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Ταυτότητα εκπαιδευτικού σεναρίου
Τίτλος: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι

Σύντομη περιγραφή: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για την διδασκαλία των συμβάντων και ενεργειών
στον προγραμματισμό, με την χρήση του Scratch.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να δη-
μιουργήσουν έναν χαρακτήρα (πολύχρωμο σκαθάρι), ο οποίος θα αντιδρά σε συμβάντα του πλη-
κτρολογίου και θα κινείται στον χώρο αφήνοντας πίσω του χρώμα. Το εκπαιδευτικό σενάριο εφαρ-
μόστηκε σε μαθητές της Γ΄ τάξης δημοτικού, στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας κατά
το σχολικό έτος 2015-2016.

Γνωστικές περιοχές: Πληροφορική, Προγραμματισμός.

Τάξη στην οποία απευθύνεται: 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 των συμβάντων πληκτρολογίου. Καλό είναι να υπάρχει
μια προηγούμενη επαφή με το περιβάλλον προγραμματισμού στο Scratch. Οι μαθητές και οι μαθή-
τριες στις οποίες έγινε η εφαρμογή του σεναρίου είχαν ήδη χρησιμοποιήσει το Scratch σε πιο απλές
εργασίες και είχαν εμπλακεί με το Στούντιο Κώδικα (https://studio.code.org) λύνοντας προβλήματα
που σχετίζονται με την δημιουργία προγραμμάτων.

Σκοπός και στόχοι
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους μηχανισμούς συμ-
βάντων – ενεργειών στον προγραμματισμό. 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 τα συμβάντα πληκτρολογίου,

• είναι σε θέση γράφουν σενάρια ενεργειών για συμβάντα πληκτρολογίου στο Scratch,

• είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εντολές κίνησης και κατεύθυνσης στο Scratch,

• είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις εντολές πένας στο Scratch,

• 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

Ετοιμάζουμε στο μυαλό μας μια μικρή ιστορία μυθοπλασίας που θα χρησιμοποιήσουμε στην εισα-
γωγή του μαθήματος για να τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών. Για παράδειγμα: Μια φορά και
έναν καιρό υπήρχε ένα πολύχρωμο σκαθάρι, το οποίο ζούσε στις μεγάλες πεδιάδες της πολύχρωμης
χώρας και είχε πάνω του όλα τα χρώματα. Κάποτε ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι και αφού προχώρησε
για πολλούς μήνες έφτασε στην χώρα του μαύρου, όπου τα πάντα εκεί ήταν σκοτεινά και χρώμα δεν
υπήρχε πουθενά. Όλοι οι κάτοικοι της χώρας του μαύρου ήταν κατσούφηδες και δεν είχαν δει χρώμα
στην ζωή τους. Καθώς είδαν ότι το σκαθάρι ήταν γεμάτο χρώμα του ζήτησαν να τους δώσει λίγο για
να βάλουν στην χώρα τους και την ζωή τους.

1η φάση: Εισαγωγή

Ξεκινάμε με μια εισαγωγή για το έργο που θα φτιάξουμε. Αναφέρουμε την ιστορία που έχουμε ήδη
φτιάξει στα παιδιά.

2η φάση: Δημιουργία χαρακτήρα και σκηνικού

Ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανοίξουν το Scratch και να χρησιμοποιήσουν το ψα-
λίδι για να σβήσουν την γάτα, που εμφανίζεται εξ' ορισμού σε κάθε νέο έργο. 

Δείχνουμε  στους  μαθητές  αν  δεν  θυμούνται  τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να ζωγραφίσουν έναν
νέο χαρακτήρα στο Scratch. Τους ζητάμε να ζωγρα-
φίσουν ένα σκαθάρι το οποίο να έχει πολλά χρώμα-
τα αλλά ένα κυρίαρχο χρώμα (πχ κόκκινο). Επίσης
τους ζητάμε να μην χρησιμοποιήσουν καθόλου μαύ-
ρο χρώμα (αυτό είναι σημαντικό γιατί θα κάνουμε
το σκηνικό μας μαύρο). Παράλληλα ζωγραφίζουμε
και εμείς τον χαρακτήρα στον υπολογιστή μας και
βοηθάμε τις ομάδες που δυσκολεύονται. Ζητάμε από
όλες τις ομάδες να ονομάσουν τον χαρακτήρα που ζωγράφισαν “Σκαθάρι”. 

Αφού δημιουργήσουμε τον χαρακτήρα, ζητάμε από τους μαθητές να μεταφερθούν στο σκηνικό και
να αλλάξουν το υπόβαθρο από άσπρο σε εντελώς μαύρο.

