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SCRATCH  JR 
မြ�န်�ာဘာသာ 

BROUGHT TO YOU BY CODE CLUB AUSTRALIA 
POWERED BY TELSTRA FOUNDATION 

MOONHACK.COM တွင် လျှေ��ာက်�ွှာတင်၍ 
�ှုပ်ရှား�ှု ကုိ �ှတ်တ�်းတင်ပါ။

မြ�န်�ာဘာသာမြပန် - 
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Scratch Jr 
�ူအ�ျားစုသည် အာကာသသုိ့သွားလျှေရာကလ်ျှေ�့�ာပြပီး
�ိ�ိက�္ဘာလျှေမြ�သုိ့မြပန်လျှေရာက�်ာလျှေသာအခါ �ိ�ိ၏ပတ်ဝန်းကျင်အား
 ပုိ�ုိသန့ရ်ှင်းလျှေကာင်း�ွန်ရန် ကူညီလျှေပးချင်ကြကသည်။ 
က�္ဘာလျှေမြ�ကိုပုိ�ုိသန့်ရှင်းလျှေအာင် မြပု�ုပ်ရန်ပူးလျှေပါင်းကြကစုိ့။

INTRODUCTION 

မြပု�ုပ်ရ�ည့်အရာ 
ယခု project တွင် သင်မြပု�ုပ်ရ�ည်�ှာ animation ပုံုစုံ�ျ ို း
မြပု�ုပ်၍ ထုိ animation တွင် �တူညီလျှေသာ �ူ�ျား ပူးလျှေပါင်းပြပီး 
က�္ဘာလျှေမြ�ကိုသန့်ရှင်းလျှေအာင်မြပု�ုပ်ရ�ည်။

HARDWARE 

An ipad, tablet or chromebook capable of 
running Scratch Jr 

SOFTWARE 

Scratch Jr is an app that will need to be 
downloaded.  

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

● Sprite character ကိလုျှေရL့ �ျားရန် သင်၏ code အား drag and drop မြပု�ုပ်နိုင်�ည်။
● �ိ�ိ program သ့ုိ conditional code အားထည့်သွင်းနိုင်�ည်
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သင်ယူနုိင်�ည့်အရာ�ျား 

�ိုအပ်�ည့်အရာ�ျား 
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ပထ�ဦးစွာ သင်သည် အာကာသထဲရှိ အာကာသယာဉ်�ှူး အား �ိ�ိ က�္ဘာလျှေမြ�သုိ ့
မြပန်ကြကည့်လျှေနလျှေသာ ရုပ်ပုံုကို မြပု�ုပ�်ည်။

Scratch Jr app ကုိဖွင့်ပါ။ 
ပုံု�ှာမြပထားသည့် icon အတုိင်းလျှေပါ်ရ�ည်။

Home button ကုိနှိပ်ပါ။ 

ယခု project တွင် သင်သည် လျှေကြကာင်ပုံုစုံ icon ကိုအ�ုိ�ရှိပါ၊ 
ထ့ုိလျှေကြကာင့် အဆုိပါ icon ကိုနှိပ်ပြပီး လျှေပါ်�ာသည့် 
‘x’ button ကိုနှိပ်၍ ဖျက�ုိ်က်ပါ။

Project button ကုိနှိပ်ပါ။

1. ASTRONAUT 

ထို့လျှေနာက် အာကာသယာဉ�်ှူး ကိုသင်ထည့်ရ�ည်။ 
Sprite button ကိုနိှပ်ပါ။

အာကာသယာဉ်�ှူး sprite ကိုရှာ၍ ထည့်ပါ။
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အဆိုပါနည်း��်းအတုိင်း က�္ဘာလျှေမြ� sprite ကုိ�ဲ ရှာ၍
ထည့်ပါ။

