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   ဂိ�မ်�းကစားသူ
 ၏ ထည့်သွင်းမှု ထည့်�� သူ�င်�းမ်� Input   အတို�� င်�း တို� န့်� �ပြ�န့်�သူည့်��
 အခြေပြ�အခြေန့် (conditional) conditional) )  က�� အသူ�� းပြု��� � ။

Space Clean Up 
    လူ	သား��ားက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် နှ� စ်�ပေ�ါင်�း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ပေက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ာ�ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာပေ�ာင်�

    �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသထဲ�သ�� � �ရာဝတ္ထ ု��ား လူ"င်��တ္ထင်��#း မြ$စ်�သည်�။ 
   �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသ�တ္ထ�လူ��းပေကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာင်�းထဲ�တ္ထ'င်� ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေ�ါင်�း��ားစ်'ာ လူည်��တ္ထ�ပေန်သည်�။ 

  ဒီ#�ရာ��ားက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� �ခု� �� စ်တ္ထင်�ရှ� င်�းလူင်�းလူ�� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် စ်�� �! 

INTRODUCTION 

  ပြု�လူ� ��ရ�ည်�� �ရာ  လူ�� ����ည်�� �ရာ��ား
   အာကသူထ�ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � � အမ်��က�မ် ားက�� ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � င်�းလင်�းသူည့်��

Simul) ation game HARDWARE 

A computer capabl) e of running  
Scratch 3 

(conditional) You can use Scratch on an ipad, but some of  
the experience wil) l)  be different) 

SOFTWARE 

Scratch 3: 
either onl) ine 
rpf.io/scratchon 
or offl) ine 
rpf.io/scratchoff  

DOWNLOADS 

Offl) ine starter project 
bit.l) y/mhspacecl) eanup 

ဆရာ/   ဆရာ���ား�တ္ထ'က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် � က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� းက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ားရန်�

Project created in partnership with Here is a l) ink to the compl) eted project  

  သင်�ယူ	ပေလူ�လူာနှ�� င်��ည်�� �ရာ��ား
•  သူင်�� ရဲ့ � � Sprites  မ် ားတို�င်� Repeat/Forever l) oop မ် ား

 ထည့်�� သူ�င်�း အသူ�� းပြု��� � ။
• 

https://scratch.mit.edu/projects/355416712/  

Check out our bl) og post for this project with 
tips, curricul) um and supporting material)  at 
medium.com/@codecl) ubau 
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1. MAKE THE ROCKETSHIP FLY 

  �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသဒီ�/ း��/ပေလူး က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� Arrow Key    ��ား�တ္ထ�� င်�း ပေ0' �လူ�ားပေ�ာင်� ကြိုက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �းစ်ားကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ရပေ�ာင်� ။ 

•  ခြေအာက��ါ Link  က�� Browser တို�င်�ဖွ�င်�� �ါ ။

bit.l) y/mhspacecl) eanup 

•   ယ�� Code   က�� သူင်�� ရဲ့ � � Rocketship Sprite  အတို�က�
 ထည့်�� �ါ ။

 

•  ယ�� Code  က�� Forever l) oop  အတို�င်�း ထည့်�� �ါ ။
Up Arrow   က�� နှိ� ���လ'င်� Rocket      ခြေရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �သူ�� � ခြေ(� �ရဲ့ န့်� ပြဖွစ�တိုယ�။

•   အစ�မ်�းခြေရဲ့ ာင်�အလ� �� � ခြေလးက�� နှိ� ����)း Up Arrow အတို�� င်�း
 အလ� �� လ� ��/       မ်လ� �� စမ်�းသူ���ါ ။ သူင်�� ရဲ့ � � ဒုံ� � း� �က ခြေရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �သူ�� � ခြေ(� �ရဲ့ �ါ မ်ယ�

•   ဒုံ�� း� � က�� ဘယ�/   ည့်ာ ခြေ(� �ဖွ�� � စမ်�းသူ��ကြကဦ)းစ�� �။
  ယ�� �� � �ါ Code     အတို�� င်�း ထ��မ်� ထည့်�� သူ�င်�းကြကည့်�� �ါ ။

•   မ်� တို�� က� ။
Code bl) ock  ခြေ�ါ်တို�င်� right cl) ick ခြေထာက��)း

 မ်�တို/ူ (conditional) dupl) icate)  ��ားလ�� �ရဲ့ တိုယ�ဆို�� တိုာ သူင်�သူ��ါ သူလား?

