
Σχέδιο παιχνιδιού – Time Race

Στόχος

Βασικός στόχος του παιχνιδιού είναι να οδηγήσουμε τον ήρωα έξω από όλους τους λαβύρινθους στον 
μικρότερο δυνατό χρόνο και να πετύχουμε νέο ρεκόρ (λιγότερος χρόνος).

Χαρακτήρες

Στο παιχνίδι υπάρχει μόνο ένας χαρακτήρας που ελέγχεται από τον παίκτη.

Πίστες

Το παιχνίδι μας θα έχει τέσσερις πίστες, η κάθε μία από τις οποίες είναι και ένας λαβύρινθος. Κάθε 
πίστα έχει μια πόρτα που οδηγεί στην επόμενη, εκτός από την τελευταία που έχει την τελική έξοδο.

Έλεγχος

Ο έλεγχος του ήρωα θα γίνεται με τα βελάκια του πληκτρολογίου προς όλες τις κατευθύνσεις (πάνω, 
κάτω, δεξιά, αριστερά).

Ροή παιχνιδιού - αλληλεπιδράσεις

1. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι ο χαρακτήρας τοποθετείται στην αρχή της πίστας.

2. Ο χαρακτήρας μας κινείται από τον χρήστη με τα βελάκια με σκοπό να φτάσει στην έξοδο της 
πίστας.

3. Αν ο χαρακτήρας μας ακουμπήσει στους τοίχους του λαβύρινθου ξαναγυρνάει στην αρχή της 
πίστας.

4. Αν ο χαρακτήρας μας ακουμπήσει στην πόρτα εξόδου της πίστας πηγαίνει στην επόμενη πίστα.

5. Αν ο χαρακτήρας μας ακουμπήσει στην πόρτα της τελευταίας πίστας το παιχνίδι τελειώνει.

6. Αν έχει κάνει νέο ρεκόρ χρόνου εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβράβευσης αλλιώς εμφανίζεται το 
μήνυμα τερματισμού του παιχνιδιού.

Πόροι που θα χρειαστούν

• Γραφικά:
◦ Η μορφή του χαρακτήρα (θα την επιλέξουμε από τις έτοιμες μορφές του Scratch)
◦ Το σχέδιο κάθε πίστας (θα τα ζωγραφίσουμε στο Scratch)
◦ Το μήνυμα για νέο ρεκόρ (θα το ζωγραφίσουμε στο Scratch)
◦ Το μήνυμα για το τέλος του παιχνιδιού (θα το ζωγραφίσουμε στο Scratch)

• Πολυμέσα
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση που ο χαρακτήρας μας τρακάρει με τον τοίχο.
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση που ο χαρακτήρας περνάει στην επόμενη πίστα.
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση που ο παίκτης κάνει νέο ρεκόρ.
◦ Έναν ήχο για την περίπτωση το παιχνίδι τελειώνει χωρίς νέο ρεκόρ.
◦ Μια μουσική υπόκρουση που θα ακούγεται καθώς ο παίκτης παίζει το παιχνίδι.
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