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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .



 

Σημείωση

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν αυτόματης δημιουργίας και εκτύπωσης του Ψηφιακού Διδακτικού Σεναρίου με Τίτλο:

«App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές».

Δημιουργήθηκε στις 24/09/2016 16:10:34 και έχει υποστηρικτικό ρόλο στο έργο του εκπαιδευτικού. Δεν αντικαθιστά το

Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο, το οποίο περιέχει όλο το Διαδραστικό Περιεχόμενο και αξιοποιεί τις ψηφιακές δυνατότητες της

Πλατφόρμας «Αίσωπος».

Το σενάριο αυτό έχει χαρακτηρισθεί ως «Επαρκές» ύστερα από αξιολόγηση από δύο αξιολογητές και είναι αναρτημένο με το

πλήρες ψηφιακό περιεχόμενό του στην Πλατφόρμα «Αίσωπος».

 Το Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με το πλήρες ψηφιακό περιεχόμενό του βρίσκεται στον σύνδεσμο:

 

http://aesop.iep.edu.gr/node/13460

Επισημαίνεται ότι τα σενάρια της Πλατφόρμας «Αίσωπος» διακρίνονται σε:

Υποδειγματικά Σενάρια: Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια που έχουν προκύψει από επιστημονικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων

(Εκπαιδευτικοί Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλη ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).

Βέλτιστα Σενάρια: Αξιολογημένα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια εκπαιδευτικών με βαθμολογία άνω των 70 μονάδων.

Επαρκή Σενάρια: Αξιολογημένα Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια εκπαιδευτικών με βαθμολογία από 50 έως 70 μονάδες.

 

 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» - MIS: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και

Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική

Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Η Πλατφόρμα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής, Αξιολόγησης και Παρουσίασης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος»,

αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα –

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων καθώς και καθοδήγησης

και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης.

Ομάδα Επιστημονικής και Διοικητικής Εποπτείας της Πράξης:

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης για τις Δράσεις που αφορούν το Ι.Ε.Π: Ιωάννης Σταμουλάκης, Φιλόλογος,

Σύμβουλος Α' Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Υπεύθυνος Υποέργου 1: Ιωάννης Σταμουλάκης, Φιλόλογος, Σύμβουλος Α' Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Υπεύθυνος Υποέργου 2: Νικόλαος Γραμμένος, Πληροφορικός, Σύμβουλος Γ' Ι.Ε.Π.

Υπεύθυνος Υποέργου 3: Νικόλαος Γραμμένος, Πληροφορικός, Σύμβουλος Γ' Ι.Ε.Π.

Επιστημονική Συντονίστρια των ειδικών επιστημόνων του Υποέργου 1: Βασιλική Καραμπέτσου, Φιλόλογος, Εισηγήτρια

Ι.Ε.Π.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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Φύλλα Εργασίας Σεναρίου

 

Το παρόν ψηφιακό σενάριο περιέχει φύλλα εργασίας, τα οποία είναι συννημένα στο αρχείο «PDF» και μπορείτε να τα ανοίξετε

κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο.

1η Φάση: 

2η Φάση: 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ


•
Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).


•
Μεταβλητές (variables)


•
Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).


•
Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 

Βήμα 1


Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης


Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες


Screen Orientation: Portrait


 Scrollable: No


Title:Χτύπα  τη μπάλα

1η Φάση: Φύλλο Εργασίας 1




App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.
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1η Φάση: Φύλλο Εργασίας 2




App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.
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App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.
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Γενική Περιγραφή Σεναρίου

 

Γνωστικό αντικείμενο: 

Πληροφορική

Θεματική ταξινομία:

Πληροφορική -> Εφαρμογές ΤΠΕ -> Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή

 

Εκπαιδευτικό πρόβλημα:

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα περιγράψουμε μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο Γενικό και όσο και στο Τεχνολογικό Λύκειο,