•      ခြေန့်ာက�ဆို�� းအခြေန့်န့်� � ဂိ�မ်�းစတိုင်�တို�� အ� �န့်�တို�� င်�း ဒုံ� � း� �ယာဦ� က��
   ခြေန့်ရဲ့ ာတို�� ထ�က အမြဲမ်�စတိုင်�နှိ�� င်�ဖွ�� �အတို�က� ပြု�လ� ��ရဲ့ �ါ မ်ယ�။
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  စ်�န်�ပေခုါ်�(
  ဒီ� / း��/ယူာဥ်�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� ပေန်ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �သ�� � ပေ0' �လူ�ားနှ�� င်�ပေ�ာင်�

 ပြု�လူ� ���ါ။ 

    ယူခု�ဆ�� ရင်� သင်�� ရ� � ဒီ� / း��/ယူာဥ်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် Arrow Keys   ��ား�တ္ထ�� င်�း ပေရှ� �၊ဘယူ�၊ည်ာ
    သ'ားနှ�� င်�ပေန်�ါ�#။ ဒီ#ပေတ္ထာ� သင်���ပေန်န်�� �ပေန်ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� ပေ0' �သ'ားနှ�� င်�$�� ��တ္ထ'က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� ပေရာ

ပြု�လူ� ��နှ�� င်��ါသလူား?  

2. REACHING THE SPACE ROCKS 

    �ခု� ဆ�� ရင်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 5နှ�� ��တ္ထ�� �ရ� � �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသဒီ�/ း��/က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��/သန်�းနှ�� င်�ပေန်�#။ 
      ဒီါပေကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာင်�� ဒီ� / း��/ ပေရာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ရှ� �ခု��န်��� ာ ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ���ား�ပေန်န်�� ဘယူ�လူ�� တ္ထ� / �မြ�န်��( ရှ� �ရ�လူ�ဆ�� တ္ထာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��

Code    ပေရး$�� � လူ�� �ါတ္ထယူ�။ 

•    က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � အမ်��က�မ်ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � င်�း�င်�မ်� ာ ဒုံ)တိုစ��� က��
      အရဲ့ င်�ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � ာဖွ�� � လ�� အ��တိုယ�။

•  သူင်�� ရဲ့ � � Rocks sprite   က�� ခြေ�ါ်လာနှိ�� င်�ဖွ�� �အတို�က�
    ဒုံ) Code     ခြေတို�က�� ထည့်�� သူ�င်�း�ါ ။

  
 

  
 

  
   
   
 

•     သူင်�� ရဲ့ � � အမ်��က�က တိုခြေန့်ရဲ့ ာထ�မ်� ာ�� အမြဲမ်�ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �ခြေန့်မ်ယ�ဆို�� ရဲ့ င်�

  ဂိ�မ်�းက � င်�းစရဲ့ ာခြေကာင်�းလာ�ါ လ�မ်�� မ်ယ�။

    ဒုံါ ခြေကြကာင်�� ဂိ�မ်�းတို�� � င်�းမ်� ာ မ်တို
 ည့်)တို�� ခြေန့်ရဲ့ ာခြေတို�မ်� ာ

Rocks  ခြေ�ါ်လာခြေစဖွ�� �အတို�က� bl) ock   တိုစ��� ထ��ထည့်�� ကြကည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။
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•    အ�� ဒုံ� � း� �ယာဦ�မ်ခြေရဲ့ ာက�မ်� င်�း ဒုံ)အမ်��က�ခြေတို�က��
     ဘာမ်� မ်လ� ��ခြေစ� င်��ါ ဘ
 း။ ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� ခြေန့်ရဲ့ ာမ်� ာ�� ဆိုက�ခြေန့်ခြေစ� င်�တိုာ�ါ ။

 

