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Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου
Τίτλος: Γνωριμία με το Scratch – Το ψαράκι

Σύντομη περιγραφή: Ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό σενάριο για την χρήση του Scratch και την εκ-
μάθηση απλών προγραμματιστικών δομών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχεδιάσουν
ένα σκηνικό το οποίο να αναπαριστά τον βυθό της θάλασσας και ένα ψάρι ως τον χαρακτήρα της
ιστορίας. Καλούνται να προγραμματίσουν με την βοήθεια του εκπαιδευτικού το ψάρι, ώστε να κι-
νείται  στην οθόνη και  να  αντιδρά σε  συγκεκριμένα συμβάντα.  Το εκπαιδευτικό  σενάριο εφαρ-
μόστηκε σε μαθητές της Β΄ τάξης δημοτικού, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας κατά
το σχολικό έτος 2015-2016.

Γνωστικές περιοχές: Πληροφορική, Προγραμματισμός.

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Β, Γ Δημοτικού.

Εκτιμώμενη διάρκεια: Το εκπαιδευτικό σενάριο έχει εκτιμώμενη διάρκεια δυο διδακτικές ώρες.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες των μαθητών
Το σενάριο είναι εισαγωγικό στην χρήση του Scratch και στις έννοιες του προγράμματος, των συμ-
βάντων και των ενεργειών και δεν απαιτούνται ιδιαίτερες πρότερες γνώσεις. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες στις οποίες έγινε η εφαρμογή του σεναρίου είχαν ήδη εμπλακεί με το Στούντιο Κώδικα
(https://studio.code.org) και είχαν λύσει προβλήματα που σχετίζονται με την δημιουργία προγραμ-
μάτων.

Σκοπός και στόχοι
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να εισάγει τους μαθητές στο περιβάλλον του
Scratch και στον τρόπο δημιουργίας έργων σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να:

• είναι σε θέση να δημιουργούν και να επεξεργάζονται σκηνικά στο Scratch,

• μπορούν να δημιουργούν και να επεξεργάζονται χαρακτήρες στο Scratch,

• κατανοήσουν την διαφορά σκηνικού και χαρακτήρα,

• είναι σε θέση να γράφουν απλά σενάρια στο Scratch ακολουθώντας οδηγίες,

• κατανοήσουν την διαφορά μεταξύ ενός σεναρίου που εκτελείται συνέχεια και ενός σεναρίου
που περιμένει ένα συμβάν για να ενεργοποιηθεί,

• είναι σε θέση να πειραματίζονται αλλάζοντας εντολές σε σενάρια που έχουν ήδη φτιάξει.

Οργάνωση τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2 ατόμων και η κάθε ομάδα πρέπει να έχει στην διάθεση της
έναν Η/Υ με εγκατεστημένο το Scratch 1.4 ή άλλη νεώτερη έκδοση. Επίσης θα χρειαστεί Η/Υ και
projector για τον εκπαιδευτικό.

https://studio.code.org/
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Περιγραφή σεναρίου

Προεργασία

Πριν την έναρξη του μαθήματος φροντίζουμε να έχουμε ήδη δημιουργήσει στο Scratch ένα έργο με
το βασικό αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουν οι μαθητές. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο
σε μορφή sb  που διανέμεται μαζί με το εκπαιδευτικό σενάριο, στο οποίο ο χαρακτήρας (ένα ψα-
ράκι) κινείται διαρκώς στην οθόνη (δεξιά-αριστερά) και όταν κάνουμε κλικ πάνω του αλλάζει το
χρώμα του, ενώ παράλληλα ακούγεται και ένας ήχος.

1η φάση: Εισαγωγή

1. Ανοίγουμε το αρχείο το οποίο έχουμε ήδη έτοιμο στο Scratch και το εκτελούμε. Ζητάμε από
τα παιδιά να μας περιγράψουν αν μπορούν τι παρατηρούν στην οθόνη (το ψαράκι επανα-
λαμβάνει συνέχεια την ίδια κίνηση: κινείται δεξιά μέχρι να φτάσει στο τέλος της σκηνής και
μετά αριστερά μέχρι πάλι να φτάσει στο τέλος της σκηνής). 

2. Ζητάμε από κάποιο παιδί να έρθει στον υπολογιστή μας και ενώ συνεχίζει να τρέχει το έργο
στο Scratch του ζητάμε να προσπαθήσει να κάνει κλικ με το ποντίκι στο ψαράκι. Ρωτάμε τα
παιδιά να μας πουν τι παρατηρούν (κάθε φορά που γίνεται κλικ στο ψαράκι, αυτό αλλάζει
χρώμα ενώ ακούγεται και ένας ήχος).

