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Φύλλο εργασίας 
Γραζηηριόηηηα 1

η
 

Αλνίμηε ην παηρλίδη ΜΗΧΑΝΑΚΙΑΣ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο 

θαη δνθηκάζηε λα θαηαλνήζεηε πσο ιεηηνπξγεί πεηξακαηηδόκελνη γηα 5 ιεπηά.  

 
 

Πεξηγξάςηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ! 

 

 

Γραζηηριόηηηα 2η 
1. Με αλνηρηό ην πεξηβάιινλ ηνπ παηρληδηνύ πνπ κόιηο παίμαηε, παηήζηε ην 

πιήθηξν Home. 

2. Επηιέμηε «Νέος κενός κόζμος» από 

ην Αξρηθό Μελνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Χξεζηκνπνηήζηε ηε «Βούρηζα εδάθοσς» γηα λα 

θηηάμεηε ην δηθό ζαο θόζκν. 

 

 

 

 

4. Χξεζηκνπνηήζηε ηα εξγαιεία «πάνω/κάηω» 

θαη «ίζιωζε» γηα λα δώζεηε αλάγιπθε 

κνξθή ζηνλ θόζκν ζαο. 

 

 

 

5. Επηιέμηε ην «Δργαλείο ανηικειμένων»  

 

 

6. Κάληε αξηζηεξό θιηθ ζην ζεκείν ηνπ 

εδάθνπο πνπ επηζπκείηε λα εηζάγεηε ην 

αληηθείκελό ζαο, θαη από ηελ παιέηα 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα εκθαληζηεί επηιέμηε ηε 

μητανή. 

 

 

 

 

7. Παηήζηε ην «ζπιηάκι» πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά ζηελ νζόλε ζαο θαη 

απνζεθεύζηε ηνλ θόζκν ζαο κε όλνκα «ΠΑΙΧΝΙΓΙ» 
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Γραζηηριόηηηα 3η 

1. Αλνίμηε ην Kodu θαη παηήζηε ζηελ επηινγή «Σσνέτεια»  

2. Επηιέμηε ην «Εξγαιείν αληηθεηκέλσλ» θαη παηήζηε δεμί θιηθ πάλσ ζηε κεραλή  

θαη «Προγραμμαηιζμός» 

3. Παηήζηε θιηθ ζην πξώην + θαη θιηθ ζην Πληκηρολόγιο  

 

 

 

 

4. Παηήζηε αξηζηεξό θιηθ ζην πξώην +  θαη κεηά ζηελ επηινγή 

«Βελάκια» 

5. Παηήζηε ζην δεύηερο + θαη κεηά ζηελ επηινγή «Κινήζοσ» 

6. Παηήζηε ην πιήθηξν “Esc” θαη κεηά ζηελ επηινγή play  

7. Δνθηκάζηε λα δείηε αλ θηλείηαη ε κεραλή, παηώληαο ηα βειάθηα 

8. Αθνύ παηήζεηε ην πιήθηξν “Esc” πξνζζέζηε λέα αληηθείκελα 

επηιέγνληαο ην «Δργαλείο ανηικειμένων» θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

αληηθείκελα (3 θέξκαηα θαη δύν αζηέξηα), όπσο βιέπεηε ζηηο παξαθάησ εηθόλεο. 

Γηα λα πξνζηεζεί ην επόκελν αληηθείκελν κεηά ην πξώην, παηήζηε δεμί θιηθ ζην 

έδαθνο θαη "Προζθήκη ανηικειμένοσ" 

 

9. Μεγαιώζηε ηα αληηθείκελα πνπ εηζάγαηε ζην πξνεγνύκελν βήκα θάλνληαο 

δεμί θιηθ πάλσ ηνπο θαη "Αλλαγή Μεγέθοσς"  

10. Παηήζηε θιηθ ζην θάησ-πξώην + θαη βάδνληαο ηηο εληνιέο πνπ 

θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο: 
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11. Δώζηε ηε δπλαηόηεηα ζηε κεραλή, θάζε 

θνξά πνπ ρηππάεη ζε έλα θέξκα λα καδεύεη 

5 βαζκνύο  

12. Επαλαιάβεηε ηα δύν ηειεπηαία βήκαηα 

έηζη ώζηε θάζε θνξά πνπ ρηππάεη ε 

κεραλή ζε έλα αζηέξη λα καδεύεη 10 

βαζκνύο  

 

13. Παηήζηε ην πιήθηξν “Esc” θαη κεηά ζηελ 

επηινγή play  γηα λα παίμεηε ην 

παηρλίδη 

14. Αθνύ παηήζεηε ην πιήθηξν “Esc”, ξπζκίζηε ηε κεραλή θάζε θνξά πνπ 

ρηππάεη ζε αζηέξη ή θέξκα λα ηα ηξώεη. 

15. πξνζζέζηε λέα αληηθείκελα επηιέγνληαο ην «Δργαλείο ανηικειμένων» θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηo αληηθείκελν κανόνι. Πξνγξακκαηίζηε ην σο εμήο:  

 

16. Πξνγξακκαηίζηε αθόκε κία ηδηόηεηα ζηε μητανή  σο εμήο: 

 

 

17. Παηήζηε ην πιήθηξν “Esc” θαη κεηά ζηελ επηινγή play  γηα λα παίμεηε ην 

παηρλίδη 

18. Απνζεθεύζηε ηηο αιιαγέο ζηνλ θόζκν ζαο. 

 

 

 

 
 
Γραζηηριόηηηα 4η 

1.  Αλνίμηε ην αξρείν kodutest πνπ βξίζθεηαη ζηε επηθάλεηα εξγαζίαο. 
Απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο θαη ζην ηέινο παηήζηε ην 
πιήθηξν prntscr 

2. Αλνίμηε ην πξόγξακκα δωγξαθηθήο θαη παηήζηε δεμί θιηθ + 
επηθόιιεζε 

3. Απνζεθεύζηε ην ζην θάθειν εξγαζίαο ζαο κε όλνκα kodutest -Χ, 
όπνπ Χ ν αξηζκόο ηνπ Υπνινγηζηή ζαο 

 

 


