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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Τν theVoice κε ρξήζε Scratch  

(ρξήζε δνκή αθνινπζίαο θαη εηζαγσγή ζηελ επαλάιεςε) 

 

 

Δραστηριότητα 1:  

Αξρηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζα  

ζπκκεηέρνπλ. Η εηθόλα πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε είλαη ε εμήο: 

 

Αιιάμηε ην ζθεληθό επηιέγνληαο από ην Νέν Υπόβαζξν ην εηθνλίδην    

 

θαη επηιέμηε από ην θάθειν ζαο ην αξρείν stage.jpg.  
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Σηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα εηζάγνπκε λέα αληηθείκελα, ηνλ Μηράιε θαη ηνλ Θέκε . 

Επηιέμηε από ην Νέν αληηθείκελν  ην εηθνλίδην    

 

θαη επηιέμηε από ην θάθειν ζαο ηα αξρεία s2.jpg θαη t2.jpg.  

Γηα λα βγάινπκε ην άζπξν πιαίζην από ηα αληηθείκελα, επηιέγνπκε ην αληηθείκελν 

θαη κεηά παηάσ ζηηο ελδπκαζίεο, επηιέγσ ηνλ θνπβά θαη ρξώκα ην θελό θαη θάλσ 

θιηθ ζην ιεπθό ζεκείν γύξσ από ηνλ ραξαθηήξα. 

 ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

   

Απνζεθεύζηε ην αξρείν κέζα ζην θάθειό ζαο κε όλνκα αξρείνπ theVoice. 
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Δραστηριότητα 2: 

Ο δηάινγνο πξέπεη λα μεθηλάεη από ηνλ Μηράιε κε ηε θξάζε “Γεηα ζνπ”. Σηε 

ζπλέρεηα ν Θέκεο λα αληαπνδίδεη ην ραηξεηηζκό ιέγνληαο “Γεηα ζνπ”. 

Οη εληνιέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε είλαη ε παξαθάησ: 

 

 

 

 Πνηα είλαη ε εληνιή πνπ ζαο βνήζεζε ώζηε λα γίλεηαη νκαιά ν δηάινγνο θαη ν 

Θέκεο λα ραηξεηά κεηά ην ραηξεηηζκό ηνλ Μηράιε ;  

 Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ δεπηεξνιέπησλ ζηελ εληνιή πεξίκελε; 

 

ημείωζη: δε ππέπει να ξεσνάηε ηην ηακηική αποθήκεςζη ηων επγαζιών. 
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Δραστηριότητα 3: 

Ο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο δπν ζηαξ ζπλερίδεηαη κε: 

 ηνλ Μηράιε λα ξσηάεη “Θέλειρ να Ραπάποςμε” γηα 1’’ 

 θαη ν Θέκεο λα απαληάεη “Ναι! Θα ήθελα! Το!!” γηα 1’’ 

 λα ππάξρεη 1’’ εζπρίαο 

 θαη ηνλ Μηράιε λα ιέεη “Ξεκινάμε με σοπό;” γηα 1’’ 

 θαη ν Θέκεο λα απαληάεη “ΟΚ! Πάμε..” γηα 1’’ 

 

Να ζπκπιεξώζεηε κε ηηο ζσζηέο εληνιέο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ν δηάινγνο. 

 

 Ο Δηάινγνο είλαη πνιύ γξήγνξνο, ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα 

πεγαίλεη πην νκαιά; 
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Δραστηριότητα 4: 

Μεηά ηνλ παξαπάλσ δηάινγν, ν Μηράιεο λα θάλεη 50 βήκαηα πξνο ηνλ Θέκε θαη ζα 

ηνλ ιέεη “Σπελαίνομαι!!!” γηα 1’’  θαη λα γπξίδεη ζηελ ζέζε ηνπ θαη κεηά ν Θέκεο λα 

θάλεη 50 βήκαηα πξνο ηνλ Μηράιεο θαη ζα ηνλ ιέεη “Τοο!!!” γηα 1’’ θαη λα γπξίδεη 

ζηελ ζέζε ηνπ, όιν απηό λα ην θάλνπλ 3 θνξέο ελαιιάμ. 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο παξαθάησ εληνιέο: 

 

 

 Πνηνπο αξηζκνύο αιιάμαηε ζε θάζε εληνιή θαη γηαηί; 

 Πνηεο εληνιέο επαλαιακβάλνληαη; 
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Δραστηριότητα 5: 

Οη εληνιέο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ ρνξό ηνπ Μηράιε θαη ηνπ Θέκε παξαπάλσ 

κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζην πιήζνο αλ ρξεζηκνπνηήζεηε κηα εληνιή πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ εηηθέηα “Έιεγρνο”.  

 

 Πξνζπαζήζηε λα βξείηε πνηα εληνιή είλαη απηή.  

 Πνην κέξνο ηεο εληνιήο θαζνξίδεη ην πιήζνο ησλ επαλαιήςεσλ; 

 Εηζάγεηαη ηελ παξαπάλσ εληνιή ζηα ζελάξηα ησλ δύν ζηαξ ώζηε εηζάγνληαο 

ηηο εληνιέο κηα θνξά λα επαλαιακβάλνληαη γηα 3 θνξέο. 

 Αιιάμηε ηελ επαλάιεςε ώζηε λα γίλεηε 5 θνξέο. 
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 Αληηθαηαζηήζηε ηελ εληνιή επαλάιεςεο πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε κε ηελ εληνιή 

πνπ αθνινπζεί, ζηνλ Μηράιε: 

 

 Τη ζπκβαίλεη ζηνλ Μηράιε ;  

 Πόηε ζα επηιέγεηε ηελ εληνιή «Γηα πάληα»;  

 Μεηαηξέςηε ηηο εληνιέο ηνπ Θέκε ώζηε λα εθηειεί ζπλέρεηα ρσξίο λα 

ζηακαηάεη. 
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Δραστηριότητα 6: 

Σηηο παξαπάλσ εληνιέο αο πξνζζέζνπκε θαη θάπνηεο άιιεο εληνιέο ώζηε λα θάλνπλ 

θαη ηνύκπεο ή θαη λα θάλνπλ άικαηα 

 

 

Επίζεο κπνξνύκε λα εηζάγνπκε θαη ηελ εληνιή γηα κεηαθίλεζε ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

 

αληί γηα ηελ εληνιή  

  