3η φάση: Δημιουργία σεναρίων κίνησης

Ζητάμε από όλες τις ομάδες να προσθέσουν στα σενάρια του σκαθαριού την εντολή “κινήσου 10
βήματα” και να την εκτελέσουν με διπλό κλικ. Ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν προς τα που κινείται
κάθε φορά το σκαθάρι. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαπιστώνουν πως πάντα ο χαρακτήρας μας κι-
νείται προς τα δεξιά. 

Ζητάμε από τα παιδιά να γυρίσουν με το ποντίκι τους την
μπλε γραμμή κατεύθυνσης που βρίσκεται  στις ιδιότητες
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του χαρακτήρα μας σε όποια κατεύθυνση θέλουν και μετά να εκτελέσουν πάλι την εντολή “κινήσου
10 βήματα”. Τώρα το σκαθάρι κινείται προς την κατεύθυνση στην
οποία το έχουν γυρίσει.

Ζητάμε από τους μαθητές να βρουν την εντολή “δείξε στην κατεύ-
θυνση 90” από την κατηγορία της κίνησης και να την ενώσουν με
την εντολή “κινήσου 10 βήματα”. Ζητάμε να τις εκτελέσουν με δι-
πλό κλικ και τους ρωτάμε σε ποια κατεύθυνση κινήθηκε το σκαθάρι (δεξιά).

Ζητάμε από τα παιδιά να αντιγράψουν τις δυο αυτές
εντολές άλλες 3 φορές. Τους δείχνουμε πως αν ανοί-
ξουμε το βέλος δίπλα από την κατεύθυνση μπορού-
με να την αλλάξουμε σε πάνω – κάτω – δεξιά – αρι-
στερά.  Τους  ζητάμε  να  έχουν  σε  κάθε  αντίγραφο
των δυο εντολών μια από αυτές τις κατευθύνσεις.

Ζητάμε από τις ομάδες να μετακινηθούν στην κατηγορία εντολών
του ελέγχου και να βρουν το συμβάν “Όταν το πλήκτρο κενό πατη-
θεί”. Τους δείχνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάξου-
με το πλήκτρο από κενό σε κάποιο άλλο του πληκτρολογίου. Ζη-
τάμε από τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το συμβάν αυτό 4 φορές
στις ήδη υπάρχουσες εντολές ώστε το σκαθάρι να κινείται δεξιά,
αριστερά, πάνω και κάτω με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Τους
αφήνουμε λίγο χρόνο να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν μόνοι
τους.

Αφού οι  ομάδες  καταφέρουν να  δημιουργήσουν σωστά τα  4  σε-
νάρια επισημαίνουμε την προσοχή τους στην διαφορά του πορτοκα-
λί μπλοκ με τα δυο μπλε. Ρωτάμε τα παιδιά να μας πουν ποιο από τα
δυο μπλοκ (μπλε ή πορτοκαλί) δίνει εντολές στο σκαθάρι να κάνει
κάτι και ποιο ορίζει πότε να γίνει κάτι. Εισάγουμε τις έννοιες του
συμβάντος και της ενέργειας και τις γράφουμε στον πίνακα χρησιμοποιώντας ένα σχήμα που να
δείχνει την λογική θέση μεταξύ τους πχ  συμβάν (περιμένω κάτι να συμβεί)  → ενέργεια (κάνω
κάποιες ενέργειες). 

Ζητάμε από τις ομάδες να ψάξουν στην κατηγορία των πορτοκαλί εντολών και να βρουν άλλα συμ-
βάντα εκτός από το πάτημα των πλήκτρων. Οι πιο πολλές ομάδες θα βρουν σχετικά εύκολα τα συμ-
βάντα “όταν στην πράσινη σημαία γίνει κλικ” και “όταν στο χαρακτήρα γίνει κλικ”. Λίγο πιο δύ-
σκολο στην ανίχνευση είναι το συμβάν “Όταν λάβω το μήνυμα”. Ζητάμε από τα παιδιά να μας
πουν με ποια λέξη ξεκινάν όλα τα συμβάντα (όταν) και διατυπώνουμε όλοι μαζί γράφοντας την και
στον πίνακα μια γενική πρόταση “Όταν συμβεί αυτό, κάνε αυτή την ενέργεια”.