အာကာသယာဉ်�ှူး sprite ကုိ ယူ၍ က�္ဘာလျှေမြ� sprite လျှေဘးတွင် ထားရှိပါ။  

ပုံု�ှာမြပထားသည့်အတုိင်း အာကာသယာဉ�ှ်ူး sprite ကို 
နှိပ်၍ လျှေရLးချယ်ပါ။
လျှေရLးချယ်ထားသည်ကို အလျှေရာင်တ�ျ ို းမြဖင့် မြပလျှေန�ိ�့်�ည်။ 

ယခု��င် သင်၏ အာကာသယာဉ�ှ်ူး ကိုစကားလျှေမြပာဆုိနိုင်ရန် code အားထည့်သွင်း�ည်။ 
ပုံုတွင်မြပထားသည့်အတုိင်း အဝါလျှေရာင်ရှလိျှေသာ block ကို ယူ၍  �ိ�ိ၏ code canvas လျှေနရာသုိ့လျှေရL့ �ုိက်ပါ။

ကျွန်ုပ်တုိ၏့ အာကာသယာဥ်�ှုး sprite ကုိ နှိပ်သည့်အခါ
စတင်အ�ုပ်�ုပ်�ည် မြဖစ်သည်။ 
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ထ့ုိလျှေနာက် ပန်းလျှေရာင်အလျှေရာင်ရိှလျှေသာ speech bubble block ကိုထပ်�ုံထည့်ပါ။ 
အဝါလျှေရာင် block နှင့် တဲွဆက်ထားရ�ည်ကိုသတိမြပုပါ။

“hi” ဟူလျှေသာစကား�ုံုးထွက်လျှေပါ်�ာသည်ကိုနှိပ်၍ စာသားကုိပုံုတွင်မြပထားသည့်အတုိင်းလျှေမြပာင်း�ဲပါ။

�ိ�ိ program အား မြပန်�ည်စ�်းသပ်ရန် အာကာသယာဉ�ှ်ူး အားနှိပ်၍ ကြကည့်ရှုနိုင်သည်။
သူ�က လျှေမြပာင်း�ဲ�ုိက်သည့်စာသား အတုိင်း လျှေမြပာပါသ�ား။

ထ့ုိလျှေနာက် သင်၏ က�္ဘာ အား မြပန်�ည်တုံုမ့ြပန်ရန်မြပု�ုပ်ပါ�ည်။
Message block အားအသုံုးချ၍ မြပု�ုပ်ရ�ည်။ 
အာကာသယာဉ�ှ်ူး စကားလျှေမြပာပြပီးလျှေသာအခါ သင်သည် 
အသင့်မြဖစ်လျှေနလျှေကြကာင်း သိရှိလျှေစရန် message လျှေပးပုိရ့�ည်။
�ိလျှေ�iာ်လျှေရာင်ရှလိျှေသာ message အား အဝါလျှေရာင် block တွင်ထည့်ပါ။ 

လျှေနာက်ဆုံုးတွင် သင်သည် အာကာသယာဉ�်ှူးအား 
အစီအစဥ်ပြပီးဆုံုးလျှေကြကာင်း လျှေမြပာရ�ည်။ 
အနီလျှေရာင်ရှိလျှေသာ end block ကိုထည့်�ုိက်ပါ။
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2. EARTH 

ယခုတွင် အာကာသယာဉ်�ှူး သည် က�္ဘာလျှေမြ�သ့ုိ်စကားလျှေမြပာလျှေနပြပီဟုသိရိှပြပီးပြပီမြဖစ်သည်။
က�္ဘာလျှေမြ�ကြကီး�ှ မြပန်�ည်တုံုမ့ြပန်ရန် မြပု�ုပ်ကြကစ့ုိ။

က�္ဘာလျှေမြ�ပုံု sprite ကို code �ျားထည့်ရန် နှိပ်ပါ။

အာကာသယာဉ�ှ်ူး�ှ message ရသည်နှင့်တစပ်ြပိုင်နက် သင်၏ code ကိုစတင်ရနမ်ြပု�ုပ်ကြကစို။့ 
�ိလျှေ�iာ်လျှေရာင် ရှိလျှေသာ message သည် �ိ�ိ ၏ code canvas သ့ုိ လျှေရာက်သည်နှင့်  
အဝါလျှေရာင် start button အားထည့်�ုိက်ပါ။

