
Έργα

Ο πόλεμος των κλώνων
Δημιούργησε ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να σώσεις τη Γη από τα τέρατα του
διαστήματος

Scratch

Βήμα 1 Εισαγωγή

Σε αυτό το έργο θα μάθεις πώς να δημιουργήσεις ένα παιχνίδι στο οποίο θα πρέπει να σώσεις τη Γη από τα τέρατα του
διαστήματος.

Τι θα φτιάξεις

Απόκτησε όσο περισσότερους πόντους μπορείς, πυροβολώντας ιπτάμενους διαστημικούς ιπποπόταμους. Θα χάσεις
μια ζωή αν χτυπηθείς από έναν ιπποπόταμο ή από τα πορτοκάλια που πετούν οι φρουτονυχτερίδες.



Τι θα χρειαστείς

Υλικό

Ένας υπολογιστής ικανός να τρέχει το Scratch 3

Λογισμικό

Scratch 3 (είτε online (https://rpf.io/scratchon) είτε o�ine (https://rpf.io/scratcho�))

Λήψεις

Βρες τις λήψεις εδώ (http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars-go).

Τι θα μάθεις

Πώς θα κάνεις τους χαρακτήρες να κινούνται με τη χρήση του πληκτρολόγιου

https://rpf.io/scratchon
https://rpf.io/scratchoff
http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars-go


Πώς θα δημιουργήσεις αντίγραφα των χαρακτήρων
Πώς να χρησιμοποιήσεις τη λειτουργία “εκπομπή” και “λήψη μπλοκ” για την αποστολή μηνυμάτων

Πρόσθετες σημειώσεις για εκπαιδευτικούς

Μπορείς να βρεις το ολοκληρωμένο έργο εδώ (http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars-get).

Βήμα 2 Φτιάξε ένα διαστημόπλοιο

Ας δημιουργήσουμε ένα διαστημόπλοιο που θα υπερασπιστεί τη Γη!

Άνοιξε το αρχικό έργο Scratch “Πόλεμος των κλώνων”.

Online: άνοιξε το αρχικό έργο στο rpf.io/clone-wars-on (http://rpf.io/clone-wars-on).

Αν έχεις λογαριασμό Scratch μπορείς να κάνεις ένα αντίγραφο, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ανάμειξη.

O�ine: κατέβασε το αρχικό έργο από το rpf.io/p/el-GR/clone-wars-go (http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars
-go), και κατόπιν άνοιξέ το με τον o�ine editor.

Αν χρειαστεί να κατεβάσεις και να εγκαταστήσεις τον o�ine editor για το Scratch, μπορείς να το βρεις στο
rpf.io/scratcho� (https://rpf.io/scratcho�).

http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars-get
http://rpf.io/clone-wars-on
http://rpf.io/p/el-GR/clone-wars-go
https://rpf.io/scratchoff


Πρόσθεσε αυτόν τον κώδικα στο χαρακτήρα του διαστημόπλοιου για να μετακινήσεις το διαστημόπλοιο
αριστερά εάν πατηθεί το αριστερό βέλος:



όταν γίνει κλικ σε

για πάντα

εάν key left arrow pressed? τότε

άλλαξε x κατά -4

Ο άξονας x πηγαίνει από την αριστερή πλευρά του σκηνικού προς τη δεξιά πλευρά. Αυτό σημαίνει ότι το
διαστημόπλοιο κινείται προς τα αριστερά όταν μειώνεις την τιμή του x. Αυτός ο κώδικας θα κάνει το
διαστημόπλοιο σου να μετακινηθεί αριστερά:

άλλαξε x κατά -4

Πρόσθεσε τον αντίστοιχο κώδικα μέσα στο μπλοκ του βρόχου forever για να κινηθεί το διαστημόπλοιο προς
τα δεξιά όταν πατηθεί το δεξί βέλος.

Εδώ είναι ο κώδικας που θα χρειαστεί να προσθέσεις κάτω από τον άλλο κώδικα μέσα στο μπλοκ forever:



Βήμα 3 Αστραπές

Ας δώσουμε στο διαστημόπλοιο τη δυνατότητα να ρίχνει αστραπές!