3. Ζητάμε από το παιδί που έχουμε ήδη στον υπολογιστή μας να προσπαθήσει να κάνει και αλ-
λού κλικ μέσα στον βυθό μήπως γίνεται και κάτι άλλο και εστιάζουμε την προσοχή της
τάξης στο γεγονός ότι μόνο το ψαράκι αντιδρά αν κάνουμε κλικ πάνω του.

2η φάση: Δημιουργία σκηνικού

4. Ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανοίξουν το Scratch και να χρησιμοποιήσουν
το ψαλίδι για να σβήσουν την γάτα, που εμφανίζεται εξ' ορισμού σε κάθε νέο έργο. Παράλ-
ληλα ξεκινάμε και εμείς από τον υπολογιστή μας ένα νέο έργο στο Scratch. 

5. Εστιάζουμε αρχικά στο σκηνικό. Εδώ θα πρέπει να ζωγραφίσουμε το βυθό της θάλασσας.
Θυμίζουμε στα παιδιά πως το ψαράκι ήταν το μόνο που είχε κίνηση και αντιδρούσε στα
κλικ του ποντικιού. Το σκηνικό μας θα περιέχει μόνο αντικείμενα που είναι ακίνητα.

6. Επιδεικνύουμε την διαδικασία δημιουργίας νέου υπόβαθρου και ζητάμε από τα ζευγάρια
των μαθητών να δημιουργήσουν τα δικά τους.  Παράλληλα ζωγραφίζουμε και  εμείς  ένα
υπόβαθρο, ενώ βοηθάμε τις ομάδες που δυσκολεύονται με τα εργαλεία ζωγραφικής.

7. Μόλις ολοκληρώσουν οι ομάδες την δημιουργία του υπόβαθρου τους ζητάμε να το ονο-
μάσουν θάλασσα.

3η φάση: Δημιουργία χαρακτήρα

8. Δείχνουμε στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζωγραφίσουν έναν νέο χαρα-
κτήρα στο Scratch.  Τους ζητάμε να ζωγραφίσουν ένα ψάρι. Παράλληλα ζωγραφίζουμε και
εμείς τον χαρακτήρα στον υπολογιστή μας και βοηθάμε τις ομάδες που δυσκολεύονται.
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9. Ζητάμε από όλες τις ομάδες να ονομάσουν τον χαρακτήρα που ζωγράφισαν ψάρι. Εστιάζου-
με τώρα στην διαφορά που έχει ο χαρακτήρας από το υπόλοιπο σκηνικό. Δείχνουμε στα παι-
διά ότι μπορούν να μετακινήσουν τον χαρακτήρα σε όποιο σημείο του σκηνικού θέλουν,
ενώ τους παρουσιάζουμε και τα εργαλεία της μεγέθυνσης και της σμίκρυνσης του χαρακτή-
ρα.

4η φάση: Δημιουργία σεναρίου κίνησης

10. Δείχνουμε στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο θα φτιάξουν το
σενάριο που κινεί το ψάρι στην οθόνη. Δεν είναι ανάγκη αυτή
τη στιγμή να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για τις εντολές
που χρησιμοποιούμε. Εξηγούμε στους μαθητές πως το συγκε-
κριμένο σενάριο κινεί το ψάρι συνέχεια και όταν αυτό φτάνει
στην άκρη του σκηνικού αναπηδά. Τονίζουμε πως αφού έχουμε αυτές τις δυο εντολές μέσα
σε μια “αγκαλιά για πάντα” θα εκτελούνται συνέχεια.

11. Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν το σενάριο ζητάμε να το εκτελέσουν πατώντας την πράσι-
νη σημαία εκκίνησης. Ρωτάμε τα παιδιά μήπως μπορούν να μαντέψουν τι να πειράξουμε για
να κάνουμε το ψάρι να κινείται πιο γρήγορα ή πιο αργά (αλλαγή των βημάτων κίνησης).
Τους ενθαρρύνουμε να δοκιμάσουν διάφορες τιμές για βήματα.

5η φάση: Δημιουργία σεναρίου αλληλεπίδρασης με το ποντίκι

12. Θυμίζουμε στα παιδιά πως στο αρχικό έργο που τους δείξαμε το ψάρι άλλαζε χρώμα και
ακουγόταν και  ένας  ήχος μόλις  κάναμε κλικ πάνω του.  Τους  ζητάμε να δοκιμάσουν να
κάνουν κλικ στο ψάρι για να ελέγξουν αν γίνεται κάτι. Στις αρνητικές απαντήσεις που θα
διατυπώσουν οι μαθητές εξηγούμε πως ακόμα δεν αντιδρά το δικό μας ψάρι γιατί δεν του
έχουμε πει τι να κάνει.

13. Δηλώνουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες πως πρέπει να
φτιάξουμε ένα νέο σενάριο, το οποίο θα πρέπει να λέει στο
ψάρι να αλλάζει χρώμα και να παίζει έναν ήχο μόλις γίνει
κλικ πάνω του με το ποντίκι. Τους κατευθύνουμε στην κα-
τηγορία των εντολών ελέγχου (κίτρινα) και τους ζητάμε να
ψάξουν με ποια εντολή από τις τρεις πρώτες θα πρέπει να
ξεκινάει το σενάριο.

14. Τώρα κατευθύνουμε τους μαθητές στην κατηγορία εντολών
όψεις (μωβ) και τους ζητάμε να ανακαλύψουν την εντολή
που αλλάζει το χρώμα. Ζητάμε από τα παιδιά να την τοπο-
θετήσουν κάτω από την εντολή “όταν στο ψάρι γίνει κλικ”.

15. Τέλος κατευθύνουμε τα παιδιά στην κατηγορία εντο-
λών ήχος (ροζ) και τους ζητάμε να πάρουν την εντο-
λή  παίξε  τύμπανο  και  να  την  τοποθετήσουν  κάτω
από την αλλαγή χρώματος.
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16. Ζητάμε από όλες τις ομάδες να τρέξουν πάλι το έργο τους και να δοκιμάσουν να κάνουν
κλικ πάνω στο ψάρι.

6η φάση: Πειραματισμοί

17. Ζητάμε από τις ομάδες να πειραματιστούν με το έργο τους, αλλάζοντας το εφέ από χρώμα
σε ότι άλλο θέλουν, τον ήχο του τυμπάνου καθώς και την ταχύτητα κίνησης του ψαριού. Εν-
θαρρύνουμε τα παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν και νέες εντολές να το κάνουν. Δίνουμε
αρκετά λεπτά στις ομάδες να πειραματιστούν και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να σηκώνο-
νται και να πηγαίνουν σε άλλους υπολογιστές για να δουν τι κάνουν οι συμμαθητές τους.

18. Αν κάποια ομάδα ανακαλύψει μια νέα εντολή τους ζητάμε να έρθουν στον υπολογιστή μας
και να δείξουν σε όλη την τάξη την ανακάλυψη τους.

7η φάση: Κλείσιμο

19. Ζητάμε από τα παιδιά να αποθηκεύσουν το έργο τους και δείχνουμε τον τρόπο από τον υπο-
λογιστή μας.

20. Κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση για το τι κάναμε σήμερα εστιάζοντας στις διαφορές σκη-
νικού – χαρακτήρα, καθώς επίσης και στα σενάρια που εκτελούνται διαρκώς με τα σενάρια
που εκτελούνται μόνο όταν συμβεί κάτι.

Αναμενόμενες δυσκολίες

Η εφαρμογή του σεναρίου έγινε σε μαθητές και μαθήτριες που είχαν ήδη χρησιμοποιήσει το Στού-
ντιο Κώδικα (https://studio.code.org) και είχαν εξοικειωθεί με τις εντολές -μπλοκ για την συγγραφή
σεναρίων. Αν δεν υπάρχει αυτή η πρότερη εξοικείωση θα απαιτηθεί λίγη παραπάνω ώρα στο να επι-
δείξουμε τον τρόπο τοποθέτησης των εντολών μπλοκ στα σενάρια.

Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τις πρότερες δεξιότητες τους στην χρήση προγραμμάτων
ζωγραφικής κυμαίνεται και η ώρα που πρέπει να διατεθεί για την ζωγραφική του σκηνικού και του
χαρακτήρα. 

Όταν ζητήσουμε από τους μαθητές να πειράξουν τα βήματα κίνησης του ψαριού είναι πιθανόν να
βρεθούν αρκετά παιδιά που θα θέλουν να κάνουν το ψάρι να πάει πολύ γρήγορα και θα δοκιμάζουν
μεγάλους αριθμούς. Όταν ο αριθμός των βημάτων ξεπεράσει το 300 το ψάρι κινείται τόσο γρήγορα
που φαίνεται σαν να υπάρχουν 2 ψάρια στα δύο άκρα του σκηνικού.   

Γιάννης Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
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