က�္ဘာလျှေမြ�ကြကီး�ှ စကားမြပန်လျှေမြပာနိုင်ရန် ခရ�်းလျှေရာင် speech block ကိုထည့်ပါ။
ပုံုတွင်မြပထားသည့် message ကိုရုိက်ထည့်ပါ။

�ိ�ိ code အား အာကာသယာဉ�ှ်ူး နှိပ်မြခင်းအားမြဖင့် မြပန်�ည်စ�်းသပ်နိုင်သည်။ 
အာကာယာဉ�ှ်ူးသည် စကားအရင်လျှေမြပာရ�ည်။ထို့လျှေနာက် က�္ဘာလျှေမြ�ကြကီး�ှ စကားမြပန်လျှေမြပာရ�ည်မြဖစ်သည်။
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အာကာသသည် အနက်လျှေရာင်မြဖစ်လျှေသာလျှေကြကာင့် လျှေနာက်ခုံ�ျက်နှာမြပင်ကိုမြပင်ဆင်�ိုသည်။

Background button အားနှိပ်ပါ။

3. DRAW A SPACE BACKGROUND 

�ိ�ိစိတ်ကြကိုက်အလျှေရာင် အား 
(ပုံုတွင်မြပထားသည့် အတုိင်း) နှိပ်၍လျှေရLးချယ်ပါ။

အနကလ်ျှေရာင် ကုိလျှေရLးချယ်လျှေပးပါ။

Bucket Fill Tool ကုိ နှိပ်ပါ။  
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Canvas လျှေပါ်တွင်�ိ�ိကြကိုက်နှစ်သက်လျှေသာလျှေနရာ လျှေပါ်တွင် နှိပ�ုိ်က်ပါ။

လျှေနာက်ဆုံုးတွင် tick button ကိုနှိပ်၍ background ကို save �ိုက်ပါ။

ပုိ၍လျှေကာင်းသွားပါပြပီ။ အာကာယာဉ�ှ်ူး sprite ကုိ နှိပ်၍ program ကုိ မြပန်�ည်စ�်းသပ်နိုင်သည်။

 စိန်ခေ�ါ်မှု
ကြကယ်ထည့်ရန်

သင်သည် လျှေနာက်ခုံအာကာသ�ျက်နှာမြပင်တွင် 
�ိှတ်တုတ်�ိှတ်တုတ်ကြကယ်�ျားအား ထည့်နိုင်ပါသ�ား?

သဲ�ွန်စ ။ ။အမြဖူလျှေရာင် စက်ဝိုင်းပုံု�ျားကုိ ကြကယ်ပုံုစုံ မြပု�ုပ်နုိင်သည်။
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4. THE CLEAN-UP 

သန့ရှ်င်းလျှေရးကိုစတင်�ုပ်လျှေဆာင်ရန် သင်သည် သန့ရှ်င်းလျှေရး�ုပ်လျှေဆာင်�ည့်  �ူတစ်ဦးနှင့် 
သန့ရှ်င်းရ�ည့် လျှေနရာကို သတ်�ှတ်ရန် �ိုအပ်သည်။

ပထ�ဦးစွာ stage အသစ်ကိ�ုိုအပ်သည်။
ထုိ stage အား stage button နှိပ်မြခင်းမြဖင့်ရယူနိုင်သည်။

Backdrop button အားနှိပ်မြခင်းမြဖင့် သင်ကြကိုက်နှစ်သက်လျှေသာ
 backdrop ကိုလျှေရLးချယ်ပါ။ 

ပုံုတွင်မြပထားသည့် လျှေကြကာင်ပုံုစုံ ကုိဖျက်ရန် sprite အား 
ကြကာရှည်စွာဖိ၍ X နှိပ်ပါ။