εάν key right arrow pressed? τότε

άλλαξε x κατά 4

Δοκίμασε το έργο σου κάνοντας κλικ στην πράσινη σημαία. Μπορείς να πατήσεις τα πλήκτρα βέλους για να
μεταφέρεις το διαστημόπλοιο σου αριστερά και δεξιά;

Πρόσθεσε το χαρακτήρα Lightning από τη βιβλιοθήκη του Scratch.

Προσθέτοντας ένα αντικείμενο Scratch από τη Βιβλιοθήκη

Κάνε κλικ στο Επιλέξτε ένα Αντικείμενο για να δεις όλα τα αντικείμενα της βιβλιοθήκης του Scratch.



Μπορείς να αναζητήσεις ή να περιηγηθείς στα αντικείμενα ανά θέμα. Κάνε κλικ σε ένα αντικείμενο για να
το προσθέσεις στο έργο σου.

Όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο χαρακτήρας Lightning θα πρέπει να είναι κρυμμένος μέχρι το διαστημόπλοιο
να πυροδοτήσει τα κανόνια λέιζερ του.

Πρόσθεσε αυτόν τον κώδικα στο χαρακτήρα Lightning:



Προς το παρόν, η αστραπή είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με το διαστημόπλοιο!

όταν γίνει κλικ σε

εξαφανίσου

Κάτω από τον κώδικα που έχει ήδη ο χαρακτήρας Lightning, πρόσθεσε μερικά μπλοκ για να κάνεις το
χαρακτήρα μικρότερο και να τον γυρίσεις ανάποδα.

όρισε μέγεθος σε 25 %

δείξε προς κατεύθυνση -90

Τώρα μοιάζει σαν να πυροβολεί από τη μύτη του διαστημόπλοιου.

Πρόσθεσε νέο κώδικα στο χαρακτήρα Spaceship για να δημιουργήσεις ένα νέο χαρακτήρα αστραπής όταν
πατηθεί το πλήκτρο space.

Έτσι πρέπει να φαίνεται ο νέος σου κώδικας:



όταν γίνει κλικ σε

για πάντα

εάν key space pressed? τότε

δημιούργησε κλώνο του Lightning

Κάθε φορά που το παιχνίδι δημιουργεί έναν χαρακτήρα κλώνο Lightning, ο κλώνος θα πρέπει να εμφανιστεί
και στη συνέχεια να κινηθεί προς τα πάνω μέχρι να φτάσει στην κορυφή του σκηνικού. Τότε ο κλώνος θα
πρέπει να εξαφανιστεί.

Πρόσθεσε αυτόν τον κώδικα στο χαρακτήρα Lightning έτσι ώστε οι κλώνοι του να κινούνται προς τα πάνω
μέχρι να αγγίξουν την άκρη του σκηνικού και μετά να διαγραφούν.



όταν ξεκινήσω ως κλώνος

πήγαινε σε Spaceship

εμφανίσου

επανάλαβε ώσπου touching edge ?

άλλαξε y κατά 10

διάγραψε αυτόν τον κλώνο

Πάτησε το πλήκτρο space για να ελέγξεις αν οι αστραπές πλέον λειτουργούν όπως πρέπει.

Πρόκληση: βελτίωση της αστραπής

Τι συμβαίνει εάν κρατάς πατημένο το πλήκτρο space; Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μπλοκ wait για να διορθώσεις
αυτό το πρόβλημα;



Βήμα 4 Διαστημικοί ιπποπόταμοι

Ας προσθέσουμε αρκετούς ιπτάμενους ιπποπόταμους που θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν το διαστημόπλοιο
σου.

Δημιούργησε ένα νέο χαρακτήρα με την εικόνα ‘Hippo1’ στη βιβλιοθήκη Scratch. Χρησιμοποίησε το εργαλείο
συρρίκνωσης για να φέρεις το χαρακτήρα του ιπποπόταμου σε παρόμοιο μέγεθος με το χαρακτήρα του 

διαστημόπλοιου.

Ρύθμισε το στυλ περιστροφής του χαρακτήρα Hippo ώστε να είναι μόνο αριστερά προς δεξιά.

Όρισε το στυλ περιστροφής αντικειμένου

Μπορείς να ορίσεις το πως περιστρέφεται ένα αντικείμενο.

Κάνε κλικ στο αντικείμενο, στο πλαίσιο Αντικείμενα.



Κάνε κλικ στην κατεύθυνση και επέλεξε το στυλ περιστροφής που θέλεις.

