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Drone Planting 
တစ်ခါတစ်လျှေ��ှာ ကျွနု်ပ်တုိ့ရဲ့ ချုံုနွယ်ပိတ်လျှေပါင်းလျှေတွနဲ့
လျှေတာအုပ်လျှေတွက မြပန်�ည် စိ�်း�န်း အသက်ရှင်ဖ့ုိ �ိုအပ်ပါတယ်။ 
ဒါလျှေBကာင့်် သစ်ပင်လျှေတွအမြဖစ် ကြကီးထွား�ာနုိင်တဲ့် �ျ ို းလျှေစ့်လျှေတွကုိ မြဖန့က်ြကဲစိုက်ပျ ို းဖ့ုိအတွက် 
သင့််အလျှေနနဲ့ Drone တစ်စီးကို အသုံုးမြပုနုိင်ပြပီး ကူညီလျှေပးနုိင်ပါသ�ား။

INTRODUCTION 

မြပု�ုပ်ရ�ည့််အရာ �ိုအပ်�ည့်် အရာ�ျား
သင့််အလျှေနနဲ ့ချုံုနွယ်လျှေတွသာရိှတဲ့် လျှေတာအုပ်ကို သစ်ပင်လျှေတွ 

မြပန်�ည်စိ�်း�န်း�ာလျှေစဖို ့သင့််ရဲ့ Drone ကလျှေန �ျ ို းလျှေစ့်လျှေတ ွမြဖန့်ကြကဲရ�ယ့်် 

ဂိ�်းတစ်ခုကို မြပု�ုပ်ရပါ�ိ�့််�ယ်။
HARDWARE 

A computer capable of running 
Scratch 3 

SOFTWARE 

Scratch 3: 
either online 
rpf.io/scratchon 
or offline 
rpf.io/scratchoff  

DOWNLOADS 

Offline starter project 
bit.ly/mhdroneplanting 

ဆရာ/ဆရာ��ျားအတွက် ကိုးကားရန်
Here is a link to the completed project 
https://scratch.mit.edu/projects/361057154/  

Check out our blog post for this project with 
tips, curriculum and supporting material at 
medium.com/@codeclubau 

သင်ယူလျှေ�့်�ာနိုင်�ည့်် အရာ�ျား
• ဖန်သားမြပင်တလျှေ��ာက်�ှာ Drone ကို လျှေရO့�ျားလျှေစပီး 
�ျ ို းလျှေစ့်လျှေတွ ကြကဲချနိုင်ဖုိအ့တွက် ပရုိဂရ�် လျှေရးသားပုံု။

• �ျ ို းလျှေစ့်လျှေတွကလျှေန သစ်ပင်လျှေတွအမြဖစ် 
ကြကီးထွားလျှေမြပာင်း�ဲ�ာဖုိအ့တွက် ပရုိဂရ�် လျှေရးသားပုံု။
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1. DRONE 

သင့််ရဲ့ Drone ကုိ Stage တလျှေ��ာက် လျှေရO့�ျားလျှေစဖို့အတွက် Code လျှေရးBကည့််Bကစုိ့။  

• လျှေအာက်ပါ Link ကို Browser တွင် ဖွင့််ပါ ။ -
bit.ly/mhdroneplanting 

• ‘See Inside’ ကို လျှေရOးချယ်ပါ။ 
သင့််ရဲ့ Drone sprite ထဲသုိ ့ယခု code �ျားကုိ ထည့််သွင်းပါ။ 
ထုိအခါ Drone အလျှေနနဲ ့stage ရဲ့ ဘယ်ဘက်အလျှေပါ်လျှေထာင့််ကလျှေန စတင်ပါ�ယ်။

  

 

Stage ၏ ညာဘက်လျှေထာင့််ထိလျှေအာင် သင့််ရဲ့ Drone ကို 
လျှေရO့ �ျားလျှေစဖုိအ့တွက် code ကို ထပ်�ုံ မြဖည့််စွက်ပါ။