ထ့ုိလျှေနာက် �ိ�ိကြကိုက်နှစ်သက်ရာ sprite ကို
ထည့်ပါ။
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�ိ�ိ sprite အား stage ၏ တစ်ဖက်သ့ုိ လျှေနရာလျှေရL့ ပါ။  

ကျွနု်ပ်တ့ုိ အ�ိှုက်ထည့်ဖို ့မြပု�ုပ်ကြက�ည်။ အ�ိှုက်ပုံုစုံ sprite �ျား�ရိှလျှေသာလျှေကြကာင့် အသစ်ဆွဲရန်
�ိုအပ်သည်။

sprite button အသစ်ကိုနှိပ်၍ draw button ကုိနှိပ်ပါ။

5. DRAW A BOTTLE SPRITE 
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သင်၏ drawing line tool မြဖင့် ခဲလျှေရာင် ကုိလျှေရLးချယ်ပါ၊ ပု�င်းပုံုဆဲွကြကစို။့ �ိ�ိ ၏ စ�ှတ်နှင့်ဆုံုး�ှတ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု 
ထိလျှေအာင်ဆွလဲျှေပးပါ။

ထ့ုိလျှေနာက် bucket fill tool ကိုလျှေရLးချယ်၍ ပု�င်း အတွင်းဧရိယာထဲသုိ ့နှိပ်ပါ။ 
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အနလီျှေရာင် လျှေထာင့်�ှန်စတုဂုံ ပုံုအား �ိ�ိ ပု�င်းလျှေပါ်တွင် ဆဲွပါ။•  

Bucket tool အားအသုံုးမြပု၍ လျှေထာင့်�ှန်စတုဂုံအား အလျှေရာင်မြဖည့်ပါ။ 
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သင် ၏ ပုံုအားလျှေကျနပ်��င် accept button ကိုနှိပ်ပါ။

သင်၏ ပ�ုင်းပုံုအား လျှေကျနပ်��င် accept button ကိုထပ်�ုံနှိပ်ပါ။

6. PICK UP THE RUBBISH 

ယခု သင်၏ character အား ပု�င်းကိုလျှေကာက်ရန် code လျှေရးရ�ည်။

�ိ�ိ ၏ character sprite အားနှိပ်ပါ။ 
code �ျား စတင်လျှေရး�့ုိရပါပြပီ။
အဝါလျှေရာင်  လျှေနာက်ခုံနှင့် အစ�်ိးလျှေရာင်အ�ုံ ကို နှိပ်၍ စတင်ပါ။ 
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AGE 2 PPAGE 14 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circle as you go 

သူ�၏ စိတ်အားထက်သန်�ှုကို လျှေမြပာဆုိနိုင်ရန် မြပု�ုပ်�ည်။ 

ထ့ုိလျှေနာက် သင်၏ character အား အ�ိှုက်ဆီသုိ�့�်းလျှေ��ာက်သွားရန် မြပု�ုပ်�ည်။ 
Grid button အားနှိပ်၍ အ�ိှုက်ရှလိျှေသာလျှေနရာသ့ုိသွားရန် လျှေမြခ�ှ�်း ဘယ်နှစ်�ှ�်း�ုိအပ်သည်ကိကုြကည့်ကြကစို။့

အကွာအလျှေဝးအရ လျှေမြခ�ှ�်းအလျှေရအတွက်ကို �ှတ်၍ move forward block ထဲသုိ ့ထည့်ပါ။

Grid button ကုိပိတ်�ုိက်ပါ။ 
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AGE 2 PPAGE 15 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circle as you go 

ထ့ုိလျှေနာက် end block အားထည့်၍ �ိ�ိ character ကို အ�ုပ်ပြပီးပြပီမြဖစ်လျှေကြကာင်း code ထည့်ပါ။  

အစ�ိ်းလျှေရာင်အ�ုံအားနှိပ်၍ �ိ�ိ code အားစ�်းသပ်ပါ။ သင်၏ character သည် ပု�င်းထုံသုိ ့လျှေရL့ �ျားသွားရ�ည်။