Τα στυλ είναι:

Πλήρης περιστροφή: στρέφει το αντικείμενο στην κατεύθυνση που βλέπει
Αριστερά/Δεξιά: στρέφει το αντικείμενο αριστερά ή δεξιά μόνο
Χωρίς περιστροφή: το αντικείμενο φαίνεται το ίδιο ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία βλέπει

Πρόσθεσε κώδικα για να κρύψεις τον χαρακτήρα Hippo όταν ξεκινήσει το παιχνίδι.



Κάθε νέος ιπποπόταμος πρέπει να εμφανίζεται σε τυχαία θέση x και να έχει τυχαία ταχύτητα.

όταν γίνει κλικ σε

εξαφανίσου

Πρόσθεσε κώδικα στο σκηνικό για να δημιουργείς έναν νέο ιπποπόταμο κάθε λίγα δευτερόλεπτα.

Έτσι πρέπει να μοιάζει ο κώδικας:

όταν γίνει κλικ σε

για πάντα

περίμενε επίλεξε τυχαίο 2 εώς 4 δευτερόλεπτα

δημιούργησε κλώνο του Hippo1

Δημιούργησε μια νέα μεταβλητή που ονομάζεται ταχύτητα η οποία θα είναι μόνο για τον χαρακτήρα Hippo.



Πρόσθεσε μία μεταβλητή στο Scratch

Κάνε κλικ στις Μεταβλητές στην καρτέλα Κώδικας και, στη συνέχεια, κάνε κλικ στη Δημιουργία
Μεταβλητής.

Πληκτρολόγησε το όνομα της μεταβλητής σου. Μπορείς να επιλέξεις αν θέλεις να είναι διαθέσιμη η
μεταβλητή σου σε όλα τα αντικείμενα (sprites) ή μόνο σε αυτό το αντικείμενο. Πάτησε ΟΚ.



Μόλις δημιουργήσεις τη μεταβλητή, θα εμφανιστεί στο Σκηνικό. Μπορείς να αποεπιλέξεις τη μεταβλητή
στην καρτέλα Σενάρια για να την αποκρύψεις.

Θα γνωρίζεις ότι το έχεις κάνει σωστά όταν βλέπεις ότι η μεταβλητή έχει το όνομα του χαρακτήρα δίπλα σε
αυτήν, όπως παρακάτω:



Αυτή τη στιγμή οι ιπποπόταμοι δεν κινούνται.

Όταν ξεκινά ο κάθε κλώνος ιπποπόταμου, επίλεξε μια τυχαία ταχύτητα και ένα τυχαίο σημείο εκκίνησης. Μετά
εμφάνισε τον κλώνο στην οθόνη.

όταν ξεκινήσω ως κλώνος

όρισε speed σε επίλεξε τυχαίο 2 εώς 4

πήγαινε σε θέση x: επίλεξε τυχαίο -220 εώς 220 y: 150

εμφανίσου

Δοκίμασε τον κώδικά σου. Εμφανίζεται ένας νέος ιπποπόταμος κάθε λίγα δευτερόλεπτα;

Κάθε ιπποπόταμος πρέπει να κινηθεί τυχαία μέχρι να χτυπηθεί από μία αστραπή. Για να γίνει αυτό, τοποθέτησε
αυτόν τον κώδικα κάτω από τα μπλοκ που βρίσκονται ήδη στο κώδικα του ιπποπόταμου:



Βήμα 5 Έκρηξη διαστημόπλοιου

Όταν ένας ιπποπόταμος αγγίζει το διαστημόπλοιο σου, το σκάφος πρέπει να εκραγεί!

επανάλαβε ώσπου touching lightning ?

κινήσου speed βήματα

στρίψε επίλεξε τυχαίο -10 εώς 10 μοίρες

εάν σε όριο, αναπήδησε

διάγραψε αυτόν τον κλώνο

Δοκίμασε ξανά τον κώδικά σου. Θα δεις έναν καινούργιο κλώνο ιπποπόταμο να εμφανίζεται κάθε λίγα
δευτερόλεπτα και κάθε κλώνος θα πρέπει να κινείται με διαφορετική ταχύτητα.