•   ဒုံ�� း� �ယာဦ� က Rocks   ဆို) ခြေရဲ့ ာက�တို�� အ� �န့်�မ်� ာ
  က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � အပြ�ား Sprite     ခြေတို�က�� ဒုံ)အခြေကြကာင်�း ခြေပြ�ာပြ�ဖွ�� � လ�� �ါ တိုယ�။

 ဒုံ)အတို�က� Broadcast bl) ock  က�� အသူ�� းပြု�နှိ�� င်��ါ တိုယ�။

•   က3နှိ�� ��တို�� � အခြေန့်န့်� � Message      ခြေတို�က�� ခြေန့်ာက�အကြိက�မ်�ခြေတို�မ်� ာ လ�ယ�လင်�� တိုက
 သူ�ခြေစဖွ�� � အမြဲမ်� အမ်ည့်�ခြေ�းထားသူင်�� �ါ တိုယ�။
     ‘ဒုံ)တို�� က�� Contact’  လ�� အမ်ည့်�ခြေ�းလ�� က�ရဲ့ ခြေအာင်�။

• message1   ရဲ့ � � ခြေဘးန့်ားက drop-down   “မ်'ားက�� နှိ� ����ါ ။ New message”     က�� နှိ� ����ါ ။ အ�ဒုံ)ခြေန့်ာက�
  ‘Contact’   လ�� � အမ်ည့်�(�� က�ထည့်�� �ါ ။

PAGE 4 Code Cl) ub Austral) ia Powered By Telstra Foundation 



AGE 2 PPAGE 6 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circl) e as you go 

  
   
 

 
 
 
 

    
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 

3. BRING HOME? 

      �ခု� ဆ�� ရင်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 5နှ�� ��တ္ထ�� �ရ� � ဒီ� / း��/ယူာဥ်�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ဆ#က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� ပေရာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ရှ� ��ါပြီ ။ �# ။ 
     ဒီ#��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် � က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် � 7ာပေမြ�ဆ# မြ�န်���� �ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ရပေ�ာင်�။ 

•      �ထမ်ဦ)းဆို�� း က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � ဒုံ)အမ်��က�က�� အ�မ်�ပြ�န့်�သူယ�ရဲ့ န့်� ဆို�� တို��

    ခြေ(�း� ယ���င်�� က�� �လ� တို�တို�� အခြေန့်န့်� � ဂိ�မ်�းကစားသူ
က�� ပြ�သူရဲ့ �ါ မ်ယ�။

• Bring Home Button sprite    က�� နှိ� ����ါ ။
‘Contact’ message  ရဲ့ ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� အ� �န့်�မ်� ာ �လ� တို�(conditional) button)  က��

  ပြ�သူဖွ�� �အတို�က� ဒုံ) Code   က�� ထ��ထည့်�� �ါ ။

•   ဒုံ)ခြေန့်ာက�မ်� ာခြေတိုာ� �လ� တို� (conditional) button)   က�� နှိ� ���တို�� အ�ါ မ်� ာ
 ခြေန့်ာက�ထ�� message  ထ����� �ဖွ�� �အတို�က� Code ထ��ပြဖွည့်�� ရဲ့ �ါ မ်ယ�။

  ဒုံ) message  ‘က�� ခြေတိုာ� Bring Home’   လ�� � အမ်ည့်� ခြေ�း�ါ မ်ယ�။

• Rocks sprite  မ်� ာလ� code  ထ��ပြဖွည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။
 ဒုံ) Code  ‘က Bring Home’ message   က�� တို� န့်� �ပြ�န့်�ဖွ�� ��ါ ။

 �ထမ်ဦ)းဆို�� း message   က�� လက��� ရဲ့ ယ
 တို�� event bl) ock     တိုစ��� လ�� အ���ါ တိုယ�။

 

•     ဒုံ)ခြေန့်ာက� အာကာသူအမ်��က� န့်� � �တို�သူတို�တို�� Code  က��
 စတိုင်� ခြေရဲ့ းထည့်�� �ါ မ်ယ�။

•   ‘�ထမ်ဆို�� း Bring Home’ message  က�� ရဲ့ ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� အ�ါ မ်� ာ
  ဒုံ)အရဲ့ ာ မ်� န့်�ကန့်�မ်� ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �/   မ်ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � � စစ�ခြေဆိုးလ�� �ါ တိုယ�။

