
CREATIVE COMPUTING (သို့ ) 

ကွနပ်ျူတာတွက်ချက်မှုြဖင့် 

ဖနတီ်းတီထွင်ြခင်း
ပညာေရးဘတွေ့ဲလနွဌ်ာန၊ ဟားဗတ်တက္က သုိလ်





CREATIVE COMPUTING (သို့ ) 

ကွနပ်ျူတာတွက်ချက်မှုြဖင့် 

ဖနတီ်းတီထွင်ြခင်း
ဘတွေ့ဲလနွပ်ညာေရးဌာန၊ ဟားဗတ်တက္က သုိလ်



ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ

Creative Computing ဆုိတာ ဘာလဲ?

Scratch ဆုိတာ ဘာလဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုက ဘယ်လိမုျ ို းလဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုက ဘယ်သူေတအွတက်ွလဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ အသုံးြပုဖို့  ဘာေတလိွအုပ်မလဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုမှာ ဘာအေကာင်းအရာေတ ွပါဝင်လဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ ဘယ်လိ ုအသုံးချသင့်လဲ?

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုက ဘယ်လိရုင်းြမစ်ေတကွ လာလဲ?

အခနး် (၀) - စတင်လပ်ုေဆာင်ြခင်း

Scratch မိတ်ဆက်

Scratch အေကာင့်

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်

Scratch ၏ အံအ့ားသင့်ဖွယ်

Scratch ြပခနး်

ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ

အခနး် (၁) - စူးစမ်းေလလ့ာြခင်း

ကကွက် Program ေရးဆဲွြခင်း      

တစ်ဆင့်ပီး တစ်ဆင့်        

Blocks (၁၀) ခု   

ကျွန်ပ်ု၏ြပခနး်    

အမှားရှာပါ!                       

မိမိအေကာင်း

အခနး် (၂) - ANIMATIONS

Scripts များြဖင့် ကစားြခင်း              

တီးဝုိင်းတစ်ခု ဖနတီ်းတည်ေဆာက်ြခင်း                            

လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်၊ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း  

သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာြခင်း         

အမှားရှာပါ!                             

သီချင်းဗီဒီယုိ         

မာတိကာ



အခနး် (၃) - ဇာတ်လမ်းများ
ဇာတ်ေကာင်များ

စကားဝုိင်းဖတွေ့ဲ ြခင်း

ြပကွက်များ

အမှားရှာပါ!

အေကာင်သတ္တ ဝါတည်ေဆာက်မယ်

ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းြခင်း

အခနး် (၄) - ဂိမ်းများ
ကစားချင်ေသာဂိမ်းစာရင်း
ဂိမ်းတစ်ခု စတင်ဖနတီ်းြခင်း

ရလဒ်များ

ဂိမ်းများကုိ ချ ဲ့ထွင်ြခင်း

အြပနအ်လှနဆ်က်သွယ်မှုများ

အမှားရှာပါ!

အခနး် (၅) - DIVING DEEPER
ေလလ့ာထားတာ၊ သိထားတာ၊ ထပ်သိလိတုာေတ ွ

ေနာက်တစ်ေကျာ့

အဆင့်ြမင့်သေဘာတရားများ

ြပင်ပကိရိယာများနှင့် ချ ဲ့ထွင်ြခင်း

လပ်ုေဆာင်ချက်ပုံစံနမူနာ

အမှားရှာတဲ ့စိနေ်ခါ်မှု ဖနတီ်းြခင်း

အခနး် (၆) - HACKATHON 
Project ကုိ ချြပြခင်း

Project အစီအစဉ်ချြခင်း

ဒီဇုိင်းတစ်ခါေြပးြခင်း

သုံးသပ်ချက်များရယူြခင်း

Project တိးုတက်မှုအေြခအေနများတင်ြပြခင်း

နယ်ပယ်စုံမှ လမူျားကုိ ြပသြခင်း

ြပပဲွြပင်ဆင်ြခင်း

ခင်းကျင်းြပသြခင်း

ေနာက်ဆက်တဲွ
ခက်ဆစ်အဘိဓာန်

စံသတ်မှတ်ချက်များ

ကွနပ်ျူတာတက်ွချက်မှုဆုိင်ရာ ေတးွေခါ် ကံဆမှုများ

ထပ်မံဖတ်ရှုစရာများ

ချတ်ိဆက်ေလလ့ာရန်





Creative Computing နယ်ပယ်ထဲသို့   တတ်နိင်ုသမျှ အလျင်ြမနဆုံ်း 

ဝင်ေရာက်ေလလ့ာနိင်ုကေစရန ်ေအာက်ပါ ေမးခွနး် (၈) ခု ြဖင့် ဤစာအပ်ုကုိ 

ပုံေဖာ်ဖတွေ့ဲစည်းထားပါသည်။

(၁) Creative Computing ဆုိတာ ဘာလဲ?

(၂) Scratch ဆုိတာ ဘာလဲ?

(၃) ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုဟာ ဘယ်လိမုျ ို းလဲ?

(၄) ဘယ်သူေတ ွအတက်ွလဲ?

(၅) အသုံးြပုဖို့ အတက်ွ ဘာေတလိွမုလဲ?

(၆) ဘာအေကာင်းအရာေတ ွပါဝင်လဲ?

(၇) ဘယ်လိ ုအသုံးချသင့်သလဲ?

(၈) ဘယ်လိရုင်းြမစ်ေတကွ လာသလဲ?

ေနာက်ခံအေကာင်းအရာ

Creative Computing 

သင်ရုိးညနွှေနး်တမ်း 

လမ်းညနွှေနမှ် 

ကိုဆုိလိက်ုပါတယ်!

Creative Computing ဆုိတာ တီထွင်ဖနတီ်းနုိင်စွမ်းပါ။
လငူယ်ေတကုိွ ကွနပ်ျူတာသိပ္ပံနဲ ့ 
ဆက်စပ်ဘာသာရပ်ေတကုိွ မိတ်ဆက် 

ထိေတတွေ့ေစတဲအ့ခါ ကုိယ်တိင်ုတပု ဖနတီ်းနိင်ုဖို့ ထက် 

နည်းပညာဆုိင်ရာ အေသးစိတ်   

အချက်အလက်ေတကုိွသာ ဦးစားေပးေလ ့

ရိှကတာေကာင့် သူတို့ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုေတ၊ွ 
တနဖုိ်းထားတဲ ့အရာေတနွဲ ့ ဆက်စပ်လို့  မရေအာင် 

ြဖစ်ေနခ့ဲပါတယ်။ Creative Computing မှာေတာ ့

ဖနတီ်းတီထွင်မှု၊ စိတ်ကူးစိတ်သနး်နဲ ့ 

စိတ်ဝင်စားမှုေတကုိွ အေလးေပးထားတာေကာင့် 
တစ်ကုိယ်ရည်စာ တိးုတက်လာမှုမှသည် Computing 

နယ်ပယ်တစ်ခုလံးု တိးုတက်လာသည်အထိ 

ေထာက်ကူေပးနိင်ုပါတယ်။ 

Creative Computing ဆုိတာ ကားခံကူညေီပးတ့ဲ 

အရာတစ်မျ ို းပါ။  

ကွနပ်ျူတာ အသုံးြပုတတ်ကတဲ ့လငူယ် 

အများစုဟာ အသုံးြပုသူသက်သက်သာ 

ြဖစ်ေနတတ်ပီး ဒီဇုိင်းြပုလပ်ု ဖနတီ်းသူေတေွတာ ့

မဟတ်ုကပါဘူး။ Creative Computing မှာေတာ ့

ဗဟသုုတ၊ လက်ေတတွေ့ လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ 
အေြခခံစာေပ တတ်ေြမာက်မှုေတေွပါ်   
အေြခြပုထားပါတယ်။ ဒါကပဲ ေနစ့ဉ်ဘဝေတမှွာ 

အဆင်ေြပေချာေမတွေ့ဖို့   လျင်ြမနစွ်ာ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း 

ရိှတဲ ့ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

ဆက်သွယ်ြပနကားေရးေတ ွဖနတီ်း 

ြဖစ်ေပါ်ေစနိင်ုပါတယ်။ 

Creative Computing ဆုိတာ ဘာလ?ဲ

Creative Computing ဆုိတာ ကွနပ်ျူတာ 

သုံးစဲွရြခင်းပါ။
ကွနပ်ျူတာ အသုံးြပု ဖနတီ်းရတဲ ့Computational 

Artifacts ေတနွဲ ့ လငူယ်ေတကုိွ ထိေတတွေ့ေစတာဟာ 

သူတို့ ကုိ ကွနပ်ျူတာသိပ္ပံပညာရှင် (သို့ ) ပရုိဂရမ်မာ 

အလပ်ုအကုိင်ေတနွဲ ့ အသက်ေမွးဝမ်းေကာင်း 

ြပုေစဖို့  ဆုိတဲ ့ရည်ရွယ်ချက်ထက် ပုိပါတယ်။ 

ဒီပညာရပ်ဟာ လငူယ်ေတရဲွ့ ဖတွေ့ံ ဖိုးတိးုတက်ေရးကုိ 

ေထာက်ကူေပးပီး ကွနပ်ျူတာ နည်းပညာဆုိင်ရာ 

တက်ွချက်စဉ်းစားနိင်ုတဲသူ့ေတ ွ

ြဖစ်လာေစပါတယ်။ ဘာသာရပ်ဆုိင်ရာနဲ ့ 
ဆက်နယ်ွ အေကာင်းအရာေတကွေန 

ေကျာ်လနွပီး ဘဝြဖတ်သနး်မှု တစ်ေလျှာက် 

ကံုေတတွေ့ရမှာေတကုိွ တက်ွချက်စဉ်းစားတတ်ပီး 

လက်ေတတွေ့ေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  ပ့ံပုိးေပးပါတယ်။ 



ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်က ဘယ်လိမုျ ို းလ?ဲ

SCRATCH ဆုိတာ ဘာလ?ဲ

သေဘာတရား (၁) - 

ဖနတီ်းြခင်း

သေဘာတရား (၂) - 

ကုိယ်ပုိင် 

ြပုလပ်ုြခင်း

သေဘာတရား (၃) - 

မျှေဝြခင်း

သေဘာတရား (၄) - 

ြပနလ်နှ်

သုံးသပ်ြခင်း

ေလလ့ာသူများကုိ နားေထာင်ခုိင်းရုံ၊ 
စူးစမ်းတတ်ရုံ၊ အသုံးြပုတတ်ရုံသာ 

မကဘဲ ပုံစံချြခင်း၊ ကုိယ်တိင်ု 

ဖနတီ်းြပုလပ်ုြခင်း အခွင့်အလမ်းေတ ွ

ပါရိှပါတယ်။ 

ေလလ့ာသူ တစ်ဦးချင်းစီနဲ ့ 

ကုိက်ညီေစနိင်ုမယ့် ကုိယ်တိင်ု 

လပ်ုေဆာင်စရာေတနွဲ ့ ထိေတတွေ့ဖို့  
အခွင့်အလမ်းေတ ွ

ဖနတီ်းေပးထားပါတယ်။ 

ေလလ့ာသူများကုိ 

အြခားေလလ့ာသူေတ၊ွ 
သင်တနး်နည်းြပေတ၊ွ 
တွဲဖက်ဖနတီ်းသူေတနွဲ ့ 

ထိေတတွေ့နိင်ုေစဖို့  
အခွင့်အလမ်းေတ ွ

ဖနတီ်းေပးပါတယ်။ 

ေလလ့ာသူေတကုိွ 

သူတို့ဖနတီ်းထားတဲ ့

အရာေတကုိွ ြပနလ်ည်ေလလ့ာ 

သုံးသပ်နိင်ုဖို့  အခွင့်အေရးေတ ွ

ေပးထားပါတယ်။ 

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုဟာ Creative Computing ကုိ Scratch Programming Language ကုိ အသုံးြပုပီး စတင်သင်ယူတဲအ့ခါ အသုံးြပုနိင်ုမယ့် ေတးွေခါ်စဉ်းစားမှုများ၊ နည်းဗျူဟာများနဲ ့ 
ကုိယ်တိင်ုလိက်ုပါ လပ်ုေဆာင်နိင်ုမယ့် လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွစုစည်းေပးထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဆုိပါ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ Computing ေတအွတက်ွ ေတးွေခါ်ဖနတီ်းတဲအ့ခါ 
ပုိပီး ကျွမ်းကျင်လာဖို့ နဲ ့ Computing နဲ ့ ပုိပီး ရင်းနှးီလာေအာင် ပုံေဖာ်တည်ေဆာက်ထားပါတယ်။ အထူးသြဖင့် ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတဟွာ Computing မှာ အဓိကကျတဲ ့

ေတးွေခါ်ရမယ့် အရာေတ ွြဖစ်တဲ ့(sequence, loops, parallelism, events, conditionals, operators, data) နဲ ့ တစ်ဆက်တည်း ြဖစ်တဲ ့ေလက့ျင့်မှုေတ ွ(experimenting and iterating, testing and 

debugging, reusing and remixing, abstracting and modularizing) ကုိ ေလလ့ာေဖာ်ထုတ်နိင်ုဖို့  အားေပးထားပါတယ်။ Computing ဆုိင်ရာ ေတးွေခါ်ဖနတီ်းမှုဆုိတာ ဘာလဲဆုိတာနဲ ့ 
ေလလ့ာသူေတရဲွ့ တိးုတက်လာမှုကုိ ဘယ်လိတိုင်ုးတာနိင်ုမလဲ ဆုိတာေတ ွပုိမုိသိရိှနိင်ုဖို့  ေနာက်ဆက်တွဲကဏ္ဍမှာပါတဲ ့အချက်အလက်များ  (သို့ ) http://scratched.gse.harvard.edu/ct  

မှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်ေလလ့ာနိင်ုပါတယ်။

စာအပ်ုမှာ ပါရိှတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်များဟာ ဖနတီ်းသူဘက်ကုိ ဦးတည်တာေကာင့် ေအာက်ပါ အေြခခံသေဘာတရားများေပါ် အဓိက အသားေပးထားပါတယ်။ 

Creative Computing အတက်ွ အသုံးြပုလို့ရတဲ ့Tools အမျ ိုးမျ ို း ရိှပါတယ်။ 

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုမှာေတာ ့Computer Programming တစ်မျ ိုးြဖစ်တဲ ့Scratch ကုိ 

အသုံးြပုထားပီး http://scratch.mit.edu ကေန ဝင်ေရာက်ပီး အခမ့ဲ 

အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။ Scratch မှာ ဆုိရင် Animation, Stories, Games ေတအွြပင် 

Interactive Media Projects အမျ ိုးမျ ို းကုိလည်း ဖနတီ်းနိင်ုပီး အနွလိ်င်ုးမှတစ်ဆင့် 
တြခားသူေတဆီွ လယ်ွကူစွာ ြပနလ်ည် မျှေဝနိင်ုမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ 
ေမလ၊ Scratch စတင်ေပါ်ေပါက်လာတဲ ့အချနိက် အစြပုလို့  ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 

လသိူနး်ေပါင်းများစွာဟာ  Scratch  ကုိ အသုံးြပုပီး  ပေရာဂျက်ေပါင်း 

ေြခာက်သနး်ေကျာ်ကုိ ဖနတီ်းေဝမျှခ့ဲကပီး ြဖစ်ပါတယ်။

http://scratched.gse.harvard.edu/ct
http://scratch.mit.edu


ဒီစာအပ်ုကုိ ထိထိေရာက်ေရာက်ေလလ့ာဖို့  ဘာေတ ွလိအုပ်မလဲဆုိရင် 

+ ကွနပ်ျူတာ အေြခြပု ပုံစံချထားေသာ လပ်ုေဆာင်ချက်များအတက်ွ Speaker ပါဝင်တဲ ့ကွနပ်ျူတာများ (microphones သို့   webcams များ ပါရိှေသာ 

ကွနပ်ျူတာများလည်း ေရွးချယ်နိင်ုပါတယ်)

+ အနွလိ်င်ုး Scratch နှင့် ချတ်ိဆက်ေလလ့ာနိင်ုရနအ်တက်ွ အင်တာနက် ချတ်ိဆက်ထားမှု (အကယ်၍ သင့်ပတ်ဝနး်ကျင်ဟာ အင်တာနက်ချတ်ိဆက်နိင်ုြခင်း 

မရိှဘူးဆုိရင် ေဒါင်းလတ်ုဆဲွပီး အသုံးြပုနိင်ုမယ့်  Scratch ဗားရှင်း ရိှေနပါပီ)

+ သရုပ်ြပမှုများနှင့် လပ်ုေဆာင်ချက် တိးုတက်မှု အေြခအေနများ မျှေဝရနအ်တက်ွ Projector များ သို့ မဟတ်ု Speaker ပါရိှသည့် Whiteboard များ
+ မှတ်တမ်းထားြခင်း၊ အကမ်းေရးြခင်းနှင့် အကံဉာဏ်များ အေြဖရှာြခင်းများအတက်ွ ဒီဇုိင်းမှတ်စုများ (physical or digital)

Scratch ကုိ အေြခခံကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားနဲ ့ ေလက့ျင့်မှုေတအွတက်ွ 

မိတ်ဆက်အေနနဲ ့ အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။ ရံဖနရံ်ခါမှာေတာ ့Scratch ကုိ ကွနပ်ျူတာသိပ္ပံ 

သင်ရုိးေတရဲွ့ သမားရုိးကျ ြပဌာနး်စာအပ်ုအေြခြပု Programming Languages များ 

ဆက်လက် သင်ကားနိင်ုဖို့ အတက်ွ ေပါင်းကူးအြဖစ် အသုံးြပုကပါတယ်။ 

ဥပမာ - ဟားဗတ်တက္က သုိလ်ရဲ့ CS50 သင်ရုိးဟာ Scratch ကုိ C programming language  

မသင်ခင် Programming အေတတွေ့အကံု မိတ်ဆက်အြဖစ် အသုံးြပုထားပါတယ်။ 

စာအပ်ုတင်ွး ပါရိှတဲ ့ေလက့ျင့်ခနး်များကုိလည်း ေကာလိပ်အဆင့် ပညာေရး၊ 

အနပုညာနဲ ့ သတင်းပညာသင်ရုိးများရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ေဒသအြဖစ် 

အသုံးြပုေနကပါတယ်။

ေကာလပ်ိနညး်ြပ

မိဘများအေနနဲ ့ ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ နည်းအမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ သုံးနိင်ုပါတယ်။ 

အိမ်တင်ွးကုိယ်တိင်ုသင် ပညာေရးစနစ် ( Homeschooling) ကုိ 

ေထာက်ကူေပးတာကစပီး  ေကျာင်းမှာ  Creative Computing ကလပ် 

တည်ေထာင်တာ၊ ကုိယ်ေနတဲေ့နရာက လမူှုစင်တာေတမှွာ ေဆွးေနးွပဲွေတ ွ

ကျင်းပတာထိ မိဘေတအွေနနဲ ့ ပါဝင်နိင်ုကပီး ကုိယ့်သားသမီးေတအွေနနဲ ့ 

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ ဘယ်လိ ုအကျ ိုးရိှရိှသုံးနိင်ုမလဲ ဆုိတာကုိ ြပနပီး 

ကပ်မတ်ေပးနိင်ုကပါတယ်။ 

မိဘများ
Scratch ကုိ စတင်ခ့ဲတဲ ့လနွခ့ဲ်ေသာ (၇) နှစ်ေလာက်က စပီး 

ေလလ့ာသင်ယူခ့ဲကသူေတဟွာ  Creative Computing ကုိ ြပနလ်ည်မျှေဝေပးဖို့  

စိတ်အားထက်သနလ်ာကပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ မိဘများနဲ ့ ဆရာများကုိ Programming နဲ ့ 

စတင်မိတ်ဆက်ေပးတာကစ ရွယ်တ ူသူငယ်ချင်းများအတက်ွ 

သင်ကားေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ ဖနတီ်းေပးတာ အဆုံး Creative Computing 

ကုိ အသုံးြပုလာကပါတယ်။ 

ေလလ့ာသင်ယူသူများ

အရင်က Computing နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့အေတတွေ့အကံုေတ၊ွ 
လက်ရိှအေြခအေနေတကွ ဘယ်လိပဲု ရိှေနပါေစ၊ ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုဟာ 

စိတ်ထဲကေန လိလိုလုားလား ေလလ့ာချင်သူ၊ သင်ကားသူ 

ပုံစံအမျ ိုးမျ ို းတို့အတက်ွ အသုံးတည့်ေအာင် ဖနတီ်းစီမံထားပါတယ်။
ေအာက်မှာေတာ ့ဘယ်သူေတ ွအသုံးြပုသင့်တယ် ဆုိတာနဲ ့ 
ဘယ်လိအုသုံးြပုရမယ်ဆုိတာကုိ ဥပမာ အနည်းငယ်နဲ ့ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။

လတုိူင်း
အတွက်
Creative 

Computing 

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်က ဘယ်သူေတွအတွက်လ?ဲ

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်ကုိ အသုံးြပုဖို့  ဘာေတွလိအုပ်မလ?ဲ

Scratch ကုိ စာသင်ခနး်ေတလိွ ုတရားဝင် သင်ကားေရး ပတ်ဝနး်ကျင်များမှာ 

သာမကဘဲ ြပတိက်ုများနဲ ့ စာကည့်တိက်ုများလိ ုလတ်ွလပ်တဲ ့ေနရာေတမှွာလည်း 

အသုံးြပုကပါတယ်။ စနစ်တကျ ြပင်ဆင်ပီး ြပုလပ်ုတဲ ့ေဆွးေနးွပဲွပုံစံေတနွဲ ့၊ 

လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် ပါဝင်နိင်ုမယ့် ပုံစံေတကွ ကန ့သ်တ်ချက်ေတ ွရိှေနတတ်တဲ ့

သမားရုိးကျ သင်ကား ေရး အြပင်အဆင်ေတထွက် Creative Computing 

စူးစမ်းေလလ့ာမှုကုိ ပုိမုိေကာင်းမွနေ်စပါတယ်။

ြပတုိက် (သို့ ) စာကည့တုိ်က် ဆရာ

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရိှတဲ ့ အေြခခံပညာ မူလတနး်၊ အလယ်တနး်နဲ ့ အထက်တနး် 

စာသင်ခနး်ေပါင်း  ေထာင်နဲခ့ျပီး Scratch ကုိ  အသုံးြပုလျက် ရိှပါတယ်။ 

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ ပညာသင်နှစ်ဝက် တစ်ခုစာ ကွနပ်ျူတာ သင်ရုိးအြဖစ် 

အသုံးြပုကသလိ ုတြခားေသာ ဘာသာရပ်များရဲ့ သင်ရုိးေတမှွာလည်း 

အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုအြဖစ် စိစစ်ေရွးချယ်ပီး အသုံးြပုကပါတယ်။ သင်ကားသူ 

အများအြပားဟာ Creative Computing မှာပါရိှတဲ ့ကုိယ်တိင်ုလပ်ုေဆာင်မှုေတကုိွ 

ေကျာင်းအချနိပုိ် (သို့ ) ထမင်းစားချနိေ်တမှွာ ကေလးေတ ွဉာဏ်ကွန ့ြ်မူးလာဖို့ နဲ ့  

လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် စူးစမ်းရှာေဖွနိင်ုဖို့  သင်ြပေပးေလရိှ့ပါတယ်။ 

အေြခခံပညာ (၁၂) တနး်သင် ဆရာ



ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်မှာ ဘာအေကာင်းအရာေတွ ပါဝင်လ?ဲ

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ အခနး် (၇) ခနး်ြဖင့် ဖတွေ့ဲစည်းထားပီး 

အခနး်တစ်ခုချင်းစီတင်ွ Activities (၆) ခုစီ ပါဝင်ပါတယ်။ 

အခနး်တစ်ခနး်ချင်းစီမှာ ပါရိှတာေတရဲွ့ အကျဉ်းချ ံု းကုိေတာ ့

ေအာက်မှာ ဆက်လက် ဖတ်ရှုနိင်ုပါတယ်။

လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုရဲ့  အခနး်တိင်ုးမှာ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးြခင်းများ ပါရိှပီး အကဲြဖတ်မှုပုံစံများကုိလည်း လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ကဏ္ဍမှာ 

ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အကဲြဖတ်ရာမှာ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ဦးတည်ပါတယ်။ ဆုိလိတုာကေတာ ့ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများက သူတို့ ရဲ့ ကုိယ်ပုိင် (သို့ ) 
တြခားသူများရဲ့ ဖနတီ်းမှုများနဲ ့ ဆနး်သစ်ေသာ ေလက့ျင့်မှုများကုိ ရှင်းလင်းတင်ြပနိင်ုမယ့် အခွင့်အေရးများကုိ အဓိကထားတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဤလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုမှာ 

+ ဆရာနှင့် ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူများ (သို့ )  ေလလ့ာသူအချင်းချင်းကား ရုပ်၊ သံ သို့  စာသားများြဖင့် မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ Project များအေကာင်းကုိ 

ေဆွးေနးွကြခင်း 

+ Project များ၏ အချက်အလက်ကုိ စစ်ေဆးသုံးသပ်ြခင်း
+ ေနစ့ဉ် ဒီဇုိင်းဂျာနယ်များကုိ ထိနး်သိမ်းြခင်း 

အစရိှတဲ ့နည်းဗျူဟာများစွာကုိ အကံြပုထားပါတယ်။

ဒီစာအပ်ုမှာ ေလလ့ာသူများ သိပီးသား အတိင်ုးအတာ၊ ဆက်ပီး ေလလ့ာရနလိ်တဲု ့သေဘာတရားများကုိ စိစစ်ေပးထားပါတယ်။ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမှု 
လပ်ုငနး်စဉ်များမှာေတာ ့ဖနတီ်းသူများ၊ သက်တရွူယ်တ ူသူငယ်ချင်းများ၊ ဆရာများ၊ မိဘများနဲ ့ တြခားသူများ အစရိှသြဖင့် အမျ ိုးမျ ို း ပါဝင်နိင်ုပါတယ်။

- အြခားသူများနဲ ့ ပူးေပါင်းကာ Storytelling ပုံစံ ြပုလပ်ုကာ 

အချတ်ိအဆက်ေကာင်းများ ရရိှြခင်း။  

- ဇာတ်ေကာင်များကုိ ဖနတီ်းတည်ေဆာက်ြခင်း၊ 

ေြပာစကားများကုိ Code ေရးနိင်ုရန ်

ေလလ့ာသင်ယူြခင်း။ ထုိဇာတ်ေကာင်များနှင့် 

ေြပာစကားများကုိ ေရွ့လျားေနေသာ 

ဇာတ်ကွက်များတင်ွ ေနရာချြခင်း

- တိးုတက်မှုများ ရရိှလာေစရန ်ထုိဇာတ်ေကာင်များ၊ 

ေြပာစကားများနှင့် ဇာတ်ကွက်များကုိ 

အြခားဖနတီ်းသူများနှင့်ပါ ပူးေပါင်းပီး 

ဇာတ်လမ်းအြဖစ် ေပါင်းစပ်ြခင်းနှင့် ြပနလ်ည်ြခံုငံ ု

သုံးသပ်ြခင်း။

အ
ခန

း် (
၃)

 - ဇ
ာတ်

လ
မ်း

 မ
ျာ

း 

- Animation များ၊ ပနး်ချမီျားနှင့် သီချင်းများ၏ 

ရုပ်ထွက်နှင့် အသံပုိင်းတို့ ကုိ ေလလ့ာေစြခင်း။
- Scratch ြဖင့် Media ပုိင်း အလပ်ုလပ်ုပုံကုိ 

ေလလ့ာြခင်း။
- ကုိယ်ပုိင် Band တစ်ခု တည်ေဆာက်ေစြခင်း၊  

Animated Creatures များ ဒီဇုိင်းေရးဆဲွြခင်းနှင့်  
နှစ်သက်ရာ သီချင်းတစ်ပုဒ်အတက်ွ 

ေတးသရုပ်ေဖာ် ဖနတီ်းြခင်းများမှ တစ်ဆင့်  
Loops, Events နဲ ့ Parallelism တို့၏ အဓိကကျတဲ ့

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတကုိွ 

စူးစမ်းတတ်လာေစြခင်း

အ
ခန

း် (
၂

) -
 A
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M
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NS

- အဆင့်ဆင့် တည်ေဆာက်ထားတဲ ့Activities 

ေတကွေန Computing ရဲ့ အဓိက 

မှတ်သားရမှာေတကုိွ လယ်ွကူစွာ ရရိှြခင်း၊ Activities 

များတင်ွ အဆင့်ဆင့် လမ်းညနွှေနထ်ားတဲ ့နမူနာများ၊ 
ကန ့သ်တ် ဘေလာက်တံးုများ အသုံးြပုရေသာ 

ဆနး်သစ်သည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုနှင့် 
ကုိယ်ကုိယ်တိင်ုရဲ့ အေကာင်းကုိ ေဖာ်ြပရေသာ 

Project တို့  ပါဝင်သည်။ 

အ
ခန

း် (
၁)

 - စူ
းစ

မ်း
ရှာ

ေဖွ
ြခ

င်း

- Creative Computing ၏ သေဘာတရားများအတက်ွ 

လိအုပ်ေသာ ြဖစ်နိင်ုေြခများကုိ စူးစမ်းရှာေဖွြခင်း၊ 
နည်းပညာဆုိင်ရာ အေြခခံများကုိ 

စတင်ေဆာင်ရွက်ြခင်း  (ဥပမာ - Scratch Accounts 

ဖွင့်ြခင်း၊ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်များ စတင်ြပုလပ်ုြခင်း) နှင့် 
အေြခခံချတ်ိဆက်မှု (ဥပမာ - အတတူကွ 

ဆနး်စစ်ေဝဖနမ်ှုများ ြပုလပ်ုနိင်ုမည့် အစုအဖတွေ့ဲများ 

စတင်တည်ေထာင်ြခင်း) တို့ ကုိ ြပင်ဆင်ြခင်း
- Scratch Character တစ်ခုကုိ ြပုလပ်ုြခင်းြဖင့် 

ဆင့်ပွားဖနတီ်းနိင်ုမှုဆီ ဦးတည်ြခင်း

အ
ခန

း် (
၀)

 - 

စတ
င်လ

ပု်ေ
ဆ

ာင်
ြခ

င်း
 

- အေြခခံ ဂိမ်းစနစ်များ ြဖစ်ေသာ ရမှတ် (score) နှင် ့

ေရာက်ရိှေသာအဆင် ့(level) များကုိ Computing ၏ 

အဓိက သေဘာတရားများ ြဖစ်ေသာ Variables, 

Operators နှင့် Conditionals များနှင့် ချတ်ိဆက်ြခင်း

- မိမိ ကိုက်နှစ်သက်ခ့ဲေသာ ဂိမ်းများ၊ 

ဂိမ်းအသစ်များ၊ ဂိမ်းတစ်မျ ိုးကုိ ထပ်မံ 

ဆင့်ပွားထားေသာ ဂိမ်းများ (ဥပမာ - Pong)  ကုိ 

ဆနး်စစ်ြခင်း။ 

အ
ခန

း် (
၄)

 - ဂိ
မ်း

မျ
ား

- နဂုံိးပုိင်းသို့  မေရာက်ခင် ေရှ့အခနး်များမှ 

လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်များကုိ အချနိ ်

အနည်းငယ်ယူကာ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ြခင်း။ 

- သေဘာတရားများကုိ ထပ်မံ ရှာေဖွေလလ့ာြခင်း 

(သို့ ) တြခားသူများကုိ Activities အသစ်များ 

ပုံစံေရးဆဲွရန ်ကူညီြခင်း (သို့ ) Debugging လပ်ုကာ 

Programming ဆုိင်ရာ စိနေ်ခါ်မှုများကုိ ရင်ဆုိင်ြခင်း။
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- ကုိယ်ပုိင် Project တစ်ခုကုိ Plan ဆဲွြခင်း၊ 
တည်ေဆာက်ြခင်း၊ မျှေဝြခင်းတို့ ကုိ ထပ်တလဲလဲ 

ြပုလပ်ုကာ Computing ၏ လက်ေတတွေ့ကျကျ 
သေဘာတရားများကုိ ကျွမ်းဝင်လာေစြခင်း။ 
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ဤလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ Harvard Graduate School of Education မှ ScratchEd Research Team အဖတွေ့ဲဝင်များ ြဖစ်တဲ ့Christan Balch, Michelle Chung နဲ ့  Karen Brennan တို့က 

ဖနတီ်းပုံေဖာ်ခ့ဲပါတယ်။ Jeff Hawson ကေတာ ့တည်းြဖတ်ေရးရာ ပ့ံပုိးကူညီခ့ဲပါသည်။ 

 

စာအပ်ုတင်ွ ပါရိှေသာ အေကာင်းအရာများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တင်ွ ထုတ်ေဝခ့ဲသည့် Creative Computing Guide ၏ ယခင်မူေဟာင်း နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တင်ွ ြပုလပ်ုခ့ဲေသာ 

Creative Computing အနွလိ်င်ုး အလပ်ုရုံမှ အေကာင်းအရာများ အေပါ် အေြခတည်ထားသည်။ စာအပ်ု ြဖစ်လာနိင်ုရန ်အာမခံချက်နပံါတ် DRL-1019396 ကုိ 

ထုတ်ေပးေသာ National Science Foundation၊  Google ၏ CS4HS အစီအစဉ်နှင့် Code-to-Learn ေဖာင်ေဒးရှင်းမှ ကူညီပ့ံပုိးေပးပါသည်။
 

အလပ်ုရုံများတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲပီး ဤလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု၏ ယခင်မူေဟာင်းကုိ အသုံးြပုခ့ဲကေသာ သင်ကားသူ အေြမာက်အြမားကုိ လှုိက်လဲှစွာ အသိအမှတ်ြပုပါသည်။ 

အထူးသြဖင့် ပထမ မူေဟာင်း လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ ကျယ်ြပန ့စွ်ာ စမ်းသပ်အသုံးြပုခ့ဲကေသာ သင်ကားသူများ  (Russell Clough, Judy Hoffman, Kara Kestner, Alvin Kroon, 

Melissa Nordmann, and Tyson Spraul) နှင့် ယခု လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ဆနး်စစ်သုံးသပ်ေပးကေသာ သင်ကားသူများ  (Ingrid Gustafson, Megan Haddadi, 

Keledy Kenkel, Adam Scharfenberger, and LeeAnn Wells) ကုိ ေကျးဇူးအထူးတင်ရိှပါသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတို့ နှင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ခ့ဲကသူများကုိလည်း များစွာ အသိအမှတ်ြပု ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်၊၊ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ ေတးွေခါ် ြခင်း ကန ့သ်တ်ချက်များနှင့် 
ရင်းြမစ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပီး ေဆာင်ရွက်ရာတင်ွ ေလးေလးနက်နက် ပါဝင်ကူညီေပးခ့ဲကသည့် Education Development Center’s Center for Children & Technology မှ Wendy 

Martin, Francisco Cervantes နှင့်  Bill Tally from တို့နှင့် MIT Media  Lab မှ Mitch Resnick တို့ ကုိ ေကျးဇူးတင်ရိှလိပုါသည်။ ကနဦး စတင်ခ့ဲကသည့် ၂၀၁၁ မှ စတင်ကာ 

နှစ်ေပါင်းများစွာတိင်ုေအာင် လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု ြဖစ်ေြမာက်ေရးအတက်ွ ပါဝင်အားြဖည့်ခ့ဲကေသာ Harvard Graduate School of Education မှ အံဖွ့ယ်စွမ်းပကားများရိှသည့် 
အလပ်ုသင်များ ြဖစ်သည့်  Vanity Gee, Vanessa Gennarelli, Mylo Lam, Tomoko Matsukawa, Aaron Morris, Matthew Ong, Roshanak Razavi, Mary Jo Madda, Eric Schilling, and Elizabeth 

Woodbury တို့ ကုိလည်း ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ 

နညး်နညး်၊ များများ 

စိတ်တုိင်းကျသုံးပါ

ACTIVITIES 

အသစ်အဆနး်ေတွ 

ဖနတီ်းပါ

ပါဝင်တ့ဲ ACTIVITIES  

များကုိ ေရာေနှာသုံးပါ 

ကုိယ်တုိင်ကုိယ်ကျ 

စွန ့စ်ားခနး်တစ်ခု 

ေရွးချယ်ပါ

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ Activities အသစ်ေတ ွေရးဆဲွနိင်ုဖို့ နဲ ့ ပါဝင်တဲ ့Activities 

ေတကုိွ ေရာေနှာ သုံးတတ်ဖို့ အတက်ွ နည်းနည်းြဖစ်ေစ၊ များများြဖစ်ေစ 

စိတ်တိင်ုးကျ အသုံးြပုဖို့  အားေပးပါတယ်။ အရင်က သင့်ရဲ့ 
ကျွမ်းကျင်မှုေတနွဲ ့ အေတတွေ့အကံုေတကွ ဘယ်လိပဲု ြဖစ်ေနေန 

ကိစ္စမရိှပါဘူး။ ဒီစာအပ်ုမှာေတာ ့သင်ကားသူတိင်ုးကုိ Creative Computing 

အေတတွေ့အကံုအတက်ွ ပူးေပါင်းဖနတီ်း ပုံစံချသူများအြဖစ် 

မှတ်ယူထားပါတယ်။ Scratch နဲ ့ ပတ်သက်ပီး သင် 

ဘာလပ်ုေနတယ်ဆုိတာလည်း သိချင်လှပါတယ်။ ဒါေကာင့် သင့်ရဲ့ 
အေတတွေ့အကံုေတကုိွ မှတ်တမ်းတင်ပီး ကျွန်ပ်ုတို့ နဲ ့ တြခားေသာ 

သင်ကားသူများကုိ ScratchEd community ရဲ့ လင့်ြဖစ်တဲ ့

(http://scratched.gse.harvard.edu)  မှ တစ်ဆင့် မျှေဝဖို့ အတက်ွလည်း 

တိက်ုတနွး်ပါတယ်။  

ဤလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုကုိ Creative Commons Attribution-ShareAlike license 

ေအာက်မှ ြဖန ့ခ်ျြိခင်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဆုိလိရုင်းမှာ သင့်အေနြဖင့် 
တြခားသူများအား တစ်ဆင့် ြပနလ်ည်အသုံးြပုခွင့် ေပးနိင်ုပီး 

ကုိယ်ပုိင် ဖနတီ်းမှု လက်ရာများကုိ အလံးုစုံ အခမ့ဲ အသုံးြပုနိင်ု၊ 
ြပင်နိင်ု၊ မျှေဝနိင်ုမည် ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်ကုိ ဘယ်လိ ုအသုံးချသင့်လ?ဲ

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအုပ်က ဘယ်လိရုင်းြမစ်ေတွက လာလ?ဲ

http://scratched.gse.harvard.edu




ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင်အခု ဒီမှာပါ

1 2 3 4 5 60

အခနး် (၀)

စတင်လပ်ုေဆာင်ြခင်း

Scratch မိတ်ဆက်
Scratch အေကာင့်
ဒီဇုိင်းဂျာနယ်
Scratch ၏ အ့ံအားသင့်ဖွယ်
Scratch ြပခနး်
ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ

၁၀
၁၂
၁၄
၁၆
၁၈
၂၀



THE “BIG IDEA”
ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု မူကမ်းကုိ ဆရာမေတဆီွ ကျွနေ်တာ်တို့  ြပကည့်ေတာ ့

အကုနလံ်းုရဲ့ တညီူတဲ ့ကနဦး တံု့ ြပနမ်ှုက “အခနး် (၀)? ဘာလို့  အခနး် (၀) 

လဲ? “ ေပါ။့
ဒီအခနး်ဟာ လိအုပ်တာေတ ွြပင်ဆင်ေပးတဲ ့ပဏာမအခနး်ဆုိတာ 

သိကဖို့  ေမျှာ်လင့်ပါတယ်။ ဖနတီ်းတာ၊ ကုိယ်တိင်ုြပုလပ်ုတာ၊ 
မျှေဝတာနဲ ့ ြပနလ်ည်သုံးသပ်တာေတ ွြပုလပ်ုေစပီး Creative Computing 

Culture အေြခခုိင်လာေစဖို့  ဒီအခနး်က အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစမှာပါ။ 

ဒီလိ ုသင်ကားေရး ပုံစံမျ ို းကုိ ပ့ံပုိးေပးချင်တဲ ့ကျွနေ်တာ်တို့ ရဲ့ 
ေမျှာ်မှနး်ချက်ကုိလည်း ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု တစ်ေလျှာက်လံးုမှာ 

ထင်ထင်ရှားရှား ေတတွေ့ ြမင်နိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
Creative Computing Culture မှာ ေလလ့ာသူေတကုိွ Computing 

သေဘာတရားေတ၊ွ လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ ထိေတတွေ့ေစပီး 

သိေစနိင်ုတဲ ့အတိင်ုးအတာတစ်ခု ရိှေနပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် စာေရးခုံေတ၊ွ 
ထုိင်ခုံေတနွဲ ့ ကွနပ်ျူတာေတကုိွ တြခားသူများနဲ ့ အတသုံူးစဲွေစပီး 

အချင်းချင်း ထိေတတွေ့ေစတဲ ့အေြခအေနတစ်ခုလည်း ရိှပါတယ်။ 

အေရးအကီးဆုံးအေနနဲ ့ ယုံကည်မှုနဲ ့ ရဲစွမ်းသတ္တ ိ တိးုပွားလာေအာင် 

ပျ ိုးေထာင်ေပးတဲ ့အေြခအေနလည်း ရိှပါတယ်။

စာသင်ခနး်ထဲမှာ Computing ြပဿနာေတကုိွ ေြဖရှင်းခုိင်းတဲ ့

ထုံးစံတစ်ခုခု ဒါမှမဟတ်ု အေြခအေနတစ်မျ ိုးမျ ို း ရိှေနနိင်ုရင် 

ဒါက တကယ် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစတယ်။ ကျွနမ်ကေတာ ့

ပထမဆုံးေနမှ့ာပဲ ခက်ခဲတဲ ့အရာေတကုိွ လပ်ုေစပီး 

ကေလးေတရဲွ့ အမှားေတကုိွလည်း အသိအမှတ်ြပုခ့ဲပါတယ်။ 

ကနဦးအစမှာေတာ ့သူတို့ေတ ွမလပ်ုချင်ခ့ဲကဘူး။ ဘာလို့ ဆုိ 

သူတို့  အနိင်ုရချင်ကတယ်ေလ။ လကီးေတေွတာင်မှပဲ 

အရှုံးေပးရတာေတ၊ွ အမှားလပ်ုရတာေတ ွမကိုက်ကဘူး 

မဟတ်ုလား။ ဒါေပမယ့် ဒါက အေရးကီးတယ်လို့  ကျွနမ် 

ခံစားရတယ်။ အခက်အခဲေတနွဲ ့ တကယ် ကံုေတတွေ့လာရတဲအ့ခါ 

အဲတ့ာက အရှုံးေပးပီး ငိေုကးရမယ့် အချနိမ်ဟတ်ုပါဘူး။ 

အဲတ့ာက ြပဿနာကုိ ဘယ်လိဗုျူဟာ သုံးပီး 

ေြဖရှင်းရမယ်ဆုိတာနဲ ့ အကူအညီေတ ွရှာေနရမယ့် အချနိပ်ါ။ 

တစ်စစီ ပိုလဲရမယ့် အရှုံးေပးရမယ့် အချနိမ်ဟတ်ုပါဘူး။ 

ဆက်လပ်ုေနရမှာပါ။

TS, မူလတနး်ြပ ေကျာင်းဆရာမ

အခနး် (၀)

အကျဉ်းချ ံု း

+ သင်တို့ ရဲ့ ကွနပ်ျူတာေတမှွာ Scratch Website အသုံးြပုနိင်ုတာ 

ေသချာေစဖို့  သက်ဆုိင်ရာ အိင်ုတီဌာနများနှင့် 
ညှိနှုင်ိးေဆာင်ရွက်ပါ။

+ အင်တာနက် မရိှဘူးလား? Scratch ရဲ့ Offline version ကုိ ဒီလင့်ခ်မှ 

တစ်ဆင့် ေဒါင်းလပ်ု(Download) ဆဲွနိင်ုပါတယ်။
https://scratch.mit.edu/download

မှတ်စရာများ

+ Profile editor

+ Project page

+ Studio

+ Critique croup

+ Red, yellow, green

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များသင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတအွေနနဲ ့
+ Scratch ကုိသုံးပီး Computing ဆုိင်ရာ တီထွင်ဖနတီ်းြခင်းေတရဲွ့ 

သေဘာတရားေတနွဲ ့ မိတ်ဆက်ပီးသား ြဖစ်သွားပါမယ်။
+ ကုိယ်ပုိင် Scratch အေြခြပု Computing ဆုိင်ရာ 

တီထွင်ဖနတီ်းြခင်းများအတက်ွ ြဖစ်နိင်ုေြခေတ ွ

ေတးွေတာနိင်ုစွမ်း ရိှလာပါမယ်။
+ Computing ဆုိင်ရာ တီထွင်ဖနတီ်းမှုေတမှွာ အေထာက်အပ့ံ 

ြဖစ်ေစတဲ ့ရင်းြမစ်များနဲ ့ ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာပါမယ်။
+ Scratch အေကာင့်များ ြပုလပ်ုြခင်း၊ Scratch Studios အား 

စူးစမ်းြခင်း၊ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်များ ဖနတီ်းြခင်းနဲ ့ 
ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး အပ်ုစုများ ဖတွေ့ဲစည်းြခင်းအားြဖင့် Scratch 

Projects များ ဖနတီ်းမှုအတက်ွ ြပင်ဆင်ေပးရပါလိမ့်မယ်။

https://scratch.mit.edu/download


ကဲ… စတင်ဖို့  အဆင်သင့် ြဖစ်ပီလား? ဒီအခနး်ကေတာ ့Scratch နဲ ့ 
ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်မှု လံးုဝ မရိှေသးတဲ ့သူေတအွတက်ွ ေရးဆဲွထားြခင်း 

ြဖစ်ပါတယ်။ အားကျဖွယ် Projects များကုိ စူးစမ်းရှာေဖွကည့်တာေတကွေန 

Scratch Account တစ်ခု ဖနတီ်းတာ၊ Scratch Project Editor နဲ ့ 
စမ်းသပ်ကစားြခင်းကုိ ထိေတတွေ့မှု ရရိှေစတာေတအွထိ လပ်ုေဆာင်ချက် 

တစ်ခုချင်းစီတိင်ုးက သင်နဲ ့ သင်ရဲ့့ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတကုိွ  Scratch 

နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့လပ်ုငနး်စဉ်ေတ ွစတင်လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  
လမ်းညနွှေနေ်ပးပါလိမ့်မယ်။

ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၂)

Scratch အေကာင်း 

အကျဉ်းချ ံု း 

ရှင်းြပထားေသာ 

ဗီဒီယုိကုိ 

ကည့်ပီး Scratch နဲ ့ 
လပ်ုေဆာင်နိင်ုမှာ
ေတကုိွ  

စိတ်ကူးကည့်ပါ။

SCRATCH 

မိတ်ဆက်

သင့် 
ပေရာဂျက်ေတ ွ

သိမ်းဆည်းနိင်ုဖို့ နဲ ့ 

မျှေဝနိင်ုဖို့   Scratch 

Account တစ်ခု 

ြပုလပ်ုပါ။

SCRATCH 

အေကာင့်

မှတ်စုများ ချေရးရနန်ဲ ့
 Scratch Projects ေတ ွ

ဒီဇုိင်းချြခင်း 

လပ်ုငနး်စဉ်မှာ 

ြပနလှ်နသုံ်းသပ်မှုေတ ွ

ြပုလပ်ုနိင်ုဖို့  
ဒီဇုိင်းဂျာနယ်တစ်ခု 

ဖနတီ်းပါ။

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်

Studio  တစ်ခု ဘယ်လိ ု

ဖနတီ်းရတယ်ဆုိတာ 

ေလလ့ာပီး အဲဒီ့ Studio 

ထဲကုိ 

ပေရာဂျက်တစ်ခု 

ထည့်သွင်းပါ။

SCRATCH ြပခနး်SCRATCH ၏ 

အ့ံအားသင့်ဖွယ်

Scratch Cat ေလးကုိ 

အံအ့ားသင့်ဖွယ် 

တစ်ခုခု 

လပ်ုြပေအာင်  

ေဆာင်ရွက်နိင်ုပါ
သလား?