εφόσον η δομή επιλογής αποτελεί διδακτικό αντικείμενο στα μαθήματα και των 2 σχολικών βαθμίδων. Σκοπός του είναι η

διδασκαλία στους μαθητές βασικών εννοιών σχετικών με τις δομές επιλογής «Εάν..τότε» και «Εάν.,.τότε … αλλιώς». Οι μαθητές

εργαζόμενοι ατομικά ή σε ομάδες 2‐3 μαθητών (ανάλογα την διαθεσιμότητα του εργαστηρίου Πληροφορικής). Οι μαθητές

μέσω και των δραστηριοτήτων τους προσπαθούν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στην έννοια της δομής επιλογής. Οι

μαθητές θα υλοποιήσουν τη σχεδίαση της εφαρμογής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Γενική περιγραφή περιεχομένου:

Το διδακτικό σενάριο, εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης από το Γενικό και το

Τεχνολογικό Λύκειο. Πιο αναλυτικά στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Γενικού και του Τεχνολογικού Λυκείου για τη

διδασκαλία της πληροφορικής ένας από τους στόχους που τίθεται είναι να επεκτείνουν οι μαθητές τη γενική πληροφορική

παιδεία τους με έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση και αξιοποίηση των υπολογιστικών και

δικτυακών τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης. Άλλωστε στα πλαίσια αυτά προβλέπονται συνθετικές εργασίες με

λογισμικό εφαρμογών γενικής χρήσης, εκπαιδευτικό λογισμικό και προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Το λογισμικό AppInventor

μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον που μπορεί να ανταποκριθεί και

στις πιο απαιτητικές μαθησιακές δραστηριότητες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς κατασκευάστηκε για να διευκολύνει

τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εφαρμογών από παιδιά και νέους αφού ο προγραμματισμός γίνεται με οπτικό τρόπο και η

γλώσσα προγραμματισμού περιλαμβάνει διαισθητικό χειρισμό πολυμέσων.

Διδακτικοί Στόχοι:

• Να διακρίνουν το τμήμα της σχεδίασης και να μπορείτε να τοποθετείτε αντικείμενα (Components) πάνω

• Να διακρίνουν το τμήμα των εντολών και να τοποθετούν τις εντολές των διαφόρων αντικειμένων στην π

• Να τοποθετήσουν τις ενέργειες αυτές με τη σωστή σειρά εκτέλεσης

• Να δημιουργούν μεταβλητές

• Να εκτελέσουν την εφαρμογή που δημιούργησαν στην φορητή τους συσκευή ή στον ενσωματωμένο προσομ

Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου:

App Inventor

Διδασκαλία Προγραμματισμού

Δημιουργία Εφαρμογών

κινητές συσκευές

Υλικοτεχνική υποδομή:

 Η διδασκαλία θα υλοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές θα εργαστούν ατομικά είτε σε ομάδες των

δύο ή τριών ατόμων ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενδεχόμενα ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιτρέψει σε όσους μαθητές το

επιθυμούν και διαθέτουν, να φέρουν και να συνδέσουν με τον υπολογιστή τους το κινητό τους τηλέφωνο με λειτουργικό

Android, για μεγαλύτερη ταχύτητα και αληθοφάνεια στην εκτέλεση των προγραμμάτων σε σχέση με τη χρήση του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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προσομοιωτή. 

Τυπικός χρόνος αλληλεπίδρασης με το εκπαιδευτικό σενάριο σε διδακτικές ώρες για δουλειά

εντός του σχολείου:

 2 ώρες

Πνευματικά δικαιώματα ή άλλοι αντίστοιχοι περιορισμοί:

 Το σενάριο είναι ελεύθερο προς χρήση.

