
Σχέδιο παιχνιδιού – Paint with Butterflies

Στόχος

Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι να δημιουργήσουμε έναν πίνακα ζωγραφικής πετώντας χρώμα με 
ένα κανόνι πάνω σε πεταλούδες που πετάνε στον καμβά μας.

Χαρακτήρες

Κανόνι: Ελέγχεται από τον παίκτη και πετάει χρώμα στον καμβά.

Μπάλες μπογιάς: Εκτοξεύονται από το κανόνι

Πεταλούδες: Πετάνε πάνω στον καμβά και ο παίκτης προσπαθεί να τις σημαδέψει με το κανόνι

Πίστες

Υπάρχει μόνο μία πίστα στην οποία ο παίκτης ζωγραφίζει με το κανόνι μέχρι να τελειώσουν οι ζωές 
του.

Έλεγχος

Ο παίκτης ελέγχει την περιστροφή του κανονιού (η θέση του παραμένει σταθερή) με το ποντίκι. Το 
κανόνι στρίβει προς την κατεύθυνση που δείχνει το ποντίκι. Η εκτόξευση της μπογιά από το κανόνι 
γίνεται με το αριστερό κλικ του ποντικιού.

Ροή παιχνιδιού - αλληλεπιδράσεις

1. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι ο καμβάς καθαρίζει και ο παίκτης έχει 4 ζωές.

2. Ο παίκτης ελέγχει την περιστροφή του κανονιού με το ποντίκι. 

3. Μια πεταλούδα τυχαίου μεγέθους και χρώματος ξεκινάει από το αριστερό άκρο της οθόνης (σε 
τυχαίο ύψος) και πετάει μέχρι το δεξί άκρο της.

4. Αν ο παίκτης πατήσει το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού, το κανόνι ρίχνει μια μπάλα μπογιάς η 
οποία έχει το μέγεθος και το χρώμα που έχει η πεταλούδα που πετάει εκείνη την στιγμή στην 
οθόνη.

5. Αν η μπάλα μπογιάς πετύχει την πεταλούδα, η πεταλούδα εξαφανίζεται και μια στάμπα στο 
μέγεθος και το χρώμα της αποτυπώνεται στον καμβά.

6. Αν η μπάλα μπογιάς δεν πετύχει την πεταλούδα συνεχίζει μέχρι τα όρια της οθόνης και μετά 
εξαφανίζεται.

7. Αν ο παίκτης δεν καταφέρει να πετύχει την πεταλούδα και αυτή φτάσει στο δεξί άκρο της οθόνης
τότε χάνει μια ζωή.

8. Μόλις η πεταλούδα φτάσει το δεξί άκρο της οθόνης ή χτυπηθεί από μπάλα μπογιάς εξαφανίζεται
και μια νέα πεταλούδα τυχαίου μεγέθους και χρώματος εμφανίζεται από το αριστερό άκρο της 
οθόνης.

9. Το παιχνίδι τελειώνει μόλις τελειώσουν και οι 4 ζωές του παίκτη.



Πόροι που θα χρειαστούν

• Γραφικά:
◦ Η μορφή του κανονιού (θα την ζωγραφίσουμε στο Scratch)
◦ Το σχέδιο του καμβά της πίστας
◦ Η ένδειξη για τις ζωές που απομένουν (θα το ζωγραφίσουμε στο Scratch)
◦ Η μπάλα μπογιάς (θα την ζωγραφίσουμε στο Scratch)
◦ Η πεταλούδα (θα την διαλέξουμε από τις έτοιμες μορφές του Scratch)

• Πολυμέσα
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση που πετυχαίνουμε την πεταλούδα.
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση που χάνουμε ζωή.
◦ Μια μουσική υπόκρουση που θα ακούγεται καθώς ο παίκτης παίζει το παιχνίδι.
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