Project မူကမ်းနဲ ့ 
အကံဉာဏ်ေတ ွ

အေပါ် 
တံု့ ြပနသုံ်းသပ်ချက်
ေတ ွရရိှနိင်ုဖို့ နဲ ့ 
ကုိယ်တိင်ု 

ြပနေ်ပးနိင်ုဖို့  
အရည်အချင်းတရူာ 

အပ်ုစုငယ်များ 

ဖတွေ့ဲစည်းပါ။ 

ဆနး်စစ်

ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း

ကုိယ်ပုိင် စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း 



❑ ညာဘက်မှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့ြပနလ်ည် ေတးွချင့်စရာ 

ေမးခွနး်ေတကုိွ  အသုံးြပုပီး ေကျာင်းသားေတရဲွ့ ကွနပ်ျူတာနဲ ့ 
ပတ်သက်တဲ ့အေတတွေ့အကံုေတကုိွ ေမးြမနး်ပါ။

❑ Scratch အေကာင်း အကျဉ်းချ ံု း ဗီဒီယုိကုိ ြပပီး 

ေကျာင်းသားေတကုိွ  Scratch အေြခြပု Creative Computing သင်ရုိးနဲ ့ 
သူတို့  ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်း ရိှလာမယ့် ပေရာဂျက် 

အရွယ်အစားေတအွေကာင်း မိတ်ဆက်ေပးပါ။ 

စိတ်အားတက်ကေစပီး ေလလ့ာမှုကုိ ေစ့ေဆာ်ေပးနိင်ုတဲ ့

တချုိ့ေသာ ပေရာဂျက်နမူနာေတနွဲလ့ည်း မိတ်ဆက်ေပးပါ။ 

သင်ခနး်စာေတ ွအတိင်ုးအတာတစ်ခုထိ ပီးသွားတဲအ့ခါ 
သူတို့ ကုိယ်တိင်ုလည်း တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့Computing ဆုိင်ရာ 

မီဒီယာတစ်ခုကုိ Scratch အသုံးြပုပီး ဖနတီ်းရမယ်ဆုိတာ ရှင်းြပပါ။

❑ ဘာေတ ွဖနတီ်းမှာလဲ? ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတကုိွ Scratch 

အသုံးြပုပီး ဖနတီ်းချင်တဲ ့ပေရာဂျက် 

အမျ ိုးအစားေတအွေကာင်း စဉ်းစားဖို့  ေြပာပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ Scratch အကျဉ်းချ ံု း ဗီဒီယုိကုိ ြပဖို့   Projector (ေရွးချယ်နိင်ု)

❑ Scratch အကျဉ်းချ ံု းဗီဒီယုိ http://vimeo.com/65583694

http://youtu.be/-SjuiawRMU4

❑ နမူနာ projects studio

http://scratch.mit.edu/studios/137903

သင်ေထာက်ကူများ

+ ကွနပ်ျူတာနဲ ့ ထိေတတွေ့ဖို့  သင်အသုံးြပုသည့် မတညီူတဲ ့

နည်းလမ်းေတကွ  ဘာေတလဲွ? 

+ ထုိနည်းလမ်းေတထဲွက  ဘယ်နှစ်ခုဟာ တီထွင်ဖနတီ်းမှုနဲ ့ 

ဆက်နယ်ွေနသလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

အင်တာနက် အသုံးြပုနိင်ုတဲ ့အေြခအေနမှာ မရိှပါက အတနး်မစခင် 

http://vimeo.com/65583694 မှာ ရိှတဲ ့Scratch အေကာင်း အကျဉ်းချ ံု း 
ဗီဒီယုိကုိ Video မှ download ြပုလပ်ုထားပါ။

ြပနလ်ည် ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်ေတအွတက်ွ အေြဖချေရးြခင်းအစား  
ေရးဆဲွေဖာ်ြပြခင်းအားြဖင့် တီထွင်နိင်ုစွမ်း တိးုပွားလာေစဖို့  တိက်ုတနွး်ပါ။ 

(ဥပမာ - သင် ကွနပ်ျူတာနဲ ့ အြပနအ်လှန ်တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်နည်းများကုိ  

ေရးဆဲွြပပါ။)

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Scratch ဗီဒီယုိအကျဉ်းချ ံု း ကည့်တာ ဒါမှမဟတ်ု နမူနာ 

ပေရာဂျက်ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာတာေတကွေန  Scratch 

programming ဆုိင်ရာ Computing တီထွင်ဖနတီ်းမှုများနဲ ့ 

မိတ်ဆက်ပီးသား ြဖစ်သွားပါမယ်။
+ ကုိယ်ပုိင် Scratch အေြခြပု Computing 

တီထွင်ဖနတီ်းမှုေတအွတက်ွ ြဖစ်နိင်ုေြခေတကုိွ 

စိတ်ကူးပုံေဖာ်လာနိင်ုပါမယ်။

SCRATCH 

မိတ်ဆက်
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၀

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

+ ေကျာင်းသားများဟာ ပေရာဂျက်ေတကုိွ ကဲွြပားြခားနားတဲ ့

အတိင်ုးအတာထိ ေရာက်ေအာင် စဉ်းစားပါသလား? ထုိသို့  
မဟတ်ုပါက ေကျာင်းသားေတကုိွ  ြဖစ်နိင်ုေြခများ သိနိင်ုဖို့  
ပေရာဂျက် အမျ ိုးအစားများစွာ ြပနိင်ုဖို့  အားထုတ်ပါ။

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

http://vimeo.com/65583694
http://youtu.be/-SjuiawRMU4
http://scratch.mit.edu/studios/137903
http://vimeo.com/65583694




❑ Scratch Online Account ေတအွတက်ွ Email Address တစ်ခု ရိှဖို့  လိအုပ်ပါတယ်။ 

ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတမှွာ ကုိယ်ပုိင် (သို့ ) စာသင်ေကျာင်းဆုိင်ရာ 

Account မရိှေနရင် ဆရာ (သို့ ) မိဘ၊ အပ်ုထိနး်သူတစ်ေယာက်ေယာက်ရဲ့  

Email Address ကုိ အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။ Online Account ေတ ွအသုံးြပုခွင့် 

တစ်စုံတစ်ရာ လွဲေချာ်မှု မရိှေစဖို့  အစီအစဉ်ေတ ွထပ်ေလာင်း 

ေရးဆဲွထားရပါမယ်။

❑ ေကျာင်းသား၊ ေကျာင်းသူေတကုိွ Scratch Website ဆီ လမ်းညနွှေနမ်ှုများ ကုိ 

http://scratch.mit.edu မှ တစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်နိင်ုဖို့  ကူညီပီး Scratch Account 

တစ်ခု စတင်ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  “Join Scratch” ကုိ နှပ်ိပါ။ ေရွးချယ်စရာ 

တစ်ခုအေနနဲ ့ ေကျာင်းသားများကုိ လမ်းညနွှေနေ်ပးနိင်ုမယ့် Scratch Account 

အေကာင်း မှတ်စုအကျဉ်း ထားရိှပါ။ မှတ်ပုံတင်ဖို့  (register)၊ ကုိယ်ပုိင် 

Scratch Profile Page ကုိ Update လပ်ုဖို့ နဲ ့ Scratch Online Community ကုိ စူးစမ်းနိင်ုဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ သူတို့ ရဲ့  Account ေတကုိွ Sign in နဲ ့ out 

လပ်ုတာေတ ွေလက့ျင့်ဖို့  အားေပးပါ။ သင်လည်း Scratch Teacher Account 

တစ်ခု ဖနတီ်းဖို့  ေရွးချယ်နိင်ုပါသည်။ Read more about Teacher Accounts and 

classes in Scratch here. 

❑ အတနး်အဖတွေ့ဲဝင်ေတအွေနနဲ ့ တစ်ဦးနဲ ့ တစ်ဦး Scratch profiles ေတ ွရှာေဖွ 

Follow တဲအ့ခါ လယ်ွကူေချာေမတွေ့ေစဖို့  အတနး်ရိှ Usernames နဲ ့ Names များ 

စာရင်းြပုစုထားဖို့  ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။

❑ အစုအဖတွေ့ဲတစ်ခုအေနနဲ ့ ေလးစားမှုရိှပီး အြပုသေဘာေဆာင်တဲ ့

အြပုအမူေတနွဲ ့ ေဆွးေနးွမှုများ လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  Scratch Community ရဲ့ 

လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတကုိွ ဆနး်စစ်ပါ။ Website ေပါ်က ဆီေလျာ်မှု မရိှတဲ ့Post 

ေတကုိွ ဘယ်လိ ုအေကာင်းကား Report လပ်ုနိင်ုမယ်ဆုိတာကုိလည်း 

ေလလ့ာပါ။ 

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ Scratch Account handout
❑ Scratch community လမ်းညနွှေနခ်ျက်များ

http://scratch.mit.edu/community_guidelines

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့် Scratch Account Username က ဘာလဲ?

+ သင့် Password ကုိ အမှတ်ရေနဖို့  သဲလနွစ်က ဘာလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားများဟာ Scratch accounts ေတ ွဖနတီ်းနိင်ုပီး Scratch website 

မှာ Sign in, Sign out လပ်ုတာ ေအာင်ြမင်ပီလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

+ Scratch website မှာ မဆီေလျာ်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတအွေပါ် 
အသိေပးချက်ေတကွ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ ့ Email ကုိ ေပးပို့ တာေကာင့် 
သင်ကားသူေတရဲွ့ Email ေတနွဲ ့ ြဖည့်ေပးတာနဲ ့ Class email 

address တစ်ခုနဲ ့ ြဖည့်ေပးတာြဖစ်ြဖစ် လပ်ုသင့်ပါတယ်။
+ ေကျာင်းသားေတမှွာ ကုိယ်ပုိင် Account ရိှ၊ မရိှ စစ်ေဆးပါ။
+ အေကာင့် လံြုခံုမှု ရိှေစဖို့ နဲ ့ လျှုိ့ဝှက်နပံါတ် (Password) ေတ ွ

မေမ့ဖို့ အတက်ွ သူတို့ ရဲ့ Username နဲ ့ Password ေတကုိွ 

ချတ်ိပိတ်စာအိတ်များအတင်ွး ေရးေစပီး စာသင်ခနး်တင်ွး လံြုခံုမှု 
ရိှတဲ ့ေနရာတစ်ခုမှာ သိမ်းဆည်းထားပါ။

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ

+ Scratch Account ဖနတီ်းတတ်လာမယ်။

+ Scratch Online Community ကုိ စူးစမ်းေလလ့ာပီး Scratch 

Community လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတကုိွ ဆနး်စစ်တတ်လာမယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

SCRATCH အေကာင့်

အ
ခနး် (၀

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

https://scratch.mit.edu/educators/faq
https://scratch.mit.edu/educators/faq
http://scratch.mit.edu/community_guidelines


FINISHED?

SCRATCH နဲ ့ ခုမှ စတင်တင်ထိေတတွေ့တာလား? 
ကုိယ်ပုိင် SCRATCH ACCOUNT ဖနတီ်းြခင်းနဲ ့ 
စတင်လိက်ုပါ။

Scratch projects ေတ ွဖနတီ်း၊ သိမ်းဆည်း၊ မျှေဝဖို့  
Scratch account တစ်ခု လိအုပ်ပါတယ်။
ေအာက်မှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက် 

အဆင့်ေတကွ သင့်ကုိ Account အသစ်တစ်ခု 

ဖနတီ်းဖို့ နဲ ့ Profile တည်ေဆာက်ဖို့  ကူညီပါလိမ့်မယ်။
.

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Web browser ကုိ ဖွင့်ပီး http://scratch.mit.edu  မှ Scratch 

Website ဆီ ဦးတည်ပါ။

❑ Homepage မှာ ညာဘက်ထိပ်မှာရိှတဲ ့“Join Scratch” ကုိ 

နှပ်ိပါ။

❑ ကုိယ်ပုိင်  Scratch account အား Sign up လပ်ုဖို့  အဆင့် (၃) 

ဆင့်ကုိ ြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်စွက်ပါ။

SCRATCH အေကာင့်

http://scratch.mit.edu


❑ နမူနာ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်များ
http://bit.ly/designjournal-paper

http://bit.ly/design-journal-digital

http://bit.ly/designjournal-blog

❑ စက္က ူနှင့် လက်မှု ကုနကမ်းများ (ဂျာနယ်စာအပ်ုများအတက်ွ)

သင်ေထာက်ကူများ

+ Scratch ကုိ သူငယ်ချင်းတစ်ေယာက်ဆီ ဘယ်လိ ုသရုပ်ေဖာ်ြပမလဲ။
+ ဖနတီ်းဖို့  စိတ်ဝင်စားတဲ ့မတတဲူ ့Scratch ပေရာဂျက် သုံးခုအတက်ွ 

စိတ်ကူးစိတ်သနး်ေတကုိွ ပုံကမ်း သို့  စာစီေရးြပပါ။
+

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ကုိယ်တိင်ုေရး မှတ်တမ်း (သို့ ) ဒိင်ုယာရီေတနွဲ ့ 
အလားတ ူအကံဉာဏ်ေတကုိွ ကုိယ်တိင်ုဆနး်စစ်သုံးသပ်တာေတ ွ

လပ်ုေဆာင်နိင်ုမယ့်ေနရာ (သို့ ) ဒီဂျစ်တယ် မှတ်စုေတ ွြဖစ်တဲ ့

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတ ွအေကာင်းကုိ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ စွန ့စ်ားခနး်နဲ ့ တတဲူ ့

Scratch ခရီးစဉ်တစ်ေလျှာက် ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတ ွလပ်ုဖို့  
နှုးိေဆာ်ေနမယ်ဆုိတာကုိ ရှင်းြပပါ။ ဒါေပမယ့် ေကျာင်းသားများကုိ 

ပေရာဂျက် ဒီဇုိင်းချေနတနုး်မှာ အကံဉာဏ်ေတ၊ွ ဉာဏ်ကွန ့ြ်မူးမှုေတ၊ွ 
မှတ်စုေတ၊ွ အကမ်းေရးမှတ်ြခင်းေတ၊ွ ေမးခွနး်ေတ၊ွ အားမလိ ု

အားမရြဖစ်မှုေတနွဲ ့ ေအာင်ြမင်မှုေတ ွအစရိှတာေတကုိွ 

သိမ်းဆည်းထားနိင်ုဖို့  အချနိမ်ေရွး ဒီဇုိင်းဂျာနယ်မှာ ထည့်ေရးထားဖို့  
တိက်ုတနွး်ပါ။

❑ နမူနာ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတကုိွ လိက်ုလံကည့်ရှု ပီး ဘယ်အမျ ိုးအစား 

(စာရွက်စာတမ်း သို့  ဒီဂျစ်တယ်) က သင့်ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ 

အေကာင်းဆုံး ြဖစ်မယ်ဆုိတာကုိကုိ ေတးွပါ။ သူတို့ ရဲ့ 
ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတ ွစတင်လပ်ုဖို့ နဲ ့ ကုိယ်ပုိင် အမှတ်သညာ ြပုလပ်ုဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။

❑ ညာဘက်မှာ ရိှတဲ ့ ြပနလှ်န ်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ ေြဖဆုိြခင်းနဲ ့ 
သူတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ကုိ ဖနတီ်းဖို့  ေြပာပါ။

❑ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတကုိွ မျှေဝဖို့ နဲ ့ နးီစပ်သူေတနွဲ ့ ကနဦး 

ြပနလှ်နစိ်စစ်သုံးသပ်ြခင်းေတ ွလပ်ုေဆာင်ဖို့  အားေပးပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ တြခား လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွလပ်ုေနစဉ် အေတာအတင်ွး 

ြပနလှ်နသုံ်းသပ်ရန ်အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွမှုေတကုိွ ပ့ံပို့ ေပးပါ။
+ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတကုိွ ဘယ်လိသိုမ်းဆည်းထားရိှမယ်ဆုိတာကုိ 

ဆုံးြဖတ်ပါ။  ဥပမာ - တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဂျာနယ်ေတဆုိွရင် 

ေကျာင်းသားများနဲ ့ တစ်ဦးတစ်ေယာက်ချင်းအလိက်ု 

ေဝဖနတံ်ု့ ြပနမ်ှုေတ ွလပ်ုေဆာင်နိင်ုပီး အများသိ မျှေဝေပးတဲ ့

ဂျာနယ်ေတဆုိွရင်ေတာ ့သူငယ်ချင်းေတအွတက်ွ သုံးသပ်ချက် 

Comment ေတ ွချနထ်ားခ့ဲနိင်ုပါတယ်။ ေရွးချယ်မှု တစ်ခုစီရဲ့ 
ေကာင်းကျ ိုး၊ ဆုိးကျ ိုးများကုိ ချနိဆ်ပါ။

အ
ခနး် (၀

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ

+ သူတို့ ရဲ့ ဒီဇုိင်းပုံစံချြခင်း လပ်ုငနး်စဉ်ေတနွဲ ့ ြပနလှ်န ်

သုံးသပ်ြခင်းေတကုိွ မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့  ကုိယ်ပုိင် 

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်များ စတင်လပ်ုေဆာင်လာနိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

+ ြပနလှ်နသုံ်းသပ်မှု တံု့ ြပနခ်ျက်ေတကွေန Scratch ကုိ 

ေလလ့ာလိက်ုစားရာမှာ ေကျာင်းသားေတ ွစိတ်ဝင်စားနိင်ုတဲ ့

ပေရာဂျက် အမျ ိုးအစားေတ ွအေကာင်း ဘာြပနသိ်ရလဲ?

+  ေကျာင်းသားေတရဲွ့ တံု့ ြပနခ်ျက်ေပါ် မူတည်ပီး 

ဘယ်သင်ခနး်စာေတကွ သင့်ရဲ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ဆဲွေဆာင်နိင်ုမလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

http://bit.ly/designjournal-paper
http://bit.ly/design-journal-digital
http://bit.ly/designjournal-blog




❑  https://scratch.mit.edu/ မှတစ်ဆင့် Scratch  website ဆီ လမ်းညနွှေနြ်ခင်းြဖင့် Scratch 

account ေတကုိွ Sign in ဝင်ပါ။ ထို့ ေနာက်  စာမျက်နှာထိပ်မှာ ရိှတဲ ့“Create” ကုိ 

နှပ်ိကာ Scratch project editor ကုိ ဖွင်ဖိ့ု့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ေဖးမပါ။ 

ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ စူးစမ်းေလလ့ာကတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

လမ်းညနွှေနေ်ပးနိင်ုတဲ ့Scratch Surprise handout နဲ ့ Scratch Cards ေတကုိွ ထားရိှပါ။

❑ လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် စူးစမ်းဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိ ်(၁၀) မိနစ် 

ေပးပါ။ “သားတို့  သမီးတို့ မှာ အံအ့ားသင့်စရာ တစ်ခုခု လပ်ုြပဖို့  အချနိ ်(၁၀) 

မိနစ် ရပါတယ်” (ဒါမှမဟတ်ု) စုိးထိတ်မေနဘဲ Scratch ကုိ စူးစမ်းဖို့  အချနိ ်(၁၀) 

မိနစ်ယူပါ။ ဘာေတ ွသတိြပုမိကလဲ?” အစရိှသြဖင့် နှုးိေဆာ်ပါ။ အတတူကွ 

လပ်ုေဆာင်ဖို့ ၊ တစ်ဦးနဲတ့စ်ဦး အကူအညီေတာင်းဖို့ နဲ ့ 

သေဘာေပါက်နားလည်လာတာေတကုိွ မျှေဝပါ။

❑ Volunteers ၃-၄ ေယာက်ကုိ သူတို့  ရှာေဖွေတတွေ့ရိှခ့ဲမှုတစ်ခုကုိ အပ်ုစုတစ်ခုလံးုဆီ 

ြပနမ်ျှေဝေပးဖို့  ေြပာပါ။ ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ Volunteers ေတကွ 

မျှေဝပီးတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတကုိွ ေအာက်ပါေမးခွနး်ေတနွဲ ့ 

စိနေ်ခါ် ကည့်ပါ။

- Sound ဘယ်လိ ုထည့်ရလဲဆုိတာ သေဘာေပါက်ခ့ဲတဲသူ့ 

တစ်ေယာက်ေယာက်များ ရိှလား?

- Background ဘယ်လိ ုချနိး်ရလဲဆုိတာ သေဘာေပါက်ခ့ဲတဲသူ့ 

တစ်ေယာက်ေယာက်များ ရိှလား?

- Blocks ေတမှွာ ဘယ်လိ ု အကူအညီ ရယူမယ်ဆုိတာ  

သေဘာေပါက်ခ့ဲတဲသူ့ တစ်ေယာက်ေယာက်များ ရိှလား?

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ Scratch Surprise Handout
❑ Scratch Cards

https://scratch.mit.edu/info/cards/

သင်ေထာက်ကူများ

+ အံအ့ားသင့်စရာတစ်ခုခုကုိ ဘယ်လိပုံုေဖာ်မလဲ။
+ ဘာေတထွပ်ပီး သိချင်တာရိှမလဲ။ 

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project အသစ်တစ်ခုကုိ ဘယ်လိ ုစပီး လပ်ုေဆာင်ရလဲဆုိတာ 

ေကျာင်းသာ◌းေတ ွသိကပီလား?

+ ေကျာင်းသားေတ ွအေနနဲ ့ Scratch Block ေတရဲွ့ အေြခခံကုိ 

သိကပီလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

Scratch ၏ 
အ့ံအားသင့်ဖွယ်

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ

+ Scratch ဆုိင်ရာ စူးစမ်းေလလ့ာေရး လက်ေတတွေ့ 

အေတတွေ့အကံုေတနွဲ ့ ထိေတတွေ့မှု ရိှလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ရဲ့ ေနာက်ဆုံး ရည်မှနး်ချက်ကေတာ ့

ေကာက်ရွ့ံစိတ်မရိှဘဲ စူးစမ်းေလလ့ာပီး အတတူကွ 

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်တတ်မှုေတ ွအေြခခုိင်လာဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေကျာင်းသားေတေွရာ ဆရာေတပွါ Scratch နဲ ့ ပတ်သက်လို့  ဘာမှကုိ 

ကိုတင် မသိထားတဲ ့အေြခအေနတစ်ခုလို့  ယူဆထားပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် သင်ကားေရးပတ်ဝနး်ကျင်ဟာ လတိူင်ုး အတတူကွ 

ေလလ့ာသင်ယူနိင်ုမယ့် ေနရာတစ်ခု ြဖစ်လာနိင်ုပါတယ်။
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❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/info/cards/


SCRATCH CAT ေလးကုိ အ့ံအားသင့်စရာ 

တစ်ခုခု ြဖစ်ေအာင် လပ်ုနုိင်မလား?

ဒီ လပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့သင်ဟာ Scratch နဲ ့ Project  

အသစ်တစ်ခု ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပီးေတာ ့ေကာင်ေလး 

ကုိ အံအ့ားသင့်ဖွယ် တစ်ခုခု လပ်ုနိင်ုဖို့  Scratch Blocks 

အမျ ိုးမျ ို းကုိ ေလလ့ာစူးစမ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
သင် ဘာေတ ွတီထွင်ဖနတီ်းမှာလဲ?

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Scratch Website သို့  သွားပါ။ http://scratch.mit.edu 

❑ သင့် Account ထဲ Sign in ဝင်ပါ။

❑ Project အသစ်တစ်ခု စလပ်ုဖို့   ဘယ်ဘက်ထိပ်စွနး်မှာ ရိှတဲ ့

“Create” Tab ကုိ နှပ်ိပါ။

❑ စတင်ေလလ့ာစူးစမ်းချနိ ်ေရာက်လာပါပီ! Scratch Interface ရဲ့ 
ကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ို းကုိ နှပ်ိကည့်ပီး ဘာေတ ွြဖစ်လာလဲ 

သေဘာေပါက်ေအာင် ကည့်ပါ။

❑ Scratch Blocks  အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ ကစားကည့်ပါ! Scripting Area မှာ 

Scratch Blocks ေတကုိွ ချုံ့ချ ဲ့ဆဲွေဆာကည့်ပါ။ Block 

တစ်ခုချင်းစီကုိ နှပ်ိကည့်ပီး ဘာလပ်ုနိင်ုလဲနဲ ့ Try snapping blocks 

together ဆုိတာကုိ ဆနး်စစ်ကည့်ပါ။

Scratch ၏
အ့ံအားသင့်ဖွယ်

http://scratch.mit.edu


❑ Scratch Studio handout

❑ Scratch Surprise studio

http://scratch.mit.edu/studios/460431

သင်ေထာက်ကူများ

❑ Scratch studios ေတဟွာ အနွလိ်င်ုးေပါ်ကေန Scratch Project ေတကုိွ 

စုစည်းသိမ်းဆည်းထားနိင်ုဖို့  ကူညီေပးတဲ ့နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ 

အခု လပ်ုေဆာင်ချက်မှာ ေကျာင်းသားေတကုိွ Studios က ဘယ်လိဆုိုတာနဲ ့  

Project တစ်ခုကုိ Studio မှာ ဘယ်လိ ုထည့်ရမယ်ဆုိတာ နားလည်ေစဖို့  
ကူညီေပးပါ။ ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနဖိ်ု့  
Scratch Studio handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ ပထမဦးဆုံး ေကျာင်းသားေတကုိွ Scratch website ဆီ လမ်းညနွှေနပီး Accounts 

ေတကုိွ Sign in ဝင်ခုိင်းပါ။ ပီးတဲအ့ခါ Scratch Surprise Studio ဒါမှမဟတ်ု သင် 

လပ်ုထားခ့ဲတဲ ့Class studio ကုိ ရှာေတတွေ့နိင်ုဖို့  ကူညီပါ။ အဲဒီ့ေနာက်မှာ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့  Programs ေတ ွStudio ထဲထည့်ြခင်းအားြဖင့် 
တြခားသူများနဲ ့ Scratch Surprises စူးစမ်းေလလ့ာမှုေတကုိွ ေဝမျှေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Studio မှာရိှတဲ ့တြခား Projects များကုိလည်း ေလလ့ာဖို့  
အားေပးပါ။ သူတို့  အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားပီး စိတ်အားတက်ကေစတဲ ့

Projects အစုထဲကေန နှစ်ခုရဲ့ စာမျက်နှာများေပါ်မှာ Comment ေတ ွ

ေရးသားဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။
ဆီေလျာ်မှု ရိှပီး တိကျြပတ်သားတဲ ့ေဝဖနတံ်ု့ ြပနခ်ျက်ေတ ွဘယ်လိ ု

ေပးရမယ်ဆုိတာကုိ  အပ်ုစုဖတွေ့ဲေဆွးေနးွမှုနဲ ့ ဆဲွေဆာင်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းဂျာနယ် (သို့ ) အပ်ုစုလိက်ု ေဆွးေနးွမှု အတင်ွးမှာ 

ရိှတဲ ့ြပနလှ်နသုံ်းသပ်မှု နှုးိေဆာ်ချက် ေတအွေပါ် တံု့ ြပနေ်စြခင်းနဲ ့  သူတို့ ရဲ့ 
ဆနး်သစ်တဲ ့ စူးစမ်းေလလ့ာမှုေတကုိွ ြပနေ်တးွေတာနိင်ုဖို့  ေမးြမနး်ပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Studio ထဲမှာ သူတို့ ရဲ့ Projects ေတ ွ

ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် တည်ေဆာက်နိင်ုခ့ဲလား?

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ တြခားသူေတရဲွ့ လပ်ုေဆာက်ချက်ေတအွပါ် 
ဆီေလျာ်သင့်တင့်တဲ ့ဆနး်စစ်ေဝဖနခ်ျက်ေတ ွေပးလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

+ Scratch studios ေတကွ ဘာအတက်ွလဲ?

+ တြခားသူေတရဲွ့ Projects ေတကည့်ပီး စိတ်ဝင်စားစရာ 

စိတ်အားတက်စရာ ဘာေတေွတတွေ့လဲ?

+ သင် မျှေဝလိက်ုတဲ ့အကံြပုချက် Comment ၂ခုက ဘာလဲ?

+ ေကာင်းမွနတဲ် ့ဆနး်စစ်ေဝဖနခ်ျက် ဆုိတာ ဘာလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ စုစည်းရန ်သင့်ကုိယ်ပုိင် 

Studio(s) ကုိ ဖနတီ်းပါ။ သင့် Scratch account ကုိ အသုံးြပု၍ Class Scratch 

Surprise Studio ကုိ စတင်ပါ။ ထို့ ေနာက် ေကျာင်းသားများအား “Turn in” 

Projects လပ်ုရန ် Studio link ေပးပါ။ Class projects များအားလံးု 

စုစည်းရနန်ှင့် ေကျာင်းသားများ၏ တိးုတက်မှုကုိ 

မျက်ေြခမြပတ်ရနအ်တက်ွ တြခား ကဲွထွက်ေနေသာ Studio များတင်ွ 

လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ ေဝငှရန ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် Studio တစ်ခုကုိ 

ဖနတီ်းပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Studio ထဲမှာ  Project တည်ေဆာက်တတ်လာမယ်။
+ တြခားသူေတရဲွ့ Scratch Projects ေတမှွာ အကံြပုချက်ေတ ွ

ေပးတတ်လာမယ်။

Scratch ြပခနး်
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၀

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/460431


ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ ေအာက်ပါ လင့်ခ်မှ တစ်ဆင့် Scratch Surprise Studio ထဲ သွားပါ။
      http://scratch.mit.edu/studios/460431

❑ သင့် Account ထဲ Sign in ဝင်ပါ။

❑ သင့် Projects ေတ၊ွ  အကိုက်ဆုံး Projects ေတနွဲ ့ လတ်တေလာ 

ကည့်ထားတဲ ့Projects  ေတ ွေပါ်လာဖို့  စာမျက်နှာ 

ေအာက်ေြခမှာ ရိှတဲ ့“Add Projects”  ကုိ နှပ်ိပါ။

❑ သင့် Scratch Surprise project ကုိ ရှာဖို့  ြမာှးကုိ အသုံးြပုပီး “Add + ” 

ကုိ နှပ်ိကာ Studio ထဲ သင့် Project ကုိ ထည့်သွင်းပါ။ 

ONLINE SCRATCH STUDIO မှာ သင့် PROJECT  

ဘယ်လိ ုထည့သွ်င်းရမယ်ဆုိတာ  

ေလလ့ာကည့ပ်ါ!

Studios ဆုိတာ Scratch Projects ေတ ွစုစည်းထားြခင်းပါ။ 

Scratch Website ေပါ်က Scratch Surprise Studio ထဲကုိ သင့်ရဲ့ 
Scratch Surprise Program ကုိ ထည့်သွင်းဖို့  ေအာက်မှာ 

ေဖာ်ြပထားတဲ ့အဆင့်ေတ ွလိက်ုလပ်ုကည့်ပါ။

Scratch ြပခနး်

http://scratch.mit.edu/studios/460431


ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ လပ်ုေဆာင်ေနဆဲ အရာေတနွဲ ့ ဒီဇုိင်းအကံဉာဏ်ေတ ွအေပါ် 

ဆနး်စစ်တံု့ ြပနမ်ှုေတ ွေပးနိင်ုဖို့ နဲ ့ ကုိယ်တိင်ု လက်ခံရရိှဖို့   
ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအတက်ွ အပ်ုစုငယ်ေတ ွခဲွကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Critique Group handout

သင်ေထာက်ကူများ

❑ ဆနး်စစ်ေဝဖနရ်န ်အဖတွေ့ဲဆုိတာ ထပ်ဆင့်တိးုတက်မှုေတ ွအတက်ွ 

အကံြပုချက်ေတ၊ွ  ေဝဖနခ်ျက်ေတ ွရရိှဖို့  အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ ြပုလပ်ုဆဲ 

ပေရာဂျက်ေတကုိွ တစ်ဦးနဲ ့ တစ်ဦး မျှေဝကတဲ ့ဒီဇုိင်နာ အဖတွေ့ဲငယ် 

ြဖစ်တယ်ဆုိတာ ေကျာင်းသားေတကုိွ မိတ်ဆက်ေပးပါ။

❑ ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ ေဝဖနမှ်တ်ချက်ြပုရာမှာ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  ဆနး်စစ်ေဝဖနမ်ှု မှတ်စုအကျဉ်းကုိ ထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ လ ူ၃-၄ ေယာက် ပါဝင်တဲ ့အပ်ုစုငယ်များ 

ခဲွေပးပါ။ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး အပ်ုစုေတမှွာ သူတို့ ရဲ့ အကံဉာဏ်ေတ၊ွ 
အကမ်းဖျဉ်း (သို့ ) ပုံစံငယ်ေတ ွ(ဥပမာ - Scratch Surprise projects) 

ေတအွေကာင်း တစ်လှည့်စီ မျှေဝရှင်းြပဖို့  ေြပာပါ။

❑ အန၊ီ အဝါ၊ အစိမ်းေရာင် နှုးိေဆာ်ချက်ေတ ွ(သို့ ) ေဝဖနဆ်နး်စစ်မှု အပ်ုစု 

မှတ်စုကျဉ်းကုိ အသုံးြပုြခင်းမှ အပ်ုစုအဖတွေ့ဲဝင်ေတရဲွ့ တံု့ ြပနမ်ှုများ 

ရလာြခင်းကုိ စုစည်းထားေစပါ။ အြခားမှတ်စုေတ၊ွ ေဝဖနခ်ျက်ေတနွဲ ့ 

အကံြပုချက်ေတကုိွ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်မှာ မှတ်တမ်းတင်ထားဖို့  
အားေပးပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ အနေီရာင် : အလပ်ုမတင်ွေသးတဲ ့(သို့ )  တိးုတက်မှု ရိှလာနိင်ုတဲ ့

တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

+ အဝါေရာင်: ေဝဝါးေနတဲ ့(သို့ ) တစ်မျ ိုးတစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲ 

လပ်ုေဆာင်နိင်ုတဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ ? 

+ အစိမ်းေရာင်: အလပ်ုြဖစ်တဲ ့(သို့ ) Project နဲ ့ ပတ်သက်ပီး 

ကိုက်နှစ်သက်တဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတ ွအားလံးုမှာ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ 

မျှေဝပီး ဆနး်စစ်ေဝဖနခ်ျက်ေတ ွ ရရိှနိင်ုတဲ ့ အခွင့်အေရးများ 

ရိှေနပါသလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

 

ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး

အဖတွေ့ဲ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ သင့်ရဲ့ Design Iterations များအေပါ် အားေပးြခင်းများနှင် ့

ေဝဖနခ်ျက်များ ေပးနိင်ုသည့် ရည်တ ူအပ်ုစု သတ်သတ်မှတ် 

ရိှေနတာဟာ တနဖုိ်းရိှလှပါတယ်။ ေကျာင်းသားများအား အခနး် ၁-၇ 

အတင်ွး သူတို့၏ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး အပ်ုစုနှင့် ေတတွေ့ဆုံမှုများ 

ဆက်လပ်ုနိင်ုရန ်အခွင့်အေရးများ ေထာက်ပ့ံေပးပါ။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၅) မိနစ်မှ (၁၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၀

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________



PROJECT 
FEEDBACK

ေတွးေတာရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ပေရာဂျက် အစိတ်အပုိင်းများ: 

+ ရှင်းလင်းြပတ်သားမှု :  Project က ဘာလပ်ုဖို့  ရည်ရွယ်တယ်ဆုိတာ နားလည်လား? 

+ ြပသမှုများ                    :  Project မှာ ဘယ်လိ ုFeatures ေတ ွရိှလဲ? ေမျှာ်လင့်ထားသလို အလပ်ုြဖစ်လား? 

+ ဆဲွေဆာင်ချက်များ : Project က ဘယ်ေလာက်ဆဲွေဆာင်မှု ရိှလဲ? တံု့ ြပနစွ်မ်းြမင့်လား? ကုိယ်တိင်ုမူရင်းလပ်ုတာ အလပ်ုြဖစ်လား? 

ရှုပ်ေထွးလား? ရယ်စရာေကာင်းေနလား? စိတ်ဝင်စားစရာ ေကာင်းလား? ထိေတတွေ့ ကည့်တဲအ့ခါ  ဘယ်လိခံုစားရလဲ? 

ေဝဖနအ်ကံြပုချက် ေပးခံရမည့သူ် :  ______________________________________________________________________

ပေရာဂျက် ေခါင်းစဉ်:   ______________________________________________________________________

ေဝဖန ်အကံြပုချက် 

ေပးသူ

[အဝါ] 
ေဝဝါးေနတဲ ့(သို့ ) တစ်မျ ိုးတစ်ဖုံ 
ေြပာင်းလဲ လပ်ုေဆာင်နိင်ုတဲ ့
တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ ? 

[အန]ီ 
အလပ်ုမတင်ွေသးတဲ ့(သို့ )  
ထပ်ပီးတိးုတက်မှု ရိှလာနိင်ုတဲ ့
တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

[အစိမ်း] 
အလပ်ုြဖစ်တဲ ့(သို့ ) Project နဲ ့ ပတ်သက်ပီး 
ကိုက်နှစ်သက်တဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက 
ဘာြဖစ်မလဲ?

ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ





ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင်ဒီနားေရာက်ပါပီ

0 2 3 4 5 6
1

အခနး် (၁)

စူးစမ်းေလလ့ာြခင်း

ကကွက် Program ေရးဆဲွြခင်း
တစ်ဆင့်ပီး တစ်ဆင့်
Blocks (၁၀) ခု
ကျွနု်ပ်၏ြပခနး်
အမှားရှာပါ!
မိမိအေကာင်း

၂၆
၂၈
၃၀
၃၂
၃၄
၃၆



THE “BIG IDEA”ကျွနေ်တာ်တို့ နဲ ့ နှစ်ေပါင်းများစွာ လက်တွဲလပ်ုေဆာင်ခ့ဲကတဲ ့

ပညာရှင်များစွာဟာ Creative Computing နဲ ့ စတင်ထိေတတွေ့ ကတဲအ့ခါ 
ေမးခွနး်နှစ်ခုနဲ ့ လံးုပနး်ေနတတ်ကပါတယ်။ ဒါေတကွေတာ ့

“ေလလ့ာသူေတ ွစတင်ေလလ့ာတဲအ့ခါ သူတို့ ကုိ ဘယ်လိနုည်းလမ်းနဲ ့ 

အေကာင်းဆုံး ကူညီနိင်ုမလဲ” ဆုိတာနဲ ့ “ဆရာတစ်ေယာက်အေနနဲဆုိ့ရင် 

ငါဘာေတ ွသိထားဖို့  လိအုပ်မလဲ” ဆုိတာပါပဲ။ Seymour Papert 

(သခင်္ချာပညာရှင်၊ Logo programming language နဲ ့ Scratch ကုိ တိးုတက်ေစခ့ဲသူ) 

က ဒီေမးခွနး်ေတအွတက်ွ ယခုလိ ုသုံးသပ်ြပခ့ဲပါတယ်။ 

ပထမ ေမးခွနး်နဲ ့ ပတ်သက်ရင်ေတာ ့အဓိက အေနအထား (၂) ရပ် 

ရိှပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတမှွာ အေတတွေ့အကံုေကာင်းေတ ွရိှထားသင့်ပီး 

သူတို့  ဘာလပ်ုရမယ်ဆုိတာ ေြပာေပးဖို့  လိအုပ်ပါတယ်။ ဒီလိမှု မဟတ်ုရင် 

သူတို့ စိတ်တိင်ုးကျ စူးစမ်းေလလ့ာေစရပါမယ်။ Papert ရဲ့ အယူအဆအရ 

ေလလ့ာသူေတဟွာ ကုိယ်တိင်ုစူးစမ်းေလလ့ာသင့်ပီး ဆရာေတကုိွေတာ ့

ကုိယ်တိင်ုသင်ယူမှုက အဆင်ေြပ၊မေြပကုိ ကည့်ရှုေစရုံပါပဲ။ ဆရာေတရဲွ့ 
အကူအညီနဲ ့ ေလက့ျင့်မှုေတကုိွ ေြပာင်းလဲလပ်ုေဆာင်ပီး 

ပုိေကာင်းေစနိင်ုပါတယ်။ 

ဒတိုယ ေမးခွနး်နဲပ့တ်သက်လို့ကေတာ ့ပညာရှင်များဟာ တြခားသူေတကုိွ 

ြပနကူ်ညီနိင်ုေလာက်တဲထိ့ Scratch ကုိ လံလံုေုလာက်ေလာက် မသိမှာ 

စုိးရိမ်တတ်ကပါတယ်။ Scratch နဲ ့ ပတ်သက်ပီး အြမင်ကျယ်ကျယ်ထားဖို့  
အားေပးပါတယ်။ Scratch အေကာင်း အလံးုစုံ သိေနဖို့  မလိအုပ်သလိ ု

ေလလ့ာသူတစ်ဦး ကံုေတတွေ့လာမယ့် ြပဿနာတိင်ုးကုိ ဘယ်လိ ု

ေြဖရှင်းေပးရမယ်ဆုိတာကုိ သိဖို့  မလိအုပ်လှပါဘူး။
ဒါေပမယ့် Pupert ေရးမှတ်ခ့ဲသလိပဲု ပညာရှင်ေတကွ ေမးခွနး်ေတ ွေမးတာ၊ 
ြပဿနာေတကုိွ ကုိင်တယ်ွနိင်ုစွမ်းရိှေလာက်မယ့် အပုိင်းအစေတ ွအြဖစ် 

ပုိင်းြခားတာေတ ွလပ်ုေဆာင်နိင်ုကပါတယ်။ 

အခနး် (၁)

အကျဉ်းချ ံု း

အတတူကွ အေြဖရှာကတဲအ့ခါ ကေလးတစ်ေယာက်က 

“ဆရာလည်း ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းရမယ်ဆုိတာ 
တကယ်မသိဘူးေပါ?့” ဆုိပီး ထုတ်ေြပာခ့ဲပါတယ်။ 

သူ့အတက်ွေတာ ့အဲတာကုိ ဘယ်လိ ုေြပာြပရမယ်ဆုိတာ 

မသိေတာင် ဆရာကုိယ်တိင်ုလည်း သူရဲ့  Research Project 

မှာ အတတူကွ ပူးေပါင်းပါဝင်ေနတယ် ဆုိတာကုိ 

ြပသေနပါတယ်။ ဒီအြဖစ်အပျက်က ကည်နးူဖွယ်ပါပဲ။ 

ဒီကေလးအေနနဲ ့ ဆရာနဲအ့တူ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက် 

တတ်လာြခင်းပါပဲ။ ရှာေဖွေတတွေ့ရိှမှုေတဟွာ စီမံလို့  

မရသလိ ုတီထွင်မှုေတကုိွလည်း အချနိသ်တ်မှတ်လို့  

မရြပနပ်ါဘူး။ 
(Papert, ၁၉၈၀, စာ- ၁၁၅)

+ ေကျာင်းသားေတ ွအေနနဲ ့ သူတို့ ရဲ့ Project ေတကုိွ အနွလိ်င်ုးေပါ်မှာ 

သိမ်းဆည်း မျှေဝနိင်ုေစဖို့  Scratch Account တစ်ခု ရိှတာ 

ေသချာေအာင် လပ်ုပါ။
+ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ လပ်ုေဆာင်မှုေတကုိွ ဘယ်လိ ုဝင်ကည့်ဖို့  

စီစဉ်ထားလဲ ေတးွပါ။ ဥပမာ - Project ေတ ွစုစည်းဖို့ ၊ သူတို့ ရဲ့ Email ကုိ 

သင့် Account  နဲ ့ ချတ်ိဆက်ဖို့ နဲ ့ Class Blog တစ်ခု စတင်ဖို့  Class Studios 

ေတ ွဖနတီ်းနိင်ုပါတယ်။

မှတ်စရာများ

+ experimenting and 
iterating

+ testing and debugging
+ sequence
+ sprite

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

+ motion
+ looks
+ sound
+ costume
+ backdrop

+ tips window
+ remix
+ interactive 

collage
+ pair-share

သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ

ေကျာင်းသားများဟာ
+ Scratch Project တစ်ခု ဖနတီ်းြခင်းအားြဖင် ့Scratch Enviroment ကုိ 

စူးစမ်း ေလလ့ာြခင်းေတ ွစတင်လပ်ုေဆာင်နိင်ုလာမယ်။
+ Scratch Block ေတအွေကာင်းကုိ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်သိလာမယ်။ 

+ အစီအစဉ်တကျ လပ်ုေဆာင်ြခင်း သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

ကျွမ်းဝင်လာမယ်။
+ Projects ေတ ွဖနတီ်းေနစဉ်မှာပဲ စမ်းသပ်ေလလ့ာြခင်းနဲ ့ 

ထပ်တလဲလဲ ေလက့ျင့်ပီးသား ြဖစ်မယ်။



ဒီအခနး်မှာ ေကျာင်းသားေတ ွရင်းနှးီလာေစနိင်ုမယ့် ပုံစံတကျ 
ချမှတ်ထားတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် ေလလ့ာနိင်ုမယ့် 

လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွေရာေနှာပါဝင်ပါတယ်။ အစဉ်လိက်ုရိှတဲ ့

လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ၊ွ  ေရွးချယ်ခဲွထုတ်ရတာေတစွတဲ ့အစီအစဉ်လိက်ု 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းရဲ့ အဓိကကျတဲ ့သေဘာတရားေတကုိွ 

စူးစမ်းေလလ့ာရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတကွ 

ကွနပ်ျူတာေတကုိွ ဘာလပ်ုရမယ် လမ်းညနွှေနရ်ပီး အကံဉာဏ်ေတကုိွ 

ကွနပ်ျူတာ Code Block ေတ ွအြဖစ် တစ်မျ ိုးတစ်ဘာသာ ေြပာင်းလဲရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဆင့်ဆင် ့လပ်ုေဆာင်ြပတဲ ့လမ်းညနွှေနဗီ်ဒီယုိက စလို့  ကန ့သ်တ်ထားတဲ ့

အေရအတက်ွအလိက်ု Block ေတနွဲ ့ ကစားတာ၊ Debugging Challenge ေတ ွ

လပ်ုတာေတအွထိ လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုစီတိင်ုးဟာ ေလလ့ာသူများကုိ 

About Me Project ဖနတီ်းဖို့  လိအုပ်တဲ ့အရည်အချင်းေတ ွြပည့်မီလာေအာင် 

ကူညီေပးပါတယ်။ ေနာက်ဆုံးမှာေတာ ့ေလလ့ာသူေတဟွာ Scratch မှာ 

တစ်သီးပုဂ္ဂလ Interactive collage ေတ ွဖနတီ်းနိင်ုဖို့  Sprites, Costumes, Looks, 

Backdrops နဲ ့ Sounds ေတကုိွ စမ်းသပ်ေလလ့ာကရပါမယ်။

လပ်ုေဆာင်ချက်တိင်ုးမှာ အကျ ိုးအြမတ်ရိှေအာင် အားထုတ်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု 

ေကျာင်းသားေတရဲွ့ အထူးလိအုပ်ချက်ေတနွဲ ့ စိတ်ဝင်စားမှုေတအွလိက်ု 

ြဖည့်ဆည်းေပးနိင်ုမယ့် လပ်ုေဆာင်ချက်အချုိ့ကုိ ေရွးထုတ်ပါ။ 

ေရွးချယ်မှုက သင့်လက်ထဲမှာပါ။ ဘယ်ကစလပ်ုရမယ် မသိဘူးဆုိရင် 

ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက် အစီအစဉ်ကုိ ေအာက်မှာ 

အကံြပုထားပါတယ်။

ကဏ္ဍ (၂) ကဏ္ဍ (၄) နှင့် ကဏ္ဍ (၅)ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၃)

နှုတ်ကေန 

ရုိးရုိးရှင်းရှင်း 

လမ်းညနွှေနမ်ှုေတကုိွ 

အသုံးြပုပီး 

ကကွက်ေတကုိွ 

အစီအစဉ်တကျ 
ဘယ်လိ ု

ေဖာ်ြပနိင်ုမလဲ?

ကကွက် 

Program 

ေရးြခင်း

Scratch နဲ ့ အခုမှ 

စထိေတတွေ့ဖူးတာလား
? သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး 

Scratch project ကုိ 

ဖနတီ်းလိက်ုပါ!

တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့်

 Scratch blocks 

(၁၀) ခုထဲနဲ ့ 
ဘာေတ ွ

ဖနတီ်းနိင်ုမလဲ?

 BLOCKS (၁၀) 
ခု

အကူအညီ! 

ဒီ Scratch program 

(၅)ခု ကုိ Debug 

လပ်ုနိင်ုလား? 

အမှားရှာပါ!ကျွနု်ပ်၏

ြပခနး်

Scratch နဲ ့ ဘာေတ ွ

ဖနတီ်းနိင်ုလဲ?

သင့်အေကာင်း 

Interactive Collage  

တစ်ခု ြပုလပ်ုဖို့  
ရုပ်သံေတကုိွ ဘယ်လိ ု

ေပါင်းစပ်နိင်ုလဲ?

မိမိအေကာင်း

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း

ကုိယ်ပုိင် စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း 



❑ ညနွှေနကားသူ အြဖစ် အဆင်ေြပတဲသူ့ (၄) ေယာက်နဲ ့ 
ညနွှေနကားခံရသူအြဖစ် အဆင်ေြပတဲသူ့ (၄) ေယာက် - စုစုေပါင်း 

ေကျာင်းသား (၈) ေယာက်ကုိ သင်ေထာက်ကူအြဖစ် ေခါ်ပါ။ 

ညနွှေနကားသူနဲ ့ ညနွှေနကားခံ တစ်စုံလိက်ုစီ အတွဲ (၄) တွဲ ဖနတီ်းပါ။ 

ကခုနဖိ်ု့  Program ေရးဆဲွထားတဲ ့ဗီဒီယုိေတကုိွ တင်ဆက်နိင်ုဖို့  Projector 

တစ်ခု အဆင့်သင့် ရိှပါေစ။

❑ တစ်တွဲစီတိင်ုးမှာ - 

၁. Projector နဲ ့ ဆန ့က်ျင်ဘက်ဆီ မျက်နှာမူထားမယ့် ညနွှေနကားသူ 

ေနာက်လိက်ုတစ်ေယာက် ထားရိှပီး ညနွှေနကားသူနဲ ့ ကျနတဲ် ့

အဖတွေ့ဲတင်ွးရိှသူေတကွ Projector ဆီ မျက်နှာမူထားပါ။
၂. ဗီဒီယုိကုိ ညနွကားသူနဲ ့ အဖတွေ့ဲကုိ ြပပါ။ ဒါေပမယ့် ေနာက်လိက်ုကုိ 

ေတာ ့မြပေသးပါနဲ။့
၃. ညနွှေနကားသူက စကားလံးုေတကုိွပဲ အသုံးြပုပီး ဗီဒီယုိမှာ ြပထားတဲ ့

အကစည်းချက်ေတကုိွ အစီအစဉ်တကျ 
ဘယ်လိလုပ်ုေဆာင်ရမယ်ဆုိတာ သူတို့ေနာက်လိက်ုကုိ သရုပ်ြပေစပါ။

❑ လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ ွြပဌာနး်ရာမှာ အစီအစဉ်တကျ လပ်ုေဆာင်ြခင်းရဲ့ 
အေရးပါမှုအေကာင်း ေဆွးေနးွမှု စတင်နိင်ုဖို့  ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ 

အသုံးြပုပါ။ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ ကုိယ်ပုိင် 

ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတမှွာ ြပနလ်ည်သုံးသပ်ဖို့  ခွင့်ြပုတာ ဒါမှမဟတ်ု 

သူတို့ေတးွေခါ်တာေတကုိွ မျှေဝဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ် ပီး 

အပ်ုစုဖတွေ့ဲေဆွးေနးွတာမှာ အကူအညီေပးပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ Projector (optional)
❑ ကခုနရ်န ်Program  ေရးဆဲွထားေသာ ဗီဒီယုိများ

http://vimeo.com/28612347
http://vimeo.com/28612585
http://vimeo.com/28612800
http://vimeo.com/28612970

သင်ေထာက်ကူများ

+ ညနွှေနကားသူ တစ်ေယာက်အေနနဲ ့ လယ်ွကူတာ၊ ခက်ခဲတာေတကွ ဘာလဲ?

+ တပည့်တစ်ေယာက်အေနနဲ ့ လယ်ွကူတာ၊ ခက်ခဲတာေတကွ ဘာလဲ?

+ ဗီဒီယုိကည့်တာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး လယ်ွကူတာ၊ ခက်ခဲတာေတကွ ဘာလဲ?

+ Scratch အသုံးြပုပီး ြပုလပ်ုေနတာေတနွဲ ့ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ဟာ ဘယ်လိ ု

ပတ်သက်ဆက်နယ်ွေနလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ ွသတ်မှတ်ြပဌာနး်တဲအ့ခါ အစီအစဉ်တကျ 
လပ်ုေဆာင်တာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး ဘာေတ ွအေရးကီးလဲဆုိတာကုိ 

ေကျာင်းသားေတ ွရှင်းြပနိင်ုကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ရုိးရှင်းတဲ ့အစီအစဉ်တကျ လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတကုိွ အသုံးြပုပီး 

ရှုပ်ေထွးခက်ခဲတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုကုိ ြပုလပ်ုဖို့  
ေလလ့ာပီး ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

ကကွက် Program 

ေရးဆဲွြခင်း
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီအခနး်က စာအပ်ုထဲမှာပါတဲ ့ကွနပ်ျူတာ မလိတဲု ့

လပ်ုေဆာင်ချက်အများကီးေတထဲွက တစ်ခုပါ။ ကွနပ်ျူတာ 

အသုံးြပုတာ ခဏ ရပ်နားထားတာဟာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

သေဘာတရားေတ၊ွ လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ 

အြမင်ေတအွေပါ် နားလည်မှုအသစ်ေတနွဲ ့ ဆနး်သစ်တဲ ့ရှုေထာင့်ေတ ွ

ရလာဖို့  အေထာက်အကူြဖစ်ေစပါတယ်။
+ ေကျာင်းသားများကုိ ကခုနစ်ရာ Program ေတထဲွက တစ်ခုကုိ 

အစီအစဉ်တကျ လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ ွချေရးေစပါ။ Programming မှာေတာ ့

ဒါကုိ “Pseudocode” လို့   ေခါ်ပါတယ်။

အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://vimeo.com/28612347
http://vimeo.com/28612585
http://vimeo.com/28612800
http://vimeo.com/28612970




ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ အဆင့်ဆင့် လမ်းညနွှေနခ်ျက်ထားတဲ ့ဗီဒီယုိများကုိ လိက်ုလပ်ုြခင်းကေန 

Scratch မှာ Dancing Cat ကုိ ဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။ 

+ စမ်းသပ်ေလလ့ာြခင်းနဲ ့ အခါခါလပ်ုြခင်းအားြဖင့် Program တစ်ခု 

တည်ေဆာက်ြခင်းမှာ အေတတွေ့အကံုရိှလာမယ်။

STANDARDS

CSTA Standards: 1A-AP-08, 1B-AP-08

K12CS Concepts: Computing Systems, Algorithms and Programming

K12CS Practice 5: Creating Computational Artifacts

❑ Step-by-Step handout
❑ Step-by-Step studio

http://scratch.mit.edu/studios/475476
❑ Scratch Cards

https://scratch.mit.edu/info/cards/

သင်ေထာက်ကူများ
❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Scratch Account ေတကုိွ Sign In ဝင်ပီး Scratch  Project 

Editor ကုိ ဖွင်ဖိ့ု့   Scratch  Website စာမျက်နှာ ထိပ်မှာ ရိှတဲ ့“Create” ကုိ 

နှပ်ိေစပါ။ လပ်ုေဆာင်ချက် တစ်ေလျှာက် ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အဆင့်ဆင် ့လမ်းညနွှေနေ်ပးနိင်ုတဲ ့Handout နဲ ့ Scratch Cards ေတ ွထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Tips Window ဖွင့်ဖို့  ကူညီပီး  Animated Program တစ်ခု 

ဖနတီ်းဖို့   Getting Started with Scratch tutorial ဗီဒီယုိကုိ ကည့်ပီး 

လိက်ုလပ်ုေစပါ။ သူတို့ေတကုိွ Blocks ေတ ွထည့်ဖို့  အားေပးပီး ကုိယ်ပုိင် 

Project လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  Motion, Sprites, Looks, Costumes, Sound ဒါမှမဟတ်ု 

Backdrops ေတကုိွ စမ်းသပ်ေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး Scratch ကုိယ်ပုိင် ဖနတီ်းမှုေတကုိွ 

တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် မျှေဝေစပါ။ သူတို့ ရဲ့ Projects ေတကုိွ 

မျှေဝဖို့ နဲ ့ Step-by-Step Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio ဆီ ထည့်ဖို့  
ကူညီေပးပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ေကျာင်းသားေတကွ Scratch ကုိ ဖွင့်ပီး Tips Window ကုိ 

ရှာေတတွေ့ရဲ့လား? 

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Dancing cat ကုိ ဖနတီ်းနိင်ုကလား?

+ ေကျာင်းသားေတကွ Projects ေတကုိွ သိမ်းဆည်းပီး 

မျှေဝတတ်ကရဲ့လား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

+ လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ ပတ်သက်လို့  အံအ့ားသင့်စရာက ဘာလဲ?

+ လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ေလျှာက် အဆင့်ဆင့် လမ်းညနွှေနခံ်ရတဲအ့ေပါ် 
ဘယ်လိခံုစားရလဲ?

+ ဘယ်အချနိမှ်ာ ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်း အြမင့်ဆုံးလို့  ခံစားရလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Scratch Account မရိှေသးဘူးဆုိရင် အခနး် (၀) က Scratch Account 

လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ အသုံးြပုပီး ေလလ့ာသူေတကုိွ Account လပ်ုဖို့  
ကူညီေပးပါ။ ဒါမှ ေကျာင်းသားေတကွ သူတို့ ရဲ့ ပထမဆုံး Scratch 

Project ကုိ သိမ်းထားပီး သူငယ်ချင်းေတနွဲ ့ မိသားစုဆီ 

ြပနလ်ည်မျှေဝနိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
+ Studio ထဲမှာ Project ဘယ်လိ ုထည့်ရတယ်ဆုိတာ ကုိ အခနး် (၀) - Scratch 

Studio လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု မှတ်စုကျဉ်းအသုံးြပုပီး 

ေကျာင်းသားေတကုိွ ေနနွှေးေပးပါ။

တစ်ဆင့်ပီး 

တစ်ဆင့်
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

 

အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

  

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475476
https://scratch.mit.edu/info/cards/


ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ “Tutorials” ကုိ နှပ်ိပါ။
❑ “Getting Started” ကုိ ေရွးပါ။
❑ Blocks ေတ ွထပ်ေပါင်းထည့်ပါ။
❑ ကုိယ်ပုိင်လပ်ုေဆာင်ဖို့  စမ်းသပ်ေလလ့ာလိက်ုပါ!

❑ ကုိယ်ပုိင်အသံဖမ်းဖို့  ကိုးစားလပ်ုေဆာင်ကည့်ပါ။
❑ Backdrops အမျ ိုးမျ ို း ဖနတီ်းကည့်ပါ။
❑ Dancing sprites ေတ ွထည့်ေပါင်းပီး သင့် Project ကုိ 

Dance party အြဖစ် ေြပာင်းလဲပါ။
❑ သင့် Sprite အတက်ွ Costume အသစ်တစ်ခု 

ဒီဇုိင်းချကည့်ပါ။

ဘယ် Blocks ေတနွဲ ့ စမ်းေလလ့ာချင်လဲ? 

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

+ သင့် Project ကုိ အဆင့်ဆင့်လမ်းညနွှေနထ်ားတဲ ့Studio ထဲ ေပါင်းထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475476

+ ပုိမုိလပ်ုေဆာင်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ! Blocks အသစ်ေတ ွ

ထည့်ေပါင်းတာ၊ အသံ ဒါမှမဟတ်ု လှုပ်ရှားမှုေတနွဲ ့ ကစားကည့်ပါ။ 

+ နးီစပ်ရာ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီပါ။
+ စမ်းသပ်ေလလ့ာဖို့  Block အသစ် တချုိ့ ေရွးပါ။ ကိုးစားလပ်ုကည့်ပါ။

SCRATCH နဲ ့ ခုမှ စထိေတတွေ့တာလား? ပထမဆုံး 

ကုိယ်ပုိင် SCRATCH PROJECT ကုိဖနတီ်းလိက်ုပါ။

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Scratch ထဲမှာ Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းဖို့  “Getting Started” ဗီဒီယုိကုိ လိက်ုလပ်ုရပါမယ်။ 

အဆင့်တိင်ုး လပ်ုပီးသွားတဲအ့ခါ Block ေတ ွ

ထပ်ထည့်ေပါင်းြခင်းအားြဖင့် ကုိယ်ပုိင် Project 

လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  စမ်းသပ်ေလလ့ာပါ။

တစ်ဆင့်ပီး တစ်ဆင့်

http://scratch.mit.edu/studios/475476


❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Scratch account ေတကုိွ Sign in ဝင်ပီး Project 

အသစ်တစ်ခု စလပ်ုဖို့     Scratch  website စာမျက်နှာ ထိပ်မှာ ရိှတဲ ့“Create” 

ကုိ နှပ်ိေစပါ။ လပ်ုေဆာင်ချက် တစ်ေလျှာက် ေကျာင်းသားေတကုိွ 

လမ်းညနွှေနဖိ်ု့  10 Blocks handout ကုိ ထားရိှပါ။ 

❑ ဒီ Scratch Blocks (၁၀) ခုြဖစ်တဲ ့Go to, glide, say, show, hide, set size to, play 

sound until done, when this sprite clicked, wait, and repeat နဲပဲ့  Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ Block တစ်ခုစီကုိ Project 

မှာ အနည်းဆုံး တစ်ခါေလာက် အသုံးြပုဖို့  သတိေပးပါ။ ကဲွြပားတဲ ့

Sprites ေတ၊ွ Costume ေတ ွနဲ ့ Backdrop ေတကုိွ စမ်းသပ်ေလလ့ာဖို့  
အာေပးပါ။ 

❑ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ  (အခနး်-၀ မှ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး အပ်ုစု 

လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ကည့်ပါ) အတင်ွးမှာ  သူတို့ ရဲ့  Project အေကာင်း 

မျှေဝဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ၊ သူတို့ ရဲ့  Project ေတကုိွ 10 Blocks studio ဒါမှမဟတ်ု 

Class studio ထဲ ထည့်ေပါင်းေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ
❑ 10 Blocks handout
❑ 10 Blocks studio
    http://scratch.mit.edu/studios/475480

သင်ေထာက်ကူများ

+ Blocks (၁၀) ခု ပဲ အသုံးြပုရတာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး ဘာခက်ခဲတာေတ ွ

ြဖစ်လဲ?

+ Blocks (၁၀) ခု ပဲ အသုံးြပုရတာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး လယ်ွကူတာေတ ွ

ဘာရိှလဲ?

+ ဒါက သင့်ကုိ အရာဝတ္ထ ုေတအွေပါ် ဘယ်လိ ုကဲွကဲွြပားြပား 

ေတးွေခါ်ေစလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Projects ေတမှွာ Blocks (၁၀) ခုလံးု ပါဝင်ရဲ့လား?

+ ကန ့သ်တ်ချက်ေတနွဲ ့ ဖနတီ်းရတဲအ့ေပါ် မတညီူတဲ ့

ေကျာင်းသားေတကွ ဘယ်လိတံုု့ ြပနကလဲ? ေကျာင်းသားေတ ွ

ဘယ်လိေုလလ့ာတယ်ဆုိတဲ ့အေကာင်း ဒီကေန ဘာေတ ွ

ြပနသိ်ရလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Block (၁၀) ခု ေလာက်နဲ ့ လပ်ုေဆာင်နိင်ုတာေတကွ အံအ့ားသင့်စရာ 

ပါပဲ။ ကဲွြပားတဲ ့အကံဉာဏ်ေတ ွရေအာင် လံေဆာ်ဖို့  ဒီအခွင့်အေရးကုိ 

အမိအရ ယူပါ။ ထို့ ေနာက် ေကျာင်းသားတချုိ့ကုိ အတနး်ေရှ့မှာ 

Projects ေတ ွတင်ဆက်ဖို့  ဖိတ်ေခါ် ြခင်း ဒါမှမဟတ်ု 10 Blocks  Studio 

ထဲမှာ ရိှတဲ ့တြခား Projects ေတကုိွ စူးစမ်းေစြခင်းအားြဖင့် 
ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်းကုိ ချးီကျုးဂုဏ်ြပုပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Block (၁၀) ခု ပဲ အသုံးြပုရမယ် ဆုိတဲ ့ကန ့သ်တ်ချက်အတင်ွးမှာ 

Project တစ်ခု ဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။

Blocks (၁၀) ခု  
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475480


ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်

ေနပီလား?

ေအးေဆးပါ!ဒါေတ ွ လပုကည ့…်

+ သင့် Project ကုိ 10 Blocks Studio ထဲ ထည့်ပါ:  
http://scratch.mit.edu/studios/475480   

+ မတညီူတဲ ့Sprites, costumes သို့  backdrops ေတနွဲ ့ ကစားကည့်ပါ။
+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ။ ဒီ Block (၁၀) ခုနဲ ့ မတညီူတဲ ့Project 

ဘယ်နှခုေလာက် ဖနတီ်းနိင်ုမလဲ ကည့်ပါ။
+ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ Project ေတ ွဖလှယ်ပီး တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် 

ဖနတီ်းမှုေတကုိွ ေရာေနှာကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ အကံဉာဏ်ေတကုိွ Block တစ်ခုစီမှာ 

စမ်းသပ်အသုံးြပုကည့်ပါ။
❑ နည်းမျ ို းစုံနဲ ့ Block ေတကုိွ ေရာေနှာတာ၊ ယှဉ်တွဲတာေတ ွ

လပ်ုကည့်ပါ။ 

❑ ထပ်တလဲလဲလပ်ုပါ။

❑ ကဲွြပားတဲ ့Block ေပါင်းစပ်နည်းေတနွဲ ့ အကံဉာဏ်ေတကုိွ စမ်းသပ်ပါ။ 

စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်စုံတစ်ရာ မေတတွေ့မချင်း Block ေတကုိွ ေရာေနှာ၊ 
ယှဉ်တွဲ ကည့်ပါ။

❑ နးီစပ်ရာ သူနဲ ့ အတတူ ူအကံဉာဏ်ေတ ွထုတ်ကည့်ပါ။
❑ တြခားသူေတ ွScratch နဲ ့ ဘာေတလွပ်ုေနတယ်ဆုိတာ  သိရဖို့  သူတို့  

Project ေတကုိွ ေလလ့ာပါ။ ဒါကလည်း စိတ်အားတက်ကလာဖို့  
နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခုပါပဲ။

SCRATCH BLOCKS (၁၀)ခုနဲ ့  သင်ဘာေတွ 

ဖနတီ်းနုိင်မလ?ဲ

Block (၁၀) ခု ကုိပဲ အသုံးြပုပီး Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းပါ။ သူတို့ ကုိ တစ်ကိမ်၊ နှစ်ကိမ် သို့  
သုံးကိမ်တိင်ုေအာင် အသုံးြပုပါ။ ဒါေပမယ့် Block 

တစ်ခုစီကုိ အနည်းဆုံး သုံးကည့်ပါ။

Blocks (၁၀) ခု 

http://scratch.mit.edu/studios/475480


❑ My Studio handout

❑ example studios

http://scratch.mit.edu/studios/211580

http://scratch.mit.edu/studios/138296

http://scratch.mit.edu/studios/138297

http://scratch.mit.edu/studios/138298

သင်ေထာက်ကူများ

❑ Studio အသစ်တစ်ခု ဘယ်လိ ုဖနတီ်းရမယ်ဆုိတာ သရုပ်ြပပါ၊ (ဒါမှမဟတ်ု) 

ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့် My Studio Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ ေပးထားတဲ ့Link ေတကုိွ အသုံးြပုပီး အားကျေစနိင်ုမယ့် နမူနာ Studio 

ေတကုိွ ြပေပးပါ။ ေကျာင်းသားများကုိ Scratch Homepage မှာ ရိှေနတဲ ့Scratch 

Project ေတကုိွ လိက်ုလံကည့်ဖို့ နဲ ့ Explore Page ကုိ အသုံးြပုပီး 

စိတ်ဝင်စားစရာ ေတ ွရှာနိင်ုဖို့  အချနိ ်(၁၀) မိနစ်ေပးပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ကုိယ်ပုိင် Project ေတအွေကာင်း သိနိင်ုဖို့ နဲ ့ 

စိတ်အားတက်ကေအာင် ေစ့ေဆာ်ေပးဖို့ အတက်ွ  အသုံးြပုနိင်ုမယ့် Scratch 

Project ေတ ွ(၃) ခု သို့  (၃) ခုထက် ပုိပီး ေရွးထုတ်ဖို့  ေြပာပါ။ သူတို့ ရဲ့ My Stuff 

page မှ Studio အသစ်တစ်ခု ဖနတီ်းပီး အားကျစရာ Project ေတကုိွ Studio ထဲ 

ထည့်ဖို့  ကူညီေပးပါ။

❑ Program ေတကုိွ ရှာေဖွတဲ ့ချဉ်းကပ်နည်းေတကုိွ မျှေဝေပးဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။ ၂ေယာက်တစ်တွဲစီ မျှေဝေစဖို့  

အကံြပုပါတယ်။ Studios ေတ ွမျှေဝပီး အတွဲလိက်ုစီ 

ရှာေဖွေရးနည်းနာေတကုိွ ေဆွးေနးွေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ရှာေဖွေတတွေ့ရိှလာမှု  ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ စိတ်ဝင်စားစရာ Project ေတ ွရှာေတတွေ့နိင်ုဖို့  ဘယ်လိ ုရှာေဖွေရး 

နည်းနာေတ ွအသုံးြပုလဲ?

+ နမူနာ Project တစ်ခုစီက အနာဂတ်မှာ လပ်ုေဆာင်မယ့် အရာေတကုိွ 

ဘယ်လိ ုအကူအညီ ြဖစ်ေစလဲ?

+ စိတ်အားတက်ဖွယ် ရင်းြမစ်ကုိ credit ေပးဖို့  အေရးကီးပါတယ်။ အဲဒီ 

Project ေတကွေန စိတ်အားတက်စရာေတကုိွ ဘယ်လိ ုCredit 

ေပးနိင်ုမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Studio ထဲမှာ Project (၃) ခု သို့  (၃) ခုထက် ပုိရိှေနလား?

+ အဲဒီ Project ေတကွ သင့်ေကျာင်းသားေတရဲွ့ စိတ်ဝင်စားမှု 
ပုံစံအေကာင်း ဘာေတ ွေဖာ်ညနွှေနး်ေပးေနလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတမှွာ Scratch account တစ်ခုစီ မရိှဘူးဆုိရင် 

ေကျာင်းသားေတ ွသုံးနိင်ုမယ့် Class studio တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။
+ Studios မျ ိုးစုံဖနတီ်းနိင်ုပါတယ်။ ေကျာင်းသားများ 

ဖနတီ်းချင်တာေတနွဲ ့ ပုံစံ သို့  ေခါင်းစဉ် ဆင်တတဲူ ့Scratch project ေတကုိွ 

စုစည်းတာ ဒါမှမဟတ်ု အနာဂတ် ဖနတီ်းမှုေတမှွာ ထည့်သုံးနိင်ုမယ့် 

နည်းနာေတ ွပါဝင်တဲ ့Program ေတကုိွ စုေဆာင်းထားပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Scratch website ေပါ်မှာ Project သနး်ချ ီေတထဲွက တချုိ့ကုိ 

ေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် Scratch နဲ ့ ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်း အလားအလာကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုမယ်။
+ Scratch studio ထဲမှာ (၃) ခု သို့  (၃) ခုထက် ပုိတဲ ့Scratch projects ေတကုိွ  

ဖနတီ်းနိင်ုမယ်။

ကျွနု်ပ်၏ြပခနး်
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

  

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/211580
http://scratch.mit.edu/studios/138296
http://scratch.mit.edu/studios/138297
http://scratch.mit.edu/studios/138298


SCRATCH နဲ ့ ဘာေတွ ဖနတီ်းနုိင်လ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Scratch Website ေပါ်မှာ ရိှတဲ ့

Project သနး်ချ ီေတထဲွက တချုိ့ကုိ 

ေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် Scratch နဲ ့ ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်း 

အလားအလာ အဆင့်အတနး်ကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုမယ်။
Scratch studio ထဲမှာ သင့်အကိုက်များကုိလည်း စတင် 

စုစည်းနိင်ုပါတယ်။

❑ Scratch homepage မှာ ရိှတဲ ့Project များကုိ လှနေ်လှာ ေလလ့ာပါ။ 

(ဒါမှမဟတ်ု) အမျ ိုးအစား တိတိကျကျ ရှာေတတွေ့နိင်ုဖို့  “Explore” 

ကုိနှပ်ိပါ။
❑ သင့်ရဲ့ My Stuff page မှ Studio အသစ်တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။
❑ Studio ထဲသို့  သင့်ကုိ စိတ်အားတက်ေစတဲ ့Project  (၃) ခု 

(ထက်ပုိပီး) ထည့်သွင်းပါ။

❑ Search bar ကုိ အသုံးြပုပီး သင့်စိတ်ဝင်စားတာေတနွဲ ့ 

ပတ်သတ်တဲ ့project ေတ ွရှာကည့်ပါ။
❑ Explore page ေပါ်က Animations, Art, Games, Music, & 

Stories categories ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ပါ။
❑ အကံဉာဏ်များအတက်ွ Homepage ေပါ်က Featured 

Studios ကုိ ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်ပါ။

+ ပုိလပ်ုနိင်ုဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ။ Scratch projects ေတ ွရှာေဖွေလေလ၊ Scratch နဲ ့ ဘာေတ ွ

ပီးေြမာက်နိင်ုလဲ ေလလ့ာနိင်ုေလေလပါပဲ။
+ သင့်ကုိ စိတ်ဝင်စားေစနိင်ုမယ့် တြခားေသာ Scratcher ေတ ွဖနတီ်းထားတဲ ့Studios ေတ ွ

ရှာကည့်ပါ။
+ နးီစပ်ရာသူတစ်ေယာက်ကုိ စိတ်ဝင်စားစရာ Projectေတ ွရှာေတတွေ့ဖို့  ဘယ်လိနုည်းနာေတ ွ

အသုံးြပုလဲ ေမးကည့်ပါ။
+ သင့်ရဲ့ အသစ်စက်စက် ဖနတီ်းထားတဲ ့Studio ကုိ နးီစပ်ရာသူထံ မျှေဝပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ

ကျွနု်ပ်၏ြပခနး်

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?



❑ Unit 1 Debug It! handout

❑ Unit 1 Debug It! studio

http://scratch.mit.edu/studios/475483

သင်ေထာက်ကူများ

❑ လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး ေကျာင်းသားများကုိ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  အခနး် 

(၁) - Debug It! Handoutကုိ ထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ အခနး် (၁) - Debug It! Studios မှ Debug It! Programs 

ေတ ွဖွင့်တာ ဒါမှမဟတ်ု အခနး် (၁) - Debug It! မှာ စာရင်းြပုစုထားတဲ ့

Project ေတကုိွ လိက်ုကည့်ဖို့  ကူေပးပါ။ Buggy Program ကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာဖို့ ၊ ြပဿနာြဖစ်ေစတဲ ့Code ကုိ ကလိကည့်ဖို့ နဲ ့ 

ြဖစ်နိင်ုေြခ ရိှတဲ ့ေြဖရှင်းချက်ေတကုိွ စမ်းသပ်ဖို့  “Look Inside” ခလတ်ုကုိ 

နှပ်ိဖို့  အားေပးပါ။

❑ Challenge တစ်ခုစီတိင်ုးကုိ Debug နဲ ့ Test လပ်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ Bug ေတ ွြပင်ဖို့ နဲ ့ မှနက်နတဲ် ့Program 

ေတ ွသိမ်းဆည်းဖို့  Scratch ထဲက Remix  function ကုိ အသုံးြပုပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် Testing နဲ ့ Debugging အေတတွေ့အကံုေတအွေပါ်  
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

❑ ြပဿနာများ ရှာေဖွတာနဲ ့ ေြဖရှင်းတာမှာ ေကျာင်းသားေတရဲွ့  
ချဉ်းကပ်ပုံေတကုိွ စုစည်းပီး အတနး်ရဲ့ Debugging နည်းနာေတကုိွ 

စာရင်းြပုစု ဖနတီ်းပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ြပဿနာက ဘာလဲ?

+ ြပဿနာကုိ ဘယ်လိ ုေထာက်ြပမလဲ?

+ ြပဿနာကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းမလဲ?

+ ြပဿနာ ေြဖရှင်းဖို့  သူများေတမှွာ တြခားချဉ်းကပ်နည်းေတ ွ

ရိှေနလား?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Bugs (၅) ခုလံးုကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲကလား? 

ဒီလိမုဟတ်ုရင် မေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲတဲ ့Program ေတမှွာ ပါတဲ ့

သေဘာတရားေတကုိွ ဘယ်လိ ုရှင်းြပမလဲ?

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ ကဲွြပားတဲ ့ဘယ်လိ ုTesting နဲ ့ Debugging 

နည်းနာေတကုိွ အသုံးြပုခ့ဲကလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီ လပ်ုေဆာင်ချက်ဟာ အစုအဖတွေ့ဲနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ရင် အလပ်ုြဖစ်ပါတယ်။ 

အတတူကွ ြပဿနာေတ ွေြဖရှင်းဖို့ နဲ ့ Debugging နည်းနာေတ ွမျှေဝကဖို့  
ေကျာင်းသားများကုိ လ ူ၂-၄ ေယာက်ပါတဲ ့အဖတွေ့ဲငယ်ေတနွဲ ့ 

လပ်ုေဆာင်ေစပါ။
+ Testing နဲ ့ Debugging ဟာ များအတက်ွ အများဆုံး ြပုလပ်ုရတဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ချထားသလိ ု

ြဖစ်ေြမာက်တယ်ဆုိတာ ရှားပါတယ်။ ဒါေကာင့် Testing နဲ ့ Debugging 

နည်းနာေတ ွစုစည်းထားြခင်းဟာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

ဖနတီ်းရှင်ေတအွတက်ွ အကျ ိုးများစွာ ရိှပါလိမ့်မယ်။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Debugging challenges (၅) ခုအတက်ွ ြပဿနာကုိ စူးစမ်းေလလ့ာပီး 

အေြဖရှာနိင်ုလာမယ်။ 

+ Debugging နဲ ့ Testing လပ်ုငနး်စဉ်တစ်ေလျှာက် သေဘာတရား 

ကဏ္ဍစုံ 

( Sequence အပါအဝင်) ကုိ ေလလ့ာနိင်ုမယ်။
+ Debugging project များအတက်ွ နည်းဗျူဟာများကုိ စာရင်းေတ ွ

ြပုစုမယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

အမှားရှာပါ!

 UNIT 1  
ACTIVITY

 အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475483


ဒီ Scratch Programs (၅) ခုလံးုကုိ debug 

လပ်ုနုိင်မလား?

 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ဘာေတ ွ

လွဲေချာ်ေနတယ်ဆုိတာ စူးစမ်းပီး Debug It! 

Challenges တစ်ခုစီတိင်ုးအတက်ွ 

အေြဖရှာေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

❑ Program ထဲက ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့Bug ေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။
❑ သင်လပ်ုတာေတကုိွ စဉ်ဆက်မြပတ် မှတ်သားပါ။ ဒါဟာ သင်ဘာေတ ွ

ကိုးစားခ့ဲပီးပီ ဆုိတာအတက်ွ အသုံးဝင်တဲ ့သတိေပးချက်တစ်ခု 

ြဖစ်နိင်ုပီး ဘာဆက်လပ်ုရမယ်ဆုိတာ ညနွှေနြ်ပေပးနိင်ုပါတယ်။
❑ သင့်အတက်ွ အလပ်ုြဖစ်တဲ ့တစ်စုံတစ်ရာ ရှာမေတတွေ့မချင်း ြပဿနာ 

ရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်းများအတက်ွ နည်းနာေတကုိွ နးီစပ်ရာ 

သူတစ်ေယာက်ဆီ မျှေဝ နှုင်ိးယှဉ်ကည့်ပါ။

+ အေဖာ်တစ်ေယာက်ဆီ Testing နဲ ့ Debugging 

လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ေဆွးေနးွပါ။ သင့်နည်းနာနဲ ့ 
တညီူတာေတ၊ွ ကဲွြပားတာေတကုိွ မှတ်စုမှတ်သားပါ။ 

+ သင့် Script ထဲက Block ေတအွေပါ်မှာ Right Click ေထာက်ပီး Code 

Commentary ေရးပါ။ ဒါက တြခားသူေတ ွသင့် Program ရဲ့ မတညီူတဲ ့

အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ နားလည်ဖို့  ကူညီေပးနိင်ုပါတယ်။
+ နးီစပ်ရာ သူတစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးပါ။

❑ DEBUG IT! 1.1 http://scratch.mit.edu/projects/10437040

အစိမ်းေရာင် အလံပုံေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုတဲအ့ခါ Gobo ေရာ၊ Scratch Cat ေရာပါ 
ကခုနရ်ပါမယ်။ ဒါေပမယ့် Scratch Cat ကပဲ ကေနတယ်။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ု

ြပင်ကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 1.2 http://scratch.mit.edu/projects/10437249

ဒီမှာေတာ ့အစိမ်းေရာင် အလံပုံေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုတဲအ့ခါ Scratch Cat ဟာ 

ဘယ်ဘက် Stage  ကေန စတင်လို့  ဘယ်ဘက်မှာ ရိှေနေကာင်း တစ်ခုခု 

ေြပာတာ၊ ညာဘက် Stage ကုိ ေရွ့သွားပီး ညာဘက်မှာ ရိှေနေကာင်း တစ်ခုခု 

ေြပာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ ပထမတစ်ကိမ် အစိမ်းေရာင် အလံေလးကုိ 

နှပ်ိတဲအ့ခါ လပ်ုေဆာင်ေနမှာပါ။ ဒါေပမယ့်  ေနာက်တစ်ကိမ် ထပ်နှပ်ိတဲအ့ခါ 
အလပ်ုမလပ်ုဘူး။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ုြပင်ကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 1.3 http://scratch.mit.edu/projects/10437366

Scratch cat ဟာ Space Key ကုိ နှပ်ိတဲအ့ခါ တစ်ကိမ် ကျွမ်းထုိးရပါမယ်။ ဒါေပမယ့် 

Space Key ကုိ နှပ်ိေတာ ့ဘာမှ မြဖစ်လာဘူး။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ုြပင်ကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 1.4 http://scratch.mit.edu/projects/10437439

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch Cat ေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုတဲအ့ခါ Stage တစ်ေလျှာက် 

ေရှ့တိးုေနာက်ဆုတ် လပ်ုေနရပါမယ်။ဒါေပမယ့် Scratch Cat ေလးက ကျွမ်းပဲ 

ထုိးေနပီး အေပါ်ေအာက် ေဒါင်လိက်ု လမ်းေလျှာက်ေနပါတယ်။ ဒီ Program ကုိ 

ဘယ်လိ ုြပင်ကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 1.5 http://scratch.mit.edu/projects/10437476

ဒီမှာေတာ ့အစိမ်းေရာင် အလံေလးကုိ နှပ်ိတဲအ့ခါ Scratch Cat ေလးမှာ 

“Meow,meow,meow” ဆုိတဲ ့Speech Bubble ေလး ေပါ်လာပီးတဲအ့ခါ အသံ 

ထွက်လာပါမယ်။ ဒါေပမယ့် အသံပီးမှ Speech Bubble ေပါ်ေနတယ်။ ဒါအ့ြပင် 

ကလည်း “Meow” လို့  တစ်ကိမ်ပဲ အသံေပးတယ်။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ု

ြပင်ကမလဲ?

❑ အခနး် (၁) - Debug It! Studio ကုိ သွားပါ။
http://scratch.mit.edu/studios/475483

❑ Studios ထဲက Debugging Challenges (၅) ခုအတက်ွ 

တစ်ခုစီတိင်ုးကုိ Test နဲ ့ Debug လပ်ုပါ။ 

❑ သင့်ရဲ့ အေြဖ ဒါမှမဟတ်ု Buggy Program ကုိ Remix လပ်ုပီး 

ေြဖရှင်းထားတဲ ့သင့်အေြဖကုိ ချေရးပါ။.

ဒီက စလပ်ုပါ။

အမှားရှာပါ!

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်ေန

ပီလား?

