
Γ΄ τάξη 

Γραφικά  

Δημιουργία παιχνιδιού 

 





 Κάνουμε κλικ στο πλήκτρο γραφικά 



 Εργαλεία 
ζωγραφικής 

 Ίχνος μολυβιού 

 Χρώμα μολυβιού 

 
 



 Χρησιμοποιώντας το εργαλείο γραμμή ζωγραφίστε το 
παρακάτω σχήμα 

 



 Δημιουργείστε τα κουμπιά 
 Α (για στρίβει αριστερά η χελώνα 
 Δ (για να στριβει δεξιά η χελώνα 
 Εναρξη (για να προχωρά η χελώνα) 

 
 

 



για Α 

  αριστερά 90  

τελος 

 

για Δ 

  δεξια 90 

Τελος 

 



για αφετηρία 

  θεσεθεση [-333 -120] 

  θεσεκατευθυνση 0 

Τελος 

 

για εναρξη 

   αφετηρία 

   μπ 6 

τελος 

Στη διαδικασία αφετηρία θα χρειαστεί να πειραματιστείτε με τις 
συντεταγμένες για να τοποθετήσετε τη χελώνα στη σωστή θέση 
Θυμηθείτε :  
το -333 είναι η συντεταγμένη στην οριζόντια κατεύθυνση (άξονας Χ΄Χ) 
το -120 είναι η συντεταγμένη στην κατακόρυφη κατεύθυνση (άξονας Υ΄Υ) 

 



 Δημιουργείστε μια χελώνα 

 

 Δοκιμάστε τα πλήκτρα σας 

 

 Τι αλλαγή χρειάζεται έτσι ώστε να προχωράει 
συνέχεια η χελώνα 



 Με την εντολή συνεχώς μια ομάδα εντολών 
εκτελείται συνέχεια.  

 Η ομάδα εντολών κλείνεται μέσα σε αγκύλες [ ]. 

 Πχ      συνεχώς [μπ 5 δε 90] 



 Αλλάξτε τη διαδικασία έναρξη με 

 
 
 
 
 
 

 Το παιχνίδι λειτουργεί κανονικά; 

  

για εναρξη 

   αφετηρία 

   συνεχως [μπ 6] 

τελος 



 Με την εντολή περίμενε η χελώνα σταματάει να 
κινείται για όσα δευτερόλεπτα δηλώσουμε. 

 Πχ   περίμενε 5 



 Αλλάξτε τη διαδικασία έναρξη με  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

για εναρξη 

   αφετηρία 

   συνεχως [μπ 6 περίμενε 1] 

τελος 



 Δεξί κλικ στη χελώνα 
 επεξεργασία  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Κάντε δεξί κλικ στο κόκκινο χρώμα 

 Επιλέξτε «επεξεργασία κόκκινο» 

 Πληκτρολογήστε τα παρακάτω 



για τοιχος 

      ανακοίνωση [Πρόσεχε !!!! χτύπησες τοίχο]  
      ολαστοπ 

τελος 

Η εντολή ολαστοπ τερματίζει τη 
λειτουργία του προγράμματός μας 



 



για νικη 

      ανακοίνωση [Μπράβο !!!! νίκησες]  

      ολαστοπ 

Τελος 



 Δημιουργήστε ένα μεταβολέα ταχύτητα με τιμές 
1 – 10.  

 Τροποποιείστε τη διαδικασία έναρξη έτσι ώστε η 
χελώνα να προχωρά όσα βήματα δείχνει ο 
μεταβολέας ταχύτητα 

 

για εναρξη 

   αφετηρία 

   μπ ταχύτητα 

τελος 



 Καλή διασκέδαση με το πρώτο σας παιχνίδι !!!!! 



 Στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης  

 eclass.sch.gr 

 Μάθημα  

 Γ Πληροφορική : Κεφάλαιο 2, Ο προγραμματισμός στην πράξη  

 Επιλογές μαθήματος 

 σύνδεσμος ΄Εγγραφα΄ 

 κατάλογος ΄Ασκησεις‘ 

 Άσκηση ΄4. Παιχνίδι λαβύρινθος΄ 



 Στο περιβάλλον του Microworlds Pro 

 Σχεδιάστε το λαβύρινθο 

 Γράψτε το πρόγραμμά σας 

 Αποθηκεύστε το πρόγραμμά σας 

 Στείλτε το αρχείο του στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
ganidoud@sch.gr  