Τώρα δοκίμασε το κανόνι λέιζερ του διαστημόπλοιου. Εάν μία αστραπή χτυπά έναν ιπποπόταμο, ο
ιπποπόταμος εξαφανίζεται;

Επίλεξε το χαρακτήρα Spaceship και μετονόμασε την εμφάνιση σε «κανονική».



Σχεδίασε μια νέα εμφάνιση ενός διαστημόπλοιου που εκρήγνυται και ονόμασε τη νέα εμφάνιση “χτυπημένο”.

Αν δεν θέλεις να σχεδιάσεις την έκρηξη, μπορείς να επιλέξεις την εμφάνιση ‘Sun’ από τη βιβλιοθήκη Scratch

και να χρησιμοποιήσεις το εργαλείο Ζωγράφισε ένα σχέδιο για να αλλάξεις το χρώμα του και να αφαιρέσεις το
πρόσωπο.

Πρόσθεσε κώδικα στον χαρακτήρα του διαστημόπλοιου έτσι ώστε να εμφανίζει την «κανονική» εμφάνιση
όταν ξεκινά το παιχνίδι και να αλλάζει στην εμφάνιση “χτυπημένο” όταν αγγίζει έναν ιπποπόταμο:



Βήμα 6 Ιπποπόταμοι που εξαφανίζονται

Όταν το διαστημόπλοιο εκραγεί, όλοι οι ιπποπόταμοι πρέπει να εξαφανιστούν, έτσι ώστε οι παίκτες του παιχνιδιού να
ανακάμψουν.

όταν γίνει κλικ σε

άλλαξε ενδυμασία σε normal

περίμενε ώσπου touching Hippo1

άλλαξε ενδυμασία σε hit

Δοκίμασε τον κώδικα παίζοντας το παιχνίδι και άσε το διαστημόπλοιο να συγκρουστεί με έναν ιπποπόταμο.

Όντως το διαστημόπλοιο αλλάζει την εμφάνισή του στην εμφάνιση «χτυπημένο»;

Πρόσθεσε κώδικα στο διαστημόπλοιο για να μεταδώσεις το μήνυμα “χτύπημα” όταν το διαστημόπλοιο 

αγγίζει έναν ιποπόταμο.



όταν γίνει κλικ σε

άλλαξε ενδυμασία σε normal

περίμενε ώσπου touching Hippo1

άλλαξε ενδυμασία σε hit

μετάδωσε hit

Όλοι οι χαρακτήρες κλώνοι ιπποπόταμοι θα λάβουν το μήνυμα “χτύπημα” και μπορείς να τους κάνεις να
εξαφανιστούν όταν χτυπηθεί το διαστημόπλοιο προσθέτοντας αυτόν τον κώδικα στο χαρακτήρα ιπποπόταμο:

όταν λάβω hit

διάγραψε αυτόν τον κλώνο



Αφού το διαστημόπλοιο εκραγεί, νέοι κλώνοι ιπποπόταμοι εμφανίζονται, αλλά το διαστημόπλοιο παραμένει σε έκρηξη!

Το διαστημόπλοιο πρέπει να επανέλθει μετά το χτύπημα.

Για να ελέγξεις αν ο νέος κώδικας λειτουργεί, κάνε κλικ στην πράσινη σημαία και κάνε το διαστημόπλοιο να
συγκρουστεί με έναν ιπποπόταμο.

Πρόσθεσε μια αναμονή στο τέλος του χαρακτήρα διαστημόπλοιου για να δημιουργήσεις μια μικρή παύση
πριν οι ιπποπόταμοι αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά. Στη συνέχεια, προσθέστε ένα μπλοκ για πάντα γύρω
από όλο τον κώδικα για να τον εκτελείς επανειλημμένα.



όταν γίνει κλικ σε

για πάντα

άλλαξε ενδυμασία σε normal

περίμενε ώσπου touching Hippo1

άλλαξε ενδυμασία σε hit

μετάδωσε hit

+ περίμενε 1 δευτερόλεπτα

Πρόκληση: ζωές και σκορ

Προς το παρόν, μπορείς να παίζεις το παιχνίδι για πάντα, αλλά δεν μετράει πόσους ιπποπόταμους πυροβολείς ή
πόσες φορές το διαστημόπλοιο σου έχει εκραγεί.

Μπορείς να προσθέσεις ζωές, σκορ, ή ακόμη και υψηλότερο σκορ στο παιχνίδι σου;

Δημιούργησε υψηλό σκορ στο Scratch

Είναι διασκεδαστικό να παρακολουθείς το υψηλότερο σκορ σε ένα παιχνίδι.