(conditional)  ခြေလာခြေလာဆိုယ�ခြေတိုာ� Rocks    တို�� ထ� ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� အတို�က� သူ�သူာတိုယ�ဆို�� ခြေ�မ်ယ��
  ခြေန့်ာက���� င်�းမ်� ာ အမ် ားကြိက)း ထ��ထည့်�� မ်� ာ�ါ ။)

    စစ��)းတို�� အ�ါ မ်� ာ က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � ဒုံ)အမ်��က� က�� Earth  ဆို) ပြ�န့်���� �နှိ�� င်��ါ �)။
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   သူင်�� အခြေန့်န့်� � Bring Home Button   က အမြဲမ်�
   သူတို�မ်� တို�ခြေန့်ရဲ့ ာမ်� ာ�� ခြေ�ါ်ခြေန့်တိုယ�ဆို�� တိုာ သူတို�ထားမ်�မ်� ာ�ါ ။

  ဂိ�မ်�း စစ� င်�းမ်� ာ Bring Home Button ခြေဖွ ာက�ထားဖွ�� �အတို�က�
code   အသူစ� ထ��ထည့်�� ကြကည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။

 ဒုံါ မ်� သူာ button    အခြေန့်န့်� � လ�� အ��တို�� အ� �န့်�မ်� ာသူာ ခြေ�ါ်ခြေန့်မ်� ာ ပြဖွစ��ါ တိုယ�။

AGE 2 PPAGE 7 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circl) e as you go 

   
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

(conditional) copy  က
 းယ
 �)းတို�� အ�ါ Sprite       ထ�မ်� ာ တို�� န့်� � တို�� ထ��ခြေန့်တိုာမ် �ုး ပြဖွစ��ါ လ�မ်�� မ်ယ�။
  တို�� � င်�းဆို)က�� ပြမ်င်�သူာခြေအာင်� သူ)းပြ�ား�� �ထ� တို��ါ ။)

 

•  Code   က�� ထ��မ်� စမ်�းသူ��ကြကည့်�� �ါ ။

•  

 
  

•  သူင်�� ရဲ့ � � Code  က�� စမ်�းသူ��ကြကည့်�� �ါ ။. 

•   သူင်�� ရဲ့ � � Rocks  က Earth   က�� ခြေရဲ့ ာက�ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� အ� �န့်�မ်� ာ
   ဒုံ)အတို�� င်�း အမ်��က�အခြေန့်န့်� � ဆိုက�ခြေ�ါ်ခြေန့်တို� န့်�း�ါ ��။
 ဒုံါ ခြေကြကာင်�� Earth   က�� ခြေရဲ့ ာက�တို�� အ� �န့်�မ်� ာ Rocks sprite  က��
  ခြေဖွ ာက�ဖွ�� � ကြိုက�းစားကြကည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။

4. BURN BABY BURN! 

    �ခု� ဆ�� ရင်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 5နှ�� ��တ္ထ�� �ပေစ်ာင်��ဆ�� င်�းပေန်တ္ထ������ င်�း ပေရာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��ါပြီ ။ �#။ ဒီ#�ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေတ္ထ'က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��
  �#းပေလူာင်�တ္ထ�� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �သ'င်�း�#းရင်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် � 7ာပေမြ�ဆ# မြ�န်���� �ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ရပေ�ာင်�။ 

•  �ထမ်ဆို�� း Burn button  က�� စတိုင်�အသူ�� းပြု�ရဲ့ �ါ တိုယ�။

•  က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � code     ခြေတို�အားလ�� းက�� ပြ�န့်�ခြေရဲ့ းရဲ့ မ်� ာ�ါ ။ ဒုံါ ခြေ�မ်ယ�� ဒုံ) code  က Bring Home Button  က code  ခြေတို�န့်� �
    ခြေတိုာ�ခြေတိုာ�ဆိုင်�တို
�ါ တိုယ�။ ဒုံါ ခြေကြကာင်�� အ�ဒုံ)ကခြေန့် ပြ�န့်�ယ
 �)း အသူ�� းပြု�ကြကည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။