Εκτιμώμενο Επίπεδο Δυσκολίας:

 Μέτριας δυσκολίας

Τύπος διαδραστικότητας :

 Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης

Επίπεδο διαδραστικότητας :

 Πολύ υψηλό

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα του τελικού χρήστη:

 15-18

Εκπαιδευτική βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο:

 Επαγγελματικό Λύκειο

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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Σύνοψη φάσεων σεναρίου:

1η Φάση: Α΄ Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνη

Χρονική Διάρκεια: 45 λεπτά της ώρας

Χώρος Διεξαγωγής: ΣχολικόΕργαστήριο

Αριθμός φύλλων εργασίας: 2

Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:

1. αντικείμενο Screen1  

2η Φάση: Προσθήκη αντικειμένων και εφαρμογή στα κινητά

Χρονική Διάρκεια: 45 λεπτά της ώρας

Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο

Αριθμός φύλλων εργασίας: 2

Δομικά - Διαδραστικά στοιχεία:

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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1η Φάση: Α΄ Δημιουργία νέου project και

ρυθμίσεις οθόνη

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

 Σελίδα 7/14



 

1η Φάση: Α΄ Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις

οθόνη

 

Χρονική Διάρκεια: 45 λεπτά της ώρας

Χώρος Διεξαγωγής: ΣχολικόΕργαστήριο

Φύλλα εργασίας: 

Τα φύλλα εργασίας είναι συνημμένα στην 3η σελίδα του εγγράφου. Εναλλακτικά μπορείτε να τα μεταφορτώσετε εκ νέου από τις παρακάτω διαδικτυακές

θέσεις.

Φύλλο Εργασίας 1

http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/filla-ergasias/fylloergasias1_1.doc

Φύλλο Εργασίας 2

http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/filla-ergasias/fyllo_ergasias_1_27_0.docx

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

• Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να

αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα. Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται.

Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για

κάθε άστοχο άγγιγμα.

•             Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.

 

• Επίσης, με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει

ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•             Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•             Μεταβλητές (variables)

•             Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•             Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής.

 

Βήμα 1

                Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης

 

Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall. Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της

εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες

 

Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα τη μπάλα Θα δώσουμε το φύλλο εργασίας στους μαθητές το οποίο όμως θα ολοκληρώσουν τη δεύτερη διδακτική

ώρα

Βήμα 2

                Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη

διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M

 

                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου     

                  real_grass_background.png     

                Soccer_Ball_small.png                                          Γραφικό μπάλας

music.mid Μουσική που αναπαράγεται

κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

                click.wav                                                Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

explosion.wav Ήχος 5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας,

οπότε έχουν χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης

πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

                Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον

 

Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό

(ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο

ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα

χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).

 

από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες   

 

Layout  Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea           AlignHorizontal: Center

Width: Fill Parent

 

UserInterface    Label     ScoreLabel         BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

 

UserInterface        Button              StartResetButton             BackgroundColor:Cyan

FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels               

               

             UserInterface       Button  StartResetButton             BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

 

 

 

UserInterface Label LivesLabel

BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels   

 

 

 

                     

 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων

καθώς και καθοδήγησης και Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών» της Πράξης: «Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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Drawing and Animation  Canvas                GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent

Height : Fill Parent

 

Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png

Width : 40 pixels

Height : 40 pixels

Media Player SoundPlayer

Source: music.mid

Sensors                Orientation Sensor                    GameSensor           

Media Player ScorePlayer

Source: click.wav

Media Player LostPlayer

Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα

περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.

 

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά,

φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall

1. αντικείμενο Screen1 :

Τύπος Δομικού/Διαδραστικού Εργαλείου: Εικόνα με διαδραστικά σημεία

Υπερσύνδεσμος: http://aesop.iep.edu.gr/node/13460/3426/#question13466

 Διευκρίνιση: Εισάγουμε την εικόνα που θα χρησιμοποιήσουμε ως βασική για την εφαρμογή

Αυτό το εργαλείο περιέχει διαδραστική εικόνα και η λειτουργία διαδραστικότητας παρουσιάζεται στον παραπάνω

υπερσύνδεσμο.