Ας υποθέσουμε ότι έχεις μία μεταβλητή που ονομάζεται σκορ, η οποία έχει την τιμή μηδέν στην αρχή κάθε
παιχνιδιού.

Πρόσθεσε άλλη μία μεταβλητή που ονομάζεται υψηλό σκορ.

Στο τέλος του παιχνιδιού (ή όποτε θέλεις να ενημερώνεις το υψηλότερο σκορ), θα πρέπει να ελέγχεις αν έχεις ένα
νέο υψηλό σκορ.



Βήμα 7 Διαστημική νυχτερίδα

Για να γίνει το παιχνίδι λίγο πιο δύσκολο, ας δημιουργήσουμε μία φρουτονυχτερίδα που ρίχνει πορτοκάλια στο
διαστημόπλοιο.



Πρόσθεσε ένα χαρακτήρα νυχτερίδα Bat και ρύθμισε το στυλ περιστροφής του μόνο σε αριστερά-δεξιά.

Κάνε τον χαρακτήρα Bat να μετακινείται από τη μία άκρη στην κορυφή του σκηνικού, στην άλλη για 

πάντα. Θυμήσου να δοκιμάσεις τον κώδικα σου.



Αν κοιτάξεις τις εμφανίσεις της νυχτερίδας, θα δεις ότι έχει ήδη δύο διαφορετικές:

όταν γίνει κλικ σε

όρισε μέγεθος σε 50 %

για πάντα

κινήσου 10 βήματα

εάν σε όριο, αναπήδησε

Θυμήσου να δοκιμάσεις τον κώδικά σου.



Χρησιμοποίησε το μπλοκ επόμενη εμφάνιση για να κάνεις τη νυχτερίδα να κουνάει τα φτερά της καθώς
κινείται.

Ο κώδικάς σου θα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:



Τώρα ας κάνουμε τη νυχτερίδα να πετάξει πορτοκάλια!

όταν γίνει κλικ σε

όρισε μέγεθος σε 50 %

για πάντα

κινήσου 10 βήματα

εάν σε όριο, αναπήδησε

+ επόμενη ενδυμασία

+ περίμενε 0.3 δευτερόλεπτα

Πρόσθεσε έναν νέο χαρακτήρα πορτοκάλι από τη βιβλιοθήκη Scratch.

Πρόσθεσε κώδικα στη νυχτερίδα σου έτσι ώστε όταν πατήσεις τη σημαία, ο χαρακτήρας νυχτερίδα 

για πάντα να περιμένει για τυχαία διάρκεια χρόνου μεταξύ 5 και 10 δευτερόλεπτων και στη
συνέχεια να δημιουργεί έναν κλώνο του χαρακτήρα πορτοκάλι.



όταν γίνει κλικ σε

για πάντα

περίμενε επίλεξε τυχαίο 5 εώς 10 δευτερόλεπτα

δημιούργησε κλώνο του Orange

Πρόσθεσε κώδικα στο πορτοκάλι για να κάνεις κάθε κλώνο να πέφτει, ξεκινώντας από το χαρακτήρα 

νυχτερίδα και συνεχιζοντας προς το κάτω μέρος του σκηνικού.



όταν γίνει κλικ σε

εξαφανίσου

όταν ξεκινήσω ως κλώνος

πήγαινε σε Bat

εμφανίσου

επανάλαβε ώσπου αγγίζει edge ;

άλλαξε y κατά -4

διάγραψε αυτόν τον κλώνο

Πρόσθεσε λίγο ακόμη κώδικα στο χαρακτήρα πορτοκάλι, έτσι ώστε όταν ένα πορτοκάλι χτυπήσει τον
χαρακτήρα διαστημόπλοιο, να εξαφανίζεται για να δώσει στον παίκτη την ευκαιρία να ανακάμψει:



Βήμα 8 Τέλος παιχνιδιού

Ας προσθέσουμε ένα μήνυμα ‘τέλος παιχνιδιού’ όταν ολοκληρωθεί.