4η φάση: Αποτύπωση χρώματος κατά την κίνηση

Επιστρέφουμε στην αρχική μας ιστορία και λέμε στις ομάδες ότι αφού
πλέον πετύχαμε την κίνηση του σκαθαριού μας μένει να φτιάξουμε τα



Εκπαιδευτικό σενάριο: Συμβάντα και ενέργειες - Το πολύχρωμο σκαθάρι

σενάρια που θα το κάνουν να αφήνει χρώμα καθώς κινείται. Ζητάμε από τα παιδιά να μεταφερθούν
στην κατηγορία εντολών “Πένα” και να φέρουν στα σενάρια του σκαθαριού τις εντολές “όρισε
χρώμα πένας” και  “κατέβασε πένα”.  Τους  ζητάμε να ορίσουν το χρώμα της πένας  στο βασικό
χρώμα του σκαθαριού τους και να τις εκτελέσουν. Οι εντολές αυτές δεν έχουν κάποιο άμεσο απο-
τέλεσμα και τα περισσότερα παιδιά είναι πιθανόν να μην κατανοήσουν την λειτουργία τους με την
εκτέλεση τους. Τους ζητάμε να κινήσουν το σκαθάρι με τα βελάκια και τότε φαίνεται και το απο-
τέλεσμα τους. Το σκαθάρι καθώς προχωράει αφήνει πίσω του ένα ίχνος με το επιλεγμένο χρώμα.
Ρωτάμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να μας εξηγήσουν την λειτουργία των δυο αυτών εντολών.
Αυτή τη φορά είναι πιο εύκολο για τα παιδιά να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. 

Ζητάμε από τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τις δυο αυτές εντολές
και να δημιουργήσουν ένα σενάριο, το οποίο να τις εκτελεί μόλις
ξεκινάμε το έργο μας στο  Scratch  με την πράσινη σημαία. Τους
θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάσαμε τα προηγούμε-
να σενάρια με τα πλήκτρα (όταν συμβεί ένα γεγονός, κάνε κάποιες
ενέργειες). Επίσης ζητάμε από τα παιδιά να προσθέσουν άλλη μια
εντολή η οποία να ορίζει το μέγεθος της πένας σε όποιο πάχος
τους αρέσει.

Δίνουμε λίγο χρόνο στις ομάδες να τρέξουν το έργο τους και να
παίξουν με αυτό. Είναι πιθανό κάποιοι από τους μαθητές και τις
μαθήτριες να μας ρωτήσουν κάποια στιγμή πως να καθαρίσουμε
την οθόνη από τις πολλές δοκιμές. Ζητάμε από όλες τις ομάδες να
ελέγξουν την κατηγορία εντολών πένα και να μαντέψουν από τα
ονόματα  τους  την  εντολή που καθαρίζει  την  οθόνη.  Ζητάμε  να
προσθέσουν την εντολή αυτή στο σενάριο που ετοιμάζει την πένα.

5η φάση: Αλλαγή χρώματος με το πάτημα πλήκτρου

Ζητάμε από τις ομάδες να δημιουργήσουν ένα νέο σενάριο το οποίο
όταν πατάμε το πλήκτρο “κενό” να αλλάζει το χρώμα τόσο του σκαθα-
ριού όσο και της πένας. Τους δίνουμε λίγο χρόνο να το εξερευνήσουν
μόνοι τους.

6η φάση: Πειραματισμοί

Ζητάμε από τις ομάδες να πειραματιστούν με το έργο τους, αλλάζοντας το μέγεθος του βήματος
του σκαθαριού, το πάχος της πένας, την ποσότητα αλλαγής του χρώματος κ.λ.π. Ενθαρρύνουμε τα
παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν και  νέες  εντολές  να το  κάνουν.  Δίνουμε αρκετά λεπτά στις
ομάδες να πειραματιστούν και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να σηκώνονται και να πηγαίνουν σε άλ-
λους υπολογιστές για να δουν τι κάνουν οι συμμαθητές τους.

Αν κάποια ομάδα ανακαλύψει μια νέα εντολή τους ζητάμε να έρθουν στον υπολογιστή μας και να
δείξουν σε όλη την τάξη την ανακάλυψη τους.
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7η φάση: Κλείσιμο

Ζητάμε από τα παιδιά να αποθηκεύσουν το έργο τους και δείχνουμε τον τρόπο από τον υπολογιστή
μας. Κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση για το τι κάναμε σήμερα εστιάζοντας στην βασική διατύ-
πωση των σεναρίων “όταν κάτι συμβεί, τότε γίνεται μια ενέργεια”.

Αναμενόμενες δυσκολίες

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 χαρακτήρα. 

Γιάννης Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
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