အစ�ိ်းလျှေရာင် အ�ုံပုံုစုံ ကို နှိပ်၍ သင့််ရဲ့ code ကုိ စ�်းသပ်ပါ။
တမြခားတဖက်ကုိ လျှေရာက်သည်အထိ Drone အလျှေနမြဖင့်် 
stage ရဲ့ အလျှေပါ်ပုိင်း ကလျှေန မြဖတ်သန်းသွားရပါ�ယ်။ 

တဖက်အစွန်း ကုိ လျှေရာက်သည်နှင့်် လျှေအာက်သုိ ့အနည်းငယ်ဆင်းပီး 
ဘယ်ဘက်အစွန်းဆီသုိ ့တဖနမ်ြပန်�ာဖုိအ့တွက် 
ယခု code ကို ထပ်�ုံ မြဖည့််စွက်ရပါ�ယ်။

လျှေနာက်ဆုံုး သင့််ရဲ့ Drone က ဖန်သားမြပင်လျှေအာကလ်ျှေမြခအထိ 
လျှေရာက်သည့််တုိင်လျှေအာင် ဒီ�ှုပ်ရှား�ှု ကို 
ထပ်ခါထပ်ခါ မြပု�ုပ်ရပါ�ယ်။ 
(  ၎င်းအတွက် Y  အမှတ်နေ�ရာမှာ -90 (  အနှုတ် ၉၀)  ထက်

�ည်းရမယ်။)

 

သင့််ရဲ့ Drone ကို မြပန်�ည်စ�်းသပ်ပါ။
၎င်းအလျှေနနဲ ့လျှေဘးတုိက်မြဖတ်သန်း�ုိက် ၊ လျှေအာက်ဆင်း�ုိက်ပုံုစုံ�ျ ို းကို 
ဖန်သားမြပန်လျှေအာက်လျှေမြခ�လျှေရာက်ခင်တုိင်လျှေအာင် လျှေရO့ �ျားလျှေနရပါ�ယ်။
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စိန်လျှေခါ်�ှု  
Animate your Drone 
သင့််ရဲ့ Drone �ှာ အနည်းငယ်ကွာမြခားတဲ့် costume ၂ �ျ ို း ပါရှိတယ်ဆုိတာ 
သင် သတိထား�ိ�ှာပါ။
လျှေအာက်ပါ block ကို အသုံုးမြပု၍ သင့််ရဲ့ drone ကို �ှုပ်ရှားလျှေနသကဲ့်သုိ့ animation �ျ ို း 
သင် မြပု�ုပ်နိုင်ပါသ�ား။  

သင့််ရဲ့ drone လျှေပါ်�ှာ သစ်ပင်စုိက်ပျ ို းရန် �ျ ို းလျှေစ့်�ျား ကြကဲချဖ့ုိအတွက် 
Code လျှေရးBကည့််ရလျှေအာင်။

Space key ကို နှိပ်သည့််အခါတုိင်း �ျ ို းလျှေစ့်ပုံုတူအသစ်တခု ကို 

အပြ�ဲဖန်တီးလျှေပးတဲ့် code ကို သင့််ရဲ့ Drone sprite ထဲသုိ ့ထည့််ပါ။

2. SEEDS 
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ထ့ုိလျှေနာက် �ျ ို းလျှေစ့်ပုံုတူအသစ်တခု လျှေပါ်�ာချနိ်တုိင်း 
Drone နှင့််အတူ ရှိလျှေစဖုိအ့တွက် ယခု code ကို ထည့််ပါ။

သင့််ရဲ့ �ျ ို းလျှေစ့်�ျား အ�ုပ�ု်ပ်ပုံုကို 

မြပန်�ည်စ�်းသပ်Bကည့််ပါ။ 

ယခုအချနိ်တွင် ၎င်းတုိအ့လျှေနနဲ ့လျှေမြ�မြပင်လျှေပါ်သ့ုိ 

ကျလျှေနရ�ှာ မြဖစ်ပါတယ်။

အစိ�်းလျှေရာင် အ�ုံပုံုစုံကုိ နှိပ်၍ သင့််ရဲ့ code ကို စ�်းသပ်ပါ။ 
Space bar နှိပ်သည့််အခါတုိင်း ပုံုတူ�ျ ို းလျှေစ့်တခု လျှေပါ်�ာရပါ�ယ်။ 

 