 

  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν της Πλατφόρμας Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων «Αίσωπος» που αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Ψηφιακό Σύστημα – Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής, Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ψηφιακών Σεναρίων
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Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε

σύμπραξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. .
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2η Φάση: Προσθήκη αντικειμένων και

εφαρμογή στα κινητά
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2η Φάση: Προσθήκη αντικειμένων και εφαρμογή

στα κινητά

 

Χρονική Διάρκεια: 45 λεπτά της ώρας

Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό εργαστήριο

Φύλλα εργασίας: 

Τα φύλλα εργασίας είναι συνημμένα στην 3η σελίδα του εγγράφου. Εναλλακτικά μπορείτε να τα μεταφορτώσετε εκ νέου από τις παρακάτω διαδικτυακές

θέσεις.

Φύλλο Εργασίας 1

http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/filla-ergasias/fyllo_ergasias_1_27_1.docx

Φύλλο Εργασίας 2

http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/filla-ergasias/fyllo_ergasias_1_27_3.docx

 

Βήμα 5

                Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.

 

 

Βήμα6 Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε»

και η συσκευή.

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.

 

Βήμα7   Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα

πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την

πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και

lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά

10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές

τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που

σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
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App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.







image4.png



image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image9.png



image10.png



image11.png



image2.jpeg



image3.png



image1.png






App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ


•
Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).


•
Μεταβλητές (variables)


•
Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).


•
Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 

Βήμα 1


Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης


Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες


Screen Orientation: Portrait


 Scrollable: No


Title:Χτύπα  τη μπάλα




App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές















































Φύλλο εργασίας 1 –

Δραστηριότητα 

Στόχος της δραστηριότητας είναι η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της δομής επιλογής σε συνδυασμό με την χρήση λογικών συνθηκών.



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : ΠΙΑΣΕ ΤΗ ΜΠΑΛΑ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

•	Θα υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο παίκτης θα χειρίζεται μια μπάλα. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αγγίξει ο παίκτης τη μπάλα.  Εάν ο παίκτης αγγίξει τη μπάλα, τότε κερδίζει ... πόντους και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται. Εάν ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα, τότε χάνει ... ζωές.

Το σκορ ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει π.χ. κερδίζοντας 1 πόντο για κάθε εύστοχο άγγιγμα και χάνοντας μία ζωή για κάθε άστοχο άγγιγμα.

•	Όταν πατηθεί το πλήκτρο "Start/Reset" μηδενίζεται το σκορ για την εκκίνηση ενός νέου παιχνιδιού.



•	Επίσης,  με τη βοήθεια ενός αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor) πρέπει κάθε φορά που αλλάζει ο προσανατολισμός της συσκευής να προσαρμόζουμε την κατεύθυνση (heading) της εικόνας της μπάλας.







ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

•	Υποπρόγραμμα - διαδικασία (procedure).

•	Μεταβλητές (variables)

•	Εντολή επιλογής if ... else if ... (Αν ... Αλλιώς Αν ...).

•	Αισθητήρας ανίχνευσης προσανατολισμού της συσκευής. 



Βήμα 1

	Δημιουργία νέου project και ρυθμίσεις οθόνης



Ξεκινώντας, δημιουργούμε ένα καινούργιο project με όνομα CatchTheBall.  Αρχικά, το μοναδικό διαθέσιμο συστατικό της εφαρμογής είναι η οθόνη (Screen 1) και θα χρειαστεί να μεταβάλλουμε κάποιες από τις ιδιότητές της.

επιλέγουμε το αντικείμενο Screen1       μεταβάλλουμε τις ιδιότητες



Screen Orientation: Portrait

 Scrollable: No

Title:Χτύπα  τη μπάλα

Βήμα 2

	Προσθήκη των απαραίτητων αρχείων πολυμέσων

Ας προσθέσουμε στο project μας τα αρχεία εικόνας και τους ήχους που θα χρησιμοποιεί η εφαρμογή μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#folders/0BwA8BQjAnmXsNFljZ09WMXQ5X3M



                                                                                     σύντομη περιγραφή

                  ανεβάζουμε το αρχείο με όνομα                         Εικόνα φόντου      

                  real_grass_background.png	

 	Soccer_Ball_small.png	                                       Γραφικό μπάλας

	music.mid	                                  Μουσική που  αναπαράγεται 						κατά τη διάρκεια του      παιχνιδιού

	click.wav	                                  Ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας

                             explosion.wav	                      Ήχος  5 άστοχων αγγιγμάτων της μπάλας, οπότε                                                              έχουν    χαθεί όλες οι ζωές και ο παίκτης πρέπει να ξεκινήσει νέο παιχνίδι.