   

• Bring Home Button sprite      က�� ဝင်��ါ ။ အထ�မ်� ာ ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �တို�� Code    ၃ ခု စလုံးကို ဆွဲယူပီး �� စလ�� းက�� ဆို� �ယ
 �)း
  Burn Button sprite  ထ�က�� drag   ဆို��ထည့်�� �ါ ။ ဒုံါ ဆို�� ရဲ့ င်� copy  က
 းယ
 �)းသူား ပြဖွစ�သူ�ား�ါ လ�မ်�� မ်ယ�။

 

•
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AGE 2 PPAGE 8 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circl) e as you go 

  
  
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

  
  
 
 
 

• Burn Button code   က�� သူ�ား�ါ ။
Broadcast message  ‘က�� Burn’   ဟု အမည်ပြောင်းပါ။ � အမ်ည့်�ခြေပြ�ာင်�း�ါ ။
(conditional) Create new message  ပြု�လ� ��ဖွ�� � လ�� �ါ လ�မ်�� မ်ယ�။)

  

 

• Rocks    က�� မ်)း(� � �ရဲ့ န့်�အတို�က� ခြေရဲ့ းရဲ့ မ်ယ�� code  က
Bring Home  မ်� code   န့်� � အခြေတိုာ�ဆိုင်�တို
 �ါ တိုယ�။
Rocks sprite   ထ�က�� ယ�� code   က�� ထ��မ်� ပြဖွည့်�� သူ�င်�း�ါ ။

• “  မ်)းခြေတိုာက�မ် ားနှိ� င်�� အတို
 Earth  ”  ဆို)က�� ပြ�န့်���� �ရဲ့ န့်� အတို�က�
bl) ock  မ်ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � �ခြေသူး�ါ ။

  ဒုံ)အတို�က� က3နှိ�� ��တို�� � ထ��မ်� ခြေရဲ့ းထည့်�� ရဲ့ �ါ မ်ယ�။
 က3နှိ�� ��တို�� �ရဲ့ � � sprite     က ကမ်:ာခြေပြမ်က�� မ်ခြေရဲ့ ာက�မ်� င်�း ထ��တိုလ�လ�

 လ� ��ခြေဆိုာင်�ခြေန့်ခြေစရဲ့ န့်� Loop bl) ock  ပြဖွင်�� စတိုင်��ါ မ်ယ�။

 

 

•  ဒုံ)ခြေန့်ာက� Rocks  ခြေတို�က�� Earth   ဆို) ပြ�န့်���� �မ်ယ�� code  က��
 ခြေရဲ့ းထည့်�� ရဲ့ ခြေအာင်�။
  တိုပြဖွည့်�းပြဖွည့်�း� င်�း ခြေ(� �ခြေစဖွ�� � Wait bl) ock  က�� အသူ�� းပြု��ါ မ်ယ�။
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PAGE 9 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circl) e as you go 

 

 
 
 

   
   
 

  
 
   

  
  
  
 

•    ယ�� ��� �)း စ�တို�လ���ရှိ အမှိုက်များကို ရှင်းလင်းသည့် � ားစရဲ့ ာပြဖွစ�ဖွ�� � ဖွန့်�တို)းကြကစ�� �။

• Earth   ဆို) ခြေ(� �လ ားခြေန့်တို�� rock    ရဲ့ � � �� � စ� က��
  မ်)းခြေလာင်�ခြေန့်သူလ�� �� � ပြဖွစ�ခြေအာင်� ခြေပြ�ာင်�းလ�ဖွ�� � Code ထ��ထည့်�� �ါ မ်ယ�။

•      အစ�မ်�းခြေရဲ့ ာင်� အလ� �� � စ� က�� နှိ� ����)း သူင်�� ရဲ့ � � code   က�� စမ်�းသူ��ကြကည့်�� �ါ ။
Rocks  ခြေတို�ဆို)က�� arrow key   ပြဖွင်�� ခြေ(� �လ ားကြကည့်�� �ါ ။

