και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

θα ζητηθούν. Στο Βήμα 4 θα σας ζητηθεί και επιβεβαίωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης την 

οποία και πραγματοποιείτε. 

 Διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί, 

επιλέξτε πάνω δεξιά “Σύνδεση” και συμπληρώστε "Όνομα χρήστη": 2Gymkalamatas   

“κωδικός πρόσβασης”: 12345!  

Υλοποίηση: 

1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://scratch.mit.edu και αφού φροντίσετε να είστε 

συνδεδεμένοι στο λογαριασμό, πατήστε στο κουμπάκι Δημιούργησε. Θα εμφανιστεί 

το περιβάλλον εργασίας του Scratch.  

2. Κάτω δεξιά επίλεξε από τη 

σκηνή επίλεξε τη ζωγραφική. 

 

 

 

http://scratch.mit.edu/
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3. Χρησιμοποίησε το εργαλείο γραμμής 

για να σχεδιάσεις έναν λαβύρινθο σαν αυτό 

της διπλανής εικόνας  

 

4. Επίλεξε το αντικείμενο της γάτας 

(Αντικείμενο1). 

 

5. Όρισε το μέγεθος της γάτας τόσο ώστε να 

χωράει να περάσει από τους διαδρόμους του 

λαβύρινθου. 

 

6. Μετακίνησε τη γάτα στην αρχική της θέση. 

 

7. Κάνε κλικ στην καρτέλα «Κώδικας». 

 

8. Από την κατηγορία «Συμβάντα» σύρε και άσε την 

εντολή στην περιοχή των σεναρίων.  

9. Άλλαξε το πλήκτρο από «διάστημα» σε «Πάνω 

βέλος». 

10. Από την κατηγορία «Κινήσεις» σύρε την εντολή  

και ένωσέ την με την εντολή  

11. Άλλαξε τις μοίρες της εντολής «στρίψε…» από 90ο σε 0ο (Πάνω). 

12. Από την κατηγορία «Κινήσεις» σύρε την εντολή  και ένωσέ την με 

την εντολή  

13. Με τον ίδιο τρόπο πρόσθεσε και τις υπόλοιπες εντολές για τα βελάκια του 

πληκτρολογίου. 
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14. Κάνε κλικ στα βελάκια του πληκτρολογίου και 

παρατήρησε τη συμπεριφορά της γάτας.  

 

15. Στην περιοχή κώδικας της γάτας πρόσθεσε τις παρακάτω εντολές. 

Σύμφωνα με τις εντολές αυτές, όταν γίνει κλικ στη σημαία, γίνεται συνεχώς έλεγχος αν η 

γάτα αγγίζει το κόκκινο χρώμα (τοίχοι λαβύρινθου). Αν η γάτα αγγίξει το κόκκινο χρώμα, 

δηλαδή τους τοίχους του λαβύρινθου, τότε εμφανίζεται το μήνυμα «Έπεσες πάνω στην 

κόκκινη γραμμή. Προσπάθησε πάλι!» και στη συνέχεια η γάτα μετακινείται στην αρχική της 

θέση κοιτώντας προς την κατεύθυνση των 90ο (δηλαδή προς τα δεξιά). 

16. Στη συνέχεια, θα προσθέσουμε την έξοδο 

του λαβύρινθου έτσι ώστε όταν η γάτα φτάσει 

στην έξοδο να εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και 

να τελειώνει το παιχνίδι. 

Κάνε κλικ στο κουμπί «Επιλέξτε ένα νέο 

αντικείμενο» και στη συνέχεια «ζωγραφική». 

17. Επίλεξε το εργαλείο «Ορθογώνιο» 

18. Επίλεξε το πράσινο χρώμα και σχεδίασε ένα 

πράσινο ορθογώνιο. 

19. Όρισε το μέγεθος του πράσινου ορθογωνίου 

στη σκηνή ώστε να καλύπτει την έξοδο  και στη 

συνέχεια τοποθέτησέ το στην έξοδο του 

λαβύρινθου όπως φαίνεται στην διπλανή εικόνα. 

20. Κάνε κλικ στην καρτέλα «Κώδικας». 
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Βιντεομάθημα  

Διαδραστικό βιντεομάθημα ανάπτυξης παιχνιδιού λαβύρινθου στο περιβάλλον 

προγραμματισμού Scratch 2.0.  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3162 

 

21. Επίλεξε το αντικείμενο «Αντικείμενο2». 

25. Στην περιοχή σεναρίων του αντικειμένου «Αντικείμενο2» πρόσθεσε τις παρακάτω 

εντολές. 

 

26. Κάνε κλικ στη σημαία και απόλαυσε το παιχνίδι. 

 Αν είστε συνδεδεμένος/η στο λογαριασμό 2Gymkalamatas, αποθηκεύετε το έργο σας με 

όνομα: ονοματεπώνυμο σας_Λαβύρινθος και επιλέγετε «Αποσύνδεση». 

 Αν έχετε συνδεθεί σε δικό σας λογαριασμό, αποθηκεύετε το έργο σας με όνομα: 

ονοματεπώνυμο σας_Λαβύρινθος και επιλέγετε από το μενού την εντολή 

Μοιραστείτε. Βρίσκετε στο έργο σας και αντιγράφετε το URL που βρίσκεται στη 

γραμμή των διευθύνσεων και το στέλνετε στο e-mail : margiri@outlook.com.gr 

 

 

Επέκταση 

Μπορείτε να επεκτείνετε τη δραστηριότητα σχεδιάζοντας και άλλα υπόβαθρα ώστε να 

αλλάζετε πίστες όταν φτάνετε στο τέλος της προηγούμενης. 

 

 

Για διευκρινήσεις ή απορίες επικοινωνήστε με μήνυμα στο e-mail : margiri@outlook.com.gr 
 

 

Καλές δημιουργίες 

Να είστε υγιείς με την οικογένειά σας 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-3162
mailto:margiri@outlook.com.gr
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