Βήμα 3

	Προσθήκη αντικειμένων στο γραφικό περιβάλλον



Θα χρειαστούμε το αντικείμενο του καμβά, πάνω στο οποίο θα εμφανίζεται η μπάλα. Επιπλέον, θα προσθέσουμε το γραφικό (ImageSprite) της μπάλας, τρία αντικείμενα Player για την αναπαραγωγή των ηχητικών εφέ. Επίσης θα χρειαστούμε δύο ετικέτες (Label) για τους πόντους και τις ζωές και ένα κουμπί εκίνησης του παιχνιδού (Start/Reset Button). Τέλος θα χρειαστούμε και τον αισθητήρα προσανατολισμού (Orientation Sensor).



από την ομάδα     μεταφέρουμε το αντικείμενο     του δίνουμε το όνομα μεταβάλλουμε τις ιδιότητες	



Layout	Horrizontal  Arrangement  ScoreLivesArea	AlignHorizontal: Center 

                 							Width: Fill Parent							



UserInterface	Label	 ScoreLabel	BackgroundColor: Orange

                                                                        FontSize: 9.0

Text: Σκορ  :   0

TextAlignment:Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels

  

UserInterface	    Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

	                                     				FontSize:10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels	

	

             UserInterface	Button	StartResetButton	BackgroundColor:Cyan

FontSize: 10.0

Text: Start/Reset

TextAlignment: Center

Width:100 pixels

Height:30 pixels







UserInterface		Label	LivesLabel	                                    BackgroundColor: Orange

FontSize: 9.0

Text: Ζωές :   5

  TextAlignment:Center

Width:100 pixels

            Height:30 pixels	







								



Drawing and Animation  Canvas 	GameCanvas                  Backgroundlmage :

real_grass_background.png

Width : Fill Parent 

Height : Fill Parent



Drawing and Animation   ImageSprite            BallSprite            Picture :Soccer_Ball_small.png 

Width : 40 pixels 

Height : 40 pixels

Media              	Player                                   SoundPlayer	                                          Source: music.mid

Sensors   	Orientation Sensor	          GameSensor	

Media	             Player                        	ScorePlayer	                               Source: click.wav

Media	             Player	                                   LostPlayer	                    Source: explosion.wav

Βήμα 4  Αρχική θέση μπάλας

	Πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσουμε μία διαδικασία, που θα αναπαράγει τη μουσική του παιχνιδιού και θα περιγράφει τη τυχαία κίνηση της μπάλας.



Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού θέλουμε τα γραφικό της μπάλας να τοποθετη¬θεί σε τυχαίες θέσεις, μέσα στα όρια του καμβά, φυσικά. Έτσι καλούμε τη διαδικασία MoveBall



Βήμα 5

	Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.





Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή. 

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.



Βήμα7	Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.







Βήμα8	Ενέργειες με το πάτημα του κουμπιού Start/Reset



























Όταν πατηθεί το κουμπί Start/Reset τότε το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Άρα θα κάνουμε ξανά αρχικοποιήσεις στις μεταβλητές points, speed και lives. Η μεταβλητή points θα γίνει 0 και το Σκορ στο ScoreLabel.Text θα μηδενιστεί.  Η μεταβλητή lives θα γίνει 5 και οι Ζωές  στο LivesLabel.Text θα γίνουν 5. Επίσης η εικόνα της μπάλας θα εμφανιστεί ξανά.
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