ယခု သင့််အလျှေနနဲ ့�ျ ို းလျှေစ့်လျှေတွကို လျှေမြ�မြပင်လျှေပါ် ကြကဲချဖုိအ့တွက် 
မြပု�ုပ်ရန် �ုိပါပီ။

ဂိ�်းစတင်ချနိ်တွင် လျှေပျာက်ကွယ်လျှေနလျှေစဖုိအ့တွက် 
Seed sprite တွင် ယခု code ကို ထည့််ပါ။

PAGE 4 Code Club Australia Powered By Telstra Foundation 



PAGE 6 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circle as you go 

စိန်လျှေခါ်�ှု  
Too many seeds 
သင့််အလျှေနနဲ့ Space bar ကုိ ဆက်တိုက်ဖိထားချန်ိ�ှာ �ျ ို းလျှေစ့်လျှေတွအ�ျားကြကီး 
ထွက်ကျ�ာတာကုိ သတိထား�ိပါသ�ား။ သင်အလျှေနနဲ့ လျှေအာက်ပါ block တစ်ခု (သုိ့) 
နှစ်ခုစ�ုံုးကုိ အသုံုးမြပုပီး အဆိုပါမြပဿနာကုိ လျှေမြဖရှင်းနုိင်ပါသ�ား။

သင့််ရဲ့�ျ ို းလျှေစ့် လျှေတွက လျှေမြ�မြပင်လျှေပါ် ကျလျှေရာက်တဲ့်အခါ�ှာ သစ်ပင်�ျားအမြဖစ် 
ရှင်သန်�ာလျှေစဖ့ုိ Code လျှေရးBကည့််Bကစို့။

သင့််ရဲ့ Seed sprite �ှာ costume ပုံုစုံ�ျ ို းစုံု ရှိရာ�ှာ 

အပင်ပုံုစုံ (၃) �ျ ို း ပါဝင်ပါတယ်။
 

�ျ ို းလျှေစ့် က လျှေမြ�မြပင် ကုိ ထိတဲ့်အချနိ်�ှာ သင့််အလျှေနနဲ ့�ျ ို းလျှေစ့်ကို 

သစ်ပင် costume ပုံုစုံတ�ျ ို း�ျ ို းကို လျှေမြပာင်းနိုင်ပါတယ်။

3. GROW YOUR TREES 
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သင့််ရဲ့ code ကို စ�်းသပ်Bကည့််ပါ။
သစ်ပင်အား�ုံုးက တပုံုစုံတည်း မြဖစ်လျှေနပါတယ်။ 
သင့််အလျှေနနဲ ့ဇီဝ�ျ ို းကဲွ�ှု ပုံုစုံစုံုမြဖစ်ဖုိ ့�ုိပါတယ်။ 
costume တစ်ခုချင်းဆီ�ှာ ဂဏန်းနုံပါတ်တစ်ခု ပါတယ်ဆိုတာ 
သင် သတိထား�ိပါ�ိ�့််�ယ်။costume လျှေတွကုိ လျှေရOးချယ်ရာ�ှာ အ�ည်နဲ ့လျှေရOး�ယ့််အစား 
သင့််အလျှေနနဲ ့Random block ကို အသုံုးမြပုပီး ဂဏန်းလျှေတွနဲ့�ည်း လျှေရOးနိုင်ပါတယ်။ 

သင့််ရဲ့ code ကို မြပန�်ည်စ�်းသပ်Bကည့််ပါ။ 
ပုိပြပီးလျှေတာ့်လျှေကာင်း�ာလျှေပ�ယ့်် မြပဿနာတစ်ခလုျှေတာ့်
ရှိလျှေနပါလျှေသးတယ်။ 
သစ်ပင်လျှေတွရဲ့ ရှင်သန်ပုံုက �မြပည့််စုံုလျှေနလျှေသးပါဘူး။ 
သူတုိအ့လျှေနနဲ ့အလျှေစ့်ကလျှေန ကြကီးထွား�ာပုံု လျှေပါ်ရပါ�ယ်။ 
သစ်ပင် ကြကီးထွား�ာပုံုကို ပုံုလျှေဖာ်ဖုိအ့တွက် သင့််အလျှေနနဲ ့သစ်ပင်လျှေတွကို အစပုိင်း�ှာ လျှေသးထားဖုိ ့�ုိအပ်ပါတယ်။ 
Size ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း သတ်�ှတ်ပါ။