 ထ�� �ခြေန့်ာက� Burn Button  က�� နှိ� ���ကြကည့်�� �ါ ။

•   ရဲ့ လာဒုံ�က အ�� ကြသူစရဲ့ ာပြဖွစ�သူင်�� �ါ တိုယ�။
     ဒုံါ ခြေ�မ်ယ�� ထ���ါ ထ���ါ ကစားကြကည့်�� တို�� အ�ါ မ်� ာ ဘယ�လ�� ပြဖွစ�ခြေန့်သူလ�။

 သူင်�� ရဲ့ � � Rocks sprite  က အရဲ့ မ်�းခြေသူးင်ယ�သူ�ားသူလား။ 

•      က3နှိ�� ��တို�� �အခြေန့်န့်� � အစ�မ်�းခြေရဲ့ ာင်� အလ� �� � စ� က�� နှိ� ���တို�� အ� �န့်�တို�� င်�း

Rocks sprite  က�� reset (conditional) ��� မ်� န့်�ပြ�န့်�ပြဖွစ�ခြေစဖွ�� �) ပြု�လ� ��သူင်�� �ါ တိုယ�။

Step 2    မ်� ာ က3နှိ�� ��တို�� � လ� ����� သူလ�� �� Green Fl) ag bl) ock ခြေအာက�တို�င်�

 ယ�� code  မ် ားက�� ထ��မ်� ပြဖွည့်�� �ါ ။

 

 

  စ်�န်�ပေခုါ်�(
Talking Rocketship 

     သင်���ပေန်န်�� ဒီ� / း��/ယူာဥ်� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �န်�� ထဲ�ပေတ္ထ' �တ္ထ���ခုါတ္ထ�� င်�း
  တ္ထစ်�စ်� /တ္ထစ်�ခု� ပေမြ�ာပေ�ာင်� ပြု�လူ� ��နှ�� င်��ါသလူား။ 

    မ်� တို�� က� ။ သူင်�� အခြေန့်န့်� � ခြေအာက��ါ bl) ock    ၂ ခု ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ �� က�� အသူ�� းပြု�သူင်�� �ါ တိုယ�။
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PAGE 10 Don’t miss a step. Make sure you tick the green circl) e as you go 

  

5. FLAMING TACO!

Taco sprite     က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� သင်���ပေန်န်�� သတ္ထ�ထဲား��ပေက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာင်�း ထဲား���ါလူ���� �ယူ�။ 
  �ခု� �#းပေတ္ထာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေတ္ထ'န်�� Taco   ပေလူးက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� လူ'ယူ�လူ'ယူ�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 	က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 	 $န်�တ္ထ#းကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ည်�� ရပေ�ာင်�။ 

• Taco  အတို�က� code  က Rocks  အတို�က� code  ခြေတို�န့်� �
 ထ��တို
 န့်)း�ါ း တို
 �ါ တိုယ�။

•  ဒုံါ ခြေကြကာင်�� Rocks sprite  ခြေအာက�က code  ခြေတို�အားလ�� းက��
drag & drop  ဆို���)း က
 းယ
 �ါ ။

• Taco   အတို�က� သူက�ဆို�� င်�ရဲ့ ာ costume   က�� ခြေပြ�ာင်�းလ�ဖွ�� �
လ�� အ���ါ တိုယ�။

•      အစ�မ်�းခြေရဲ့ ာင်� အလ� က�� နှိ� ����)း သူင်�� ရဲ့ � � code   က�� စမ်�းသူ��ကြကည့်�� �ါ ။
Taco   က�� ထ��)းခြေန့်ာက� Burn button   က�� နှိ� ���ကြကည့်�� �ါ ။

   အ�� ဆို�� ရဲ့ င်� သူင်�� အခြေန့်န့်� � မ်)းခြေတိုာက�ခြေတို�န့်� � Taco  က�� လ�
Earth  ဆို) ပြ�န့်���� �နှိ�� င်��ါ �)။

 

စ်�န်�ပေခုါ်�(
More Rubbish 

     �ခု� ဆ�� ရင်� သင်���ပေန်န်�� �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသထဲ��� ာ ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေတ္ထ' ထဲ��ထဲည်�� $�� �
   ဘယူ�ပေလူာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �လူ'ယူ�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် 	တ္ထယူ� ဆ�� တ္ထာ သ�သ'ား�ါ�#။ 

  သင်���ပေန်န်�� ပေန်ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ထဲ�� Sprite  ပေတ္ထ' ထဲ��ထဲည်�� ပေ�းနှ�� င်��ါသလူား? 