όταν λάβω hit

διάγραψε αυτόν τον κλώνο

Θα πρέπει επίσης να τροποποιήσεις τον κώδικα στο χαρακτήρα διαστημόπλοιο έτσι ώστε να βάλλεται όταν
αγγίζει ένα χαρακτήρα ιπποπόταμο ή έναν χαρακτήρα πορτοκάλι:

περίμενε ώσπου touching Hippo1 ? ή touching Orange ?

Δοκίμασε το παιχνίδι σου. Τι συμβαίνει εάν το διαστημόπλοιό σου χτυπηθεί από ένα πορτοκάλι που πέφτει;



Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, δημιούργησε μια νέα μεταβλητή που ονομάζεται ζωές.

Το διαστημόπλοιό σου πρέπει να ξεκινήσει με τρεις ζωές και να χάνει μια ζωή όποτε αγγίζει έναν ιπποπόταμο ή
ένα πορτοκάλι. Το παιχνίδι σου πρέπει να σταματήσει όταν η μεταβλητή ζωές μηδενιστεί.

Σχεδίασε ένα νέο χαρακτήρα με το όνομα Τέλος Παιχνιδιού χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου.

Στο σκηνικό σου, μεταδίδεις ένα μήνυμα τέλος παιχνιδιού λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι.

μετάδωσε game over και περίμενε



Πρόσθεσε αυτόν τον κώδικα στο χαρακτήρα Τέλος Παιχνιδιού, έτσι ώστε το μήνυμα να εμφανίζεται στο
τέλος του παιχνιδιού:

όταν γίνει κλικ σε

εξαφανίσου

όταν λάβω game over

εμφανίσου

Επειδή έχεις χρησιμοποιήσει ένα μπλοκ μετάδωσε (game over v) και περίμενε στο σκηνικό σου, θα
περιμένει να εμφανιστεί ο χαρακτήρας Τέλος Παιχνιδιού πριν τελειώσει το παιχνίδι.

Δοκίμασε το παιχνίδι σου. Πόσους πόντους μπορείς να πετύχεις; Εάν είναι πολύ εύκολο ή πολύ δύσκολο,

μπορείς να σκεφτείς τρόπους για να βελτιώσεις το παιχνίδι σου;



Πρόκληση: βελτίωσε το παιχνίδι σου

Τι βελτιώσεις μπορείς να κάνεις στο παιχνίδι σου;

Ακολουθούν μερικές ιδέες:

Πρόσθεσε πακέτα ζωής που μπορείς να συλλέξεις για να κερδίσεις επιπλέον ζωές.

Πρόσθεσε αιωρούμενους βράχους που το διαστημόπλοιο σου πρέπει να αποφύγει.

Δημιούργησε περισσότερους εχθρούς όταν το σκορ σου φτάσει στα 100.

περίμενε ώσπου score = 100



Βήμα 9 Και τώρα;

Δοκίμασε το έργο Φτιάξε το δικό σου κόσμο (https://projects.raspberrypi.org/el-GR/projects/create-your-own-
world?utm_source=pathway&utm_medium=whatnext&utm_campaign=projects), για να δημιουργήσεις το
δικό σου παιχνίδι περιπέτειας!

Θα χρησιμοποιήσεις τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να μετακινήσεις το χαρακτήρα σου στον κόσμο.

Κοινοτική συνεισφορά μετάφρασης

Το έργο αυτό μεταφράστηκε από Μάνος Ζεάκης και αναθεωρήθηκε από Διονύσιος Μπραιλας.

Οι εκπληκτικοί μας εθελοντές-μεταφραστές μας βοηθούν να δώσουμε στα παιδιά όλου του κόσμου την ευκαιρία να
μάθουν να προγραμματίζουν. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να προσεγγίσουμε περισσότερα παιδιά μεταφράζοντας τα
έργα μας - διαβάστε περισσότερα στο rpf.io/translators (https://rpf.io/translators).

https://projects.raspberrypi.org/el-GR/projects/create-your-own-world?utm_source=pathway&utm_medium=whatnext&utm_campaign=projects
https://rpf.io/translators


Δημοσιεύθηκε από Raspberry Pi Foundation (https://www.raspberrypi.org) κάτω από ένα Creative Commons license (https://creativecommons.org/licenses/by-
sa/4.0/).

Δες το έργο και την άδεια χρήσης στο GitHub (https://github.com/RaspberryPiLearning/clone-wars)

https://www.raspberrypi.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://github.com/RaspberryPiLearning/clone-wars