ေအးေဆးပါ!ဒါေတ ွ လပုကည ့…်

http://scratch.mit.edu/projects/10437040
http://scratch.mit.edu/projects/10437249
http://scratch.mit.edu/projects/10437366
http://scratch.mit.edu/projects/10437439
http://scratch.mit.edu/projects/10437476
http://scratch.mit.edu/studios/475483


❑ About Me handout

❑ About Me studio

http://scratch.mit.edu/studios/475470

❑ Scratch Cards

http://scratch.mit.edu/help/cards

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘယ်အရာအေပါ် ဂုဏ်အယူဆုံးလဲ? ဘာေကာင့်လဲ?

+ ဘာေတ ွအကျပ်ရုိက်ခ့ဲလဲ? ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းခ့ဲလဲ?

+ ေနာက်ထပ် ဘာေတ ွလပ်ုချင်လဲ?

+ တြခားသူေတရဲွ့ About Me Project ေတကုိွ ကည့်ပီး ဘာေတ ွ

ရှာေဖွေတတွေ့ရိှခ့ဲလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတဟွာ Sprites, Costumes, Looks, Backdrops နဲ ့  Sound ေတကုိွ 

ဆနး်သစ်ပီး အသုံးြပုနိင်ုေစလား?

+ Project ေတဟွာ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှရဲ့လား? အသုံးြပုသူေတဟွာ Project 

ထဲမှာပါတဲ ့Element  အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ အြပနအ်လှန ်ေဆာင်ရွက်နိင်ုစွမ်း 

ရိှလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မိမိအေကာင်း ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Scratch block များစွာနဲ ့ ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်

ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာမယ်။
+ ကုိယ်ပုိင် စိတ်ဝင်စားမှုေတရဲွ့ Interactive Digital Representation 

ြဖစ်တဲ ့ေတကုိွ Open-ended Scratch Project ေတကုိွ ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်း 

ရိှလာမယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ြဖစ်တဲ ့Interactive Collage  ရဲ့သေဘာတရားနဲ ့ 
မိတ်ဆက်ေပးပါ။ About Me Studio ထဲက Interactive Project ေတကုိွ ြပပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ Scratch Accounts ေတထဲွ ဝင်ပီး 

အသစ်တစ်ခု ဖွင့်ခုိင်းပါ။ လမ်းညနွှေနရ်ာမှာ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစဖို့  
About Me Handout နဲ ့ Scratch Cards ေတကုိွ ထားရိှပါ။ ေကျာင်းသားများကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာမှုေတ ွထပ်တလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ေစပီး ကုိယ်ပုိင် Program 

ေတ ွတည်ေဆာက်နိင်ုေအာင် အားေပးြခင်းအားြဖင့်  About Me 

Interactive Collage Scratch project တစ်ခု ဖနတီ်းဖို့  အချနိေ်ပးပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ေနဆဲ အရာများကုိ 

တြခားသူေတနွဲ ့ မျှေဝေစပါ။ (၂) ေယာက် တစ်တွဲေတ ွအေကာင်း 

မျှေဝေဆွးေနးွေစတဲ ့အတွဲလိက်ု မျှေဝနည်းကုိ အကံြပုပါတယ်။ 

ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ About Me Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio ထဲကုိ 

သူတို့ ရဲ့ Project ေတ ွထည့်ထားဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲမှာ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ နမူနာ Project ေတဟွာ တစ်ပိုင်နက်ထဲဆုိသလိ ု

စိတ်အားတက်ကေစနိင်ုပီး လနွှေမ်းမုိးေစနိင်ုပါတယ်။ ဒါေကာင့် 
တီထွင်ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်းကုိ လမ်းဖွင့်ေပးပီး ရေအာင် လပ်ုခုိင်းကည့်ပါ။ 

တီထွင်မှု အမျ ိုးအမယ်စုံ ရလာဖို့  အားေပးပါ။ မတကဲွူြပားြခင်းက 

ေကာင်းပါတယ်။
+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ Camera သို့  Webcam ကုိ အသုံးြပုပီး Project 

ထဲကုိ ရုပ်ပုံ (image)  ေတ ွထည့်သွင်းြခင်းအားြဖင့် ကုိယ်ပုိင် Project ေတ ွ

ြပုလပ်ုလာနိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

 အ
ခနး် (၁) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475470
http://scratch.mit.edu/help/cards


TIPS & TRICKS

Clicks , Key Expresses အစရိှတာေတကုိွ တံု့ ြပနန်ိင်ုတဲ ့Sprite ေတ ွ

ပါရိှတဲ ့Script ေတ ွထည့်ြခင်းအားြဖင့်   သင့် Sprite ကုိ 

တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှလာေအာင် ြပုလပ်ုပါ။
 

ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် Block ေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

❑ သင့် Sprite ပုံစံ ေြပာင်းဖို့  Costumes ကုိ သုံးပါ။
❑ ကဲွြပားတဲ ့Backdrop ေတ ွဖနတီ်းပါ။
❑ Project ထဲကုိ Sound ထည့်ကည့်ပါ။
❑ Collage ထဲ Movement ထည့်ကည့်ပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ

+ သင့်  Project ကုိ About Me Studio ထဲ 

ထည့်ပါ။: 

http://scratch.mit.edu/studios/475470 

+ ပုိပီးလပ်ုဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ။ 

Block အသစ်ေတ၊ွ 
အသံနဲေ့ရွ့လျားမှုေတ ွ

ထည့်ေပါင်းတာေတနွဲ ့ ေဆာကည့်ပါ။ 

+ နးီစပ်ရာ သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ 

ကူညီပါ။

သင့်အေကာင်း INTERACTIVE COLLAGE တစ်ခု 

ြပုလပ်ုနုိင်ဖို့  စိတ်ဝင်စားစရာ အသံေတွနဲ ့ ရုပ်ပုံေတွကုိ 

ဘယ်လိ ုေပါင်းစပ်ကမလ?ဲ 

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Sprite တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။
❑ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှေအာင် လပ်ုပါ။
❑ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုပါ။

မိမိအေကာင်း 

သင့်အေကာင်းနဲ ့ အကံဉာဏ်ေတ၊ွ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ 

သင်အေလးထားသူေတအွေကာင်း တြခားသူေတ ွ

ပုိမုိသိနိင်ုမယ့် Interactive Scratch Project တစ်ခု ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  Sprites, 

Costumes, Looks, Backdrops, Sound  ေတနွဲ ့ 
စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ကည့်ပါ။

http://scratch.mit.edu/studios/475470




အခနး် (၂) 

ANIMATIONS

0 1 3 4 5 62

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင်ဒီနားေရာက်ပါပီ

SCRIPTS များြဖင့် ကစားြခင်း

တီးဝုိင်းတစ်ခု ဖနတီ်း တညေ်ဆာက်ြခင်း

လေိမမ္မောေ်ရာင် စတုရနး်၊ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း

သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာြခင်း

အမှားရှာပါ!

သီချင်းဗီဒီယုိ

၄၂

၄၄

၄၆

၄၈

၅၀

၅၂



THE “BIG IDEA”

သင့်အေကာင်း ဆနး်သစ်စွာ ေဖာ်ြပနိင်ုတာ 
တကယ်ေကာင်းပါတယ်။ ဒီထဲမှာ 

ဘယ်အရာမဆုိ လပ်ုနိင်ုတယ်။ ဗီဒီယုိဂိမ်းေတ၊ွ သီချင်းေတ၊ွ ပနး်ချေီတ၊ွ ဗီဒီယုိေတ ွအစရိှသြဖင့် 
ြပုလပ်ုနိင်ုပါတယ်။ ြဖစ်နိင်ုေြခေတကွ အေတာမသတ်နိင်ုပါဘူး။ တကယ်က 

ဘာကန ့သ်တ်ချက်မှကုိ မရိှေနတာပါ။
လင်စီ၊ အသက် ၁၂ နှစ် 

အေတာမသတ်နိင်ုတဲ ့ြဖစ်နိင်ုေြခေတ ွရိှေနသလိပုါပဲ။ ဒီေလာက်ပဲ  လပ်ုနိင်ုတယ် ဆုိတာမျ ိုး မဟတ်ုဘူး။. ဒါက သင်လပ်ုနိင်ုစွမ်း ရိှသမျှ အကုနလံ်းုပါပဲ။နဗီင်၊ အသက် ၉ နှစ် 

ဒါက သင့်စိတ်ကူးစိတ်သနး်ေတကုိွ 
စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုတဲ ့Program တစ်ခုပါပဲ။ ဒီထဲမှာ  

သင်လိခုျင်တာ ဘာမဆုိ လပ်ုေဆာင်နိင်ုတယ်။ 

ဘာမဆုိ ဖနတီ်းနိင်ုတယ်။ သင်ဘာလပ်ုချင်တယ် 

ဆုိတာအေပါ် ကန ့သ်တ်ချက် တကယ် မရိှေနဘူး။ 

သင့်ဖာသာသင် ဒီဇုိင်းဆဲွရတယ်။ စလပ်ုပီ ဆုိတာနဲ ့ 

မရပ်တန ့ခ်ျင်ေတာဘူ့း။ ဘာလို့လဲဆုိေတာ ့
ေလလ့ာေလေလ ြဖစ်နိင်ုေြခေတ ွ

ပုိေတတွေ့လာေလေလပါပဲ။ ပီးေတာ ့ြဖစ်နိင်ုေြခေတ ွ

ရိှေလေလ သင်ေလလ့ာထားတဲ ့အရာေတကုိွ 
တိးုပွားလာချင်ေလေလပါပဲ။

ဘရက်လီ၊ အသက် ၁၂ နှစ် 

အခနး် (၂)

အကျဉ်းချ ံု း

Scratch online community ေပါ်မှာ ကေလးများဟာ Project ေပါင်း (၆) သနး် 

ေကျာ် မျှေဝထားကပါတယ်။  Animations, Stories, Game ေတအွြပင် 

တြခားေသာ အရာေတလွည်း ပါပါတယ်။ ပီးေတာ ့

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုအတက်ွ ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတထဲွက တစ်ခုကေတာ ့ဒီလိ ု

ဖနတီ်းမှုေတ ွအလနွကဲွ်ြပားေနမှုကုိ ထင်ဟပ်နိင်ုဖို့ ပါပဲ။
လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွအတင်ွးမှာ ကုိယ်ပုိင်ပုံစံ ြပုလပ်ုဖို့  အခွင့်အေရးေတ ွ

ေပးထားပီး အေြဖတစ်ခုထဲသာရိှတဲ ့စိနေ်ခါ်မှုများကုိ 

ေရှာင်ရှားထားပါတယ်။ ေလလ့ာသူေတကုိွ ကဏ္ဍ အမျ ိုးအစားများစွာနဲ ့ 
ထိေတတွေ့ေစပါတယ်။ ဒီအခနး်မှာေတာ ့ Animation၊ ပနး်ချနီဲ ့ ဂီတများထဲသို့  
ထဲထဲဝင်ဝင် ေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် ဆနး်သစ်တဲ ့ကဲွြပားမှုကုိ 

စတင်ေလလ့ာကရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

Scratch ထဲမှာ ရိှတဲ ့ဆနး်သစ်တဲ ့ကဲွြပားမှုကုိ ေလလ့ာသူများ ရံဖနရံ်ခါ 
ေထာက်ြပေလ ့ရိှကပါတယ်။ ဒါကေတာ ့“သင့်သူငယ်ချင်းေတထဲွက 

တစ်ေယာက်ကုိ Scratch ဆုိတာ ဘာလဲ ရှင်းြပရမယ်ဆုိရင် သင်ဘယ်လိ ု

ေဖာ်ြပမလဲ?” ဆုိတဲ ့ေမးခွနး်ေမးခံရတဲ ့ေကျာင်းသားေတဆီွက 

ကုိးကားချက် အနည်းငယ်ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ 

သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေကျာင်းသားများဟာ:

+ Loops, Events နဲ ့ Parallelism ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ သေဘာတရားဆုိင်ရာ 

ေတးွေခါ် ြခင်းေတနွဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်မယ်။
+ Sequence ရဲ့ သေဘာတရားေတနွဲ ့ ပုိမုိ ကျွမ်းဝင်မှု ရိှလာမယ်။
+ Events, Control, Sound နဲ ့ Looks ကတ်တေလာေ့အာက်က Block 

အသစ်ေတကုိွ စမ်းသပ်ေလလ့ာပီး ြဖစ်မယ်။
+ အနပုညာဆနဆ်န ်Scratch programs အမျ ိုးမျ ို းကုိ စူးစမ်းပီး ြဖစ်မယ်။
+ Animated ရုပ်သံဗီဒီယုိ Project တစ်ခု ဖနတီ်းရမယ်။

+ ဒီအခနး်မှာ ရိှတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်များဟာ အသံနဲ ့ ဂီတရဲ့ Elements 

ေတ ွပါဝင်ပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ နားကပ်ေတ ွ

အသင့်ထားရိှေပးထားဖို့  အကံြပုပါတယ်။

မှတ်စရာများ

+ loops
+ events
+ parallelism
+ control
+ broadcast

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

ေကာင်းပီေလ။ ဒီမှာ အားလံးု အေြဖရှာနိင်ုတာကုိ ကျွနေ်တာ် ကိုက်တယ်။ အဲတာက တကယ်ကုိ လိခုျင်တာ ဘာမဆုိ လပ်ုလို့ရတာနဲ ့ တတူယ်။ သင် ဆန္ဒရိှသေလာက် ဆနး်သစ်တီထွင်နိင်ုပါတယ်။
ေအရွန၊် အသက် ၁၀ နှစ် 

+ scripts
+ presentation mode
+ bitmap
+ vector
+ animation
+ gallery walk



Scratch မှာ Program ေရးရတာက ြပဇာတ်ရုံမှာ စီမံညနွှေနကားရသလိပုါပဲ။ 

ြပဇာတ်ရုံမှာလိပဲု ဇာတ်ေကာင်ေတ ွ(Sprites, Scratch မှာနဲ ့ အဓိပ္ပာယ်ချင်းမတ)ူ ၊ 
ဝတ်စုံေတ၊ွ ဇာတ်စင်ေတ၊ွ ဇာတ်ညနွှေနး်ေတနွဲ ့  ဇာတ်ခုံေတ ွ ရိှပါတယ်။ Scratch မှာ 

Events လို့ေခါ် တဲ ့အချတ်ိအဆက်ကုိ  အသုံးြပုပါတယ်။ Project 

တစ်ခုမှာဆုိရင်ေတာ ့အချတ်ိအဆက်ေတအွြဖစ် Project Activate လပ်ုတာ 

(အစိမ်းေရာင် အလံကုိ ကလစ်နှပ်ိတဲအ့ခါ) ၊ Sprites ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ 

အစပျ ိုးေပးတာ ( အဲဒီ Spritesကုိ နှပ်ိတဲအ့ခါ) ဒါမှမဟတ်ု Sprites နဲ ့ Backdrop ေတ ွ

တစ်ေလျှာက် အသံတိတ်အချတ်ိအဆက်ေတ ွေပးပို့ တဲအ့ခါ 
(ရုပ်သံထုတ်လနွှေင့်တာ) ေတလိွ ုအရာတစ်ခုခု ြဖစ်ေပါ် တဲအ့ခါ 
အချက်ြပတာေတပဲွ ြဖစ်ပါတယ်။

ြပဇာတ်ရုံ တင်စားချက်ကုိ အေြခတည်ပီး ဒီအခနး်ရဲ့ အနပုညာဆနဆ်န ်

လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ ကုိယ်ပုိင် 

ရုပ်သံဗီဒီယုိတစ်ခု ဒီဇုိင်းချြခင်း  အဆုံးသတ်တဲအ့ခါမှာ Loop, events, parallelism 

ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာသေဘာတရားေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုဖိူ့  
ေရးဆဲွထားပါတယ်။ 

Scratch ရဲ့ 
Block နဲ ့  Script ေတကုိွ 

အသုံးြပုြခင်းအားြဖင့် 
Sprite ရဲ့ 
အစိတ်အပုိင်းနဲ ့ 

ကစားပါ။ 

 SCRIPTS များ 

ြဖင့် ကစားြခင်း 

တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှတဲ ့

တရိူယာေတ ွ

ြပုလပ်ုြခင်းအားြဖင့် 
ကုိယ်ပုိင် 

ဂီတဆုိင်ရာ 

အပ်ုစုတစ်ခု 

ဖနတီ်းပါ။

တီးဝုိင်းတစ်ခု ဖနတီ်း

တညေ်ဆာက်ြခင်း

လိေမမ္မော်ေရာင် 

စတရုနး်နဲ ့ ခရမ်းေရာင် 

စက်ဝုိင်းတစ်ခု 

ပါဝင်တဲ ့ဘာ Project 

ဖနတီ်းနိင်ုမလဲ?

လေိမမ္မောေ်ရာင် 

စတုရနး်၊ 

ခရမ်းေရာင် 

စက်ဝုိင်း

အကူအညီ! 

ဒီ Scratch program 

(၅)ခု ကုိ Debug 

လပ်ုနိင်ုလား? 

အမှားရှာပါ!သက်ဝင်လှုပ်ရှာ

◌းလာြခင်း 

ထုိအရာကုိ Animate 

လပ်ုနိင်ုမလား? 

ရုပ်ပုံတစ်ခု 

အသက်ဝင်လာ ေအာင် 

Costume အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ 
စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်က
ည့်ပါ။ 

ကုိယ်ပုိင် Scratch 

အေြခြပု ရုပ်သံဗီဒီယုိ 

တစ်ခု ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  
Animation နဲ ့ ဂီတကုိ 

ဘယ်လိ ုေပါင်းစပ်မလဲ?

သီချင်းဗီဒီယုိ

ကဏ္ဍ (၄)ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၂) ကဏ္ဍ (၃) ကဏ္ဍ (၄) နှင့် ကဏ္ဍ (၅)

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း

ကုိယ်ပုိင်စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း



❑ Block ေတနွဲ ့ Script ေတရဲွ့ စွမ်းေဆာင်နိင်ုစွမ်းမှုကုိ ြပသဖို့  Scratch 

ကုိဖွင့်ထားတဲ ့ကွနပ်ျူတာ တစ်လံးုနဲ ့ ချတ်ိဆက်ထားတဲ ့Projector တစ်ခု 

ထားရိှပါ။

❑ ကူညီေပးနိင်ုမယ့်သူ နှစ်ေယာက် ေခါ်ပါ။ 

❑ ညနွှေနကားချက် အတွဲလိက်ုကုိ ေဆာင်ရွက်ဖို့  ကူညီသူ နှစ်ဦးကုိ ေြပာပါ။ 

(Scratch Interface မှတဆင် ့Volunteer များကုိ အစီအစဉ်ချြခင်း သို့ မဟတ်ု 

Scratch Blocks များအား ပုံနှပ်ိထုတ်ထား၍ြဖစ်ေစ)

-တစ်ဦးကုိ အရာတစ်ခု လပ်ုေစပါ။ 

(အခနး်တင်ွးလမ်းေလျှာက်ေစြခင်းက့ဲသို့ ).
-ထုိသူကုိ  “Reset” ထားပါ။
-ထုိသူကုိ အရာနှစ်ခုကုိ တစ်ပိုင်နက် လပ်ုေစပါ။ (အခနး်တင်ွး 

လမ်းေလျှာက်စဉ် စကားေြပာြခင်းက့ဲသို့ )
-ဒတိုယလကုိူ ထည့်သွင်းပါ။ ထုိသူကုိ တစ်ပိုင်နက် (တစ်ဦးတည်း) 

စကားေြပာြခင်းက့ဲသို့  တာဝနတ်စ်ခု ြပုလပ်ုေစပါ။
-အြပနအ်လည် ေဆွးေနးွြခင်းအစား ပထမလရဲူ့ စကားကုိ ြပနလ်ည် 

တံု့ ြပနြ်ခင်းက့ဲသို့  သီးြခားတာဝနမ်ျ ို းကုိ ဒတိုယလကုိူ ြပုလပ်ုေစပါ။

❑ ညာဘက်မှာ ရိှတဲ ့ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်ေတကုိွ အသုံးြပုပီး 

Events နဲ ့ Parallelism  သေဘာတရားေတကုိွ ေဆွးေနးွနိင်ုဖို့  
အေတတွေ့အကံုများအေပါ် အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ပီး သုံးသပ်ပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ projector (optional)
❑ physical Scratch blocks (optional)

သင်ေထာက်ကူများ

+ Actions ေတစွတင်နိင်ုေစတဲ ့မတညီူေသာ နည်းလမ်းေတကွ 

ဘာေတလဲွ?

+ Scratch မှာ ပါရိှတဲ ့Event  ရဲ့ အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ?

+ အရာဝတ္ထ ုများကုိ တစ်ချနိတ်ည်းမှာ ြဖစ်ေပါ်ေစတဲ ့မတညီူေသာ 

နည်းလမ်းေတကွ ဘာေတလဲွ?

+ Scratch မှာ ပါရိှတဲ ့Parallelism ကုိ စွမ်းေဆာင်ေစနိင်ုတဲ ့

အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Event နဲ ့ Parallelism က ဘာဆုိတာနဲ ့ Scratch မှာ 

သူတို့ဘယ်လိလုပ်ုတယ်ဆုိတာကုိ ရှင်းြပနိင်ုကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Scratch ကုိ စေလလ့ာကသူေတ ွ

တစ်ခါတစ်ေလ ဒကု္ခကံုရတဲ ့“Reset” ရဲ့ သဘာဝကုိ နားလည်ေအာင် 

မီးေမာင်းထုိးြပထားတယ်။ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ အရာတစ်ခုခုကုိ 

တည်ေနရာတစ်ခုခုမှာ ပုံစံတစ်မျ ို းမျ ို းနဲ ့ စတင်ချင်တယ်ဆုိရင် အဲဒီလိ ု

လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  အဆင့်ေတကုိွ Program ေရးဖို့  သူတို့ မှာ 

တာဝနရိှ်တယ်ဆုိတာ နားလည်ဖို့  လိပုါတယ်။
+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ဟာ Broadcast ကုိ သရုပ်ေဖာ်ြခင်းနဲ ့ Block 

အစုံလိက်ုရိှတဲ ့အခါမျ ိုးေတမှွာ အသုံးဝင်နိင်ုပါတယ်။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Events ရဲ့ သေဘာတရားများနဲ ့ ေဆာင်ရွက်မှု တစ်ေလျှာက်မှာ 

Parallelism နဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်မယ်။
+ Event က ဘာဆုိတာနဲ ့ Scratch မှာ ဘယ်လိ ုအလပ်ုလပ်ုလဲဆုိတာကုိ 

ရှင်းြပလာနိင်ုမယ်။
+ Parallelismက ဘာဆုိတာနဲ ့ Scratchမှာ ဘယ်လိ ု

အလပ်ုလပ်ုလဲဆုိတာကုိ ရှင်းြပလာနိင်ုမယ်။

SCRIPTS များြဖင့် 

ကစားြခင်း
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________





❑ Build-a-Band Studio  မှာ ရိှတဲ ့နမူနာေတကုိွြပပီး ေကျာင်းသားများကုိ 

လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့်  Build-a-Band Handout ထားရိှပါ။

❑ Sprites နဲ ့ Sounds ကုိ ချတ်ိဆက်ယှဉ်တွဲပီး တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့တရိူယာေတ ွ

ဖနတီ်းနိင်ုလာေအာင် ေကျာင်းသားများကုိ အချနိေ်ပးပါ။ Music Category 

ထဲက တြခားေသာ Block များကုိ စူးစမ်းြခင်းနဲ ့ Sound Tab ထဲက 

တည်းြဖတ်ကိရိယာများကုိ အသုံးြပုြခင်းအားြဖင့် Scratch မှာ ပါရိှတဲ ့

အသံများကုိ ေဖာ်ြပနိင်ုမယ့် မတညီူတဲ ့နည်းလမ်းအမျ ိုးမျ ို းကုိ 

စမ်းသပ်ေလလ့ာကည့်ဖို့  ေကျာင်းသားများကုိ အားေပးပါ။

 

❑ သူတို့ ရဲ့ ဂီတတီးဝုိင်းေတကုိွ တစ်ေယာက်ဆီ တစ်ေယာက် ဖလှယ်ပီး 

သရုပ်ြပကဖို့  (ဒါမှမဟတ်ု) အတနး်တင်ွး  လှည့်လည်ပီး အတနး်ေဖာ်ေတရဲွ့ 

တရိူယာေတနွဲ ့ စမ်းသပ်ထိေတတွေ့ ကည့်ဖို့  ခွင့်ြပုပါ။ ပုံေလးေတနွဲ ့ 

သရုပ်ြပထားဖို့  အကံေပးပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Project ေတကုိွ 

Presentation Mood မှာထားပီး တစ်ေယာက် Project တစ်ေယာက် 

စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ဖို့ နဲ ့ အခနး်တင်ွး လှည့်ပတ်ကည့်ေစတာမျ ိုးပါ။ 

Build-a-Band Studio (ဒါမှမဟတ်ု) Class Studio မှာ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Project 

ေတကုိွ ထည့်သွင်းထားပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ်  ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ Build-a-Band handout
❑ Build-a-Band studio

http://scratch.mit.edu/studios/475523

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘယ်အရာကုိ ဦးဆုံးြပုလပ်ုခ့ဲလဲ? 

+ ပီးေတာ ့ဘာဆက်လပ်ုခ့ဲလဲ? 

+ ေနာက်ဆုံးမှာ ဘာလပ်ုခ့ဲလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတဟွာ အသံပုိင်းဆုိင်ရာများကုိ တီထွင်ဆနး်သစ်စွာ 

အသုံးြပုနိင်ုေစလား?

+ Project ေတမှွာ ပါရိှတဲ ့Sprite ေတကွ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားများကုိ သူတို့ ရဲ့ Scratch တရိူယာများကုိ အတတူကွ 

စုစည်းပီး အပ်ုစုတစ်ခုလံးု မျှေဝနိင်ုေအာင် တနး်လံးုကျွတ် 

ဂီတတီးဝုိင်းတစ်ခု ြဖစ်လာဖို့  လပ်ုေဆာင်ေစပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ စိတ်ဝင်စားစရာ အသံေတနွဲ ့ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့Sprite ေတ ွ

ေပါင်းစပ်ထားတဲ ့Program တစ်ခုကုိဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။
+ Sequence, Loops, Events နဲ ့ Parallelism ေတနွဲ ့ စပ်လျဉ်းပီး 

ကျွမ်းကျင်မှု ပုိမုိြမင့်မားလာမယ်။
+ Project ေတဖွနတီ်းတဲအ့ခါ စမ်းသပ်ြပုလပ်ုတာေတနွဲ ့ 

ထပ်တလဲလဲ လပ်ုရတာေတအွတက်ွ ေလက့ျင့်ပီးသား 

ြဖစ်မယ်။ 

တီးဝုိင်းတစ်ခု 
ဖနတီ်း
တညေ်ဆာက်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475523


❑ အသံတစ်ခုကုိ တစ်ခါထက် ပုိြမည်ေစနိင်ုဖို့  Repeat Block များကုိ အသုံးြပုပါ။ 

❑ ကုိယ်ပုိင်သံစဉ်များကုိ အသံသွင်း (သို့ )  ထည့်သွင်းပါ။ သို့ မဟတ်ုပါက Sound 

Editor ကုိ စမ်းသုံးကည့်ပါ။
❑ စည်းချက်များ ြမနေ်စ၊ ေနှးေစရန ်Tempo Block များနှင့် စမ်းကစားကည့်ပါ။

+ သင့်  Project ကုိ Build-A-Band Studio ထဲ ထည့်သွင်းပါ။ 

http://scratch.mit.edu/studios/475523

+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ။ တရိူယာ 

အသစ်တစ်ခု တီထွင်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု 

ကုိယ်ပုိင်သံစဉ်များ အသံသွင်းပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ။

အသံများ၊ တူရိယာများ၊ တီးဝုိင်းများ ဖနတီ်းဖို့   
(ဒါမှမဟုတ်) သင်အကိုက်ဆုံး ေတးသွားကုိ 

ကုိယ်စားြပုနုိင်တ့ဲ ဂီတပုံစံေတွကုိ 

ကုိယ်စားြပုနုိင်ဖို့  Scratch ကုိ ဘယ်လိ ု
အသုံးချနုိင်မလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့

တရိူယာေတကုိွ ဒီဇုိင်းေရးဆဲွနိင်ုဖို့  Sprite ေတနွဲ ့ Sound 

ေတကုိွ ချတ်ိဆက်ပီး သင် နှစ်သက်တဲ ့ဂီတအေြခြပု 
Projectတစ်ခုကုိ ကုိယ်တိင်ု 

ဖနတီ်းတည်ေဆာက်ရပါမယ်။

❑ Sprite တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။ 

❑ Extensions Menu ထဲသို့  ကလစ်နှပ်ိြခင်းြဖင့် Music Block များကုိ 

ရှာပါ။ 

❑ “Music Blocks” ကုိ Select မှတ်ပါ။ 

❑ Sound block များ ထည့်ပါ။
❑ သင့်တရိူယာေတကုိွ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်းရိှလာေစမယ့် 

နည်းလမ်းေတကုိွ စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

တီးဝုိင်းတစ်ခု 
ဖနတီ်းတညေ်ဆာက်ြခင်း

Sprite Library ထဲမှ တရိူယာများ 

ေရွးချယ်ပါ။ (သို့ ) ကုိယ်တိင်ုဖနတီ်းပါ။

http://scratch.mit.edu/studios/475523


❑ Orange Square, Purple Circle handout
❑ Orange Square, Purple Circle studio

http://scratch.mit.edu/studios/475527

သင်ေထာက်ကူများ

+ လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်တစ်ခုနဲ ့ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်းတစ်ခုကုိ သင့် 
ထဲ ဘယ်လိ ုေပါင်းထည့်မလဲ? ဒီအကံဉာဏ်ကုိ ဘယ်က ရလာလဲ?

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ ပတ်သက်ပီး စိနေ်ခါ်မှုေတ ွဘာရိှလဲ?

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ ပတ်သက်ပီး အံအ့ားသင့်စရာေတ ွ

ဘာရိှလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတမှွာ လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်တစ်ခုနဲ ့ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း 

တစ်ခု ပါဝင်ကရဲ့လား? 

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

❑ လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်နဲ ့ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း Studio မှ နမူနာ Project များကုိ 

ြပပါ။ ေကျာင်းသားများအား လမ်းညနွှေနန်ိင်ုရန ်Orange Square, Purple Circle 

Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်နဲ ့ ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်းတစ်ခုစီ ပါဝင်နိင်ုမယ့် project 

တစ်ခု ဖနတီ်းဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ ေကျာင်းသားများရဲ့ 

အနပုညာ စွမ်းရည်ကုိ ဆနး်စစ်နိင်ုဖို့  Looks block နဲ ့ Paint Editor တို့ ကုိ 

စမ်းသပ်ေလလ့ာကည့်ကဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။

❑ သူတို့ ရဲ့ တီထွင်ဖနတီ်းမှုေတကုိွ တြခားသူေတဆီွ မျှေဝဖို့  

ေကျာင်းသားများကုိ အားေပးပါ။ ပုံေလးေတနွဲ ့ သရုပ်ြပထားဖို့  

အကံေပးပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Project ေတကုိွ Presentation Mood 

မှာထားပီး တစ်ေယာက် Project တစ်ေယာက် စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ဖို့ နဲ ့ 

အခနး်တင်ွး လှည့်ပတ်ကည့်တာမျ ိုးပါ။ ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ Orange 

Square, Purple Circle Studio (ဒါမှမဟတ်ု) Class Studio မှာ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ 

Project ေတကုိွ ထည့်သွင်းထားပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ်  ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတမှွာ ေမးစရာများ ရိှလာတဲအ့ခါ Block ေတ ွအေကာင်း 

အေသးစိတ်နဲ ့ Scratch Editor ရဲ့ ကဲွြပားတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ 

ပုိမုိသိရိှဖို့  Tips Window ကုိ ဖွင့်ထားနိင်ုေကာင်း သတိေပးပါ။ 

+ Scratch မှာ Bitmap ကုိေရာ Vector Graphics ကုိပါ သုံးလို့  ရပါတယ်။ 

ဒီဇုိင်းချဖို့ နဲ ့ ပုံေတ၊ွ စာေတကုိွ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ထည့်သွင်းဖို့  
ေကျာင်းသားများကုိ Paint Editor ထဲက Vector Mode ဒါမှမဟတ်ု Bitmap 

Mode  ခလတ်ုများ သုံးတတ်ေအာင် ကူညီေပးပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ အနပုညာပုံသဏ္ဍာန ်အေြခြပု စိနေ်ခါ်မှု လပ်ုေဆာင်ချက် 

တစ်ရပ်ကုိ ပီးေြမာက်ြခင်းအားြဖင် ့သူတို့ ရဲ့ 
တီထွင်ဖနတီ်းနိင်ုစွမ်းကုိ ေဖာ်ြပနိင်ုလာမယ်။

+ Looks blocks နဲ ့ Paint Editor များ အသုံးြပုရာမှာ ပုိမုိအကျွမ်းတဝင် 

ရိှလာမယ်။ 

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

လေိမမ္မောေ်ရာင် စတုရနး်၊ 

ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475527


လေိမမ္မောေ်ရာင် စတုရနး်နဲ ့ ခရမ်းေရာင် 

စက်ဝုိင်း တစ်ခုစီ ပါဝင်တ့ဲ ဘယ် PROJECT 

ကုိ သင်ဖနတီ်းနုိင်မလ?ဲ

ဒီစိနေ်ခါ်မှုမှာေတာ ့လိေမမ္မော်ေရာင် စတရုနး်တစ်ခုနဲ ့ 

ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်းတစ်ခု ပါဝင်တဲ ့Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဘာေတ ွဖနတီ်းြဖစ်မလဲ?

❑ Paint Editor ကုိ အသုံးြပုပီး သင့် Sprite များကုိ ေရးဆဲွပါ။
❑ သင့် Sprite များ အသက်ဝင်လာေစဖို့  ကဲွြပားတဲ ့  Looks နဲ ့ Motion 

Blocks ေတ ွသုံးကည့်ပါ။
❑ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုကည့်ပါ။ 

ဒီက စလပ်ုပါ။

အကျပ်ရုိက်ေန

ပီလား?

ေအးေဆးပါ!ဒါေတ ွ လပုကည ့…် ဒါေတွ ပီးပီလား?

+ Orange Square, Purple Circle Studio ထဲ သင့် Project ကုိ ေပါင်းထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475527

+ Paint Editor ရဲ့ ေအာက်ေြခနားမှာ တည်ရိှတဲ ့Bitmap Mode နဲ ့ Vector Mode  တို့ ရဲ့ 
ကားက ြခားနားချက်ကုိ စူးစမ်းရှာေဖွပါ။
ပုိမုိလပ်ုေဆာင်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ။ တြခား ပုံသဏ္ဌာန ်(သို့ ) 
အေရာင်ေတ ွထည့်ကည့်ပါ။ 

+ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ Project ချင်းဖလှယ်ပီး တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် 

ဖနတီ်းမှုေတ ွေရာေနှာကည့်ပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!

❑ နးီစပ်သူတစ်ေယာက်နဲ ့ ေဆွးေနးွအေြဖရှာကည့်ပါ။
❑ Scratch ထဲမှာ ကုိယ်ပုိင် Project တစ်ခု မတည်ေဆာက်ခင် 

သင်လပ်ုကည့်ချင်တဲ ့အရာေတရဲွ့ စာရင်းတစ်ခု ဖနတီ်းပါ။ 

❑ တြခားသူေတ ွScratch ထဲမှာ ဘာေတလွပ်ုေနလဲ သိရဖို့  တြခား Project 

ေတကုိွ ေလလ့ာကည့်ပါ။ ဒါကလည်း စိတ်ခွနအ်ား ရရိှဖို့  
နည်းလမ်းေကာင်း တစ်ခုပါပဲ။

လေိမမ္မောေ်ရာင် စတုရနး်၊ 

ခရမ်းေရာင် စက်ဝုိင်း

http://scratch.mit.edu/studios/475527


❑ It’s Alive! Studio မှ နမူနာ များကုိ ြပပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ  

လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  It’s Alive! Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ Animation ဆုိတဲ ့သေဘာတရားကုိ Flipbook ေတ၊ွ Claymation ရုပ်ရှင် 

ေတထဲွကလိ ုမတညီူတဲ ့ရုပ်ပုံေတ ွအစဉ်အတနး်လိက်ု တိးုတိးုလာတဲ ့

Looping တစ်ခု အြဖစ် မိတ်ဆက်ေပးပါ။ Animation တစ်ခု 

ဖနတီ်းနိင်ုေအာင် Costumes နဲ ့  Backdrops ေတ ွေြပာင်းလဲြခင်းအားြဖင့် 
Loop ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားများကုိ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ 

တြခားသူေတဆီွ မျှေဝေပးဖို့  ပုံေလးေတနွဲ ့ ခင်းကျင်းြပသြခင်းမျ ို း 

လပ်ုဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။ ဆုိလိတုာက ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Project ေတကုိွ 

Presentation Mood မှာထားပီး တစ်ေယာက် Project တစ်ေယာက် 

စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ဖို့ နဲ ့ အခနး်တင်ွး လှည့်ပတ်ကည့်တာမျ ိုးပါ။ It’s 

Alive studio (သို့ )  class studio ထဲ သင့် project ကုိ ေပါင်းထည့်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ်  
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ It’s Alive! handout
❑ It’s Alive! studio

http://scratch.mit.edu/studios/475529

သင်ေထာက်ကူများ

+ Sprite နဲ ့ Costume ကားက ကဲွြပားချက်က ဘာလဲ?

+ Animation ဆုိတာ ဘာလဲ?

+ ေနစ့ဉ်ဘဝမှာ သင်ေတတွေ့ ကံုရတဲ ့Loop ပုံစံ (၃) မျ ိုးကုိ စာရင်းြပုစုပါ။
(ဥပမာ - ညစဉ် အိပ်ယာဝင်ရြခင်း)

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Scratch ေလလ့ာသူများအတက်ွ Sprites နဲ ့ Costumes ကားက 

ကဲွြပားချက်ေတဟွာ တစ်ခါတစ်ေလ ရှုပ်ေထွးေနတတ်ပါတယ်။ 

ဝတ်စုံမျ ို းစုံ လှယ်ဝတ်တဲ ့မင်းသားေတနွဲ ့ ခုိင်းနှုင်ိးပီး ဥပမာေပးတာက 

ကဲွြပားချက်ကုိ ရှင်းြပနိင်ုဖို့  ကူညီေပးနိင်ုပါတယ်။ 

+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ Camera (သို့ ) Webcam  ကုိ သုံးပီး ကုိယ့်ပုံကုိ 

ဓာတ်ပုံရုိက်ပီး ကုိယ်ပုိင်ရုပ်ပုံေတကုိွ သက်ဝင်လှုပ်ရှားေအာင် 

ြပုလပ်ုနိင်ုပါတယ်။

+ Sprites နဲ ့ Costumes ကုိ ေကျာင်းသားေတ ွခဲွြခားနိင်ုကလား?

+ Scratch ေလလ့ာသူ အချုိ့ကေတာ ့Animation Project ေတ ွဖနတီ်းဖို့  
အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားကပီးေတာ ့သူတို့ ရဲ့ အချနိေ်တကုိွ 

Sprites, Costumes နဲ ့ Backdrops ေတ ွေရးဆဲွဒီဇုိင်းချြခင်းမှာ အသုံးြပုဖို့  
ပုိနှစ်သက်ကပါတယ်။ Project ေတရဲွ့ အြပင်ပနး် သဏ္ဍာနန်ဲ ့  
နည်းပညာပုိင်းေတနွဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ သင်ဘယ်လိ ု

ဆဲွေဆာင်နိင်ုမလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Control block များကုိ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် Sequence နဲ ့ Loop 

ရဲ့ သေဘာတရားေတနွဲ ့ ပုိပီး ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာမယ်။
+ Sprites နဲ ့ Costumes ကားက ကဲွြပားချက်ကုိ ရှင်းြပလာနိင်ုမယ်။
+ Animation Project ကုိတည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် 

စမ်းသပ်ြပုလပ်ုတာေတနွဲ ့ ထပ်တလဲလဲလပ်ုတာေတအွတက်ွ 

ေလက့ျင့်ပီးသား ြဖစ်မယ်။ 

သက်ဝင်လှုပ်ရှား

လာြခင်း
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475529


ရုပ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ 

ရုိက်ယူပီး အသက်ဝင်လာေအာင် သင် 

ဘယ်လိလုပ်ုမလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Costume Changes 

အတွဲလိက်ုကုိ Program ေရးပီး Sprites, Images နဲ ့ 
အကံဉာဏ်ေတအွားလံးုကုိ Animation အြဖစ် 

သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာဖို့  ေလလ့ာစူးစမ်းရမှာပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Sprite တစ်ခု ေရွးပါ။
❑ ကဲွြပားတဲ ့Costume တစ်ခု ထည့်သွင်းပါ။
❑ ရုပ်ပုံ ပုိပီး အသက်ဝင်လာဖို့  Block ေတ ွထည့်ပါ။ 

❑ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ပါ!

❑ သင့်ရဲ့ Animation နဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့အကံဉာဏ်ကုိ 

စာရွက်ေပါ်မှာ အရင်ဆုံး ပုံစံအကမ်းချေရးပါ။ 

❑ သင့်ကုိ စိတ်ေပျာ်ရနွှေင်ေစတဲ ့တစ်စုံတစ်ခု မေတတွေ့မချင်း Block 

နဲ ့ Costumes  အမျ ိုးမျ ို းကုိ စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ကည့်ပါ။
❑ စိတ်အားတက်စရာ တစ်ခုခု လိအုပ်ေနပီလား? Explore page 

ရဲ့ Animation ကဏ္ဍထဲက Project ေတကုိွ ရှာေဖွကည့်ပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

+ သင့် Project ကုိ It’s Alive Studio ထဲ ထည့်သွင်းပါ: http://scratch.mit.edu/studios/475529

+ မိမိကုိယ်ကုိ ပုိမုိလပ်ုေဆာင်ဖို့  စိနေ်ခါ် ကည့်ပါ! Animation ေတကုိွ အသက်ဝင်ေနသလိ ု

ထင်ရေအာင် Project ထဲ Feature များ ထပ်ထည့်ပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!
+ သင့် Project ကုိ အေဖာ်တစ်ေယာက်ကုိ ြပရင်း သင့် ဒီဇုိင်းြဖစ်စဉ်တစ်ေလျှာက်လံးုကုိ 

ရှင်းြပပါ။
+ သင့်ကုိ စိတ်အားတက်ကေစတဲ ့Animated Project တစ်ခု ရှာေဖွပီး ေရာေနှာ သုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ

သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာြခင်း

http://scratch.mit.edu/studios/475529


❑ Unit 2 Debug It! handout

❑ Unit 2 Debug It! studio

http://scratch.mit.edu/studios/475539

သင်ေထာက်ကူများ

❑ လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  အခနး် (၂)  

Debug It! Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ အခနး် (၂) မှ Debug It! Studio မှ Debug It! Programs များ ဖွင့်ရန ်

ေကျာင်းသားများကုိ ကူညီပါ။ သို့ မဟတ်ု အခနး် (၂) Debug It! Handout တင်ွ 

ေဖာ်ြပထားေသာ Project များမှ တစ်ဆင့် ဖွင့်ပါ။ အမှားပါေနတာေတကုိွ 

စိစစ်ဖို့  “Look Inside” ကုိ ကလစ်ဖွင့်ရန၊် ြပဿနာြဖစ်ေစတဲ ့Code ကုိ 

ဆနး်စစ်ကည့်ဖို့ နဲ ့ ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့ေြဖရှင်းချက်ေတနွဲ ့ စမ်းသပ်ကည့်ဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။ 

❑ Debug It! Challenge တစ်ခုချင်းစီအလိက်ု Test နဲ ့ Debug လပ်ုကည့်ဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ Bug  ေတကုိွ 

ေြဖရှင်းဖို့ နဲ ့ မှနက်နတဲ် ့Program ေတ ွသိမ်းဆည်းဖို့  Scratch မှာ ရိှတဲ ့Remixed 

Functions ကုိ ေကျာင်းသားများကုိ ေပးသုံးပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် သူတို့ ရဲ့ 

Testing နဲ ့ Debugging  အေတတွေ့အကံုများအေပါ်  ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

❑ ြပဿနာ ရှာေဖွရာမှာနဲ ့ ေြဖရှင်းရာမှာ ေကျာင်းသားများ အသုံးြပုတဲ ့

ချဉ်းကပ်နည်းေတကုိွ စုစည်းပီး အတနး်ရဲ့ Debugging နည်းဗျူဟာများ 

အြဖစ် စာရင်းြပုစုဖနတီ်းပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ြပဿနာက ဘာလဲ?

