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Ειςαγωγή ςτο περιβάλλον του Scratch 

Φφλλο εργαςίασ 

Το Scratch ζχει αναπτυχκεί ςτο MIT Media Lab και με αυτό μποροφμε να φτιάχνουμε τισ 

δικζσ μασ διαδραςτικζσ ιςτορίεσ, τα δικά μασ παιχνίδια εφκολα και γριγορα. Παράλλθλα, 

ερχόμαςτε ςε επαφι με τισ βαςικζσ αρχζσ του προγραμματιςμοφ. 

Η λογικι του Scratch μοιάηει με τθν εκτζλεςθ ενόσ κεατρικοφ ζργου. Υπάρχει ζνα ι 

περιςςότερα ςκηνικά, πάνω ςτα οποία τοποκετοφνται αντικείμενα που εκτελοφν κάποιο 

ςενάριο, δθλ. κάποιεσ εντολζσ. 

Για να δθμιουργιςουμε ζνα ζργο ςε Scratch πρζπει να επιςκεφτοφμε τθ διεφκυνςθ 

http://scratch.mit.edu και να δθμιουργιςουμε λογαριαςμό. (Αυτό απαιτείται την πρώτη 

φορά. Έπειτα πρζπει να κάνετε ςφνδεςη και να δίνετε τα ςτοιχεία ςασ.) 

1. Επιλζξτε πάνω δεξιά Εγγραφή. 

2. Συμπλθρώςτε το επικυμθτό Όνομα χρήςτη και Κωδικό πρόςβαςησ και τα υπόλοιπα 

ςτοιχεία που ηθτοφνται. 

 

 

Έπειτα πρζπει να γίνει κλικ ςτο κουμπί Δημιουργία για να εμφανιςτεί θ πιο κάτω βαςικι 

οκόνθ. 

Η οκόνθ χωρίηεται ςε 6 βαςικζσ περιοχζσ. Αυτζσ είναι: 

1. Η γραμμι μενοφ 

2. Η ςκθνι 

3. Η λίςτα αντικειμζνων που απαρτίηουν τθ ςκθνι 

4. Οι καρτζλεσ  
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5. Η παλζτα εντολών 

6. Η περιοχι ςεναρίων 

 

 

 

Το βαςικότερο τμιμα του Scratch είναι θ περιοχι 2, δθλ. θ ςκθνι. Εκεί τοποκετοφνται όλα 

τα αντικείμενα που ςυμμετζχουν ςτο ζργο. Στθν παραπάνω εικόνα ςυμμετζχει μόνο το 

γατάκι (το βαςικό αντικείμενο του Scratch – αποτελεί και το λογότυπο του εργαλείου). 

 

Για να δώςουμε μια εντολι ςτο γατάκι, πρζπει να εντοπίςουμε τθν εντολι που μασ 

ενδιαφζρει ςτο ςθμείο 5 και να τθ ςφρουμε ςτο ςθμείο 6. Έπειτα με κλικ ςτο εικονίδιο  

γίνεται εκτζλεςθ τθσ εντολισ ι των εντολών. 

 

Δραστηριότητα 

Πρζπει να είμαςτε ςυνδεδεμζνοι ςτο http://scratch.mit.edu 

Πατάμε το κουμπί Δημιουργία. 

Επιλζγουμε τθν κατθγορία εντολών   ςτθν περιοχι 5. Προςοχι ςτθν περιοχι 4 

πρζπει να είναι επιλεγμζνθ θ καρτζλα Σενάρια. 

Εντοπίηουμε το τουβλάκι (εντολι) .  

Κάνουμε κλικ και το ςφρουμε ςτθν περιοχι 6. 
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Επιλζγουμε τθν κατθγορία εντολών   ςτθν περιοχι 5. Προςοχι ςτθν περιοχι 4 

πρζπει να είναι επιλεγμζνθ θ καρτζλα Σενάρια. 

Εντοπίηουμε το τουβλάκι (εντολι) .  

Κάνουμε κλικ και το ςφρουμε ςτθν περιοχι 6, κάτω από το προθγοφμενο τουβλάκι, ώςτε να 

ενωκοφν. Κάνουμε κλικ ςτο Hello!, το διαγράφουμε και γράφουμε Γεια ςου. 

Τελικά τα τουβλάκια πρζπει να εμφανίηονται όπωσ ςτθν ακόλουκθ εικόνα. 

 

 

Έπειτα κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο   και γίνεται εκτζλεςθ των εντολών. Το αποτζλεςμα 

τθσ εκτζλεςθσ είναι το γατάκι να μασ χαιρετά για 2 δευτερόλεπτα. 

 

 

 


