
Πιάσε τα φρούτα 
Στο παιχνίδι catch the fruits προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα παιχνίδι όπου θα προσπαθούμε 

να πιάνουμε διάφορα φρούτα που πέφτουν από τον ουρανό με τον κουβά μας. 

Στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει: 

 Θα δημιουργήσουμε διάφορα sprites τα οποία σε τυχαίες χρονικές στιγμές θα ξεκινούν 

από τυχαία σημεία από το πάνω μέρος της οθόνης του κινητού μας και θα πέφτουν προς 

τα κάτω.  

 Θα πρέπει να ελέγχουμε έναν κουβά ο οποίος θα πιάνει τα φρούτα πριν αυτά ακουμπήσουν 

το κάτω μέρος της οθόνης. Αν τα φρούτα ακουμπήσουν το κάτω μέρος, ο παίκτης χάνει 

(μία ζωή ή τελείως) 

Θα χρειαστούμε 

 Ένα εικονίδιο γεμάτου και ένα άδειου κουβά ένα εικονίδιο φόντου όπως το γρασίδι καθώς 

και εικονίδια φρούτων και λαχανικών. 

 Καμβά, Canvas, για να κινούνται τα φρούτα και λαχανικά καθώς και ο κουβάς.  

 Αντίστοιχα ImageSprite για κάθε ένα από τα αντικείμενα αυτά. 

 Κουμπί, Button, για την έναρξη του παιχνιδιού. 

 Ετικέτα. Label, με το Σκορ του παιχνιδιού. 

 Χρονόμετρο, Clock, για την εμφάνιση των φρούτων αλλά και ενδεχομένως για την λήξη 

του παιχνιδιού ή της πίστας. 

Βοήθειες 

 Θα χρειαστούμε να υλοποιήσουμε την κίνηση του κουβά για την οποία μπορείτε να 

πειραματιστείτε με την εντολή when … Dragged. Προσοχή! Ο κουβάς κινείται μόνο στον 

άξονα x.  

 
 Θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

φρούτα να ξεκινούν από το νταβάνι του καμβά 

μας. Κάτι τέτοιο μπορεί να υλοποιηθεί με ένα 

χρονόμετρο, Clock που θα καλεί την 

κατάλληλη διαδικασία. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην παράμετρο, εδώ spriteNo που θα 

καθορίζει τι φρούτο θα πέφτει. 

 Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για το πότε ένα φρούτο ακουμπήσει τον κουβά μας αλλά και 

το κάτω άκρο του καμβά. Και στις δύο περιπτώσεις θα εξαφανίζεται αλλά στην 1η ο 

παίκτης θα παίρνει πόντους ενώ στην 2η θα χάνει ζωή (ή και το παιχνίδι) 
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http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/bucketfull.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/bucketempty.png
http://lyk-karlov.sam.sch.gr/images/courses/informatics/appinventor/Grass.jpg


 

Προτεινόμενες επεκτάσεις: 

 Μπορείτε να έχετε διαφορετικούς πόντους για κάποια φρούτα και ενδεχομένως κάποια 

φρούτα που άμα τα πιάνουμε να χάνουμε πόντους ή ζωή όταν τα πιάνουμε. 

 Ο κουβάς μπορεί να αλλάζει εικονίδιο όταν έχει πιάσει κάποιον αριθμό φρούτων και άνω 

από άδειο σε γεμάτο. 

 Κάποιο αντικείμενο αν πιαστεί θα μπορεί να αδειάζει τον κουβά. 

 Μπορείτε μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό φρούτων να αλλάζει η πίστα και ο χρήστης 

να πιάνει για παράδειγμα λαχανικά. 

 Μπορείτε να προσθέσετε άλλο ένα ρολόι, Clock, το οποίο να μετρά έναν αριθμό 

δευτερολέπτων για να τελειώνει η πίστα. 

 Ότι άλλο επιθυμείτε 

Πηγές - Υλικό: 

 Εικονίδια φρούτων:  μπανάνες, μπλούμπερι, λεμόνι, ελιά, αχλάδι 

 Εικονίδια λαχανικών:  καρότα, σκόρδο, κρεμμύδι, ντομάτα 

 Πηγή εικονιδίων φρούτων και λαχανικών: 

http://www.iconarchive.com/show/veggies-icons-by-iconicon.html 

 Πηγή εικονιδίων άδειου και γεμάτου κουβά: 

http://www.iconarchive.com/show/oldies-icons-by-archigraphs.html 
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