+ ြပဿနာကုိ ဘယ်လိ ုေဖာ်ထုတ်နိင်ုခ့ဲလဲ?

+ ြပဿနာကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲလဲ?

+ တြခားသူေတမှွာေရာ ြပဿနာေြဖရှင်းဖို့  မတညီူတဲ ့

ချဉ်းကပ်နည်းေတ ွရိှေနခ့ဲလား?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ Bug (၅) ခုလံးုကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲကလား? 

ဒီလိမုဟတ်ုရင် မေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲတဲ ့ြပဿနာေတမှွာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့

သေဘာတရားေတကုိွ သင်ဘယ်လိ ုြပနရှ်င်းြပမလဲ?

+ ဘယ်လိ ုမတညီူတဲ ့Testing နဲ ့ Debugging နည်းနာေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတ ွအသုံးြပုခ့ဲကလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့အပ်ုစုတစ်ခုလံးုအေနနဲ ့ 

ေကျာင်းသားများကုိ Debug It! Program ေတလွပ်ုေဆာင်ေစပီး 

ကူညီပ့ံပုိးေပးပါ။ ထုိနည်းတစွူာပဲ Performing Scripts လပ်ုေဆာင်ချက် 

ဒါမှမဟတ်ု Performing Script ေတကုိွ Testing နဲ ့ Debugging ေတအွတက်ွ 

နည်းနာအသစ်တစ်ခုအြဖစ် မိတ်ဆက်ေပးပါ။

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Debugging Challenges (၅) ခု အတက်ွ ြပဿနာကုိ စိစစ်ပီး  

ေြဖရှင်းချက် ရှာနိင်ုမယ်။
+ Testing နဲ ့ Debugging ေလက့ျင့်ခနး်ေတတွစ်ေလျှာက် Sequence နဲ ့ Loop 

အပါအဝင် သေဘာတရားများကုိ အတိင်ုးအတာတစ်ခုထိ 

စူးစမ်းကမယ်။
+ Debugging Project ေတအွတက်ွ ေြဖရှင်းနိင်ုမယ့် နည်းနာေတကုိွ 

ြပုစုပီး ြဖစ်မယ်။

အမှားရှာပါ!

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
  

http://scratch.mit.edu/studios/475539


အကူအည!ီ FIVE SCRATCH PROGRAM (၅) ခု 

လံးုကုိ Debug လပ်ုနုိင်ခ့ဲလား?

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ဘာေတ ွလွဲေချာ်ေနတယ် 

ဆုိတာ စိစစ်ပီး Debug It! challenge (၅) ခုအတက်ွ 

တစ်ခုချင်းအလိက်ု အေြဖရှာေပးရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Program ထဲက ြဖစ်နိင်ုေြခ ရိှတဲ ့bug များကုိ စာရင်းြပုစုပါ။
❑ မျက်ေြခမြပတ် ဆက်လပ်ုပါ။  ဒါက သင်ဘာေတ ွ

ကိုးစားလပ်ုပီးပီဆုိတာနဲ ့ ဘာဆက်လပ်ုရမယ်ဆုိတာ ေထာက်ြပဖို့  
အသုံးဝင် သတိေပးချက်တစ်ခု ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။

❑ သင့်အတက်ွ အလပ်ုြဖစ်တာတစ်ခုခု ရှာမေတတွေ့မချင်း နးီစပ်သူ 

တစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ့ ြပဿနာရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်း 

နည်းနာများကုိ မျှေဝနှုင်ိးယှဉ်ကည့်ပါ။

+ Script ေတမှွာ ရိှတဲ ့Block ေတအွေပါ် ညာဘက်ကလစ် ေထာက်နှပ်ိြခင်းြဖင့် Code 

Commentary များ ေရးပါ။ ဒါက တြခားသူေတကုိွ သင့်ရဲ့ မတညီူတဲ ့Program 

အစိတ်အပုိင်း အမျ ိုးမျ ို းကုိ နားလည်လာနိင်ုေအာင် ကူညီေပးပါတယ်။
+ သင့်ရဲ့ Testing နဲ ့ Debugging ေလက့ျင့်မှုေတကုိွ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ 

ေဆွးေနးွကည့်ပါ – သင်သုံးတဲ ့နည်းနာေတနွဲ ့ တညီူတာေတနွဲ ့ 

ကဲွြပားတာေတကုိွ မှတ်စုချေရးပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!

❑ DEBUG IT! 2.1 http://scratch.mit.edu/projects/23266426

ဒီ Project မှာေတာ ့ Scratch Cat ေလးက သင့်ကုိ ကဟနတ်စ်မျ ို း ြပချင်ေနပါတယ်။ 

သူ့အေပါ် ကလစ်နှပ်ိလိက်ုတဲအ့ခါ Scratch Cat ေလးက ကရမှာ ြဖစ်ပီး 

ဗုံသံကလည်း အကနဲအ့ညီ ထွက်ေပါ်လာရမှာပါ။ ဒါေပမယ့် သူ 

စကေနတနုး်မှာပဲ ကတာ ရပ်သွားပီး ဗုံသံက ဆက်လက်ရိှေနတယ်။ ဒီ Program 

ကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 2.2 http://scratch.mit.edu/projects/24268476

ဒီ project မှာေတာ ့အစိမ်းေရာင် အလံေလးကုိ ကလစ်နှပ်ိလိက်ုရင် Pico က Nano 

ဆီကုိ ေရွ့သွားရပါမယ်။ Pico က Nano ဆီေရာက်တဲအ့ခါ  Pico က “Tag, you’re it!” 

လို့  ေြပာပီး Nano က “My turn!” လို့  ေြပာရပါတယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ခုခု 

လွဲေချာ်ေနပါတယ်။ Pico က Nano ကုိ ဘာစကားမှ မေြပာဘူး။ ဒီ Program ကုိ 

ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းကမလဲ? 

❑ DEBUG IT! 2.3 http://scratch.mit.edu/projects/24268506

ဒီ project  ကေတာ ့အြပံုးမျက်နှာ တစ်ခုေရးဆဲွဖို့  Program ေရးထားတာပါ။ 

ဒါေပမယ့် တစ်စုံတစ်ခုက မမှနဘူ်း ြဖစ်ေနတယ်။ ေဘာပင်ေလးက 

မျက်လံးုတစ်ဖက် ဆဲွပီးတဲအ့ခါ အြပံုးဆဲွဖို့   ဆက်သွားတယ်။ ဒီ Program ကုိ 

ဘယ်လိေုြဖရှင်းကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 2.4 http://scratch.mit.edu/projects/23267140

ဒီ Project မှာေတာ ့အစိမ်းေရာင် အလံေလးကုိ ကလစ်နှပ်ိတဲအ့ခါ 
ပနး်ပွင့်ေလးတစ်ပွင့် ပွင့်ဖူးလာတဲ ့Animation ေလး စတင်ပီးေတာ ့အလံးုစုံ 

ပွင့်ဖူးပီးတဲအ့ခါ ရပ်သွားပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ပွင့်ဖတ်အားလံးု 

ပွင့်လာပီးတဲအ့ခါ Animation က ရပ်မသွားဘဲ လပ်ုေဆာင်မှု ြပနစ်ေနတယ်။ ဒီ 

Program ကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းကမလဲ? 

❑ DEBUG IT! 2.5 http://scratch.mit.edu/projects/23267245

ဒီ Project မှာ အစိမ်းေရာင် အလံေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုရင် ေပျာ်ရနွှေင်ဖွယ်ေမွးေန ့ သီချင်းသံ 

ထွက်ေပါ်လာပါတယ်။ သီချင်းဆုံးတဲအ့ခါ “Click on me to blow out the candles!” ဆုိပီး 

ဖေယာင်းတိင်ုမီးမှုတ်ဖို့  ကလစ်နှပ်ိရမယ့် လမ်းညနွှေနခ်ျက်တစ်ခု ေပါ်လာရပါမယ်။ 

ဒါေပမယ့် တစ်ခုခုက အလပ်ုမြဖစ်ပါဘူး။ ေမွးေနသီ့ချင်းပီးမှ ေပါ်လာရမယ့်အစား 

သီချင်း လာေနတနုး်မှာ ဖေယာင်းတိင်ုမီးမှုတ်ဖို့  လမ်းညနွှေနခ်ျက်က ေပါ်ေနပါတယ်။

ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းကမလဲ?

အမှားရှာပါ!

❑ အခနး် (၂) Debug It! Studio သို့  သွားပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475539

❑ Studio ထဲမှာ ရိှတဲ ့Debugging Challenges (၅) ခုကုိ 

တစ်ခုချင်းစီအလိက်ု Test နဲ ့ Debug လပ်ုပါ။ 

❑ သင့်ေြဖရှင်းချက်ကုိ ချေရးပါ။ ဒါမှမဟတ်ု သင့်အေြဖနဲ ့ Buggy 

Program ကုိ ေရာေနှာကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

အကျပ်ရုိက်ေန

ပီလား?

ေအးေဆးပါ!ဒါေတ ွ လပုကည ့…်

ဒါေတွ ပီးပီလား?

http://scratch.mit.edu/projects/23266426
http://scratch.mit.edu/projects/24268476
http://scratch.mit.edu/projects/24268506
http://scratch.mit.edu/projects/23267140
http://scratch.mit.edu/projects/23267245
http://scratch.mit.edu/studios/475539


❑ Music Video handout
❑ Music Video studio

http://scratch.mit.edu/studios/475517

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင်  ေကျာ်လနွှေားနိင်ုခ့ဲတဲ ့စိနေ်ခါ်မှု တစ်ရပ်က ဘာလဲ? ဘယ်လိ ု

ေကျာ်လနွှေားနိင်ုခ့ဲလဲ?

+ အခုထိ အေြဖရှာချင်ေနေသးတဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

+ Project မှာ အသုံးြပုဖို့  ငှားသုံးခ့ဲတဲ ့အကံဉာဏ်ေတ၊ွ ဂီတေတနွဲ ့ Code 

ေတကုိွ ဘယ်လိ ုCredit ေပးခ့ဲလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Sprites နဲ ့ အသံကုိ ေပါင်းစပ်ခ့ဲကလား?

+ ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ ေကျာင်းသားေတ ွလပ်ုဖို့  ေရွးခ့ဲကလဲ?

+ မိတ်ဆက်ေပးခ့ဲတဲ ့Block ေတ၊ွ သေဘာတရားေတထဲွမှာ အခုထိ 

ေကျာင်းသားေတ ွနားလည်ရ ခက်ခဲေနတဲ ့အရာေတ ွ

ရိှေနေသးလား? သင် ဘယ်လိ ုကူညီေပးနိင်ုလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

သီချင်းဗီဒီယုိ ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ကုိယ်တိင်ု ညနွှေနကားေဆာင်ရွက်တဲ ့ရုပ်သံဗီဒီယုိ တစ်ခု 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် Animation နဲ ့ ဂီတ ေပါင်းစပ်ထားတဲ ့

Project တစ်ခု ဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။
+ Sprites, Costumes နဲ ့ Sounds ေတနွဲ ့ ပုိမုိရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာမယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတ ွအေနနဲ ့ ကုိယ်ပုိင် ေတ ွပုိလပ်ုလာနိင်ုဖို့ အတက်ွ Sounds 

Tab ေအာက်က Features ေတကုိွ အသုံးြပုပီး အကိုက်ဆုံးသီချင်း 

ဒါမှမဟတ်ု ကုိယ်တိင်ု ဆုိထားတာကုိ အသံသွင်းတာနဲ ့ တရိူယာတစ်ခုခု 

တီးခတ်တာ ပါဝင်ေအာင် ေဖးမပါ။
+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွးမှာ တြခား Project များနဲ ့ ေရာသုံးတာ၊ 

ခုိးယူအသုံးြပုတာေတနွဲ ့ ပတ်သက်ပီး ေမးခွနး်ေတ ွ

ေပါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခွင့်အေရးကုိ အသုံးချပီး Credit ေပးတာနဲ ့ 
ထည့်သုံးတာအေကာင်းကုိ ေဆွးေနးွကဖို့  ပ့ံပို့ ေပးပါ။ ေရာသုံးတာနဲ ့ 
ပတ်သက်ပီး Scratch FAQ ကုိ အသုံးြပုပါ။
https://scratch.mit.edu/info/faq#remix/

❑ Scratch မှာ ဂီတနဲ ့ Animation ကုိ ေပါင်းစပ်ပီး ရုပ်သံဗီဒီယုိတစ်ခု ဖနတီ်းဖို့  
အကံဉာဏ်ကုိ ေကျာင်းသားများနဲ ့ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ ရုပ်သံဗီဒီယုိမှ 

နမူနာ Project အနည်းငယ်ကုိ ြပပါ။

❑ ေကျာင်းသားများကုိ စိတ်အားတက်ဖို့ နဲ ့ လမ်းညနွှေနေ်ပးနိင်ုဖို့  Music Video 

Handout ကုိ ထားရိှပီး Project များ လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  
အချနိေ်ပးပါ။ တြခားသူများရဲ့ အကံဉာဏ်၊ ဂီတနဲ ့ Code ေတ ွ

ယူသုံးြခင်းများအတက်ွ Project Page ေပါ်မှာ Credit ေပးဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတ ွProject ြပုလပ်ုေနကစဉ်မှာ ေဝဖနခ်ျက်များကုိ 

ကုိယ်တိင်ုေပးဖို့ ေရာ၊ တြခားသူဆီက ေတာင်းခံဖို့ ေရာ 

အကူအညီေပးပါ။ နးီစပ်ရာသူ တစ်ဦးနဲ ့ စစ်ေဆးကည့်ကဖို့  
အကံြပုပါတယ်။ လပ်ုေနဆဲ Project တစ်ဝက်မှာ ရပ်ထားပီး 

လပ်ုေဆာင်ထားတဲ ့အရာေတကုိွ တစ်ေယာက်နဲတ့စ်ေယာက် မျှေဝပါ။ 

ဒါမှမဟတ်ု ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး  အပ်ုစု ( အခနး်၀ - 

ေဝဖနဆ်နး်စစ်ေရးအပ်ုစု လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ကည့်ပါ) အတင်ွး 

ေဝဖနခ်ျက်များ ေတာင်းပါ။ ေကျာင်းသားများအား သူတို့ ရဲ့ Project  

ေတကုိွ Music Video studio (သို့ ) Class studio ထဲ ထည့်သွင်းရန ်ဖိတ်ေခါ်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

အ
ခနး် (၂

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်
  

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475517
https://scratch.mit.edu/info/faq#remix/


FINISHED?TIPS & TRICKS
FINISHED?

❑ သင့် Animation ေတကုိွ သက်ဝင်လာေစတဲေ့နရာမှာ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစဖို့  
Costumes ကုိ သုံးပါ။

❑ Clicks, Key Presses နဲ ့ တြခားအရာေတကုိွ တံု့ ြပနန်ိင်ုတဲ ့Sprite ေတ ွရိှတဲ ့Script ေတ ွ

ထည့်သုံးြခင်းအားြဖင့် သင့် Sprite ကုိ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ရိှေအာင် ြပုလပ်ုပါ။
❑ သင့် Program နဲ ့ လေူတ ွဘယ်လိ ုအြပနအ်လှန ်တံု့ ြပနန်ိင်ုတယ်ဆုိတာ ရှင်းြပဖို့  

Project Page ေပါ်မှာ လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ ွထည့်ေရးပါ။

လပ်ုကည့်ရမှာေတွ

+ သင့် Project ကုိ Music Video Studio ထဲ ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475517

+ Project ထဲမှာ ထည့်သုံးတဲ ့သီချင်း၊ Code နဲ ့ 
ဘယ်အရာမျ ိုးကုိ မဆုိ Credits ေပးထားတာ 

ေသချာပါေစ။ 

+ မိမိကုိယ်ကုိ ပုိမုိလပ်ုေဆာင်ဖို့  စိနေ်ခါ်ပါ။ 

သင့်ကုိယ်ပုိင် Sprites, Sounds, Costumes များ 

ဖနတီ်းကည့်ပါ။

သင့်ကုိယ်ပုိင် Scratch အေြခတည ်

ရုပ်သံဗီဒီယုိတစ်ခု ဖနတီ်းနုိင်ဖို့  Animation နဲ ့ ဂီတကုိ 

ဘယ်လိ ု ေပါင်းစပ်မလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ကုိယ်ပုိင် 

ရုပ်သံဗီဒီယုိတစ်ခု ဖနတီ်းနိင်ုဖို့   ကဇာတ်ရုံ၊ သီချင်း၊ 
အက၊ ဂီတ၊ ပုံဆဲွြခင်း၊ သရုပ်ြပြခင်း၊ ဓာတ်ပုံနဲ ့ 
Animation ေတနွဲ ့ စပ်လျဉ်းတဲ ့အကံဉာဏ်ေတကုိွ 

စူးစမ်းေလလ့ာရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ အသံထည့်ပါ။
❑ Sprite တစ်ခု ဖနတီ်းပီး သက်ဝင်လှုပ်ရှားေအာင် လပ်ုပါ။
❑ သူတို့ ကုိ အြပနအ်လှန ်တံု့ ြပနန်ိင်ုေအာင် လပ်ုေဆာင်ပါ!

သီချင်းဗီဒီယုိ

File ထဲရိှ Sound ကုိ Upload 
လပ်ုပါ။ 

ကုိယ်ပုိင် Sounds များ 
အသံသွင်းပါ။

Library ထဲမှ Sound ကုိ ေရွးပါ။

အံအ့ားသင့်ဖွယ် Sound တစ်ခု 
လက်ခံရယူပူါ။

ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရုိက်ပါ။

အံအ့ားသင့်ဖွယ် Sprite 
တစ်ခု လက်ခံရယူပါ။

ကုိယ်ပုိင် Sprite ကုိ 
ေရးဆဲွပါ။

File ထဲရိှ Sprite ကုိ Upload 
လပ်ုပါ။ 

Library ထဲမှ Sprite ေရွးပါ။

ဒါေတွ ပီးပီလား?ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် Block ေတွ 

http://scratch.mit.edu/studios/475517
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ဇာတ်ေကာင်များ     ၅၈
စကားဝုိင်းဖတွေ့ဲ ြခင်း    ၆၀
ြပကွက်များ                    ၆၂
အမှားရှာပါ!                          ၆၄
အေကာင်သတ္တ ဝါတညေ်ဆာက်မယ်    ၆၆
ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလက်ဆင့်ကမ်းြခင်း    ၆၈

0 1 2 4 5 63

အခနး် (၃) 

ဇာတ်လမ်းများ

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင်ဒီနားေရာက်ပါပီ



သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေကျာင်းသားများအေနနဲ ့:
+ ဒီဇုိင်းချေနတနုး်မှာ ြပနသုံ်းတာေတနွဲ ့ ေရာသုံးတာေတရဲွ့ 

အကျ ိုးေကျးဇူးေတကုိွ နားလည်ပီး ရင်းနှးီမှု ရိှလာမယ်။
+ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ (Events နဲ ့ Parallelism) သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

အေလအ့ထေတ ွ(လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်တာ၊ ထပ်တလဲလဲ 

လပ်ုေဆာင်တာ၊ စမ်းသုံးတာ၊ Debug လပ်ုတာ၊ ေရာသုံးတာနဲ ့ 
ြပနသုံ်းတာေတ)ွ အေပါ် ကျွမ်းဝင်မှု တည်ေဆာက်ပီး ြဖစ်မယ်။

+ ဇာတ်ေကာင်းြပနတ်ာေတကုိွ ပူးေပါင်းဒီဇုိင်း ေရးဆဲွြခင်းအားြဖင့် 
ဇာတ်လမ်းကဏ္ဍ အမျ ိုးမျ ို းအတင်ွးမှာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

ဖနတီ်းနိင်ုမှုေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုပါတယ်။

+ ြပနသုံ်းြခင်းနဲ ့ ေရာသုံးြခင်းေတကွ Code ေတကုိွ ပုိင်းြခားစိစစ်ပီး 

ဖတ်လာနိင်ုစွမ်းကုိ ေထာက်ပ့ံေပးပီး မူပုိင်ခွင့်ဆုိင်ရာ 

ေမးခွနး်ေတကုိွ ေမးတတ်လာဖို့  ေစ့ေဆာ်ေပးပါတယ်။ သင်ဘယ်လိ ု

ကူညီေဆွးေနးွေပးပီး ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ထားတာေတကုိွ 

ဘယ်လိဝုင်ကည့်မလဲဆုိတာအေပါ် မတညီူတဲ ့နည်းနာေတကုိွ 

စဉ်းစားပါ။ 

မှတ်စရာများ

+ reusing and remixing
+ make a block
+ backpack
+ stage

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

THE “BIG IDEA”

အခနး် (၃)

အကျဉ်းချ ံု း

Andres Monroy-Hernandez (Scratch Online Community ပထမမူကမ်း၏ 

ေခါင်းေဆာင်ဒီဇုိင်နာ) က Remix Culture အေကာင်း 

ဆနး်စစ်ေလလ့ာထားတဲ ့ပါရဂူကျမ်းြပုစာအပ်ု မိတ်ဆက်မှာ 

မှတ်သားစရာ သုံးချက် ထည့်သွင်းေရးသားခ့ဲပါတယ်။

Programming မှာ တြခားသူေတရဲွ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတအွေပါ် 
မီှြငမ်းအသုံးြပုတတ်တာက ကာရှည်ရပ်တည်ေစနိင်ုတဲ ့

အေလအ့ထေကာင်း တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါအ့ြပင် သုံးစဲွသူအချင်းချင်း 

ချတ်ိဆက်ထားတာေတကွ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ပုိသိရဖို့  
ြပုလပ်ုေပးထားနိင်ုပါတယ်။ 

Creative Computing ရဲ့ အေရးပါတဲ ့ေမျှာ်မှနး်ချက်တစ်ခုက 

ြပနလ်ည်အသုံးြပုြခင်းနဲ ့ ေရာေနှာသုံးြခင်းမှတစ်ဆင့် 
ေလလ့ာသူေတကား ချတ်ိဆက်ေဆာင်ရွက်မှုကုိ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစဖို့ ပါပဲ။ The Scratch Authoring Environment နဲ ့ Online Community က  

အေတတွေ့အကံု နည်းေနေသးတဲ ့ဒီဇုိင်နာေတကုိွ အကံဉာဏ်များ 

စဉ်းစားပီး Code ေရးေစြခင်း၊ ကုိယ်ပုိင် ဖနတီ်းထားခ့ဲတာေတထွက် ပုိမုိ 

ရှုပ်ေထွးတဲ ့Project ေတ ွဖနတီ်းေစြခင်း အားြဖင့် အဓိကကျတဲ ့

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထေတ ွရရိှေစလာဖို့  ကူညီေပးပါတယ်။

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကွ ြပနလ်ည်အသုံးြပုြခင်းနဲ ့ 
ေရာေနှာသုံးြခင်းကုိ အေထာက်အကူြဖစ်ေစတဲ ့အေလအ့ထကုိ 

ပျ ိုးေထာင်နိင်ုမယ့် အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ နည်းနာေတကုိွ 

သင်ကားေပးပါတယ်။ ထပ်ပီးေတာ ့ဘယ်လိ ု

ချတ်ိဆက်မျှေဝနိင်ုကမလဲ? 

THE “BIG IDEA”

ငါတို့ေတကွ လထွူားကီးေတရဲွ့ ပုခုံးေတေွပါ်မှာ ရပ်ေနတဲ ့လပုူေလးေတလိွပုါပဲ။ ဒါေကာင့်မို့ လည်း ပုိသေဘာေပါက်လာပီး ေရှးတနုး်ကထက် ပုိြမင်လာတယ်။ – Bernard of Chartres, circa 1130

လထွူားကီး 
တစ်ေယာက်ရဲ့ ပုခုံးေပါ်က 

လပုူေလးဟာ 
နှစ်ေယာက်စာ 

ပုိြမင်တယ်။
– George Herbert, 1651

လထွူားကီးေတရဲွ့ ပုခုံးေပါ်ကေန ရပ်ပီး ပုိြမင်လာနိင်ုမယ်ဆုိရင်… – Isaac Newton, 1676

+ pass-it-on story
+ pair programming
+ scratch screening
+ design demo



ဒီအခနး်မှာ လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များနဲ ့ ကွနပ်ျူတာ မလိတဲု ့ဒီဇုိင်း 

လပ်ုေဆာင်ချက်များမှ တစ်ဆင့် ေကျာင်းသားေတကုိွ ပုံေြပာစွမ်းရည်နဲ ့ 
ေရာေနှာအသုံးြပုတတ်ြခင်း စွမ်းရည်ေတ ွတိးုတက်လာေစဖို့  
ဦးတည်ထားပါတယ်။ ေကျာင်းသားများအတက်ွ အတတူကွ 

လပ်ုေဆာင်တတ်ဖို့ နဲ ့ တြခားသူေတရဲွ့ ဖနတီ်းမှုအေပါ် ဆင့်ကဲသုံးတတ်လာဖို့  
အခွင့်အေရးေတလွည်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အခနး် (၂) မှာပါတဲ ့

အေတတွေ့အကံုေတေွပါ် မူတည်ပီး ဒီအခနး်ကုိ Events နဲ ့ Parallelism ရဲ့ 
ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတကုိွ နက်နကဲျွမ်းဝင်ဖို့  
လက်ေတတွေ့စမ်းသပ်ြခင်း၊ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ ြပနသုံ်းြခင်းနဲ ့ 
ေရာသုံးြခင်းများဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ  အေလအ့ထများ ရရိှလာဖို့  
ဒီဇုိင်းေရးဆဲွထားပါတယ်။ အရည်အေသွး ြမငှ့်တင်ေပးတဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တိင်ုးဟာ Pass It On project ကုိ အဆုံးသတ်နိင်ုဖို့ ၊ Block 

အသစ်ေတ ွေလလ့ာြခင်းနဲ ့ Sprite ေတနွဲ ့ Backdrop ေတကားက 

တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်မှုေတကုိွ Program ေရးဆဲွြခင်းအားြဖင့် 
ေကျာင်းသားေတကုိွ ကူညီနိင်ုဖို့  ဒီဇုိင်းေရးဆဲွထားပါတယ်။

ကုိယ်ပုိင် Scratch 

Block ေတကုိွ Make 

a Block အသုံးြပု 
ဖနတီ်းပါ။

ဇာတ်ေကာင်များ

အချနိကုိ်က် 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းနဲ ့ 
Broadcasting ကုိ 

အသုံးြပုပီး Sprite 

ေတကားက 

တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်မှုေတွ
ကုိ ဘယ်လိ ု

ချနိည်ှိနိင်ုမလဲ?

စကားဝုိင်း 

ဖတွေ့ဲ ြခင်း

Stage နဲ ့ Sprite ေတရဲွ့ 
ကားက 

ြခားနားချက်က 

ဘာလဲ?

ြပကွက်များ

အြခားသူများရဲ့ 
ဖနတီ်းမှုေတအွေပါ် 
ဘာေတ ွထပ်မံ 

ဖနတီ်းနိင်ုကမလဲ?

အေကာင်သတ္တ ဝါ 
တညေ်ဆာက်မယ် 

အမှားရှာပါ!

Scratch Program (၅) 

ခုလံးုကုိ debug 

လပ်ုနိင်ုလား?

အြခားသူများရဲ့ 
ဖနတီ်းမှုေတအွေပါ် 
ဘာေတ ွထပ်မံ 

ဖနတီ်းနိင်ုကမလဲ?

ဇာတ်လမ်းတစ်ခု 

လက်ဆင့်
ကမ်းြခင်း

ကဏ္ဍ (၂) ကဏ္ဍ (၃) ကဏ္ဍ (၄)ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၅)

ကုိယ်ပုိင်စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း 

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း



❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ Characters Studio ထဲက နမူနာ Project ေတ ွ

ြပပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Characters Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ More Blocks Category ထဲမှာ ရှာေတတွေ့နိင်ုတဲ ့Make a Block 

Feature ကုိ အသုံးြပုပီး ကုိယ်ပုိင် Scratch Block ေတ ွဖနတီ်းနိင်ုကဖို့  

အချနိေ်ပးပါ။ Sprite (၂) ခု ဒါမှမဟတ်ု အြပုအမူ (၂) မျ ိုးစီ ပါဝင်တဲ ့

“Characters” ဒီဇုိင်း ေရးဆဲွဖို့  ကူညီေပးပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် အြဖစ် 

Make A Block feature ကုိ အတနး်လိက်ု ေဆာင်ရွက်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတ ွတစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် Character ေတနွဲ ့ Behavior ေတ ွ

မျှေဝပါေစ။ ဒီဇုိင်း သရုပ်ြပ လပ်ုေဆာင်ချက်မျ ို း လပ်ုဖို့  အကံြပုပါတယ်။ 

ဆုိလိတုာက ေကျာင်းသား အနည်းငယ်ကုိ ဖိတ်ေခါ် ပီး 

သူတို့လပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ အတနး်ထဲမှာ ြပနေ်ြပာြပေစတာမျ ိုး၊ ဥပမာ - Make a 

Block feature ကုိ ဘယ်လိေုတ ွအသုံးြပုခ့ဲတယ် သရုပ်ြပဖို့  

ဖိတ်ေခါ်တာမျ ိုးပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ 

Project ေတကုိွ Characters Studio ဒါမှမဟတ်ု သီးြခားခဲွထားတဲ ့Class Studio ထဲ 

ထည့်ခုိင်းထားပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ်  ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများအေနနဲ ့

+ Scratch ရဲ့ Make A Block feature ကုိ အသုံးြပုပီး Character များရဲ့ 

အြပုအမူေတကုိွ ေဖာ်ြပတာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး 

စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ပီးသား ြဖစ်မယ်။

+ Events နဲ ့ Parallelism နဲ ့ စပ်လျဉ်းတဲ ့ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

သေဘာတရားေတ၊ွ Experimenting နဲ ့ Iterating 

လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ ပုိမုိ ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်မှု 

ရိှလာမယ်။

ဇာတ်ေကာင်များ

❑ Characters handout
❑ Characters studio

http://scratch.mit.edu/studios/475545

သင်ေထာက်ကူများ

+ Make a Block ကုိ တစ်ေယာက်ေယာက်ထံ ဘယ်လိရှုင်းြပမလဲ? 

+ Make a Block ကုိ ဘယ်လိအုချနိမှ်ာ သုံးမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတကွ Make a Block Feature ကုိ အသုံးြပုထားတဲ ့အြပုအမူ 

နှစ်ခုစီ ရိှတဲ ့Sprite (၂) ခု ပါဝင်ရဲ့လား?

+ ေကျာင်းသားေတကွ တစ်ေယာက်ကုိ တစ်ေယာက်ေရာ၊ သင့်ကုိေရာ 

Make a Block Feature သုံးနည်းကုိ ရှင်းြပနိင်ုကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတ ွMake a Block Feature ကုိ အသုံးြပုတာနဲ ့ ပတ်သက်ပီး 

နားမလည်နိင်ုေအာင် ြဖစ်ေနရင်ေတာ ့Characters Studio ထဲက Projects 

ေတရဲွ့ Code ေတကုိွ ေလလ့ာပီး တြခားသူေတ ွဒီ Feature ကုိ 

ဘယ်လိသုံုးကတယ်ဆုိတာ စူးစမ်းနိင်ုဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။
+  Make a Block feature အေကာင်း ပုိသိရဖို့  ဒီလမ်းညနွှေနဗီ်ဒီယုိက တစ်ဆင့် 

ေလလ့ာပါ: http://bit.ly/makeablock

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၃) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475545
http://bit.ly/makeablock


❑ အကျပ်ရုိက်ေနပီလား? Make a Block Feature ကုိ စသုံးကည့်ဖို့  ဒီဗီဒီယုိေလးကုိ 

ကည့်ကည့်ပါ: http://bit.ly/makeablock

❑ အြခားသူေတ ွဖနတီ်းခ့ဲကတဲ ့Block အသစ်ေလးေတကုိွ ြမင်နိင်ုဖို့  Characters 

Studio ထဲက တြခား Project ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ပါ။
❑ တစ်ခါတစ်ေလမှာ တညီူတဲ ့အြပုအမူကုိ ေဖာ်ြပနိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းေတ ွ

တစ်ခုထက်မက ရိှေနနိင်ုပါတယ်။ ေရွးစရာ အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ ရလဒ်အမျ ိုးမျ ို း 

ရလာေအာင် ကိုးစားကည့်ဖို့  ကဲွြပားတဲ ့Block ေပါင်းစပ်နည်းေတကုိွ 

စမ်းသပ်ကည့်ပါ။

+ သင့် Project ကုိ Characters Studio ထဲ ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475545

+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ! Make a Block 

Feature ကုိ သုံးပီး ကဲွြပားတဲ ့အြပုအမူနဲ ့ Character  

ေတ ွေပါင်းထည့်တာေတကုိွ 

စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ကည့်ပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!!

ကုိယ်ပုိင် SCRATCH BLOCK ေတွ 

ဖနတီ်းချင်ကလား?

Scratch ထဲက Make A Block Feature ေလးကုိ 

စမ်းသုံးကည့်ပါ။ ဒီ Project မှာေတာ ့မတညီူတဲ ့

Character (၂) ခုအတက်ွ ကဲွြပားတဲ ့အြပုအမူေတ ွ

ရိှကမယ့် ကုိယ်ပုိင် Block ေလးေတကုိွ ဖနတီ်းရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Library မှ ေရွးပီး ေဆးေရာင်ြခယ်မှုနး်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု Sprite 

Characters (၂) ခု ကုိ Upload လပ်ုပါ။

❑ သင့် Block ကုိ ဖနတီ်းဖို့ နဲ ့ နာမည်ေပးဖို့  My Block Category က Make 

a Block ခလတ်ုကုိ နှပ်ိပါ။

❑ သင့်ရဲ့ Custom Block ေလး လပ်ုတာေတကုိွ ထိနး်ချုပ်နိင်ုဖို့  Define 

Block ေအာက်ထဲ Block ေတ ွထည့်ပါ။

❑ သင့် Character ေလးရဲ့ ြပုမူချက်ေတကုိွ Program ေရးဆဲွဖို့  Block 

အသုံးြပုတာေတကုိွ လက်ေတတွေ့စမ်းလပ်ုကည့်ပါ။

❑ ထပ်တလဲလဲ ြပုလပ်ုပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

ဇာတ်ေကာင်များ

http://bit.ly/makeablock
http://scratch.mit.edu/studios/475545


❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အြဖစ် Penguin Joke Starter Project ကုိ အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေလလ့ာေစပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့   Conversations 

Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ Wait Block ေတကုိွ အသုံးြပုပီး Conversation ေတကုိွ ဘယ်လိ ု

လှုပ်ရှားသက်ဝင်ေအာင် လပ်ုရမယ်ဆုိတာ စူးစမ်းနိင်ုဖို့  Penguin Joke 

Starter Project ကုိ ေလလ့ာဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။ Broadcast, 

Broadcast and Wait နဲ ့ When I receive Blocks ေတကုိွ အသုံးြပုပီး Conversation 

နဲ ့ ချတ်ိဆက်ချနိည်ှိနိင်ုဖို့  Penguin Joke Project ကုိ ဒီဇုိင်း ြပနြ်ပင်ဆဲွပီး 

Remix  Function ကုိ အသုံးြပုကပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် Joke Projects ေတ ွ

ြပနမ်ျှေဝကဖို့  အားေပးပါ။ ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ လပ်ုေဆာင်ချက်လပ်ုဖို့  
အကံြပုပါတယ်။ ဆုိလိတုာက ေကျာင်းသားအနည်းငယ်ကုိ 

ဖိတ်ေခါ်ကာ သူတို့လပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ Broadcast ကုိ ဘယ်လိေုတ ွ

အသုံးြပုခ့ဲတယ် အတနး်ထဲမှာ ြပနသ်ရုပ်ြပဖို့  ဖိတ်ေခါ်တာမျ ိုးပါ။ 

အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အြဖစ် ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Projects ေတကုိွ 

Conversations Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio ထဲ ထည့်ထားပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Joke Project တစ်ခုကုိ ေရာေနှာသုံးပီး Sprites (Timing နဲ ့ Broadcasting) 

ကားက အချနိကုိ်က် တံု့ ြပနခ်ျက်ေတအွတက်ွ ကဲွြပားတဲ ့

နည်းလမ်း (၂) မျ ိုးကုိ စူးစမ်းနိင်ုမယ်။
+ ြပနသုံ်းတာနဲ ့ ေရာသုံးတာကုိ အေလအ့ထရလာပီး Events နဲ ့ 

Parallelism ရဲ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာမယ်။

စကားဝုိင်းဖတွေ့ဲ ြခင်း

❑ Conversations handout

❑ Penguin Joke starter project

http://scratch.mit.edu/projects/10015800

❑ Conversations studio

http://scratch.mit.edu/studios/475547

သင်ေထာက်ကူများ

+ တစ်ေယာက်ေယာက်ဆီ Broadcast  ဆုိတာကုိ ဘယ်လိေုဖာ်ြပမလဲ?

+ Project တစ်ခုမှာ Timing ကုိ ဘယ်လိအုချနိမ်ျ ို းမှာ အသုံးြပုမလဲ? 

Broadcasting ကုိ ဘယ်လိအုချနိမ်ျ ို းမှာ သုံးမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတကွ Broadcast နဲ ့ When I receive block ကုိ 

အသုံးြပုထားကလား?

+ ေကျာင်းသားေတကွ Broadcast, Broadcast and wait နဲ ့  When I receive 

blocks သုံးနည်းကုိ ရှင်းြပနိင်ုကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတ ွ Broadcast နဲ ့ When I receive Block Pair 

အသုံးြပုပုံေတကုိွ နားမလည်နိင်ုဘဲ အခက်ေတတွေ့ေနရင်ေတာ ့

Broadcast Examples Studio ထဲက နမူနာ Project ေတရဲွ့ Code ေတကုိွ 

စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/202853

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၃) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

http://scratch.mit.edu/projects/10015800
http://scratch.mit.edu/studios/475547
http://scratch.mit.edu/studios/202853


SPRITES ေတွကားက တံု့ြပနနုိ်င်စွမ်းကုိ ချနိည်ှနုိိင်မယ့် 

မတူညတ့ဲီ နညး်လမ်းေတွက ဘာေတွလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Conversations ေတ ွရလာဖို့  Sprite 

Program ေရးဆဲွနည်း အမျ ိုးမျ ို းကုိ ေလလ့ာရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်! Joke Project တစ်ခုကုိ ေရာေနှာ သုံးပီး 

Broadcast အသုံးြပုတာကုိ ေလလ့ာကည့်ကာ အချနိကုိ်က် 

လပ်ုေဆာင်တတ်ေအာင် စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ကည့်ပါ။

❑ Penguin Jokes Project ထဲကုိ ကည့်ပါ:     
http://scratch.mit.edu/projects/10015800

❑ Conversation ေတကုိွ Coordinate လပ်ုနိင်ုတဲ ့Wait and Say Block 

ေတကုိွ ဘယ်လိအုသုံးြပုတယ် သိရဖို့  Code ေတကုိွ 

စူးစမ်းေလလ့ာပါ။
❑ Broadcast ကုိ အသုံးြပုဖို့  Project ကုိ ေရာေနှာကည့်ပီး  Wait Block 

ေတအွစား When I receive Block ေတ ွသုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်

ေနပီလား?

ေအးေဆးပါ! ဒါေတ ွ လပုကည ့်

+ သင့် Project ကုိ Conversations Studio ထဲ ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475547

+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ!  အြခား Characters နဲ ့ Conversation 

ေတ ွထည့်ကည့်ပါ။
+ သင့် Project ကုိ နးီစပ်ရာ တစ်ဦးဦးနဲ ့ မျှေဝပီး သင့်ရဲ့ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်းနဲ ့ 

ဒီဇုိင်းြဖစ်စဉ်ေတကုိွ ြပသပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!

❑ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်နဲ ့ အကံဉာဏ်ေတ ွေခါင်းချင်းဆုိင် 

စဉ်းစားကည့်ပါ! ြဖစ်နိင်ုေြခ ရိှတဲ ့အေြဖေတကုိွ စာရင်းထုတ်ပီး 

အတတူ ူစမ်းသုံးကည့်ပါ။
❑ Project အစိတ်အပုိင်း အမျ ိုးမျ ို းမှာ Broadcast နဲ ့ When I receive Blocks ေတ ွ

ကိုးစားသုံးကည့်ပါ။
❑ Sprites ေတ ွကားက Conversation ေတနွဲ ့ ညှိနှုင်ိးေဆာင်ရွက်နိင်ုတဲ ့

နည်းလမ်း အမျ ိုးမျ ို းအတက်ွ စိတ်ခွနအ်ားရနိင်ုဖို့  Conversations Studio 

ထဲက Project ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ပါ။

စကားဝုိင်းဖတွေ့ဲ ြခင်း

http://scratch.mit.edu/projects/10015800
http://scratch.mit.edu/studios/475547


❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ Scenes Studio ထဲက နမူနာ Project ေတ ွ

ြပပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Scenes Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ မတညီူတဲ ့Backdrop ေတ ွအသုံးြပုပီး Slideshow တစ်ခုမှာလိမုျ ို း 

ြပကွက်အမျ ိုးမျ ို း ပါဝင်တဲ ့Project တစ်ခုြပုလပ်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ Backdrop အေြပာင်းအလဲေတ ွစလပ်ုဖို့  Stage ထဲက Script 

ေတကုိွ စူးစမ်းပီး အသုံးချကည့်ဖို့  စိနေ်ခါ်ပါ

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ တစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် Project ေတ ွ

ြပနမ်ျှေဝကပါေစ။ ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ လပ်ုေဆာင်ချက် လပ်ုဖို့  

အကံြပုပါတယ်။ ဆုိလိတုာက ေကျာင်းသားအနည်းငယ်ကုိ 

ဖိတ်ေခါ် ပီး သူတို့လပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ Backdrop ေတ ွ

ဘယ်လိဖုလှယ်သုံးခ့ဲလဲဆုိတာ အတနး်ထဲမှာ သရုပ်ြပဖို့  

ဖိတ်ေခါ်တာမျ ိုးပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အြဖစ် 

ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Projects ေတကုိွ Scenes Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio 

ထဲ ထည့်ထားပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 

ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ်  

ြပနေ်တးွေတာေစပါ။။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ြပကွက် အမျ ိုးမျ ို း ပါတဲ ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် ဒါမှမဟတ်ု Slideshow 

တစ်ခု ပုံစံရိှတဲ ့Backdrop ေတ ွေြပာင်းလဲသုံးြခင်းေတ ွ

စမ်းသပ်ြပုလပ်ုရမယ့် Project တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။
+ စမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်ြခင်းနဲ ့ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ြခင်း 

အေလအ့ထရပီး Events နဲ ့ Parallelism ရဲ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

သေဘာတရားေတနွဲ ့ ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာမယ်။ 

❑ Scenes handout

❑ Scenes studio

http://scratch.mit.edu/studios/475550

သင်ေထာက်ကူများ

+ Stage မှာရိှတဲ ့Sprites နဲ ့ တတဲူအ့ချက်ေတကွ ဘာေတလဲွ?

+ Stage က Sprites နဲ ့ ဘာကွာြခားလဲ?

+ ြပကွက်တစ်ခုထဲက Sprite တစ်ခုရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ဘယ်က 

စလပ်ုမလဲ? 