 ဘက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �စ်က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေဘာ (သ�� �)   င်�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ပေ��ာသ#း �စ်ရှ� �တ္ထ�� Sprite ပေတ္ထ'က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��
 ထဲ��ထဲည်�� ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ည်�� $�� � �ကြက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် / ပေ�းလူ�� �ါတ္ထယူ�။ 

     မ်� တို�� က�။ မ်)းခြေတိုာက�ခြေတို�က�� ပြု�လ� ��တို�� အ�ါ မ်� ာ သူင်�� အခြေန့်န့်� � အပြ�ားခြေသူာ Sprite object    ခြေတို�ဆို)ကခြေန့် မ်)းခြေတိုာက��� � က�� က
 းယ
 နှိ�� င်��ါ တိုယ�။
 ဦ�မ်ာ - Fl) aming Taco object     ဆို)ကခြေန့် ခြေကာ��)ယ
 မြဲ�)း က�� ယ� အသူ�� းပြု�� င်�တို�� object  မ်� ာ paste ပြု�လ� ��နှိ�� င်��ါ တိုယ�။

  မ်)းခြေတိုာက� ခြေ(� �လ ား�� � effect/animation           ပြု�လ� ��� င်�ရဲ့ င်�ခြေတိုာ� သူင်�� အခြေန့်န့်� � မ်)းခြေတိုာက� န့်� � �� � တိုစ��� ရဲ့ ယ�၊ မီးတောက် မပါတဲ့ ပုံတစ်ခု ရယ် မ်)းခြေတိုာက� မ်�ါ တို�� �� � တိုစ��� ရဲ့ ယ� - 
 စ� စ� ခြေ�ါ င်�း costumes   ၂ ခု ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ �� လ�� အ���ါ လ�မ်�� မ်ယ�။
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  စ်�န်�ပေခုါ်�(
Hide your buttons 

Button    တ္ထစ်�ခု� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� နှ� ���ပြီ ။ �#းသ'ားတ္ထ���ခုါ ရှ� �ပေန်တ္ထ�� Button    ၂ ခု စလုံးကို ခု� စ်လူ�/ းက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��
 ပေ$�ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ထဲားပေ�းနှ�� င်�တ္ထ�� Code   က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� သင်� ပေရးနှ�� င်��ါသလူား။  

 သတ္ထ�ထဲား$�� �က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် -    ပေန်ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ထဲ�� �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသ��(�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �တ္ထစ်�ခု� ပေ�ါ်လူာ�#း
  ဒီ� / း��/ယူာဥ်��ပေန်န်�� ထဲ�ပေတ္ထ' �တ္ထ���ခုါ�� ာဆ�� ရင်�ပေတ္ထာ� Button   ၂ ခု စလုံးကို ခု� စ်လူ�/ းက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��

 မြ�န်�ပေ$ာ�ပေ�း$�� � လူ�� ����ါ�ယူ�။ 

 စ်�န်�ပေခုါ်�(  
Make the Rocketship 

    သင်�� ရ� � ဒီ� / း��/ယူာဥ်�က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ာသထဲ��� ာ ��/သန်�းပေန်တ္ထာပေတ္ထာ� တ္ထက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ယူ���� က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ��ါတ္ထယူ�။ 
  ဒီါပေ��ယူ�� သင်���ပေန်န်�� up arrow    က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� နှ� ���တ္ထ���ခုါ�� ာ ဒီ� / း��/ engine  က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် ပေန်

 �#းပေတ္ထာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �လူာတ္ထာ���ုး ပြု�လူ� ��နှ�� င်��ါသလူား။  
 ပေ�ာက နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် Block   က နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာအောင် �� �သ�/ းပြု�$�� � လူ�� �ါ�ယူ�။ 

Congratulations you’re a 
Moonhack changemaker! 

Don’t forget to talk to an adult 
about registering your 
participation at 
moonhack.com 
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