 

သစ်ပင် ကြကီးထွား�ာပုံုအတွက် သင့််အလျှေနနဲ ့သူတုိကုိ့ 
အရOယ်အစား ကြကီး�ာဖုိ ့လျှေမြပာဖုိ ့�ိုအပ်ပါတယ်။ 
ဒီ ကြကီးထွား�ှုပုံုစုံ လျှေပါ်ဖုိအ့တွက် Loop တစ်ခု အတွင်း�ှာ 
အရOယ်အစား လျှေမြပာင်း�ဲတဲ့် code ကုိ အကြကိ�်လျှေရ�ျားစွာ 
မြပု�ုပ်လျှေပးနိုင်ပါတယ်။

Bကည့််ရတာ လျှေတာ်လျှေတာ်မြပည့််စုံုလျှေနပါပီ။ 
ဒါလျှေပ�ယ့်် ကျွန်ုပ်တ့ုိရဲ့ သစ်ပင် ကြကီးထွားနှုန်းက 
အရ�်းမြ�န်�ွန်းလျှေနပါတယ်။
ကြကီးထွားနှုန်း အနည်းငယ် အရှိန်လျှေ��ာ့်လျှေစဖုိအ့တွက် 
wait block ကုိ သင်အလျှေနနဲ ့အသုံုးမြပုနိုင်ပါတယ်။
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စိန်လျှေခါ်�ှု  
Smoother growth 
သင့််ရဲ့ သစ်ပင်လျှေတွက ကြကီးထွားတဲ့်အခါ�ှာ အနည်းငယ် အ�ျင်စ�ိုနုိင်လျှေနတာကုိ 
သတိထား�ိပါသ�ား။ ဒီအရာကို လျှေချာလျှေ�ွ့လျှေအာင် သင် မြပင်ဆင်နုိင်ပါသ�ား။ 

သဲ�ွန်စ ။ သင့််အလျှေနနဲ ့block အသစ်ထပ်ထည့််ဖုိ ့��ိုအပ်ပါဘူး။ 
သင့််ရဲ့ သစ်ပင်ကြကီးထွား�ှုနှုန်းနဲ ့ဆုိင်တဲ့် Loop �ှာ ဂဏန်းတချ ို ့ကုိ လျှေမြပာင်း�ုိက်ရုံုပါပဲ။  

စိန်လျှေခါ်�ှု  
Add your own tree 
ကျွနု်ပ်တို့လျှေတာအုပ်ရဲ့ ဇီဝ�ျ ို းကဲွ�ှုကို တိုးပွား�ာလျှေအာင် သင်အလျှေနနဲ့ 
ကိုယ်ပုိင်သစ်ပင်ဒီဇုိင်း costume တစ်ခုကုိ ဖန်တီးပီး ကူညီလျှေပးနုိင်ပါသ�ား။

သဲ�ွန်စ ။ သင်အလျှေနနဲ ့သစ်ပင် costume ကုိ လျှေမြပာင်းတဲ့်အချန်ိ�ှာလျှေတာ့် သင့််ရဲ့ ကုိယ်ပုိင်ဒီဇိုင်းကုိပါ 
ပါဝင်လျှေအာင် သင်ရဲ့ code ကုိ ထပ်မြဖည့််ဖုိ့လျှေတာ့် �ိုပါ�ိ�့််�ယ်။

ဂုဏ်ယူပါတယ်။ 
အခု သင်က Moonhack Change-Maker တစ်လျှေယာက် 
မြဖစ်သွားပါပီ။

သင့််ရဲ့ ပါဝင်�ှုပ်ရှား�ှုကုိ moonhack.com �ှာ 
စာရင်းလျှေပးသွင်းနုိင်တဲ့် အလျှေBကာင်း - 
�ူကြကီးတလျှေယာက်လျှေယာက်ကို လျှေမြပာမြပဖ့ုိ �လျှေ�့်ပါနဲ့။
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