+ တြခား ဘယ် Project အမျ ိုးအစားေတမှွာ (Animation အြပင်) ြပကွက် 

အေြပာင်းအလဲေတ ွအသုံးြပုကလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Projects ေတမှွာ Backdrops ကုိ အသုံးြပုပီး အြဖစ်အပျက် အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ 
ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ချနိည်ှိသုံးနိင်ုကလား ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ြပကွက်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားများ Backdrop ေတ ွဖလှယ်သုံးတာနဲ ့ ပတ်သတ်ပီး 

လပ်ုေဆာင်ရာမှာ အခက်အခဲ ကံုလာရင်ေတာ ့Looks Category 

ေအာက်က Block ေတ ွအထူးသြဖင့် Switch Backdrop To, Switch Backdrop To 

and Wait, နဲ ့ Next Backdrop Blocks ေတကုိွ ကလိကည့်ဖို့  တိက်ုတနွး်ပါ။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၃) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

http://scratch.mit.edu/studios/475550


STAGE နဲ ့ SPRITE ကားက 

ြခားနားချက်က ဘာလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Slideshow တစ်ခု ဒါမှမဟတ်ု 

ြပကွက် အမျ ိုးမျ ို းပါတဲ ့ဇာတ်လမ်းပုံစံ လိမုျ ို း Backdrop 

ေတကုိွ စမ်းသပ်သုံးကည့်လို့  ရတဲ ့Project တစ်ခုကုိ 

ဖနတီ်းရပါမယ်။

❑ Library ထဲက ေရွးပီး ေဆးေရာင်ြခယ်မှုနး်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု 

Project ထဲ Backdrop မျ ိုးစုံကုိ Upload လပ်ုပါ။
❑ Switching Backdrops ေတ ွအစပျ ိုးလို့  ရေအာင် Looks and Events 

Categories ေအာက်က Block ေတကုိွ စမ်းသုံးကည့်ပါ။
❑ သင့် Project ထဲက Backdrop အေြပာင်းအလဲ ြဖစ်တာေတနွဲ ့ 

ချနိည်ှိနိင်ုဖို့  Stage နဲ ့ Sprite ေတထဲွ Script များ ထည့်ပါ။  

❑ Backdrop နဲ ့ ဆက်စပ်လို့  Sprites နဲ ့ Stage ေအာက်က 

Block ေတကုိွ ရှာကည့်ပါ။ ဘယ်လိအုလပ်ုလပ်ုလဲ 

သိရဖို့  စမ်းသပ်ကည့်ပါ။
❑ စိတ်ခွနအ်ားေတ ွပုိရဖို့  လိေုနပီလား? Multiple 

Backdrop ေတ ွသုံးထားတဲ ့Project ေတ ွေတတွေ့နိင်ုဖို့  
Scratch Online Community ကုိ စူးစမ်းေလလ့ာကည့်ပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

+ သင့် Project ကုိ Scenes Studio ထဲ ထည့်ပါ: http://scratch.mit.edu/studios/475550

+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ! သင့် Project ထဲကုိ Backdrop 

အေြပာင်းအလဲေတလွပ်ုပီး  ပုိထည့်နိင်ုဖို့  လပ်ုကည့်ပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!
+ အရင်က လပ်ုခ့ဲဖူးတဲ ့Project ေတထဲွက တစ်ခုကုိ ြပနစ်လပ်ုကည့်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု 

သင်အားကျတဲ ့Project တစ်ခု ရှာပီး Backdrop ဖလှယ်သုံးတာေတ ွေပါင်းထည့်ြခင်းအားြဖင့် 
ေရာေနှာသုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

ြပကွက်များ

http://scratch.mit.edu/studios/475550


ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Debugging Challenges (၅) ခုအတက်ွ ြပဿနာကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပီး 

ေြဖရှင်းချက် ထုတ်နိင်ုမယ်။
+ Testing နဲ ့ Debugging ကုိ လက်ေတတွေ့ ြပုလပ်ုြခင်းကေန Events နဲ ့ 

Parallelism အပါအဝင် သေဘာတရားေတကုိွ အတိင်ုးအတာ 

တစ်ခုထိ စူးစမ်းနိင်ုမယ်။

အမှားရှာပါ!

❑ Unit 3 Debug It! handout
❑ Unit 3 Debug It! studio

http://scratch.mit.edu/studios/475554

သင်ေထာက်ကူများ

❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့် အခနး် (၃) - Debug It! Handout 

ကုိ ထားရိှပါ။

❑ အခနး် (၃) - Debug It! Handout ထဲမှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့Project Link ေတကွေန 

ဝင်ဖို့   ဒါမှမဟတ်ု အခနး် (၃) - Debug It! ထဲက Debug It! Program ေတကုိွ 

ဖွင့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ကူညီပါ။ “Look Inside” ခလတ်ုကုိ နှပ်ိပီး 

အမှားေတ ွရိှေနတဲ ့Program ကုိ စူးစမ်းေလလ့ာဖို့ ၊ ြပဿနာြဖစ်ေစတဲ ့

Code ကုိ စမ်းသပ်ကည့်ဖို့ နဲ ့ ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့အေြဖေတကုိွ 

စမ်းသပ်ကည့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။

❑ Debug It! Challenge တစ်ခုစီကုိ စမ်းသပ်ပီး Debug လပ်ုဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ အမှားေတ ွ

ြပင်ဆင်ဖို့ ၊ Program အမှနေ်တ ွသိမ်းဆည်းဖို့  Scratch ထဲက Remix Function 

ကုိ ေကျာင်းသားေတ ွအသုံးြပုပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် testing နဲ ့  debugging အေတတွေ့အကံုေတကုိွ 

ြပနေ်တးွေစပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ ြပဿနာ ရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်းဆုိင်ရာ 

ချဉ်းကပ်နည်းေတကုိွ စုစည်းပီး တနး်လံးုဆုိင်ရာ debugging 

နည်းနာများ စာရင်းတစ်ခု ြပုစုပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ြပဿနာက ဘာလဲ?

+ ဘယ်လိ ုေဖာ်ထုတ်နိင်ုခ့ဲလဲ?

+ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းခ့ဲလဲ?

+ တြခားေတမှွာေရာ ြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  မတညီူတဲ ့

ချဉ်းကပ်နည်းေတ ွရိှခ့ဲကလား?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ  Bugs (၅) ခုလံးုကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲကလား? 

ဒီလိမုဟတ်ုရင် မေြဖရှင်းနိင်ုတဲ ့Program ေတမှွာ ပါတဲ ့

သေဘာတရားေတကုိွ သင်ဘယ်လိ ုြပနရှ်င်းြပမလဲ?

+ ဘယ်လိမုျ ို း  မတညီူတဲ ့Testing နဲ ့ Debugging နည်းနာေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတ ွသုံးခ့ဲကလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ တြခားသူေတရဲွ့ Code ေတကုိွ ဖတ်တတ်တာက အဖုိးတန ်အရည်အချင်း 

တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ြပနသုံ်းြခင်းနဲ ့ ေရာသုံးြခင်း အေလအ့ထေတမှွာ 

ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာဖို့ အတက်ွလည်း များစွာ အေရးပါပါတယ်။

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က Pair Programming အတက်ွ အခွင့်အေရးေကာင်း 

တစ်ခုပါပဲ။ Debugging Challenges ေတလွပ်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

နှစ်ေယာက်တစ်တွဲစီ တွဲေပးပါ။

+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ သူတို့ ရဲ့ Code Revision ေတကုိွ ရှင်းြပတဲအ့ခါ Code 

Comment ေတကုိွ Scratch Block ေတေွပါ် ညာကလစ်ေထာက်နှပ်ိပီး 

ထည့်နိင်ုပါတယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ
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အကူအည!ီ သင် Scratch Program (၅) ခုလံးုကုိ Debug 

လပ်ုနုိင်လား?

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ဘာေတ ွလွဲေချာ်ေနတယ်ဆုိတာ 

ေဖာ်ထုတ်ပီး Debug It! Challenges (၅) ခုရဲ့ တစ်ခုစီတိင်ုးအတက်ွ 

အေြဖရှာကရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Program ထဲက ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့အမှားေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။
❑ မျက်ေြခမြပတ် ဆက်လပ်ုပါ။ ဒါက သင်ဘာေတ ွ

ကိုးစားလပ်ုပီးပီဆုိတာနဲ ့ ဘာဆက်လပ်ုရမယ်ဆုိတာ ေထာက်ြပဖို့  
အသုံးဝင် သတိေပးချက်တစ်ခု ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။

❑ သင့်အတက်ွ အလပ်ုြဖစ်တာ တစ်ခုခု ရှာမေတတွေ့မချင်း 

နးီစပ်သူတစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ့ ြပဿနာရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်း 

နည်းနာများကုိ မျှေဝနှုင်ိးယှဉ်ကည့်ပါ။

+ Script ေတမှွာရိှတဲ ့Block ေတအွေပါ် ညာဘက်ကလစ် ေထာက်နှပ်ိြခင်းြဖင့် 
Code Commentary များ ေရးပါ။ ဒါက တြခားသူေတ ွသင့်ရဲ့ မတညီူတဲ ့

Program အစိတ်အပုိင်း အမျ ိုးမျ ို းကုိ နားလည်လာနိင်ုေအာင် 

ကူညီေပးပါတယ်။
+ သင့်ရဲ့ Testing နဲ ့ Debugging ေလက့ျင့်မှုေတကုိွ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ 

ေဆွးေနးွကည့်ပါ- သင်သုံးတဲ ့နည်းနာေတနွဲ ့ တညီူတာေတနွဲ ့ 

ကဲွြပားတာေတကုိွ မှတ်စုချေရးပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!

❑ DEBUG IT! 3.1 http://scratch.mit.edu/projects/24269007

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch ေကာင်ေလးက Gobo ကုိ ေကာင်လိ ု

ဘယ်လိေုအာ်ရမယ်ဆုိတာ သင်ေပးတာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် Gobo 

လပ်ုရမယ့် အလှည့်ေရာက်ေတာ ့အသံမထွက်လာပါဘူး။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ု

ြပင်ေရးကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 3.2 http://scratch.mit.edu/projects/24269046

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch Cat ေလးက ဂဏနး် (၁) ကေန အသုံးြပုသူ 

သတ်မှတ်ေပးတဲ ့ဂဏနး်ေရာက်တဲအ့ထိ ေရတက်ွမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် 

Scratch ေကာင်ေလးက အမဲ (၁၀) ထိပဲ ေရတယ်။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိ ု

ြပင်ေရးကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 3.3 http://scratch.mit.edu/projects/24269070

ဒီ Project မှာ ေတာ ့Scratch ေကာင်ေလးက Gobo ရဲ့ သူငယ်ချင်းေတ ွြဖစ်တဲ ့Giga, 

Nano, Pico နဲ ့ Tera တို့  ပါဝင်တဲ ့အတနး်ရိှ လစူာရင်း ေကာက်မှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါေပမယ့် တစ်ပိုင်နက်ထဲမှာ အကုနလံ်းုဆီက အသံထွက်ေနကတယ်။ ဒီ 

Program ကုိ ဘယ်လိြုပင်ေရးကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 3.4 http://scratch.mit.edu/projects/24269097

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch ေကာင်ေလးနဲ ့ Gobo တို့က ခုနတ်မ်း 

ကစားေနကပါတယ်။ Scratch ေကာင်ေလးက "Jump!" လို့  ေြပာတဲအ့ခါ Gobo 

ေလးက အေပါ်ေအာက် ေဒါင်လိက်ု ခုနရ်မှာပါ။ ဒါေပမယ့် Gobo ေလး မခုနဘဲ် 

ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိြုပင်ေရးကမလဲ?

❑ DEBUG IT! 3.5 http://scratch.mit.edu/projects/24269131

ဒီ Project မှာေတာ ့ညာဘက်က ြမားေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုတဲအ့ခါ ြပကွက်  
ေြပာင်းသွားရမှာပါ။ Project ရဲ့ ဇာတ်လိက်ုေကျာ် ဒိင်ုနိေုဆာက  Auditorium 

Backdrop ဆီအေရာက် ြပကွက်အေြပာင်းအလဲ မြဖစ်မချင်း ြပကွက်တိင်ုးမှာ 

ပုနး်လျှ ိုးေနရပါမယ်။ Auditorium ထဲမှာေတာ ့ဒိင်ုနိေုဆာ ေပါ်လာပီး ကြပမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် ဒိင်ုနိေုဆာ ေပါ်လာပီး အချနိကုိ်က် မကြပဘဲ 

ြဖစ်ေနပါတယ်။ ဒီ Program ကုိ ဘယ်လိြုပင်ေရးကမလဲ?

❑ အခနး် (၃) - Debug It! Studio ထဲသို့  သွားပါ : 
http://scratch.mit.edu/studios/475554

❑ Studio ထဲက Five Debugging Challenge (၅) ခုအား တစ်ခုစီ 

စစ်ေဆးပီး Debug လပ်ုပါ။
❑ အေြဖကုိ ချေရးပါ။ ဒါမှမဟတ်ု အေြဖကုိ အမှားရိှေနတဲ ့

Program နဲ ့ ေရာသုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ

အမှားရှာပါ!

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်ေန

ပီလား?

ေအးေဆးပါ! ဒါေတ ွ လပုကည ့်

http://scratch.mit.edu/projects/24269007
http://scratch.mit.edu/projects/24269046
http://scratch.mit.edu/projects/24269070
http://scratch.mit.edu/projects/24269097
http://scratch.mit.edu/projects/24269131
http://scratch.mit.edu/studios/475554


❑ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ေကျာင်းသားေတဟွာ 

သတ္တ ဝါတစ်ေကာင်ကုိ အပုိင်း (၃) ပုိင်း ခဲွပီး ဆဲွရပါမယ်။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ (၃) ေခါက်ချ ို း အမဲေရာင် စာရွက်နဲ ့ သတ္တ ဝါေလးရဲ့ 
ေခါင်းပုိင်း ေရးဆဲွဖို့  အချနိ ်(၁) မိနစ်ေပးပါ။ ပီးတဲအ့ခါ ဘယ်လိ ု

ဆက်ဆဲွရမယ်ဆုိတာ အေထာက်အပ့ံြဖစ်ေစနိင်ုတဲ ့အချက်ေတ ွေရးပီး 

ေခါင်းပုိင်းကုိ မြမင်နိင်ုေအာင် စာရွက်ေလးကုိ ေခါက်ပါ။ အဲဒီသတ္တ ဝါ 
ပုံေလးကုိ တြခားေကျာင်းသားစီ လက်ဆင့်ကမ်းပါေစ။ အဲဒီေနာက် 

ေခါင်းပုိင်းကုိ ြမင်ရဖို့  ေချာင်းမကည့်ဖို့  လမ်းညနွှေနခ်ျက်ေတ ွသုံးပီး 

သတ္တ ဝါေလးရဲ့ အလယ်ပုိင်းကုိ ဆဲွဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိ ်(၁) 

မိနစ် ထပ်ေပးပါ။ အလယ်ပုိင်းကုိ ဖုံးပီးတဲအ့ခါ (အေထာက်အပ့ံ 

ြဖစ်ေစတဲ ့အချက်ေတအွပါ) သတ္တ ဝါပုံေတကုိွ လက်ဆင့်ကမ်းပါ။ 

ေနာက်ဆုံးမှာ ေအာက်ပုိင်း ေရးဆဲွဖို့  အချနိ ်(၁) မိနစ်ေပးပါ။ 

အကုနပီးသွားရင်ေတာ ့ပူးေပါင်းေရးဆဲွထားတဲ ့သတ္တ ဝါပုံေတကုိွ 

သိရဖို့  စာရွက်ေတကုိွ ြဖန ့ကည့်လိက်ုပါ။

❑ ေရးဆဲွထားတာေတကုိွ နရံံ ဒါမှမဟတ်ု ဘုတ်ြပားတစ်ခုေပါ်မှာ 

ကပ်ထားပီး ေကျာင်းသားများကုိ သူတို့ ရဲ့ ဆနး်သစ်တဲ ့

ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်း ရလဒ်အေပါ် စူးစမ်းေလလ့ာေစပါ။

❑ ပူးတွဲ ေရးသားြခင်း၊ အတတူကွ လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ ေရာသုံးြခင်းနဲ ့ 
ြပနအ်သုံးြပုြခင်းေတနွဲ ့ ပတ်သက်တဲ ့အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွပဲွတစ်ခု 

ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် ေထာက်ပ့ံကူညီေပးပါ။ 

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ရုပ်ပုံေတ ွပူးေပါင်းေရးဆဲွရာမှာ ပါဝင်အားြဖည့်ြခင်းအားြဖင့် 

ြပနသုံ်းြခင်းနဲ ့ ေရာသုံးြခင်းများရဲ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

အေလအ့ထများနဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်ပါမယ်။

အေကာင်သတ္တ ဝါ
တညေ်ဆာက်မယ်

❑ ၃ ေခါက်ချ ို း စာရွက်အမဲ (ခန ့မှ်နး်ေချ ၈.၅ စင်တီ x ၁၁ စင်တီ)

❑ အကမ်းေရးဖို့  လိအုပ်သည်များ (ခဲတံ၊ ေဘာပင်၊ မင်တံ 

အစရိှသြဖင့် )

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့်ရဲ့  Remixing အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆုိချက်က ဘာလဲ?

+ သင် စလပ်ုခ့ဲတဲ ့အေကာင်ေလး အေကာင်း စဉ်းစားပါ( ေခါင်းက 

စဆဲွပါ) တြခားသူေတရဲွ့  ပ့ံပုိးမှုေတနွဲ ့ သင့်အကံဉာဏ်ကုိ 

ဘယ်လိခုျ ဲ့ကားနိင်ုလဲ?

+ ချ ဲ့ထွင်သုံးထားတဲ ့သတ္တ ဝါပုံေတအွရ (အလယ်ပုိင်းနဲ ့ 
ေအာက်ပုိင်းေတ ွဆက်ဆဲွပါ) သင့်ပ့ံပုိးမှုက တြခားသူေတရဲွ့ 
အကံဉာဏ်များအေပါ် ဘာေတ ွချ ဲ့ကားေစနိင်ုခ့ဲလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ Remixing နဲ ့ သူ့ရဲ့ အကျ ိုးေကျးဇူးေတကုိွ 

ရှင်းြပနိင်ုကလား? 

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က Pass It On Project အတက်ွ အေကာင်းဆုံး 

တက်ကလာေစတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုပါပဲ။ Pass It On မတိင်ုခင်မှာ 

Creature Construction ကုိ  တိက်ုရုိက်လပ်ုကည့်ဖို့  အကံြပုပါတယ်။
+ ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ သူတို့လပ်ုထားတဲ ့Creature တစ်ခုစီရဲ့ ေအာက်မှာ 

ပါဝင်အားြဖည့်ေပးတဲ ့အနပုညာရှင်ေတကုိွ ေဖာ်ြပဖို့  
ေကျာင်းသားေတရဲွ့ နာမည်ေတ ွေရးထုိးထားပါေစ။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၃) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 





ဇာတ်လမ်းတစ်ခု

လက်ဆင့်ကမ်းြခင်း
ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ အြခားသူေတ ွဖနတီ်းထားတာေတအွေပါ် ြပနသုံ်းတာနဲ ့ 

ေရာသုံးတာေတလွပ်ုပီး ပုံြပင်တစ်ပုဒ် ေြပာြပမယ့် Scratch Project 

တစ်ခု ဖနတီ်းလာနိင်ုမယ်။
+ ပုံေြပာ Project တစ်ခု ပူးေပါင်း ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  နှစ်ေယာက်တစ်တွဲ 

အလပ်ုလပ်ုြခင်းအားြဖင် ့Pair Programming 

အေတတွေ့အကံုရလာမယ်။ 

❑ Pass It On handout

❑ Pass It On studio

http://scratch.mit.edu/studios/475543

❑ Projector and screen to present student work (optional)

သင်ေထာက်ကူများ

+ အြခားသူ ဖနတီ်းထားတာေတကုိွ ေရာေနှာသုံးကည့်ရတဲအ့ေပါ် 
ဘယ်လိခံုစားရလဲ? ေရာေနှာသုံးခံရတာကုိေရာ ဘယ်လိခံုစားရလဲ?

+ အခုအြပင် ဘဝရဲ့ ဘယ်ေနရာေတမှွာ ြပနသုံ်းတာေတ၊ွ 
ေရာသုံးတာေတကုိွ ြမင်ဖူး၊ ကံုဖူးကလဲ? ဥပမာ နှစ်ခု မျှေဝပါ။

+ တြခားသူေတနွဲ ့ အလပ်ုတွဲလပ်ုရတဲအ့ခါ အရင်က သင် Scratch Project 

ေတ ွဒီဇုိင်းေရးဆဲွခ့ဲတဲ ့အေတတွေ့အကံုေတနွဲ ့ ဘယ်လိြုခားနားလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ Project ေတရဲွ့ ဘယ်အစိတ်အပုိင်းေတမှွာ 

ြပင်ဆင်ြဖည့်စွက်ခ့ဲကလဲ?

+ ေကျာင်းသားေတကွ Events နဲ ့  Parallelism သေဘာတရားေတနွဲ ့ Reusing 

and Remixing အေလအ့ထေတနွဲ ့ စပ်လျဉ်းပီး အဆင်ေြပကပုံ 

ေပါ်လား? မဟတ်ုဘူးဆုိရင်  ဘယ်လိနုည်းလမ်းေတနွဲ ့ 

ထပ်ရှင်းြပနိင်ုမလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ သင့် Scratch Screening ကုိ ပဲွတစ်ခုအြဖစ် စီစဉ်ဖို့  စဉ်းစားပါ! 

အြခားအတနး်က ေကျာင်းသားေတကုိွ လာကည့်ဖို့  ဖိတ်ပီး 

စားေသာက်စရာများနဲ ့ ဧည့်ခံပါ။ ဒါမှမဟတ်ု Projects များကုိ 

ခင်းကျင်းြပသပါ။ 

+ Project ေတ ွေရာသုံးလို့ရတဲ ့တြခားနည်းလမ်းတစ်ခု အေနနဲ ့ Scratch 

Project Editor ရဲ့ ေအာက်ေြခနားမှာ တည်ရိှတဲ ့Backpack နဲ ့ 
မိတ်ဆက်ေပးပါ။ ဒီအေကာင်း ပုိပီး သိရဖို့  Backpack လမ်းညနွှေနဗီ်ဒီယုိ 

ထဲ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ: http://bit.ly/scratchbackpack

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

❑ အပ်ုစုတစ်ခုလံးုကုိ နှစ်ေယာက်တစ်တွဲစီ တွဲေပးပါ။ လနှူစ်ေယာက်တွဲနဲ ့ 

စတင်လပ်ုေဆာင်ပီး ဇာတ်လမ်း ချ ဲ့ထွင်နိင်ုဖို့ နဲ ့ ြပနေ်တးွေတာနိင်ုဖို့  

ေနာက်ထပ် နှစ်ေယာက်တွဲဆီ လက်ဆင့်ကမ်း လပ်ုေဆာင်ေစတဲ ့Scratch 

project တစ်ခုြဖစ်တဲp့ass-it-on-story ရဲ့ သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် အေနနဲ ့ 

Pass It On handout ကုိ ပုံနှပ်ိထုတ်ေဝပါ။

❑ character ေတ၊ွ ြပကွက်ေတ၊ွ ဇာတ်လမ်းေတ ွဒါမှမဟတ်ု စိတ်လှုပ်ရှားေစတဲ ့

ဘယ်အရာကုိမဆုိ အဓိကထားပီး ဘယ်လိနုည်းလမ်းမျ ို းနဲမ့ဆုိ စလပ်ုဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။ ဇာတ်လမ်းေတ ွပူးေပါင်းဖနတီ်းကရာမှာ 

အတွဲတစ်တွဲစီကုိ တြခားအတွဲဆီ လက်ဆင့်မကမ်းခင် သူတို့  project နဲ ့ 

ေရာေနှာပီး တြခားဇာတ်လမ်းကုိ ချ ဲ့ထွင်နိင်ုဖို့ အတက်ွ အချနိ ်(၁၀) မိနစ် 

ေပးပါ။ ြပနသုံ်းတာေတ၊ွ ေရာသုံးထားတာေတအွတက်ွ credit ေပးဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ ေစ့ေဆာ်ပါ။

❑ အလှည့်ကျ (၂) ခါ လပ်ုပီးကတဲအ့ခါ သူတို့  လပ်ုေဆာင်ထားတာေတနွဲ ့ 

ဇာတ်လမ်း projects ကုိ ြပနကည့်ခုိင်းပါ။ ေကျာင်းသားေတ ွပတ်ပတ်လည် 

ဝနး်ရံပီး ဇာတ်လမ်း project  ေတ ွတင်ဆက်ကဖို့  project နဲ ့ screen ေတ ွသုံးပီး 

Scratch screening ြပုလပ်ုေပးဖို့  အကံေပးချင်ပါတယ်။ အချနိပုိ် 

လပ်ုေဆာင်ချက်အြဖစ် ေကျာင်းသားများရဲ့ rojects ေတကုိွ Pass It On studio 

ဒါမှမဟတ်ု class studio ထဲထည့်ထားဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၃) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

 

http://scratch.mit.edu/studios/475543
http://bit.ly/scratchbackpack


FINISHED?ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် block ေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?
+ သင့်  Project ကုိ  Pass It On studio ထဲ ထည့်ပါ: 

http://scratch.mit.edu/studios/475543

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ 

ကူညီေပးလိက်ုပါ။ !

+ သင် ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ထားတဲ ့Project  

အကုနလံ်းုဆီ ြပနသွ်ားပီး ဇာတ်လမ်းေတ ွ

အဆင့်ဆင့် ဘယ်လိေုြပာင်းလဲသွားခ့ဲလဲ 

ဆနး်စစ်ပါ။

အြခားသူများရဲ့ ဖနတီ်းမှုေတွအေပါ်  

ဘာေတွ ထပ်မံဖနတီ်းနုိင်ကမလ?ဲ

ဒီ Project မှာေတာ ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်ေနတဲ ့ဇာတ်လမ်း 

Project ေလးတစ်ခု ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ပီးတဲေ့နာက် ေရာေနှာဖို့ ၊ ဇာတ်လမ်းကုိ ချ ဲ့ထွင်နိင်ုဖို့ နဲ ့ 

ြပနေ်တးွေတာနိင်ုကဖို့  တြခားသူများဆီ 

လက်ဆင့်ကမ်းကရမှာပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Character ေတ၊ွ ြပကွက်နဲ ့ ဇာတ်လမ်းေတ ွဒါမှမဟတ်ု 

စိတ်လှုပ်ရှားေစတဲ ့ဘယ်လိအုရာမျ ိုးမဆုိကုိ 

အသားေပးထားတဲ ့ဇာတ်လမ်း Project တစ်ခု ြပုလပ်ုပါ။
❑ ၁၀ မိနစ် ကာတဲအ့ခါ သင့် Project ကုိ သိမ်းဆည်းပီး Online ေပါ် 

မျှေဝပါ။
❑ အလှည့်ကျလပ်ုေဆာင်ပီး ေရာေနှာြခင်းအားြဖင့် အြခား 

ဇာတ်လမ်း Project တစ်ခုကုိ ချ ဲ့ထွင်ကည့်ပါ။
❑ ထပ်တလဲလဲ လပ်ုကည့်ပါ!

❑ ေရာေနှာတာ၊ ချ ဲ့ထွင်တာနဲ ့ ဇာတ်လမ်းကုိ 

ြပနေ်တးွတာေတအွတက်ွ ြဖစ်နိင်ုေြခအမျ ိုးမျ ို းကုိ 

ေသချာ စဉ်းစားကည့်ပါ။ အဆုံးသတ်မှာ 

ြပကွက်အသစ်တစ်ခု ထည့်ချင်လား? ဇာတ်လမ်း မစခင် 

ဘယ်လိြုဖစ်မယ် ေတးွေတာနိင်ုမလား? Character 

အသစ်တစ်ခု  ထည့်လိက်ုရင်ေရာ? ဇာတ်လမ်းလှည့်ကွက် 

တစ်ခု ထည့်လိက်ုရင်ေရာ? တြခား လပ်ုနိင်ုတာေတေွရာ?

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ

❑ သင် ့Code ေတမှွာ Comment ေရးထားတာက Program ရဲ့ အစိတ်အပုိင်း အမျ ိုးမျ ို းကုိ 

အြခားသူေတ ွနားလည်နိင်ုေအာင် ကူညီေပးပါတယ်။ Script တစ်ခုမှာ Comment 

တွဲေရးနိင်ုဖို့  Block တစ်ခုေပါ် ညာကလစ်နှပ်ိပီး ေဖာ်ြပချက်ေတ ွရုိက်ထည့်ပါ။

ဇာတ်လမ်းတစ်ခု
လက်ဆင့်ကမ်းြခင်း

http://scratch.mit.edu/studios/475543




အခနး် (၄)

ဂိမ်းများ

0 1 2 3 5 64

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင်ဒီနားေရာက်ပါပီ

ကစားချင်ေသာဂိမ်းစာရင်း
ဂိမ်းတစ်ခု စတင်ဖနတီ်းြခင်း
ရလဒ်များ
ဂိမ်းများကုိ ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း
အြပနအ်လနှဆ်က်သွယ်မှုများ
အမှားရှာပါ!

၇၄
၇၆
၈၀
၈၂
၈၄
၈၆



တစ်ေယာက်စီအကိုက် လပ်ုေဆာင်ြခင်း က Creative Computing ဆုိင်ရာ ဒီဇုိင်းေတမှွာ အေရးပါတဲ ့လမ်းညနွှေနဥ်ပေဒသတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိ ု 

လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် ကုိယ်ပုိင် စိတ်ဝင်စားမှုေတနွဲလ့ည်း ချတ်ိဆက်နိင်ုပီး စိတ်ဝင်စားမှုေတကွ အမျ ိုးမျ ို း ကဲွြပားနိင်ုတာကုိလည်း သိရိှနိင်ုပီး သိလာနိင်ုဖို့ နဲ ့ 
လပ်ုေဆာင်ဖို့  နည်းလမ်းများစွာ ရိှပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းေတကုိွ  စူးစမ်းေလလ့ာတာက စာသင်သားငယ်ေတကား စိတ်ဝင်စားတဲအ့ရာေတ၊ွ စိတ်ခွနအ်ားေတနွဲ ့ 

က့ံက့ံခံနိင်ုမှုေတကုိွ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစပါတယ်။ ဒီအခနး်မှာေတာ ့ေလလ့ာသူေတကွ အဆင့်ြမင့် သေဘာတရားတချုိ့ကုိ ေလလ့ာရမှာ ြဖစ်ပီး 

ဂိမ်းဒီဇုိင်းဆုိင်ရာ ြပဿနာေတနွဲ ့ ရင်ဆုိင်ရမှာလည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ပုိပီး အဆင့်ြမင့်ြမင့် သိလာေစဖို့ အတက်ွဆုိရင် ကုိယ်တိင်ု Activities ေတမှွာ ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။  ဥပမာအေနနဲ ့  MIT က Scratch Project Director ြဖစ်တဲ ့Mitch Resnick ရဲ့ Story တစ်ခုကုိ မျှေဝေပးလိက်ုပါတယ်။ 

THE “BIG IDEA”

အခနး် (၄)  

အကျဉ်းချ ံု း

“လနွခ့ဲ်တဲ ့နှစ်အနည်းငယ်ေလာက်က ငါက စာသင်ေကျာင်းစင်တာ အလနွက် Computer 

Clubhouse တစ်ခုမှာ ရိှေနခ့ဲတယ်။ အဲမှာ ကုိယ်ပုိင်ဂိမ်းတစ်ခု ဖနတီ်းေနတဲ ့အသက် (၁၃) 

နှစ်အရွယ် ေကာင်ေလးတစ်ေယာက်ကုိ  ေတတွေ့ခ့ဲတယ်။ သူက ဂိမ်းဇာတ်ေကာင် ြဖစ်တဲ ့

ငါးေလးကုိလည်း ထိနး်ချုပ်တတ်တယ်။ သူက ဂိမ်းေလးမှာ ငါးကီးက ငါးေသးေသးေလးေတ ွ

အေကာင်ေရ ဘယ်ေလာက်စားခ့ဲလဲ သိနိင်ုေအာင်  ရမှတ်ေတ ွစဉ်ဆက်မြပတ် မှတ်နိင်ုဖို့  

ကိုးစားေနခ့ဲတယ်။ ဒါေပမယ့် ဘယ်လိလုပ်ုရမလဲ သူမသိဘူး။

ဒီအြဖစ်အပျက်ဟာ Variable ေတနွဲ ့ မိတ်ဆက်ေပးသင့်တဲ ့အခွင့်အေရးေကာင်းတစ်ခုလို့  

ငါြမင်တယ်။ သူ့ကုိ ြပကည့်ေတာ ့ဂိမ်းထဲမှာ ငါးေတ ွဘယ်ေလာက် စားခံရပီလဲ သိဖို့  ဒီ Block 

ေလးကုိ  သုံးနိင်ုေကာင်း ချက်ချင်း သေဘာေပါက်ခ့ဲတယ်။ သူက Block တံးုကုိ ယူပီး 

ငါးကီးက ငါးေသးေသးေလးကုိ  စားတဲ ့Script ထဲ ထည့်လိက်ုတယ်။  ခပ်ြမနြ်မနပဲ် 

လပ်ုခ့ဲတာပါ။ ေသချာေပါက်ကုိပဲ ငါးကီးက ငါးေလးကုိ စားလိက်ုတိင်ုး ရမှတ်က ၁ မှတ် 

တိးုလာပါေတာတ့ယ်။ 

ငါထင်တာ သူတကယ်ပဲ Variable ေတအွေကာင်း ထဲထဲဝင်ဝင် နားလည်သွားပါတယ်။ 

ဘာလို့ လဲဆုိေတာ ့သူတကယ်ကုိ အသုံးလိေုနခ့ဲလို့ ပါ။ ဒါက ငါတို့ ရဲ့ Scratch ဆုိင်ရာ 

ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတထဲွက တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ Variables ချည်းပဲ မဟတ်ုဘူး။ တြခား 

သေဘာတရားေတ ွအကုနလံ်းုေရာေပါ။့ ကေလးေတဟွာ သေဘာတရားေတကုိွ 

အဓိပ္ပာယ်ရိှရိှနဲ ့ တက်တက်ကက အသုံးချခ့ဲကတဲအ့ခါမျ ို းမှာ အဲဒီသေဘာတရားေတကုိွ 

ပုိနက်နက်နနဲ ဲနားလည်နိင်ုကတာကုိလည်း ငါတို့  သိြမင်ခ့ဲတယ်။ 

+ ဒီအခနး်မှာ သေဘာတရား အသစ် အများကီး ေလလ့ာရပါတယ်။ 

ဒါေကာင့် အေထာက်အပ့ံေတကုိွ Project Studio နမူနာပုံစံအေနနဲ ့ 
ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အပုိေဆာင်းေလက့ျင့်နိင်ုဖို့  Programming 

ပေဟဠိ  အသစ်ေတနွဲ ့ လိသုလိ ုေရာသုံးတာနဲ ့ ြပနသုံ်းတာကုိ 

အားေပးတဲ ့Starter Game Projects ေတလွည်း ပါဝင်ပါတယ်။.

မှတ်စရာများ

သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေကျာင်းသားများဟာ :

+ Conditionals, Operators, နဲ ့ Data (Variables နဲ ့  Lists) ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ 

သေဘာတရားေတနွဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်မယ်။ 

+ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ Maze, Pong နဲ ့ Scrolling ဂိမ်း Project ေတကုိွ 

ချ ဲ့ထွင်တည်ေဆာက်ြခင်းအားြဖင့် Experimenting and Iterating, Testing and 

Debugging, Reusing and Remixing, and Abstracting and Modularizing  ဆုိင်ရာ 

ကွနပ်ျူတာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ ပုိမုိရင်းနှးီလာမယ်။ 

+ ပုံမှန ်Game Mechanics ေတကုိွ သတ်မှတ်တတ်ပီး နားလည်လာမယ်။ 

THE “BIG IDEA”

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

+ abstracting and modularizing
+ conditionals
+ operators
+ data
+ variables and lists

+ sensing
+ feedback fair
+ arcade day
+ puzzle jar
+ brain dump



ကဏ္ဍ (၁-၅)

တံြုပနခ်ျတ်ိဆက်နိင်ုစွ
မ်းရိှတဲ ့ဂိမ်းတစ်ခု 

တည်ေဆာက်ဖို့  Scratch 

ကုိ ဘယ်လိ ု

အသုံးြပုနိင်ုကမလဲ?

ဂိမ်းတစ်ခု 

စတင်ဖနတီ်း

ြခင်း

ကဏ္ဍ (၅)

အကူအညီ! Scratch 

Program (၅) ခုလံးုကုိ 

Debug 

လပ်ုနိင်ုခ့ဲလား?

အမှားရှာပါ!

ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၄)

ဂိမ်းေတမှွာ ဘာေတ ွ

တညီူကလဲ?

ကစားချင်ေသာ 

ဂိမ်းစာရင်း

Variable ေတကုိွ  

အသုံးြပုပီး 

ဂိမ်းတစ်ခုထဲ  ရမှတ် 

ဘယ်လိထုည့်မလဲ?

ရလဒ်များ

Scratch

Programming ပေဟဠိ 

(၉) ခုလံးုကုိ 

ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်းပါ။

အြပနအ်လနှ ်

ဆက်သွယ်မှု
များ

ဂိမ်းများကုိ 

ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း

ဂိမ်းတစ်ခုထဲမှာ 

ခက်ခဲမှုအဆင့်ေတကုိွ 

ဘယ်လိနုည်းလမ်းေတွ
နဲ ့ ချ ဲ့ထွင် တိးုပွားနိင်ုလဲ?

ကဏ္ဍ (၂) ကဏ္ဍ (၃)

ဒီအခနး်မှာေတာ ့ေလလ့ာသူေတဟွာ ဂိမ်းဒီဇုိင်နာေတအွေနနဲ ့ ကုိယ်ပုိင်ဂိမ်း 

Project ေတကုိွ ဖနတီ်းကရမှာပါ။ ဒီထဲမှာပါတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတရဲွ့ 
လမ်းညနွှေနမ်ှုေတကွတစ်ဆင့် ေကျာင်းသားေတဟွာ Conditionals, Operators, Data 

ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာသေဘာတရားေတနွဲ ့ Abstracting and Modularizing ဆုိင်ရာ 

လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များအေပါ် နားလည်မှု တည်ေဆာက်ရင်း Game 

Mechanics နဲ ့ Game Development ေတနွဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

Starter Games Activity ကေန ဂိမ်း Project ေတ ွစလပ်ုေစနိင်ုသလိ ုတြခား 

လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကွေနတစ်ဆင့် တိးုတက်မှုရိှလာေအာင် 

ေထာက်ပ့ံေပးနိင်ုပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ ရမှတ်ေတမှွတ်တာ၊ ေဘးတိက်ု 

ေရွ့လျားတာေတလိွမုျ ို း သမားရုိးကျ Game Mechanics ေတ ွ ေလလ့ာြခင်းက 

တစ်ဆင့် ကစားသူ တစ်ေယာက်ထက်မကပါတဲ ့ဂိမ်းဖနတီ်းမှုေတအွထိ 

ြဖစ်ေပါ်ေစပါတယ်။ 

(ဥပမာ -  Pong)၊ အခနး် (၄) ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကွ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

Game Development ေတ ွေလက့ျင့်နိင်ုဖို့  အခွင့်အေရးများစွာ 

ေဆာင်ကဉ်းေပးပါတယ်။

ကုိယ်ပုိင်စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း 

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း



❑ ေကျာင်းသားများကုိ လ ူ၂-၃ ေယာက် ပါဝင်တဲ ့အပ်ုစုေလးေတ ွခဲွေပးပါ။

❑ အပ်ုစုငယ်ေလးထဲက ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့  ကစားရတာကိုက်တဲ ့

ဂိမ်းေတ ွေတးွခုိင်းပါ။ ဒီဇုိင်းဂျာနယ် ဒါမှမဟတ်ု စာရွက်သုံးပီး ချေရးလို့  

ရပါတယ်။ ေတးွမိသမျှေတ ွချေရးလို့ ရေအာင် ပ့ံပုိးေပးဖို့  အကံြပုပါတယ်။ 

ဆုိလိတုာက ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိတိ်အုတင်ွ (၁-၂ မိနစ်) ေပးပီး 

များနိင်ုသေလာက် များများ  ဂိမ်းေတ ွချေရးခုိင်းပါ။ အဲဒီေနာက်မှာ 

ချေရးထားတာေတကုိွ ြပနခ်ျုံ့ခုိင်းပါ။

❑ မိနစ် အနည်းငယ် အကာမှာ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့  ချေရးထားတဲ ့

ဂိမ်းေတအွေကာင်း ေမးပါ။

- အဲဒီဂိမ်းေတမှွာ တညီူတဲအ့ချက်ေတကွ ဘာေတလဲွ?

-သူတို့ ဒီဇုိင်းမှာပါတဲ ့ဘယ်လိသွုင်ြပင်ေတေွကာင့် ဂိမ်းလို့  

သတ်မှတ်ရတာလဲ?

❑ ဘယ်လိ ုလက္ခဏာရပ်ေတကွ ဂိမ်းတစ်ခု ြဖစ်လာေစတယ်ဆုိတာ 

အတနး်တင်ွး ေဆွးေနးွေစပီး တစ်တနး်လံးုရဲ့ ဘုံတညီူတဲ ့ဂိမ်း 

အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။ အဲဒီေနာက် ေကျာင်းသားေတကုိွ 

သူတို့  ရဲ့ စိတ်ကူးထဲက ဂိမ်းကုိ ေတးွေစပီး အဲဒီဂိမ်းအတက်ွ 

ဒီဇုိင်းအစိတ်အပုိင်းေတ ွချေရးပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ေဝဖနမ်ှုေတနွဲ ့ အကံြပုချက်ေတ ွရနိင်ုဖို့  သူတို့ ရဲ့ 

စိတ်ကူးထဲက ဂိမ်းေတအွေကာင်းကုိ အပ်ုစုငယ်ထဲ ဒါမှမဟတ်ု 

ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲေတထဲွ (အခနး်-၀ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ  

လပ်ုေဆာင်ချက်) ေဝမျှဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ဂိမ်းေတမှွာ ပါဝင်ေလရိှ့တဲ ့အရာေတကုိွ 

သတ်မှတ်တတ်လာမယ်။

ကစားချင်ေသာ

ဂိမ်းစာရင်း

❑ ဂိမ်းဒီဇုိင်း အစိတ်အပုိင်းများ ချေရးရန ်စာရွက် 

❑ အကမ်းေရးဖို့  လိအုပ်သည်များ (ခဲတံ၊ ေဘာပင်၊ မင်တံ 

အစရိှသြဖင့် )

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင်ကိုက်တဲ ့ဂိမ်းေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။
+ အဲဒီဂိမ်းေတမှွာ တညီူတဲအ့ချက်ေတကွ ဘာေတလဲွ?

+ သူတို့  ဒီဇုိင်းမှာပါတဲ ့ဘယ်လိသွုင်ြပင်ေတေွကာင့် ဂိမ်းလို့  
သတ်မှတ်ရတာလဲ?

+ သင့် စိတ်ကူးထဲက ဂိမ်းအတက်ွ ပါဝင်ရမယ့် 

ဒီဇုိင်းအစိတ်အပုိင်းေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ အခနး် (၄) ရဲ့ အြခားလပ်ုေဆာင်ချက်ေတမှွာ ဂိမ်းေတ ွProgram 

ေရးဆဲွရတဲအ့ခါ ဒီကဏ္ဍက စိတ်ကူးယဉ်ဂိမ်းစာရင်းေတကုိွ ြပနသုံ်းဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။

+ စိတ်ကူးယဉ် ဂိမ်းစာရင်းေတမှွာ ဂိမ်းများရဲ့ သွင်ြပင်လက္ခဏာရပ်ေတ ွ

ပါဝင်ရဲ့လား?

+ ဘယ် ဒီဇုိင်းအစိတ်အပုိင်းေတကွ တနး်လံးုကျွတ်စာရင်းထဲကနဲ ့ 

တညီူလဲ? ကဲွြပားလဲ?