ထ့ုိလျှေနာက် လျှေနရာသ့ုိလျှေရာက်��င် သူ�သည် ပု�င်းကို လျှေကာက်ရပါ�ယ်။ ဒီအတွက် Bottle sprite အလျှေနမြဖင့် 
character ကို မြပန်�ည်တုန့်မြပန်�ှုရှိရန်အတွက် code ထပ်လျှေရးရပါ�ည်။

သင်၏ character က ပု�င်းထုံလျှေရာက်သည်နှင့် ထိုပု�င်းသည် ချ ိုသာလျှေသာတီး�ုံုးသုံ�ျ ို း ထွက်၍ 
လျှေပျာက်ကွယ်သွားသည်ကုိ�ိုချင်သည်။ 

�ိ�ိ code အားမြပန်စ�်းပါ။ သင်၏ character သည် ပ�ုင်းထုံသ့ုိ��်းလျှေ��ာက်၍ လျှေရာက်သည်နှင့် ထိုပု�င်းသည် 
လျှေပျာက်ကွယ်သွား�ည်ကိလုျှေတွ့ရ�ည်။

လျှေနာက်ဆုံုးတွင် သင်၏ animation အား အထစ်အလျှေငါ�့ရှိ လျှေချာလျှေ�ွ့လျှေစရန် မြပု�ုပ်ရပါ�ည်။ 
တစ်ဆင့်ပြပီးတစ်ဆင့် နှိပ်လျှေနရသည်ကို ��ုိချင်ပါ။ ပထ�ဆုံုးအဆင့်မြပန်သွားပါ။  
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က�္ဘာလျှေမြ� sprite ကုိလျှေရLးချယ်ထားပါ။

special red block အား �ိ�ိ code ၏အဆုံုးသုိထ့ည့်ပါ။ 
ထုိ block သည် အဆင့်လျှေမြပာင်းသွားပါ�ိ�့်�ည်။

�ိ�ိ၏ code အား အာကာသယာဉ�်ှူး ကုိနှိပ်၍ မြပန်စ�်းပါ။ အ�ုိအလျှေ�ျာက် animation လျှေပါ်လျှေပါက�်ာပါ�ိ�့်�ည်။

စိန်ခေ�ါ်မှု
Add another stage 
သင် အလျှေနမြဖင့် �တူညီလျှေသာအမြခားတစ်လျှေယာက်ကို အ�ိှုကလ်ျှေကာက်ရန် ထည့်သွင်းနုိင်ပါသ�ား။ 
တမြခား လျှေနာက်ခုံမြဖင့် stage အသစ်ကိုထပ်�ုံထည့်ပါ။ တမြခားလျှေသာ အ�ိှုက်ပုံုစုံ ကိုဆဲွပါ။ 
(ဥပ�ာ - ပိုက် သ့ုိ�ဟုတ် အာ�ူးလျှေကြကာ်အထုတ်)

သဲ�ွန်စ ။ ။ သင်အလျှေနမြဖင့် ��်းလျှေပျာက်လျှေနပါက အခန်း ၄ �ှ ၆ အတုိင်းမြပန်�ည်မြပု�ုပ်နိုင်ပါသည်။ 
�တူညလီျှေသာ sprites နှင့် backdrops �ျားအသုံုးမြပုပါ။ 

ဂုဏ်ယူပါတယ်။ 
အခု သင်က Moonhack Change-Maker တစ်လျှေယာက် 
မြဖစ်သွားပါပီ။ 

သင့်ရဲ့ ပါဝင်�ှုပ်ရှား�ှုကုိ moonhack.com �ှာ 
စာရင်းလျှေပးသွင်းနုိင်တ့ဲ အလျှေကြကာင်း - 
�ူကြကီးတလျှေယာက်လျှေယာက်ကုိ လျှေမြပာမြပဖ့ုိ �လျှေ�့ပါနဲ့။
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