+ ချေရးထားတဲ ့စာရင်းေတအွရ ဘယ်လိဂိုမ်းအမျ ိုးအစားနဲ ့ ဘယ်လိ ု

ဇာတ်လမ်းအမျ ိုးအစားေတကုိွ ေကျာင်းသားေတ ွနှစ်ခိုက်တာ 

ေတတွေ့ရလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်





❑ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ Score, Extensions, 

Interactions နဲပ့တ်သက်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွလပ်ုေနတဲ ့အေတာအတင်ွး 

ြပနကည့်ပီး ထပ်ချ ဲ့လို့ ရနိင်ုတဲ ့ေပါေ့ပါပ့ါးပါး ဂိမ်းတစ်ခုကုိ ဖနတီ်းရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်စရာအေနနဲ ့ နမူနာ Maze, Pong, Scrolling 

Project ေတြွပပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  အဲဒီအရာေတနွဲ ့ 

ပတ်သက်တဲ ့ Handout ေတ ွထားရိှေပးထားရပါမယ်။

❑ တစ်တနး်လံးုကုိ ကူညီေပးနိင်ုဖို့  ဂိမ်း Project တစ်ခု ေရွးပါ။ ဒါမှမဟတ်ု 

ေကျာင်းသားေတ ွဖနတီ်းချင်တဲ ့ဂိမ်းေတ ွ- Maze, Pong, Scrolling အစရိှသည် 

ေရွးခုိင်းပါ။ စလပ်ုကည့်ဖို့  အချနိေ်ပးပါ။ ဒါမှမဟတ်ု စလပ်ုထားပီးသား 

Project ေတထဲွက တစ်ခုနဲ ့ ေရာေနှာလပ်ုခုိင်းကည့်ပါ။

❑ ဘယ်ေလာက်ထိ တိးုတက်မှုရိှလဲ ြပနသုံ်းသပ်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အားေပးပါ။ ေဝဖနသုံ်းသပ်ေရးြပပဲွ လပ်ုဖို့  အကံေပးပါတယ်။ ဆုိလိတုာက 

ေကျာင်းသားဦးေရ တစ်ဝက်က သူတို့ ရဲ့ Project ေတကုိွ ဖွင့်ပီး ထုိင်ခုံမှာ 

ထုိင်ေနကမယ်။ ေနာက်တစ်ဝက်ကေတာ ့ Project ေတ ွလှည့်လည်ကည့်ပီး 

ေမးခွနး်ေတ ွေမးမယ်။ အကံြပုချက်ေတ ွေပးတာမျ ိုးပါ။ သူတို့ ရဲ့ 

ေနာက်ဆုံးပိတ် Project ေတကုိွ Games Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio ေတထဲွ 

ေပါင်းထည့်ေစတာမျ ိုးလည်း အချနိပုိ်တဲအ့ခါ လပ်ုေဆာင်နိင်ုပါတယ်။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ Project လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် Conditionals, 

Operators, Data ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

Experimenting and Iterating, Testing and Debugging, Reusing and Remixing, 

Abstracting and Modularizing ဆုိင်ရာ အေလအ့ထေတနွဲ ့ 

ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်မှု တိးုလာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

❑ Maze handout

❑ Maze example starter project

http://scratch.mit.edu/projects/11414041

❑ Pong handout

❑ Pong example starter project

      http://scratch.mit.edu/projects/10128515

❑ Scrolling handout

❑ Scrolling example starter project

      http://scratch.mit.edu/projects/22162012

❑ Games studio

http://scratch.mit.edu/studios/487504

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့်ဂိမ်းကုိ ဒီဇုိင်းေရးဆဲွရာမှာ ဘယ်အရာေတကွ စိနေ်ခါ်မှု ြဖစ်ေစလဲ?

+ ဘာေတေွကာင့် ဂုဏ်ယူရလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ဂိမ်းေတမှွာ Conditionals, Operators နဲ ့ Data ေတ ွပါဝင်ရဲ့လား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ ေနာက်ဆုံးပိတ် ဂိမ်းဖနတီ်းမှုေတကုိွ မျှေဝနိင်ုဖို့  အတက်ွ Arcade Day ကုိ 

ဦးေဆာင်လပ်ုေဆာင်ေပးဖို့  အကံြပုပါတယ်။ ဂိမ်းေတကုိွ Presentation 

Mode မှာထားပီး ေကျာင်းသားေတကွ တစ်ေယာက်ဂိမ်း တစ်ေယာက် 

လှည့်ပတ်ကည့်ပီး ေဆာကတာမျ ိုးပါ။ 

+ The Scrolling Game Option က ပုံတပွူားြခင်းနဲ ့ 
စတင်ရင်းနှးီလာေစပါတယ်။ အခနး် - ၅ Advanced Features ထဲက Cloning 

handout နဲ ့ Cloning Block ေတ ွအေကာင်း ေလလ့ာနိင်ုကေအာင် 

ကူညီေပးပါ။ 

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

ဂိမ်းတစ်ခု

စတင်ဖနတီ်းြခင်း

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

http://scratch.mit.edu/projects/11414041
http://scratch.mit.edu/projects/10128515
http://scratch.mit.edu/projects/22162012
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FINISHED?

တံု့ြပနနုိ်င်စွမ်းရိှတ့ဲ ဂိမ်းတစ်ခု ေရးဆဲွဖို့  

SCRATCH ကုိ သင်ဘယ်လိ ုအသုံးြပုနုိင်မလ?ဲ

ဒီ Project မှာေတာ ့ဂိမ်းတစ်ခု  ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီဂိမ်းမှာဆုိရင် Sprites, Score နဲ ့ Levels ေတကားက 

ချတ်ိဆက်တံု့ ြပနမ်ှုေတ ွပါဝင်မှာပါ။ သင်က နရံံေတကုိွ 

မထိဘဲ Sprite တစ်ခုကုိ ဝကင်္ခပါအစကေန အဆုံးထိ 

ေရွ့ရမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

MAZE

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ ဝကင်္ခပါပုံစံ ေနာက်ခံြမင်ကွင်း ေရးဆဲွပီး နရံံနဲ ့ 

ဝကင်္ခပါအဆုံးအတက်ွ ကဲွြပားတဲ ့အေရာင်ေတ ွအသုံးြပုပါ။ 

❑ Sprite တစ်ခု ထည့်ပါ။
❑ သင့်ဂိမ်းကုိ တံု့ ြပနန်ိင်ုစွမ်း ြမင့်မားေအာင် လပ်ုကည့်ပါ!

BLOCKS TO PLAY WITH FINISHED?

❑ သင့်ဂိမ်းထဲ ခက်ခဲမှုအဆင့်များ ထည့်ပါ။ 

အဆင့်တစ်ခုကေန ေနာက်တစ်ခု စတင်ဖို့ အတက်ွ  

Backdrops အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ Broadcast Block ေတကုိွ 

အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။
❑ ရမှတ်ေတ ွမှတ်သားဖို့  Make a variable Block ကုိ သုံးပါ။
❑ သင့်ရဲ့ ဝကင်္ခပါထဲ စိနေ်ခါ်မှုအသစ်ေတ ွေပါင်းထည့်နိင်ုဖို့  

Timer Block ေတ ွစမ်းသုံးကည့်ပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ

+ သင့် Project ကုိ Games Studio ထဲ 

ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/487504

+ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ ဂိမ်းေတ ွ 

လည်း ေဆာရ့င်း သင့်ဖနတီ်းမှုကုိ 

တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းြပပါ။

ဒီ Script ေတကွ ကစားသူကုိ ဝကင်္ခပါထဲမှာ Sprite ေရွ့လျားမှုေတကုိွ 

ထိနး်ချုပ်နိင်ုေအာင် ကူညီေပးပါတယ်။

ဒါကေတာ ့သင့် Sprite ေလးကုိ ဝကင်္ခပါရဲ့ အြပာေရာင် နရံံဆီကေန 

တနွး်ကနထွ်က်လာဖို့  လပ်ုေဆာင်ေပးမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါကေတာ ့သင့် Sprite ဘယ်က စရမယ်ဆုိတာနဲ ့ 

ဝကင်္ခပါရဲ့အစကုိ မှတ်သားထားေပးမှာပါ။

ဒါကေတာ ့The end-of-maze Sprite ေလးက 

ေဘာလံးုေလး Sprite ကုိ ထိသွားတဲအ့ခါ 

ကစားတဲသူ့ေတ ွနိင်ုသွားတာကုိ 

ေြပာချင်တာ ြဖစ်ပါတယ်။

ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် Block ေတွ ဒါေတွပီးပီလား

http://scratch.mit.edu/studios/487504


တံု့ြပနနုိ်င်စွမ်း ရိှတ့ဲ ဂိမ်းတစ်ခု ေရးဆဲွဖို့  

SCRATCH ကုိ သင်ဘယ်လိ ုအသုံးြပုနုိင်မလ?ဲ

ဒီ Project မှာေတာ ့ဂိမ်းတစ်ခု  ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီဂိမ်းမှာဆုိရင် Sprites, Score နဲ ့ Levels ေတကားက 

ချတ်ိဆက်တံု့ ြပနမ်ှုေတ ွပါဝင်မှာပါ။ 

ဒီဂိမ်းက ဂန္တဝင်ပင်းေပါင်ဂိမ်းနဲ ့ ဆင်တပီး Sprite 

ေလးက သင့်ကုိ ေကျာ်ခွင့်မရေအာင် ကာကွယ်ရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

PONG

FINISHED?
FINISHED?

+ သင့် Project ကုိ Games Studio ထဲ 

ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/487504

+ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ ဂိမ်းေတ ွ 

လည်း ေဆာရ့င်း သင့်ဖနတီ်းမှုကုိ 

တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းြပပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Sprite ၂ခု ဖနတီ်းပါ: ကစားတဲသူ့ ကာကွယ်ဖို့  ဘတ်တံတစ်ခုနဲ ့ 

ကစားမယ့် ေဘာလံးုေလးတစ်လံးု ြဖစ်ပါတယ်။
❑ သင့်ရဲ့ ဘတ်တံ Sprite တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်နိင်ုေအာင် 

လပ်ုေဆာင်ပါ။ .

❑ ဂိမ်းက သက်ဝင်လှုပ်ရှားေနပါေစ။ 

ဒီအရာေတကွ ေဘာလံးုေလးကုိ ထိနး်ချုပ်ထားပါတယ်။ ေဘာလံးုေလးက ဘတ်တံ ဒါမှမဟတ်ု 

နရံံကုိ ထိလိက်ုရင် ဆက်ေရွ့ေနမှာ ြဖစ်ပီး အနကုိီ ထိလိက်ုတဲအ့ခါ (ဘတ်တံကုိ ေကျာ်သွားတာ) 

ဂိမ်းအဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ 

❑ ဂိမ်းထဲမှာ နိင်ုေအာင်ေဆာရ့မယ့် အခက်အခဲေတ ွဘယ်လိ ု

ထည့်မလဲ? လပ်ုကည့်လို့ရမယ့် နမူနာေတကွေတာ ့

ခက်ခဲမှု အဆင့်ေတ ွဖနတီ်းတာ၊ အချနိကုိ်က်လပ်ုရတာ၊ 
ရမှတ်ေတ ွမှတ်တာတို့ ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Backdrop ေတကုိွ စိစစ်သုံးကည့်ရင်း သင့်ဂိမ်းရဲ့ 
ပုံပနး်သွင်ြပင်ကုိ ေြပာင်းလဲစမ်းကည့်ပါ။

❑ Sprite ေတ ွထိနး်ချုပ်ဖို့  Key Press အမျ ိုးမျ ို း သုံးြခင်းကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာပါ။!

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ

နရံံေတနွဲ ့ တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်ပါ။

ဘတ်တံနဲ ့ တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်ပါ။

ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် Block ေတွ ဒါေတွပီးပီလား

http://scratch.mit.edu/studios/487504


SCROLLING
တံု့ြပနနုိ်င်စွမ်းရိှတ့ဲ ဂိမ်းတစ်ခု ေရးဆဲွဖို့  SCRATCH ကုိ 

သင်ဘယ်လိ ုအသုံးြပုနုိင်မလ?ဲ

ဒီ Project မှာေတာ ့ဂိမ်းတစ်ခု  ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီဂိမ်းမှာဆုိရင် Sprites, Score နဲ ့ Levels ေတကားက 

ချတ်ိဆက်တံု့ ြပနမ်ှုေတ ွပါဝင်မှာပါ။ ဒီဂိမ်းကေတာ ့Flappy Bird 

Game နဲ ့ ဆင်တပူါတယ်။ အရာဝတ္ထ ုေလးတစ်ခုကုိ ေြမေပါ် 
ကျမသွားေအာင်နဲ ့ တြခားအရာေတနွဲ ့ မထိေအာင် ေဆာရ့မှာပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။

FINISHED?

ဒီက စလပ်ုပါ။
❑ Sprite ၂ ခု ဖနတီ်းပါ: ကစားတဲသူ့ ရဟတ်ယာဉ်ကုိ ထိနး်ချုပ်ဖို့ နဲ ့ 

ေရွ့လျားေနတဲ ့တိင်ုေတကုိွ ေရှာင်ရှားဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။
❑ ရဟတ်ယာဉ်ကုိ တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်နိင်ုစွမ်း ရိှေအာင် လပ်ုပါ။
❑ ဂိမ်းထဲမှာ ေဒါင်လိက်ုတိင်ုေတ ွေရွ့လျားေနေစဖို့  Script ေတ ွ

ေရးြခင်းြဖင့် ဂိမ်းကုိ သက်ဝင်လှုပ်ရှားလာေအာင် လပ်ုပါ။

❑ ဂိမ်းထဲမှာ နိင်ုေအာင် ေဆာရ့မယ့် အခက်အခဲေတ ွ

ဘယ်လိ ုထည့်မလဲ? လပ်ုကည့်လို့  ရမယ့် 

နမူနာေတကွေတာ ့ခက်ခဲမှု အဆင့်ေတ ွဖနတီ်းတာ၊ 
အချနိကုိ်က် လပ်ုရတာ၊ ရမှတ်ေတ ွမှတ်တာတို့ ပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။
❑ Backdrop ေတကုိွ စိစစ်သုံးကည့်ရင်း သင့်ဂိမ်းရဲ့ 

ပုံပနး်သွင်ြပင်ကုိ ေြပာင်းလဲစမ်းကည့်ပါ။
❑ Sprite ေတထိွနး်ချုပ်ဖို့  Key Press အမျ ိုးမျ ို း သုံးြခင်းကုိ 

စူးစမ်းေလလ့ာပါ။!

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ

+ သင့် Project ကုိ Games Studio ထဲ 

ထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/487504

+ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ ဂိမ်းေတ ွ 

လည်း ေဆာရ့င်း သင့်ဖနတီ်းမှုကုိ 

တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းြပပါ။

Sprite ေရွ့လျားမှုေတကုိွ ထိနး်ချုပ်ပါတယ်။

ဘယ်အချနိ ်ဂိမ်းရှု ံးသွားလဲဆုိတာ 

သတ်မှတ်ေပးပါတယ်။

Sprite ေလးကုိ ြဖည်းြဖည်းချင်း 

ေအာက်ကျလာေစပါတယ်။

ဖနသ်ားြပင်မှာ ေဒါင်လိက်ုတိင်ုေတ ွေရွ့လျားဖို့  

အသုံးြပုတဲ ့ေအာက်မှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့ Script နဲ ့ 

အသုံးြပုနိင်ုဖို့  Clone ေတ ွဖနတီ်းေပးပါတယ်။

ေဆာက့စားကည့ရ်မယ့် Block ေတွ ဒါေတွပီးပီလား?

http://scratch.mit.edu/studios/487504


❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် အေနနဲ ့ Fish Chomp Starter Project ကုိ 

အပ်ုစုလိက်ု ေလလ့ာပါ။ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Score 

Handout ထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတ ွFish Chomp Starter Project ဖွင့်ဖို့  ကူညီေပးပါ။ ဂိမ်းထဲကုိ 

ရမှတ်ထည့်ဖို့ အတက်ွ  Fish Chomp Starter Project နဲ ့ ေရာေနှာ 

သုံးြခင်းအားြဖင့် Variable ေတကုိွ ေလလ့ာဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ေရှ့မှာ 

သူတို့လပ်ုခ့ဲကတဲ ့Maze, Pong ဒါမှမဟတ်ု Scrolling Game Project ေတထဲွ 

ရမှတ်ကဏ္ဍ ေပါင်းထည့်ဖို့  အချနိေ်ပးပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ Fish Chomp Project အေရာ ဒါမှမဟတ်ု 

ရမှတ်ကဏ္ဍ ထည့်ထားတဲ ့Game Projects ေတကုိွ မျှေဝခုိင်းပါ။ 

ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ လပ်ုေဆာင်ချက် လပ်ုဖို့  အကံြပုပါတယ်။ ေကျာင်းသား 

အနည်းငယ်ကုိ ဖိတ်ေခါ် ပီး သူတို့  Project ေတကုိွ အဖတွေ့ဲထဲ တင်ြပေစဖို့ နဲ ့ 

Variable ေတ ွသုံးပီး ရမှတ်ကဏ္ဍ ဘယ်လိ ု ထည့်သွင်းခ့ဲကလဲ 

သရုပ်ြပေစတာပါ။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတ ွ

အေရာသုံးကည့်ထားတာေတကုိွ Fish Chomp Remix Studio ဒါမှမဟတ်ု 

Class Studio ထဲ ထည့်ေစပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Variable ဆုိတာ ဘာလဲ ၊ ဘာေကာင့် အသုံးဝင်လဲ ဆုိတာ  

ရှင်းြပတတ်လာမယ်။
+ Data ရဲ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားနဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး 

ြဖစ်မယ်။
+ Project တစ်ခုလံးု ဒါမှမဟတ်ု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းကုိ ြပနသုံ်းတာ၊ 

ေရာသုံးတာေတနွဲ ့ ေတတွေ့ ကံုရမယ်။

ရလဒ်များ

❑ Score handout

❑ Score examples studio

http://scratch.mit.edu/studios/218313

❑ Fish Chomp starter project

http://scratch.mit.edu/projects/10859244

❑ Fish Chomp remix studio

http://scratch.mit.edu/studios/475615

သင်ေထာက်ကူများ

+ တစ်ေယာက်ေယာက်ဆီ Variable ဆုိတာကုိ ဘယ်လိရှုင်းြပမလဲ?

+ Variable ေတကွ ဘာေတအွတက်ွ အသုံးဝင်လဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ Variable က ဘာဆုိတာနဲ ့ ဘာအတက်ွ 

အသုံးဝင်လဲ ရှင်းြပနိင်ုကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Score Examples Studio ထဲက နမူနာ Project ေတရဲွ့ Code ေတကုိွ 

ေလလ့ာေစြခင်းြဖင့် Variable အေပါ် ေကျာင်းသားေတ ွ

ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ေအာင် ကူညီပါ။
+ Variable ေတကွ အေရးပါတဲ ့သခင်္ချာဘာသာရပ်ဆုိင်ရာနဲ ့ 

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား တစ်ခုပါ။ Variables အေကာင်း 

သခင်္ချာနဲ ့ သိပ္ပံအတနး်ေတမှွာ သင်ကားရေပမယ့် 

ေကျာင်းသားအများစုက ေလလ့ာရာမှာ ခက်ခဲတဲအ့ချနိေ်တ ွ

ရိှတတ်ကပါတယ်။ ဂိမ်းေတကွ Variable ေတရဲွ့ အသုံးဝင်မှုကုိ 

ပုိခုိင်လံေုစပါတယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

http://scratch.mit.edu/studios/218313
http://scratch.mit.edu/projects/10859244
http://scratch.mit.edu/studios/475615


SCRATCH PROJECT မှာ ရမှတ်ေတွ 

ဘယ်လိမှုတ်မလ?ဲ

Fish Chomp ဆုိတာ ကွနပ်ျူတာ Mouse သုံးပီး Sprite 

တစ်ခုကုိ လမ်းညနွေ်ပးြခင်းအားြဖင့် 
ေဆာက့စားသူေတ ွငါးဖမ်းနိင်ုသမျှ 
များများဖမ်းနိင်ုဖို့  ကိုးစားရတဲ ့ဂိမ်း ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့Fish Chomp ထဲကုိ Variable 

ေတ ွသုံးပီး ရမှတ် ထည့်ြခင်းအားြဖင့် ေရာသုံးရမှာ  

ြဖစ်ပါတယ်။ 

❑ Fish Chomp Project Page ထဲ သွားပါ:
      http://scratch.mit.edu/projects/10859244

❑ ရမှတ်အတက်ွ Variable တစ်ခု ဖနတီ်းပီး နာမည်ေပးနိင်ုဖို့  Data 

Category ထဲက Make a Variable ခလတ်ုကုိ နှပ်ိပါ။
❑ Project ထဲကုိ ရမှတ်ေပါင်းထည့်ဖို့  Variable Block အသစ်ေတ ွ

စမ်းသပ် သုံးကည့်ပါ။

❑ Variable ေတ ွဘယ်လိသုံုးရမလဲ မေသချာနိင်ုေအာင်  ြဖစ်ေနလား? ပုိမုိသိလာဖို့  ဒီ 

Project ေလးကုိ ကည့်ကည့်ပါ: http://scratch.mit.edu/projects/2042755

❑ ဒါမှမဟတ်ု ဒီဗီဒီယုိကုိ ကည့်ပါ: http://youtu.be/uXq379XkhVw

❑ Variable ေတ ွဖနတီ်းတာနဲ ့ Project ထဲ ရမှတ်ထည့်သွင်းတာေတအွေကာင်း ပုိသိနိင်ုဖို့  
ရမှတ်ကဏ္ဍပါတဲ ့ဂိမ်းေတရဲွ့ Code ေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာပါ။

+ သင့် Project ကုိ Fish Chomp Remix Studio ထဲထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475615

+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ! သင့် 
ဂိမ်းဒီဇုိင်းထဲ အခက်အခဲေတ ွထည့်နိင်ုဖို့  
ရမှတ်ေတကုိွ ဘယ်လိ ုအသုံးြပုနိင်ုမလဲ?

+ သင် အားကျရတဲ ့ဂိမ်းတစ်ခု ရှာပီး 

ေရာေနှာသုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

ရလဒ်များ

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်

ေနပီလား?

ေအးေဆးပါ! ဒါေတ ွ လပုကည ့…်

http://scratch.mit.edu/projects/10859244
http://scratch.mit.edu/projects/2042755
http://youtu.be/uXq379XkhVw
http://scratch.mit.edu/studios/475615


❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ Extensions Studio ထဲက နမူနာ Project 

ေတ ွြပပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Extensions Handout 

ထားရိှပါ။

❑ ဂိမ်းေတမှွာ ခက်ခဲမှုလယ်ဗယ်ေတ၊ွ ထပ်ချ ဲ့နိင်ုမယ့် နည်းလမ်းေတ ွကုိ 

ေလလ့ာနိင်ုကဖို့  Program ေတထဲွက Code ေတကုိွ စူးစမ်းခွင့်ေပးပါ။ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့  အရင်ထဲက စလပ်ုထားတဲ ့Maze, Pong, or 

Scrolling Game Project ေတထဲွ ေပါင်းထည့်ဖို့  Extension တစ်ခု သို့  
တစ်ခုထက်ပုိပီး ေရွးေစပါ။  ဂိမ်းေတထဲွ Extension(s) ေတ ွ

ေပါင်းထည့်ပီး  စမ်းသပ်နိင်ုဖို့  အချနိေ်ပးပါ။  

❑ ချ ဲ့ထွင်ထားတဲ ့ဂိမ်း Project ေတကုိွ တစ်ေယာက်ဆီ တစ်ေယာက် 

မျှေဝခုိင်းပါ။ ဂိမ်းေတ ွမျှေဝနိင်ုဖို့ နဲ ့ ဘယ်လိေုလလ့ာခ့ဲ့ကလဲ 

သရုပ်ြပနိင်ုဖို့  နှစ်ေယာက်တစ်တွဲ ဒါမှမဟတ်ု ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ 

လပ်ုေဆာင်ချက် လပ်ုြခင်းေတမှွာ ေကျာင်းသားေတကုိွ ကူညီေပးဖို့  
အကံြပုပါတယ်။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ဂိမ်းေတမှွာ ပါေလပ့ါထ ရိှတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတနွဲ ့ သရုပ်ြပထားတဲ ့

Programs ေတ ွစူးစမ်းေလလ့ာြခင်းအားြဖင့် ေကျာင်းသားများဟာ 

Conditionals, Operators နဲ ့ Data ဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

ရင်းနှးီလာမှာြဖစ်ပါတယ်။

ဂိမ်းများကုိ

ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း

❑ Extensions handout

❑ Extensions studio

      http://scratch.mit.edu/studios/475619

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဂိမ်းထဲမှာ ခက်ခဲမှု အဆင့်ေတ ွတိးုြမငှ့်နိင်ုမယ့် နည်းလမ်းေတကွ 

ဘာေတလဲွ?

+ သင့် ဂိမ်း Project ထဲ ဘယ် Extension ေတ ွေပါင်းထည့်မလဲ?

+ Extension(များ)  ပါဝင်နိင်ုတဲ ့သင့်ဂိမ်းရဲ့  ြဖစ်စဉ်ကုိ ေဖာ်ြပပါ။

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ သူတို့ ရဲ့ မူလ ဂိမ်း Project  ေတထဲွကုိ Extension 

ေတ ွေပါင်းထည့်နိင်ုလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ထပ်ေဖးမဖို့  လိအုပ်တဲ ့ေကျာင်းသားေတကုိွ အေထာက်အကူ 

ြဖစ်ေစနိင်ုဖို့  အတနး်တစ်ခုလံးုအေနနဲ ့ နမူနာ Program (e.g., levels) ထဲက 

Extension Example တစ်ခုကုိ အေသးစိတ် ရှင်းြပပီး ေကျာင်းသားေတရဲွ့ 
Game Projects ေတထဲွ Extension ထည့်တတ်ေအာင် ကူညီေပးပါ။ 

+ Backpack Tool ဟာ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ သူတို့ ရဲ့ လယ်ွကူတဲ ့

ဂိမ်းေလးေတထဲွ Extension Project ရဲ့ အစိတ်အပုိင်းေတ ွ

ေပါင်းထည့်ေပးနိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ Backpack 

အေကာင်း ပုိသိရိှဖို့  ဒီက ေလလ့ာပါ : http://bit.ly/scratchbackpack

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

http://scratch.mit.edu/studios/475619
http://bit.ly/scratchbackpack


+  MULTIPLAYER http://scratch.mit.edu/projects/25192711

 ဂိမ်းထဲ တြခား ကစားသူတစ်ေယာက် ဘယ်လိထုည့်မလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ 

ကစားသူ-၁ က Maze ဂိမ်းေလးထဲမှာ Pico  နဲခ့ျတ်ိဆက်နိင်ုဖို့  Arrow Key ေတ ွ

အသုံးြပုရပါမယ်။  ကစားသူ-၂ ကေတာ ့Maze ဂိမ်းေလးထဲမှာ Nano 

နဲခ့ျတ်ိဆက်နိင်ုဖို့  W, A, S, D ခလတ်ုေတ ွအသုံးြပုပါ။  

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

SCRATCH ထဲမှာ ဂိမ်းေတွကုိ ဘယ်လိ ု

ချ ဲ့ ထွင်ပီး ြပနေ်တွးေတာကည့မ်လ?ဲ

သင့် Scratch Project ထဲ ထပ်ချ ဲ့ထည့်ထားတဲ ့

အရာေတကုိွ ေပါင်းထည့်ပီး ဂိမ်းဒီဇုိင်းထဲ ဝင်ပါ။ 

ေအာက်မှာပါတဲ ့Extension ေတထဲွက အနည်းဆုံး တစ်ခု 

ေရွးပါ (ပုိေရွးနိင်ု)။  ထို့ ေနာက် အရင်က စထားပီးတဲ ့

Maze, Pong, or Scrolling Game ေတထဲွ ေပါင်းထည့်ပါ။

+ သင့် Maze, Pong, or Scrolling ဂိမ်းေတထဲွ တြခား Extension ထည့်ပါ။
+ ပုိလပ်ုကည့်ဖို့  ကုိယ့်ကုိယ်ကုိ စိနေ်ခါ်ပါ! Extension ေတ ွတစ်ခုစီ 

ဆက်ေလလ့ာကည့်ပီး ဂိမ်းထဲထည့်ကည့်ပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ။ !

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ဆီ သင့် Project ြပပီး ဂိမ်းေတအွေပါ် 
အြပနအ်လှန ်ေဝဖနသုံ်းသပ်ပါ။

+  SCORE http://scratch.mit.edu/projects/1940443

ရမှတ်ကုိ ဘယ်လိ ုထည့်သွင်းရမလဲ၊ ဘယ်လိေုြပာင်းရမလဲ ဆုိတာ 

ရှင်းြပထားပါတယ်။ Scratch Cat ေလးကုိ ကလစ်နှပ်ိလိက်ုတိင်ုး ၁၀ မှတ် ရယူပါ။

+  TIMER http://scratch.mit.edu/projects/1940445

အချနိန်ဲအ့ညီ ဘယ်လိလုပ်ုရမလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ Scratch Cat ေလးကုိ Gobo နဲ ့ 
အချတ်ိအဆက်မိဖို့  ကွနပ်ျူတာ Mouse ကုိ အသုံးြပုပါ။ 

+  MOUSE http://scratch.mit.edu/projects/25192659

ဂိမ်းေဆာတဲ့အ့ခါ ကွနပ်ျူတာ Mouse နဲ ့ ဘယ်လိထိုနး်ချုပ်မလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ 

ဘတ်တံေလး ေရွ့ဖို့   Mouse ကုိ ေရနွှေ့ပါ။
    

+  RESTART http://scratch.mit.edu/projects/25192935

ဂိမ်း ေနာက်တစ်ကိမ် ြပနစ်ဖို့  ဘယ်လိလုပ်ုရမယ် ရှင်းြပထားပါတယ်။ 

RESTART ခလတ်ုေလးနှပ်ိပီး ြပနစ်ပါ။

+  REWARDS http://scratch.mit.edu/projects/1940456

Item ေတ ွဘယ်လိစုုရမလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ Quest Item ေတ ွစုနိင်ုေအာင် Scratch 

Cat ေလးကုိ ေရနွှေ့ဖို့  Arrow Key ေတ ွသုံးပါ။

+  MENU http://scratch.mit.edu/projects/25192991

 ဂိမ်းအစမှာ Menu Screen  ကုိ ဘယ်လိ ုေနရာချထားမလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ 

Menu Screen ေပါ်က  START ဒါမှမဟတ်ု DIRECTIONS ကုိ နှပ်ိပါ။

+  LEVELS http://scratch.mit.edu/projects/1940453      

အဆင့်ေတ ွဘယ်လိ ုေြပာင်းရမလဲဆုိတာကုိ ရှင်းြပထားပါတယ်။ Space Bar ေလးကုိ 

နှပ်ိလိက်ုတိင်ုး ရမှတ် ၁ မှတ် တက်မှာပါ။  ၁၀ မှတ်စီ ရတိင်ုး အဆင့်တစ်ဆင့် 
တက်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

+  ENEMIES http://scratch.mit.edu/projects/1940450

ေဘးရနေ်တ ွဘယ်လိထုည့်မလဲ ရှင်းြပထားပါတယ်။ Up and Down Arrow Key ေတကုိွ 

အေပါ်ေအာက် အသုံးြပုပီး တင်းနစ်ေဘာလံးုေတကုိွ ေရှာင်ပါ။ 

❑ Extensions Studio ထဲ သွားပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475619

❑ ေလလ့ာဖို့  Extension တစ်ခု (ထက်မက) ေရွးပါ။
❑ အရင်က စလပ်ုထားပီးတဲဂိ့မ်း Project ေတထဲွ 

ယခုေရွးချယ်ထားတာေတ ွေပါင်းထည့်ပါ။!

ဒီက စလပ်ုပါ။

+ Scratch နဲ ့ Program ေရးတဲအ့ခါ Backpack က အလနွတ်ရာ အသုံးဝင်ပါတယ်။  

Code ေတ ွအေကာင်းေရအများကီးကစ သီချင်းဖုိင်ေတ၊ွ Sprite ေတအွြပင် 

တြခားအရာေတကုိွ သုိေလှာင်နိင်ုစွမ်း ရိှပါတယ်။ သင့်ဂိမ်း Project ေတထဲွ 

Extension ေတ ွေပါင်းထည့်ဖို့  ဒါကုိ အသုံးြပုကည့်ပါ။ 

+ တစ်နည်းအားြဖင့် အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ Code ေတကုိွ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ထဲ 

အကမ်းချေရးတာကလည်း Extension ေတ ွဘယ်လိေုပါင်းထည့်မလဲ 

အစီအစဉ်ချဖို့  နည်းလမ်းေကာင်း တစ်ခုပါပဲ။ 

ဂိမ်းများကုိ

ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း

http://scratch.mit.edu/projects/25192711
http://scratch.mit.edu/projects/1940443
http://scratch.mit.edu/projects/1940445
http://scratch.mit.edu/projects/25192659
http://scratch.mit.edu/projects/25192935
http://scratch.mit.edu/projects/1940456
http://scratch.mit.edu/projects/25192991
http://scratch.mit.edu/projects/1940453
http://scratch.mit.edu/projects/1940450
http://scratch.mit.edu/studios/475619


❑ လ ူ၂-၃ ေယာက်ပါတဲ ့အစုအဖတွေ့ဲေလးေတ ွအလိက်ု တံု့ ြပနန်ိင်ုတဲ ့

Programming ပေဟဠိ (၉) ခုကုိ ေြဖရှင်းတဲ ့Scratch Program ေတ ွ

ဖနတီ်းြခင်းြဖင့် Scratch ကုိ ဆက်ေလလ့ာေစဖို့  စိနေ်ခါ်ပါ။ 

တံြုပနန်ိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့ပေဟဠိေလးေတကွ Scratch ထဲက Interactivity နဲ ့ 
ဆုိင်တဲ ့အဆင့်ြမင့် သေဘာတရားေတကုိွ ရင်းနှးီလာေအာင် Sensing 

Block ေတကုိွ ေလလ့ာေစဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် 

အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့် Interactions Handout 

ထားရိှပါ။

❑ ပေဟဠိ တစ်ခုစီတိင်ုးမှာ ြဖစ်နိင်ုတဲ ့အေြဖေတ ွတစ်ခုထက်မက 

ရိှပါတယ်။ မတညီူတဲ ့ေြဖရှင်းချက်ေတနွဲ ့ နည်းနာေတကုိွ မျှေဝဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ သူတို့  
လပ်ုခ့ဲတာေတ ွမျှေဝပီး လပ်ုငနး်စဉ်ကုိ သရုပ်ြပနိင်ုကဖို့  
နှစ်ေယာက်တစ်တွဲ ဒါမှမဟတ်ု ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ လပ်ုေဆာင်ချက်လပ်ုဖို့  
အကံြပုပါတယ်။ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ 

ေကျာင်းသားေတရဲွ့ Project များကုိ Interactions Studio ဒါမှမဟတ်ု Class 

Studio ထဲ ထည့်ခုိင်းပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Programming ပေဟဠိ (၉) ခုကုိ ေြဖရှင်းြခင်းအားြဖင့် Project ေတနွဲ ့ 

ဘယ်လိတံုြုပနခ်ျတ်ိဆက်မလဲဆုိတဲ ့နည်းနာေတေွလလ့ာပီး 

ြဖစ်မယ်။
+ Conditionals, Operators နဲ ့ Data သေဘာတရားေတမှွာ 

ကျွမ်းကျင်လာမယ့်အြပင် Testing နဲ ့  Debugging ကုိ 

လက်ေတတွေ့ေလက့ျင့်ပီး ြဖစ်မယ်။

အြပနအ်လနှ်
ဆက်သွယ်မှုများ

❑ Interactions handout
❑ Interactions studio

http://scratch.mit.edu/studios/487213

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘယ်ပေဟဠိေတ ွေြဖရှင်းေနကလဲ?

+ အဲဒီ ပေဟဠိေတ ွေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  ဘာဗျူဟာ သုံးခ့ဲလဲ? 

+ ဘယ် ပေဟဠိေတကွ သင့် ဂိမ်း Project အေကာင်း ြပနေ်တးွေစလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ပေဟဠိေတ ွေြဖရှင်းနိင်ုကလား?

+ ပေဟဠိေတ ွေြဖနိင်ုဖို့  တြခားချဉ်းကပ်နည်းေတ ွရှာေဖွခ့ဲကလား?

+ ေကျာင်းသားေတ ွအခက်ကံုခ့ဲကတဲ ့Block ေတ ွ(သို့ ) 
သေဘာတရားေတ ွရိှခ့ဲလား? သင် ဘယ်လိကူုညီမလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတကုိွ ေလလ့ာေစချင်တဲ ့block ေတ ွ(သို့ ) သေဘာတရား 

အသစ်ေတကုိွ ေထာက်ြပနိင်ုမယ့် စိနေ်ခါ်မှုေတ ွေရွးချယ်ပါ။ 

ဒါမှမဟတ်ု ကုိယ်ပုိင်ပေဟဠိေတကုိွ ဖနတီ်းခုိင်းပါ။
+ တြခား လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွေစာပီးေနတဲ ့ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ 

ဒါမှမဟတ်ု ြပနလှ်နေ်လက့ျင့်ခနး်အြဖစ် ဒီပေဟဠိေတကုိွ 

အစီအစဉ်တကျ မဟတ်ုဘဲ ြပနသုံ်းကည့်ပါ။ ပေဟဠိ ခရားေလးတစ်ခု 

ဖနတီ်းပါ။ ဆုိလိတုာကေတာ ့ခရားထဲမှာ ပုံနှပ်ိထုတ်ထားတဲ ့

ပေဟဠိေတကုိွ ြဖတ်ညပ်ှကပ်လပ်ုပီး ေနရာချထားတာမျ ိုးပါ။ 

အဲဒီေနာက်မှာ ေကျာင်းသားေတကွ ခရားထဲကေန သူတို့ေြဖရှင်းရမယ့် 

ပေဟဠိေတ ွမဲနှုက်ိေရွးချယ်ရပါမယ်။

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

http://scratch.mit.edu/studios/487213


❑ Scratch စမသုံးခင် Interactivity ဆုိင်ရာ ပေဟဠိ တစ်ခုစီတိင်ုးအတက်ွ 

ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့Program ေရးပုံ အကံဉာဏ်ေတကုိွ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ထဲ 

ချေရးေစပါ။
❑ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ့ တွဲလပ်ုကည့်ပါ။ အဲလိလုပ်ုြခင်းက 

ြပဿနာေတ ွေြဖရှင်းနိင်ုဖို့ နဲ ့ Scratch ထဲမှာ Program  ေရးနိင်ုတဲ ့

နည်းလမ်းေတအွေပါ် အြမင်သစ်ေတ ွရလာဖို့  နည်းလမ်းေကာင်း တစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။

+ သင် ဖနတီ်းထားတဲ ့Project တစ်ခုစီကုိ Interaction Studio ထဲထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/487213

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီပါ!
+ ပေဟဠိတစ်ခုစီအေပါ် ချင်းကပ်ပုံေတကုိွ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ 

ေဆွးေနးွပါ။ သင်သုံးတဲန့ည်းနာေတနွဲ ့ တတူာေတ၊ွ ကဲွြပားတာေတကုိွ 

ချေရးပါ။

❑ PUZZLE 1: ခလတ်ုေလးကုိ နှပ်ိတိင်ုး  Sprite ေလးက တြဖည်းြဖည်းချင်း ကီးလာရပါမယ်။ S 

ခလတ်ုေလးကုိ နှပ်ိရင် ေသးသွားရပါမယ်။ 

❑ PUZZLE 2: ကျယ်ကျယ်ေလာင်ေလာင် အသံတစ်ခု ကားတိင်ုး Sprite ေလး အေရာင် 

ေြပာင်းသွားရပါမယ်။

❑ PUZZLE 3: Sprite ေလးက  ဖနသ်ားြပင်ရဲ့ အေပါ်ဘက် ၂၅ရာခုိင်နှုနး်ေလာက်မှာ ရိှတိင်ုး "I like 

it up here"  လို့  ေြပာရပါမယ်။

❑ PUZZLE 4: Sprite ေလးက အြပာေရာင် တစ်ခုခုနဲ ့ ထိလိက်ုတိင်ုး ဂီတသံြမင့်တစ်ခု 

ထွက်ေပါ်လာပါမယ်။ အနေီရာင်  တစ်ခုခုနဲ ့ ထိလိက်ုတိင်ုး သံနမ့်ိ ထွက်ေပါ်လာပါမယ်။

❑ PUZZLE 5: Sprite နှစ်ခု ထိတိက်ုမိကရင် တစ်ခုခုဆီက "Excuse me” လို့  
ထွက်ေပါ်လာရပါမယ်။

❑ PUZZLE 6: ေကာင် Sprite ေလးက ေခွး Sprite ေလးနား ေရာက်တဲအ့ခါ ေခွးေလးက ေကာင်နဲ ့ 
ေဝးရာဆီ ြပနလှ်ည့်ေြပးရပါမယ်။

❑ PUZZLE 7: ေနာက်ခံ ပုံေလးကုိ နှပ်ိလိက်ုတိင်ုး ပနး်ေလးတစ်ပွင့် ေပါ်လာရပါမယ်။

❑ PUZZLE 8: Sprite ေလးတစ်ခုေပါ် နှပ်ိလိက်ုတိင်ုး တြခား Sprite ေတပွါ လိက်ုကရပါမယ်။

❑ PUZZLE 9: ကွနပ်ျူတာ Mouseကုိ ေရနွှေ့တဲအ့ခါ Sprite ေလးက လိက်ုလာရမယ်။ ဒါေပမယ့် 

မထိေနေစရဘူး။

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်

ေနပီလား?

ေအးေဆးပါ! ဒါေတ ွ လပုကည ့…်

SCRATCH PROJECT တစ်ခုက ရုပ်ေသပုံေတွ၊ ဗီဒီယုိေတွနဲ ့ 
ယှဉ်ရင် ဘာေတွကွာြခားလ?ဲ

 Interactivity နဲဆုိ့င်တဲ ့Scratch ထဲက အဆင့်ြမင့် 
သေဘာတရားေတနွဲ ့ ရင်းနှးီလာေစမယ့် ပေဟဠိ (၉) ခုကုိ 

ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်းကည့်ပါ။ တစ်ခုစီတိင်ုးမှာ ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့

အေြဖေတ ွရိှေနပါတယ်။

❑  တံု့ ြပနခ်ျတ်ိဆက်နိင်ုစွမ်းရိှတဲ ့ပေဟဠိ(၉)ခုရဲ့ 
တစ်ခုစီတိင်ုးအတက်ွ Scratch Program တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။ 

ဒီက စလပ်ုပါ။

အြပနအ်လနှ်
ဆက်သွယ်မှုများ

http://scratch.mit.edu/studios/487213


ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Debugging Challenges (၅) ခုအတက်ွ ြပဿနာကုိ ရှာေဖွေဖာ်ထုတ်ပီး 

ေြဖရှင်းချက် ထုတ်နိင်ုမယ်။
+ Testing and Debugging ေတကုိွ လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် Conditionals, 

Operators နဲ ့ Data ဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတကုိွ 

အတိင်ုးအတာတစ်ခုထိ စူးစမ်းပီး ြဖစ်မယ်။

အမှားရှာပါ!

❑ Unit 4 Debug It! handout

❑ Unit 4 Debug It! studio

      http://scratch.mit.edu/studios/475634

သင်ေထာက်ကူများ
❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး 

ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့် အခနး် (၄) - Debug It! handout ကုိ 

ထားရိှပါ။

❑ အခနး် (၄) - Debug It! Handout ထဲမှာ ေဖာ်ြပထားတဲ ့Project Link ေတကွေန 

ဝင်ဖို့   ဒါမှမဟတ်ု အခနး် (၄) - Debug It! ထဲက Debug It! Program ေတကုိွ 

ဖွင့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ကူညီပါ။ “Look Inside” ခလတ်ုကုိ နှပ်ိပီး 

အမှားေတ ွရိှေနတဲ ့Program ကုိ စူးစမ်းေလလ့ာဖို့ ၊ ြပဿနာြဖစ်ေစတဲ ့

Code ကုိ စူးစမ်းကည့်ဖို့ နဲ ့ ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့အေြဖေတကုိွ 

စမ်းသပ်ကည့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။
❑ Debug It! Challenge တစ်ခုစီကုိ စမ်းသပ်ပီး Debug လပ်ုဖို့  

ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ ေရွးချယ်စရာ အေနနဲ ့ အမှားေတ ွ

ြပင်ဆင်ဖို့ တဲ ့Program အမှနေ်တ ွသိမ်းဆည်းဖို့  Scratch ထဲက Remix 

Function ကုိ ေကျာင်းသားေတ ွအသုံးြပုပါေစ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် Testing နဲ ့  Debugging အေတတွေ့အကံုေတကုိွ 

ြပနေ်တးွေစပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ ြပဿနာ ရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်းဆုိင်ရာ 

ချဉ်းကပ်နည်းေတကုိွ စုစည်းပီး တနး်လံးုဆုိင်ရာ Debugging 

နည်းနာများ စာရင်းတစ်ခု ြပုစုပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ြပဿနာက ဘာလဲ?

+ ဘယ်လိ ုေဖာ်ထုတ်နိင်ုခ့ဲလဲ?

+ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းခ့ဲလဲ?

+ တြခားေတမှွာေရာ ြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  မတညီူတဲ ့

ချဉ်းကပ်နည်းေတ ွရိှခ့ဲကလား?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ  Bugs (၅) ခုလံးုကုိ ေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲကလား? 

ဒီလိမုဟတ်ုရင် မေြဖရှင်းနိင်ုတဲ ့Program ေတမှွာ ပါတဲ ့

သေဘာတရားေတကုိွ သင်ဘယ်လိ ုြပနရှ်င်းြပမလဲ?

+ ဘယ်လိမုျ ို း  မတညီူတဲ ့Testing နဲ ့ Debugging နည်းနာေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတ ွသုံးခ့ဲကလဲ?

+

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က Conditionals (e.g., if), Operators (e.g., arithmetic, logical) 

နဲ ့ Data (e.g., variables, lists) ဆုိင်ရာေတမှွာ အကူအညီလိတဲု၊့ ဂရုတစုိက် 

ကပ်မတ်ေပးရမယ့် ေကျာင်းသားေတရိှွေနလား သိနိင်ုမယ့် 

အခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

အ
ခနး် (၄) လ

ပု်ေဆ
ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475634


အကူအည!ီ SCRATCH PROGRAM (၅) ခုလံးုကုိ Debug 

လပ်ုနုိင်ခ့ဲလား?

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ဘာေတ ွလွဲေချာ်ေနလဲ စစ်ေဆးပီး 

Debug It! Challenge (၅) ခုလံးုအတက်ွ အေြဖေတ ွရှာေပးရမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Program ထဲက ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့အမှားေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။
❑ မျက်ေြခမြပတ် ဆက်လပ်ုပါ။ ဒါက သင်ဘာေတ ွ

ကိုးစားလပ်ုပီးပီဆုိတာနဲ ့ ဘာဆက်လပ်ုရမယ်ဆုိတာ ေထာက်ြပဖို့  
အသုံးဝင် သတိေပးချက်တစ်ခု ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။

❑ သင့်အတက်ွ အလပ်ုြဖစ်တာ တစ်ခုခု ရှာမေတတွေ့မချင်း 

နးီစပ်သူတစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ့ ြပဿနာရှာေဖွြခင်းနဲ ့ ေြဖရှင်းြခင်း 

နည်းနာများကုိ မျှေဝနှုင်ိးယှဉ်ကည့်ပါ။

+ Script ေတမှွာ ရိှတဲ ့Block ေတအွေပါ် ညာဘက်ကလစ် ေထာက်နှပ်ိြခင်းြဖင့် 
Code Commentary များ ေရးပါ။ ဒါက တြခားသူေတ ွသင့်ရဲ့ မတညီူတဲ ့

Program အစိတ်အပုိင်းအမျ ိုးမျ ို းကုိ နားလည်လာနိင်ုေအာင် 

ကူညီေပးပါတယ်။
+ သင့်ရဲ့ Testing နဲ ့ Debugging ေလက့ျင့်မှုေတကုိွ အေဖာ်တစ်ေယာက်နဲ ့ 

ေဆွးေနးွကည့်ပါ – သင်သုံးတဲ ့နည်းနာေတနွဲ ့ တညီူတာေတနွဲ ့ 

ကဲွြပားတာေတကုိွ မှတ်စုချေရးပါ။ 

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!

❑ DEBUG IT! 4.1 http://scratch.mit.edu/projects/24271192

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch ေကာင်ေလးက Item အသစ်ေလးတစ်ခု ယူလိက်ုတိင်ုး 

“Inventory” list က Update ြဖစ်သွားမှာ  ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အခုက Laptop 

တစ်မျ ိုးပဲ ယူေနတယ်။ ဒါကုိ ဘယ်လိေုြဖရှင်းမလဲ?

❑ DEBUG IT! 4.2 http://scratch.mit.edu/projects/24271303

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch Cat ေလးက  အဝါေရာင် Gobo ေတ ွစုစည်းတာအတက်ွ 

၁၀ မှတ်ရမှာြဖစ်ပီး ပနး်ေရာင် Gobo ေတနွဲထိ့ရင် ၁၀ မှတ်ေလျာမှ့ာ  

ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေပမယ့် အဲဒီအတိင်ုး အလပ်ုမလပ်ုဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ ဒါကုိ 

ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းမလဲ?

❑ DEBUG IT! 4.3 http://scratch.mit.edu/projects/24271446

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch Cat ေလးက နပံါတ် ၁ ကေန ၁၀ အတင်ွး ခန ့မှ်နး်ရမှာပါ။ 

ဒါေပမယ့် ခန ့မှ်နး်တာမှာ တစ်ခုခု မှားယွင်းေနတယ်။ ဒါကုိ ဘယ်လိ ု

ေြဖရှင်းမလဲ?

❑ DEBUG IT! 4.4 http://scratch.mit.edu/projects/24271475

ဒီ Project မှာေတာ ့Scratch Cat ေလးက တင်းနစ်ေဘာလံးုကုိ ထိသွားတိင်ုး "# of hits" 

Display မှာ ၁ တိးုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ဒါေပမယ့် Scratch Cat ေလး ထိသွားတဲအ့ခါ "# of 

hits" က ၁ ထက်ပုိတိးုေနတယ်။ ဒါကုိ ဘယ်လိေုြဖရှင်းမလဲ?

❑ DEBUG IT! 4.5 http://scratch.mit.edu/projects/24271560

ဒီ Project မှာေတာ ့ Scratch Cat ေလးက အဝါေရာင် ေလးေထာင့်တံးုဆီ သွားဖို့  
ဝကင်္ခပါတစ်ခုကုိ ြဖတ်ေကျာ်ရမှာပါ။ ဒါေပမယ့် Scratch Cat ေလးက နရံံေတပွါ 
ေဖာက်သွားနိင်ုေနတယ်။ ဒါကုိ ဘယ်လိ ုေြဖရှင်းကမလဲ?

❑ အခနး် - ၄ Debug It! Studio ထဲ သွားပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475634/

❑ Studio ထဲက Five debugging challenge (၅) ခုအား တစ်ခုစီ 

စစ်ေဆးပီး Debug လပ်ုပါ။
❑ အေြဖကုိ ချေရးပါ။ ဒါမှမဟတ်ု အေြဖကုိ အမှားရိှေနတဲ ့

Program နဲ ့ ေရာသုံးကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ။

အမှားရှာပါ!

ဒါေတွ ပီးပီလား?

အကျပ်ရုိက်ေန

ပီလား

ေအးေဆးပါ! ဒါေတလွပုကည ့…်

http://scratch.mit.edu/projects/24271192
http://scratch.mit.edu/projects/24271303
http://scratch.mit.edu/projects/24271446
http://scratch.mit.edu/projects/24271475
http://scratch.mit.edu/projects/24271560
http://scratch.mit.edu/studios/475634/
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အခနး် (၅)

DIVING DEEPER

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင် ဒီနားေရာက်ပါပီ

ေလလ့ာထားတာ
ေနာက်တစ်ေကျာ့
အဆင့်ြမင့်သေဘာတရားများ
ြပင်ပကိရိယာများနှင့် ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း
လပ်ုေဆာင်ချက်ပုံစံနမူနာ
အမှားရှာတ့ဲ စိနေ်ခါ်မှု ဖနတီ်းြခင်း

၉၂
၉၄
၉၆
၁၀၀
၁၀၂
၁၀၆



THE “BIG IDEA”

အခနး် (၅) 

အကျဉ်းချ ံု း

သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေလလ့ာသူေတဟွာ
+ လက်ရိှ သင်ကားေရး ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတနွဲ ့ လိအုပ်ချက်ေတကုိွ 

ကုိယ်တိင်ုကုိယ်ကျ သိနိင်ုဖို့  အရင်က ေတတွေ့ ကံုခ့ဲတာေတ ွအေပါ် 
ြပနသုံ်းသပ်ရမယ်။

+ အရင်က စထားပီးတဲ ့Project တစ်ခုကုိ ဆက်ချ ဲ့လပ်ုြခင်းအားြဖင့် 
ကုိယ်ပုိင်အေရာ Project တစ်ခုကုိ ဖနတီ်းရမယ်။

+ Scratch နဲ ့ ြပင်ပေလာကုိ ဆက်သွယ်ေပးနိင်ုတဲ ့Hardware Extension 

အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်မယ်။
+ ေနာက်ဆုံးေပါ် Scratch Feature ေတ(ွ Video Sensing နဲ ့ ပုံတပွူားြခင်းလိမုျ ို း) 

ကုိ ေလလ့ာစူးစမ်းပီး ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ 

အေလအ့ထေတကုိွ ပုိကျွမ်းကျင်လာမယ်။ 

+ အြခားလေူတအွတက်ွ ေလလ့ာေရး အေတတွေ့အကံုေတ ွ

ဒီဇုိင်းဆဲွတာမျ ိုး လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ရမယ်။

+ ရှာေနတာ မေတတွေ့ဘူးလား? ဒီစာအပ်ုထဲမှာ ပါတဲ ့

ဘယ်လပ်ုေဆာင်ချက်မျ ို းကုိ မဆုိ သင်နဲ ့ သင့်စာသင်သားေတ ွ

လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် ေရာသုံး၊ ြပနယူ်သုံး၊ 
ြပနေ်တးွေတာနိင်ုပါတယ်။ 

+ ScratchEd Website မှာ သင်ကားေရးကဏ္ဍ တစ်ခုခုအတက်ွ အထူးြပု 
ဒီဇုိင်းချထားတဲ ့ သင်ကားမှု အစီအစဉ်ေတ၊ွ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတနွဲ ့ 

သင်ေထာက်ကူေတ ွရှာကည့်ပါ။: http://scratched.gse.harvard.edu

မှတ်စရာများ

THE “BIG IDEA”

ဒီလမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ု မတိင်ုခင်က မူထွက်လာပီးတဲေ့နာက်မှာ 

သင်ကားသူေတနွဲ ့ (သူတို့  ကူညီေပးေနတဲ ့ေလလ့ာသူေတ)ွက အရင် 

အခနး်ေတတွနုး်က သူတို့ဖနတီ်းခ့ဲတဲ ့Project ေတနွဲ ့ အကံဉာဏ်ေတကုိွ 

ချ ဲ့ထွင်ဖို့ ၊ မီေအာင် လိက်ုလပ်ုဖို့ နဲ ့ ြပနေ်နနွှေးဖို့  အချနိပုိ်လိတုယ်ဆုိပီး 

တညီူတဲ ့ေဝဖနခ်ျက်ေတ ွေပးခ့ဲကပါတယ်။ ဒါကုိ တံု့ ြပနတဲ်အ့ေနနဲ ့ 

ကျွနေ်တာ်တို့ေတ ွ“Diving deeper” အခနး်ကုိ ထည့်ေပါင်းထည့်ခ့ဲတာပါ။

အဆင့်ြမင့် သေဘာတရားေတနွဲ ့ ေလက့ျင့်မှုေတကုိွ ေရှ့ဆက်လပ်ုတာပဲ 

ြဖစ်ြဖစ်၊ အရင်က ေတတွေ့ ကံုခ့ဲပီးတာေတကုိွ ြပနေ်နနွှေးတာပဲ ြဖစ်ြဖစ်၊ ဒါက 

ေလလ့ာသူေတအွတက်ွ ေလးေလးနက်နက် ေတးွဖို့ နဲ ့ သုံးသပ်ချနိဆ်ဖို့  
အခွင့်အေရး တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ ဘာေတကွ ြဖစ်နိင်ုတာထက် 

မရှင်းမလင်း ြဖစ်ေစလဲ? Scratch အေကာင်း ဘာေတ ွသိချင်ေနေသးလဲ? 

အြခားသူေတ ွအေနနဲ ့ ဘယ်လိကူုညီသင့်လဲ၊ ပီးေတာ ့သူတို့ကေရာ 

ဘယ်လိြုပနကူ်ညီသင့်ကလဲ?

သင့်အတက်ွလည်း ဒါဟာ တညီူတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွအေပါ် 
အာရုံစုိက်နိင်ုဖို့ နဲ ့ သုံးသပ်နိင်ုဖို့  အခွင့်အေရးေကာင်းတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဘာေတကွ သင့်ကုိ အံအ့ားသင့်ေစခ့ဲလဲ။ ဘာေတကွ စိတ်မသက်မသာ 

ြဖစ်ေစလဲ? ေနာက်အေခါက်ေတမှွာ ဘာေတ ွကဲွြပားေအာင် 

လပ်ုကည့်ချင်လဲ? ဘာေကာင့်များလဲ?

+ video sensing

+ cloning

+ peer interviews

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

+ hardware 

+ extensions

http://scratched.gse.harvard.edu


ပီးခ့ဲတဲ ့အခနး် (၃) ခနး်မှာလိ ုပုံစံတစ်ခုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အမျ ိုးအစားတစ်ခုထဲ 

အေပါ် အထူးြပုတာမျ ိုးမဟတ်ုဘဲ ဒီအခနး်ကေတာ ့အရင်က 

လပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ ြပနသုံ်းသပ်ေတးွေတာဖို့  ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီအခနး်မှာ 

ပါဝင်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကွ အထူးသြဖင့် လိက်ုေလျာညီေထွမှုရိှပီး 

စိနေ်ခါ်မှုေတ၊ွ ချ ဲ့ထွင်နိင်ုမှုစွမ်းရည်ေတနွဲ ့ မွမ်းမံြပုြပင်နိင်ုမှု 
အေလအ့ထေတကုိွ ြပနေ်နနွှေးေပးြခင်းအားြဖင့် Creative Computing ကုိ 

ထဲထဲဝင်ဝင် ပုိသိလာေစပါတယ်။

ေကျာင်းသားေတကုိွ အရင်ကလပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ ြပနကည့်ဖို့  ဖိတ်ေခါ် ပီး 

Know Want Learn activity က သင်ကားေရး ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတကုိွ ကုိယ်တိင်ု 

လပ်ုေဆာင်ကည့်ေစတာနဲ ့ စတင်လိက်ုပါ။

အဲဒီေနာက်မှာ ဆက်လပ်ုမယ့် လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွေရွးချယ်ြခင်းအားြဖင့် 
Scratch ကုိ ထဲထဲဝင်ဝင်ေလလ့ာေစဖို့  တိက်ုတနွး်ပါ။

ဘာေတ ွသိထားလဲ? 

ဘာေတ ွသိချင်လဲ? 

ဘာေတ ွသင်ယူခ့ဲရလဲ?

ေလလ့ာထားတာ၊ 
သိထားတာ၊ 

ထပ်သိလိတုာေတွ

အရင်က Project တစ်ခုကုိ 

ေရာေနှာသုံးကည့်၊ 

ေကျာ်ထားခ့ဲတဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုခု

စီ ြပနသွ်ား ဒါမှမဟတ်ု 

အသစ်တစ်ခုခု ေလလ့ာဖို့  

သင့်ကုိယ်သင် စိနေ်ခါ်ပါ။

ေနာက်တစ်
ေကျာ့

Scratch အသုံးြပု 

ဖနတီ်းမှုေတကွ 

ဖနသ်ားြပင်ေပါ်မှာပဲ 

လပ်ုေဆာင်နိင်ုတာ 

မဟတ်ုပါဘူး။

ြပင်ပကိရိယာမျာ
◌းနှင့် ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း

အြခားသူေတ ွ

လပ်ုကည့်နိင်ုမယ့် 

သင်ယူေရး 

အေတတွေ့အကံုတစ်ခုကုိ 

ဒီဇုိင်းဆဲွကည့်ပါ။

လပ်ုေဆာင်ချ

က် ပုံစံနမူနာ

အဆင့်ြမင့် 
သေဘာတရားများ

Video Sensing

ဒါမှမဟတ်ု 

ပုံတပွူားတာကုိ 

ေလလ့ာနိင်ုမယ့် Project 

တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။

ကုိယ်ပုိင်  Debug It! 

Program တစ်ခု ဖနတီ်းပီး 

အြခားသူေတ ွ

ေြဖရှင်းနိင်ုလား 

ကည့်ပါ။

အမှားရှာတ့ဲ 

စိနေ်ခါ်မှု 

ဖနတီ်းြခင်း

ကဏ္ဍ (၂)ကဏ္ဍ (၁) ကဏ္ဍ (၃) ကဏ္ဍ (၅)ကဏ္ဍ (၄)

ကုိယ်ပုိင်စွန ့စ်ားခနး် ေရွးချယ်ြခင်း 

ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း



❑ ကုိယ်တိင်ုေလလ့ာပီး လပ်ုရမယ့် ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့လက်ရိှ 

သူတို့ နားလည်ထားတာေတကုိွ ြပနလ်ည် သုံးသပ်ကရမှာပါ။ ဒါအ့ြပင် 

စိတ်ဝင်စားမှုေတေွပါ် မူတည်ပီး ဗဟသုုတအသစ်ေတ ွစုေဆာင်းရပါမယ်။ 

အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Know 

Want Learn Worksheet ေလးကုိ ထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတ ွသိထားပီးသားအရာေတွ ြပနေ်တးွေစပီး Scratch and 

Creative Computing နဲပ့တ်သက်ပီး ဘာထပ်သိချင်လဲ ေမးပါ။ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်ေတထဲွက အေပါ်နှစ်ခုကုိ ဒီဇုိင်းဂျာနယ် 

ဒါမှမဟတ်ု Know Want Learn Self-assessment Worksheet အသုံးြပုပီး ေြဖေစပါ။ 

အဲဒီေနာက်မှာ ေကျာင်းသားေတကုိွ “ဘာေတသိွချင်လဲ?” ေမးခွနး်ရဲ့ 

အေြဖေတအွေပါ် မူတည်ပီး ေလလ့ာဖို့  စိတ်ဝင်စားတဲအ့ရာေတ ွ

ရှာေဖွနိင်ုေအာင် အချနိေ်ပးပါ။ ေနာက်ဆုံးမှာေတာ ့တတိယနဲ ့ 

စတတု္ထ ေမးခွနး်ေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ ဒီဇုိင်းဂျာနယ် ဒါမှမဟတ်ု Know Want Learn 

Worksheet အသုံးြပု ေြဖေစပါ။ 

❑ သူတို့ ရဲ့ ြပနလ်ည်ေတးွေတာ သုံးသပ်တာေတနွဲ ့ ေလလ့ာဖို့  

စိတ်ဝင်စားတဲအ့ရာေတ ွမျှေဝဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ေဖးမပါ။ 

အချင်းချင်း အင်တာဗျူးေစဖို့  အကံြပုပါတယ်။ ဆုိလိတုာက 

နှစ်ေယာက်တစ်တွဲ တွဲေပးပီး တစ်ေယာက်တစ်လှည့်စီ သူတို့ ရဲ့ 

ေတးွေတာမှု အဆင့်ဆင့်၊ ကုိယ်ပုိင်ရှာေဖွ ေလလ့ာနည်းေတနွဲ ့ 

သုေတသနေတကုိွ ေမးြမနး်ေစြခင်းမျ ို းပါ။ 

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ အရင်က လပ်ုခ့ဲတဲ ့Project ေတနွဲ ့ အေတတွေ့အကံုေတကုိွ 

ြပနသုံ်းသပ်ပီး ြဖစ်မယ်။ 

+ ဗဟသုုတေတနွဲ ့ သင်ယူမှုေမျှာ်မှနး်ချက်ေတကုိွ 

ကုိယ်တိင်ုေရွးချယ် ချမှတ်နိင်ုမယ်။
+ ကုိယ်တိင်ု ရှာေဖွေလလ့ာ လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် 

ေလလ့ာမှုဆုိင်ရာ ကုိယ်ပုိင် စိတ်ဝင်စားမှုေတကုိွ ရှာေဖွပီး 

ြဖစ်မယ်။

❑ Know Want Learn worksheet

❑ Scratch Wiki

http://wiki.scratch.mit.edu

❑ Scratch Discussion Forums

http://scratch.mit.edu/discuss

❑ Scratch FAQ

http://scratch.mit.edu/info/faq

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘာေတသိွထားလဲ?

+ ဘာေတ ွသိချင်လဲ?

+ ဘာေတသွင်ယူခ့ဲကလဲ?

+ သိချင်တာကုိ စူးစမ်းေလလ့ာဖို့  ဘာနည်းနာေတ ွသုံးခ့ဲလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ သူတို့ သိချင်ေနတာေတကုိွ သင်ယူနိင်ုခ့ဲလား? 

+ ဘယ်လိရုင်းြမစ်ေတနွဲ ့ နည်းနာေတ ွသူတို့  အသုံးြပုခ့ဲကလဲ? 

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ေလလ့ာထားတာ၊ 

သိထားတာ၊

ထပ်သိလိတုာေတွ
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ သုေတသနေတ ွလပ်ုတဲအ့ခါ 
ဗဟသုုတြပည့်စုံတဲ ့သူေတဆီွက အကူအညီယူတာ၊ မိသားစုဝင်ေတနွဲ ့ 
သူငယ်ချင်းေတကုိွ ေမးခွနး်ထုတ်တာ၊ ဒါမှမဟတ်ု Scratch Discussion 

Forum ေတမှွာ Post တင်ပီး ေမးခွနး်ေမးတာလိမုျ ို း၊ ရင်းြမစ်အသစ်ေတ ွ

ရှာေဖွအသုံးြပုတာမျ ိုးေတ ွလပ်ုေစပါ။ 

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://wiki.scratch.mit.edu
http://scratch.mit.edu/discuss
http://scratch.mit.edu/info/faq


အမည:်    ____________________________________________________

Creative Computing နဲ ့ Scratch အေကာင်း သင် ဘာေတသိွထားပါသလဲ? ထပ်ပီး ဘာေတသိွချင်လဲ? 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ကေတာ ့Scratch ရဲ့ ဘယ်လိအုပုိင်းေတ ွေလလ့ာရတာ ကိုက်လဲ (ဘာေတသိွထားလဲ) 

ဆုိတာနဲ ့ ဘယ်လိအုပုိင်းေတ ွဆက်ေလလ့ာချင်လဲ (ဘာေတ ွထပ်သိချင်လဲ) သိနိင်ုဖို့  အခွင့်အေရးတစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။ သင် ဘာေတ ွထပ်သိချင်တယ်ဆုိတာ စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုဖို့ နဲ ့ ေတတွေ့ရိှချက်ေတ ွ(ဘာေတ ွ

သင်ယူခ့ဲရလဲ?) ကုိ မျှ ေဝဖို့  သင့်အနးီဝနး်ကျင်က မတကဲွူြပားတဲ ့ရင်းြမစ်အမျ ိုးမျ ို းကုိ အသုံးြပုပါ။ 

TIPS & TRICKS

ဘာေတွ သိထားလ?ဲ
အခုထိ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲပီးတဲ ့ဒီဇုိင်း အေတတွေ့အကံုေတကုိွ ြပနသုံ်းသပ်ဆင်ြခင်ကည့်ပီး Scratch နဲ ့ Creative computing အေကာင်း 

သင်သိထားတာေတ ွချေရးပါ။ 

ဘာေတွသိချင်လ?ဲ
သင့်ရဲ့ ကုိယ်ပုိင်စိတ်ဝင်စားမှုေတေွပါ် မူတည်ပီး ထပ်သိချင်တဲ ့အရာေတကုိွ စာရင်းြပုစုပါ။ 

အေပါ်မှာ ချေရးခ့ဲတဲစ့ာရင်းထဲက အရာေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာနိင်ုဖို့  ရင်းြမစ်ေတ ွစုေဆာင်းပါ။ သင့်စူးစမ်းေလလ့ာခ့ဲမှုကေန 

သင်ယူခ့ဲရတာေတကုိွ ြပနလ်ည်မျှေဝေပးပါ။

ေလလ့ာထားတာ၊ 

သိထားတာ၊ 

ထပ်သိလိတုာေတွ

ဘာေတွ သင်ယူခ့ဲကလ?ဲ



ေနာက်တစ်ေကျာ့ ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ

+ အရင်က လပ်ုခ့ဲပီးတာေတကုိွ ကုိယ်တိင်ု 

ြပနေ်ရာေနှာသုံးကည့်ဖို့  အခွင့်အေရး ရရိှပီး ြဖစ်ပါမယ်။ 

ဒါမှမဟတ်ု အရင်က မပီးေသးဘဲ ေကျာ်ထားခ့ဲတဲ ့

အခနး်တစ်ခုခုက လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွလပ်ုပီး 

အချနိကု်နဆုံ်းေစနိင်ုပါတယ်။

❑ Units 0-5 handouts

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဒီ Project ဒါမှမဟတ်ု လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ လပ်ုကည့်ဖို့  ဘာလို့  
ေရွးချယ်ခ့ဲတာလဲ?

+ အချနိပုိ်ရရင် ဘာေတ ွလပ်ုမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Self-remix ေတ ွဖနတီ်းကလား ဒါမှမဟတ်ု 

လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွပဲ ဆက်လပ်ုေနကလား? 

+ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ ့ စပ်လျဉ်းပီး ဘာေတ ွ

သင်ယူလိက်ုရလဲ?

+ ေကျာင်းသားေတအွေနနဲ ့ ထပ်ေဆာင်းအေထာက်အပ့ံေတ ွဘာေတ ွ

လိအုပ်မလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

❑ ေရွးချယ်စရာအေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  အခနး် ၀-၅ 

အထိ Activity Handout ေတ ွထားရိှပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

(၁)       အရင်က Project တစ်ခုအေပါ် Self-remix တစ်ခု 

ဖနတီ်းြခင်းအားြဖင့် ြပနေ်တးွေတာ၊ ချ ဲ့ထွင်တာေတ ွလပ်ုတာ: 

တစ်ေယာက်ေယာက်ရဲ့ ကုိယ်ပုိင် Project ကုိ ေရာသုံးတာမျ ိုးပါ။ 

(၂) မပီးဘဲ ေကျာ်ထားခ့ဲတဲ ့အေရှ့အခနး် တစ်ခုခုက 

လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုကုိ ြပနကည့်ပီး လပ်ုေဆာင်ကည့်တာမျ ိုးေတ ွ

လပ်ုဖို့ အတက်ွ ကုိယ်ပုိင်အချနိေ်ပးပါ။ 

❑ သူတို့ ရဲ့ Self-remix ေတ ွဒါမှမဟတ်ု လပ်ုေဆာင်ချက်ရလဒ်ေတကုိွ 

တစ်ေယာက်နဲတ့စ်ေယာက် မျှေဝဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ တိက်ုတနွး်ပါ။ 

နှစ်ေယာက်တစ်တွဲ ဒါမှမဟတ်ု ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပလပ်ုဖို့  
အကံေပးပါတယ်။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ အရင်က လပ်ုခ့ဲပီးတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွအေပါ် ြပနသုံ်းသပ်နိင်ုဖို့  
သူတို့ ရဲ့ ဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတနွဲ ့ Scratch Profile ေတ ွြပနကည့်ဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ်ပါ။ 

+ အကံဉာဏ်ေတ ွရလာေအာင် အခနး် - ၁  က My Studio Inspiration Project 

ေတ ွြပနကည့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ တိက်ုတနွး်ပါ။

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________





❑ ဥပမာေပးဖို့  အဆင့်ြမင့်သေဘာတရားေတ၊ွ နမူနာ Video Sensing ေတနွဲ ့ 
ပုံတပွူားနမူနာ Studio ေတ ွြပပီး Video Sensing နဲ ့ ပုံတပွူားြခင်းေတကုိွ 

ထိနး်ချုပ်တဲ ့Block ေတနွဲ ့ ရင်းနှးီကျွမ်းဝင်လာဖို့  ကူညီပါ။ 

အချနိပုိ်ေသးတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုမယ့် Advanced 

Concepts Handout ထားရိှပါ။ 

❑ အဆင့်ြမင့် သေဘာတရားေတ ွ(Video Sensing, Cloning) နဲ ့ ပတ်သက်ပီး 

တစ်ခုထက်မက စမ်းသပ်ေလလ့ာနိင်ုတဲ ့Project တစ်ခု ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  
နမူနာ Program ေတကွ Code ေတေွလလ့ာဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ 

❑ သူတို့ ရဲ့ စူးစမ်းေလလ့ာမှုေတအွေကာင်း တြခားသူေတနွဲ ့ မျှေဝဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။ ဒီဇုိင်းသရုပ်ြပ Presentation ေတ ွ

လပ်ုဖို့  အကံေပးပါတယ်။ အချနိပုိ်တဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတရဲွ့  Project 

ေတကုိွ  Advanced Concepts Studio ဒါမှမဟတ်ု  Class Studio ထဲ 

ထည့်ထားခုိင်းပါ။ 

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Video Sensing နဲ ့ ပုံတပွူားတာကုိ ေလလ့ာနိင်ုမယ့် Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းြခင်းအားြဖင့် Events, Parallelism, Data ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ 

သေဘာတရားေတမှွာ ကျွမ်းကျင်လာပီး Experimenting and 

Iterating, Testing and Debugging, Reusing and Remixing, Abstracting and 

Modularizing ဆုိင်ရာ အေလအ့ထေတနွဲ ့ ရင်းနှးီလာမှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

အဆင့်ြမင့်

သေဘာတရားများ

❑ Advanced Concepts studio

http://scratch.mit.edu/studios/221311

❑ Video Sensing handout

❑ Video Sensing examples studio

http://scratch.mit.edu/studios/201435

❑ Cloning handout

❑ Cloning examples studio

http://scratch.mit.edu/studios/201437

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘယ်လိ ုအဆင့်ြမင့် သေဘာတရား(များ) ကုိ ေလလ့ာဖို့  ေရွးချယ်ခ့ဲလဲ?

+ ေရွးချယ်ထားတဲ ့သေဘာတရားေတကုိွ ေလလ့ာနိင်ုမယ့် 

သင့်နည်းနာက ဘာလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတဟွာ အဆင့်ြမင့် သေဘာတရား(များ) တစ်ခုထက်မက 

ပုိမုိေလလ့ာေစနိင်ုခ့ဲလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Video Sensing Feature ကုိ ေလလ့ာချင်တဲ ့ေကျာင်းသားေတကွေတာ ့

Webcam ပါတဲ ့ကွနပ်ျူတာတစ်လံးု လိအုပ်ပါမယ်။
+ Backpack Tool နဲ ့ နမူနာ Project ေတထဲွက Code ေတယူွသုံး၊ 

ေရာသုံးနိင်ုတယ်ဆုိတာ ေကျာင်းသားေတကုိွ အသိေပးပါ။ 

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/221311
http://scratch.mit.edu/studios/201435
http://scratch.mit.edu/studios/201437




ဗီဒီယုိအာရုံခံြခင်း
သင့်ရဲ့ SCRATCH PROJECT မှာ ဗီဒီယုိအာရုံခံြခင်းကုိ 

ဘယ်လိအုသုံးြပုနုိင်မလ ဲ?

Webcam တစ်ခု အသုံးြပုပီး သင့်ရဲ့ Scratch Project 

ေတကုိွ တံု့ ြပနေ်ဆာင်ရွက်မှု ြမင့်မားေအာင် 

လပ်ုနိင်ုတာ သင်သိပါသလား? Video Sensing Feature 

ကုိ ထပ်သုံးလို့ရမယ့် Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းြခင်းအားြဖင့် အခုလိ ု အဆင့်ြမင့် Scratch 

သေဘာတရားကုိ စူးစမ်းေလလ့ာလိက်ုပါ။ 

ဒီက စလပ်ုပါ
❑ ရိှနှင့်ပီး Scratch project ကုိ ဖွင့်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု Video Sensing 

ေပါင်းထည့်ဖို့  Project အသစ်တစ်ခု ဖွင့်လိက်ုပါ။ 

❑ Extensions ေပါ် နှပ်ိပါ။
❑ Video Sensing ကုိ နှပ်ိပါ။
❑ Sensing Category ထဲက Video Sensing ေအာက်က Block ေတကုိွ 

ေလလ့ာပါ။
❑ Blocks ေတကုိွ သုံးပီး Video on, Turn video, Set video Transparency 

ေတ ွရလာဖို့  စမ်းသပ်ကည့်ပါ။

❑ သင့် Webcam နဲ ့ ချတ်ိသုံးနိင်ုတာ ေသချာပါေစ! Turn video ကုိ Block ေတနွဲ ့ သုံးကည့်ပါ။
❑ လမ်းေပျာက်ေနသလိ ုခံစားရပီလား? ကိစ္စမရိှပါဘူး။ Video Sensing Studio ထဲဝင်ပီး Video 

Block ေတ ွဘယ်လိသုံုးကလဲ သိနိင်ုဖို့  အချုိ့သူေတရဲွ့ Project ေတကုိွ ေလလ့ာပါ။ 

ဒါမှမဟတ်ု Video Sensing အေကာင်း ပုိေလလ့ာနိင်ုဖို့  Tips Window ကုိ သုံးပါ။ 

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

+ သင့် Project ကုိ Advanced Concepts Studio ထဲထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/221311

+ သင့်အရင်က Project တစ်ခုထဲ Video Sensing 

ထည့်ကည့်ပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီပါ!
+ Video Sensing Studio ထဲမှာ ရိှေနတဲ ့Project တစ်ခုနဲ ့ 

ေရာေနှာသုံးကည့်ပါ။

http://scratch.mit.edu/studios/221311


ဒီကစလပ်ုပါ
❑ ရိှနှင့်ပီး Scratch Project ကုိ ဖွင့်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု ပုံတပွူားြခင်း 

ေပါင်းထည့်ဖို့  Project အသစ်တစ်ခု ဖွင့်လိက်ုပါ။ 

❑ Control Category ထဲက ပုံတပွူားြခင်းအတက်ွ Block ေတကုိွ 

ေလလ့ာပါ။
❑ သင့် Sprite ေလးရဲ့ ပုံတေူတ ွဖနတီ်းနိင်ုမယ့် Block ေတကုိွ 

စမ်းသုံးပါ။ သင့်ပုံတပွူားထားတဲ ့Sprites ေလးရဲ့ 
လပ်ုေဆာင်မယ့် အြပုအမူေတကုိွ သတ်မှတ်ပါ။

❑ ပုံတပွူားတာ အဆင်မေြပတာမျ ိုး ြဖစ်ရင် မူလ Sprite ေနရာတကျ ရိှမရိှ စစ်ေဆးပါ။ မူလ 

Sprite ေလးေပါ် ပုံတပွူားထားတာေလးက ထပ်ေနတာမျ ိုး ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။ မူလ Sprite နဲ ့ 
ပုံတပွူားထားတာကုိ မတတဲူ ့ေနရာေတဆီွ ေရွ့ဖို့  Program ေရးပါ။ ဒါမှ သူတို့ ကုိ 

ကဲွကဲွြပားြပား ြမင်နိင်ုမှာ ြဖစ်ပါတယ်။
❑ လမ်းေပျာက်ေနပီလား? ကိစ္စမရိှပါဘူး။ Cloning Studio ထဲမှာ ပုံတပွူားြခင်းေတ ွ

ဘယ်လိသုံုးလဲ သိနိင်ုဖို့  Project တချုိ့ကုိ စူးစမ်ကည့်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု Clone Block အေနနဲ ့ 
Create Clone နဲ ့ When I start ကုိ ပုိေလလ့ာကည့်ဖို့  Tip Window မှာ ရှာကည့်ပါ။

+ သင့် Project ကုိ Cloning Studio ထဲထည့်ပါ: 
        http://scratch.mit.edu/studios/201437

+ လပ်ုပီးခ့ဲတဲ ့Project ေတထဲွက တစ်ခုမှာ ပုံတပွူားတာ 

စမ်းသုံးကည့်ပါ။!

+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ!
+ Cloning Studio ထဲက Project တစ်ခုနဲ ့ ေရာသုံးပါ။

ပုံတူပွားြခင်း
သင့်  SCRATCH PROJECT ေတွမှာ 

ပုံတူပွားြခင်းကုိ ဘယ်လိအုသုံးြပုနုိင်မလ?ဲ

ပုံတပွူားြခင်း (Cloning) ဆုိတာက တညီူတဲ ့Sprite ေတကုိွ 

အများကီး ပွားယူနိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းတစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။ အရာဝတ္ထ ုေတ ွအများကီး 

ဖနတီ်းနိင်ုဖို့ နဲ ့ အသုံးဝင် Effect ေတကုိွ Project 

တစ်ခုထဲထည့်ဖို့  အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။ ပုံတပွူားြခင်း 

Feature ကုိ ထည့်သုံးထားတဲ ့Project တစ်ခု 

ဖနတီ်းြခင်းအားြဖင့် အဆင့်ြမင့် Scratch 

သေဘာတရားေတကုိွ ေလလ့ာပါ။

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

http://scratch.mit.edu/studios/201437


❑ (အေရးကီးပါတယ်: ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ဟာ Hardware ထုတ်ကုန ်တစ်ခု 

ဒါမှမဟတ်ု တစ်ခုထက်မက အသုံးြပုနိင်ုဖို့  လိပုါတယ်) Scratch ကုိ 

တြခားနည်းပညာေတအွြပင် LEGO WeDo, MaKey MaKey နဲ ့ PicoBoard 

အပါအဝင်ြဖစ်တဲ ့Hardware Extensions ေတနွဲ ့ ချတ်ိဆက်နိင်ုမယ့် 

နည်းလမ်းေတနွဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ 

အချနိပုိ်ေနတဲအ့ခါ How can I connect Scratch with other technologies? ဗီဒီယုိ 

စုစည်းမှုထဲက နမူနာေတ ွြပပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ၂-၄ ေယာက် ပါဝင်တဲ ့အပ်ုစုငယ်ေတ ွခဲွပါ။ 

လက်လှမ်းမီနိင်ုတဲ ့Hardware Extension တစ်ခု ဒါမှမဟတ်ု 

တစ်ခုထက်မက အသုံးြပုပီး ြပင်ပေလာကက ကိရိယာ တစ်ခုခုနဲ ့ 
ေပါင်းထည့်နိင်ုမယ့် Scratch Project တစ်ခု ဖနတီ်းဖို့  အချနိေ်ပးပါ။

❑ အပ်ုစုတစ်ခုစီကုိ သူတို့ ရဲ့ ဖနတီ်းမှုေတ ွမျှေဝခုိင်းပါ။ Gallery Walk 

ဒါမှမဟတ်ု Feedback Fair လပ်ုဖို့  အကံေပးပါတယ်။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Scratch ထဲက ဒီဂျစ်တယ်ကမ္ဘာကီးကုိ ြပင်ပေလာကနဲ ့ 

ချတ်ိဆက်ေပးနိင်ုမယ့် Extension အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး 

ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

ြပင်ပကိရိယာများ

နှင့် ချ ဲ့ ထွင်ြခင်း

❑ LEGO WeDo construction set 

http://bit.ly/LEGOWeDo

❑ MaKey MaKey

http://makeymakey.com

❑ PicoBoard 

https://www.sparkfun.com/products/10311

❑ How can I connect Scratch with other technologies? videos: 

http://bit.ly/hardwareandextensions

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဘယ် Hardware ဒါမှမဟတ်ု Extension ကုိ စူးစမ်းေလလ့ာခ့ဲလဲ?

+ ဒီဂျစ်တယ်ပုိင်းနဲပ့စ္စည်းေတကုိွ ဘယ်လိြုပနေ်ပါင်းခ့ဲလဲ?

+ ဘာေတ ွခက်ခဲခ့ဲလဲ?

+ ဘာေတ ွအံအ့ားသင့်ခ့ဲရလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲမှုမှာ ဒီဂျစ်တယ်ပုိင်းနဲ ့ စက်ပုိင်း ပစ္စည်းေတ ွရိှကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ အပ်ုစုလိက်ု လပ်ုပါ။ LEGO WeDo နဲ ့ Scratch ကုိ 

သုံးပီး ေကျာင်းသားေတကုိွ အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပီး Rube Goldberg 

machine ထဲကလိ ုလပ်ုကည့်ပါ။ ဒီဗီဒီယုိထဲမှာ နမူနာတစ်ခု ကည့်ပါ:
http://bit.ly/ScratchChainReaction

+ More Blocks category in the Scratch project editor ထဲက More Blocks category 

ေအာက်က Add an extension  ခလတ်ုကုိ နှပ်ိပီး Hardware Extension ေတကုိွ 

ထိနး်ချုပ်နိင်ုတဲ ့Scratchy Block ေတကုိွ Activate လပ်ုပါ။

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://bit.ly/LEGOWeDo
http://makeymakey.com
https://www.sparkfun.com/products/10311
http://bit.ly/hardwareandextensions
http://bit.ly/ScratchChainReaction




❑ သင့်လိ ုသင်ကားေပးသူ  ေနရာကေန  အေတတွေ့အကံုေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတ ွသိရိှလာပါေစ။ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖနတီ်းဖို့ ၊ 

ေရာေနှာဖို့ နဲ ့ လပ်ုေဆာင်ချက် တစ်ခု ဒါမှမဟတ်ု အြခားသူေတရဲွ့ Creative 

Computing ဆုိင်ရာ စူးစမ်းေလလ့ာမှုေတကုိွ အေထာက်အကူြဖစ်ေစနိင်ုမယ့် 

သင်ေထာက်ကူမျ ိုး ြပနေ်တးွေတာကည့်ဖို့  စိနေ်ခါ်ပါ။ အချနိပုိ်ေနတဲအ့ခါ 

ပုိပီးအေထာက်အကူ ြဖစ်ေစဖို့  Activity Design Handout ထားရိှေပးပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ေတးွေတာဖို့ နဲ ့ ဆနး်သစ်တဲ ့ေလလ့ာေရး 

အေတတွေ့အကံုအမျ ိုးမျ ို းေတွ ြပနေ်တးွကည့်ဖို့   ကူညီေပးပါ။ 

အချနိပုိ်တဲအ့ခါ လမ်းညနွှေနစ်ာအပ်ုထဲက နမူနာ Project  အကံေတနွဲ ့ 

လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ ြပနကည့်ဖို့  ဒါမှမဟတ်ု Scratch Cards 

သင်ေထာက်ကူနဲ ့ အတယူုနိင်ုဖို့  Scratch Design Studio List ေတ ွ

စူးစမ်းကည့်ကဖို့  အားေပးပါ။ အဲဒီေနာက်မှာ ကုိယ်ပုိင် သင်ယူေရး 

လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု သင်ေထာက်ကူ ဒီဇုိင်းချဖို့  အချနိေ်ပးလိက်ုပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွဒါမှမဟတ်ု 

သင်ေထာက်ကူေတ ွစမ်းသပ်ဖို့  အခွင့်အေရးေပးပါ။ အဲဒီအရာေတကုိွ 

မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းေတနွဲ ့ မျှေဝဖို့  တိက်ုတနွး်ကည့်ပါ။ ဒါမှမဟတ်ု အြခား 

တနး်ခဲွေတ၊ွ ကလပ်ေတနွဲ ့ ပဲွေတမှွာ ြပနပိ်ု့ ချလမ်းညနွှေနေ်ပးဖို့  ဖိတ်ေခါ်ပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ 

ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် 

ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ အြခားသူေတ ွScratch နဲ ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

တီထွင်နိင်ုမှုေတအွေကာင်း ပုိမုိေလလ့ာနိင်ုဖို့  အေထာက်အပ့ံေတ ွ

ြဖစ်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ သင်ေထာက်ကူေတ ွ

ဒီဇုိင်းေရးဆဲွတတ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

လပ်ုေဆာင်ချက်
ပုံစံနမူနာ

❑ Activity Design handout

❑ Scratch Cards

http://scratch.mit.edu/info/cards

❑ Scratch Design Studio list

http://scratch.mit.edu/users/ScratchDesignStudio/

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့်ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးပီး ဘယ်သူ့ကုိ ဆနး်စစ်ေစမလဲ
+ သင့်ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက် (သို့ ) သင်ေထာက်ကူေတကွေန လေူတ ွ

ဘာေတ ွေလလ့ာနိင်ုဖို့  ေမျှာ်လင့်လဲ?

+ ေလလ့ာသူေတ ွအေနနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွလပ်ုတာ ဒါမှမဟတ်ု 

သင်ေထာက်ကူေတ ွသုံးတဲအ့ခါ ဘယ်လိစိုနေ်ခါ်မှုေတ ွ

ေတတွေ့ ကံုရနိင်ုလဲ? သူတို့ေတ ွဒီလိစိုနေ်ခါ်မှုေတ ွကုိင်တယ်ွတတ်ဖို့  
သင် ဘယ်လိကူုညီေပးနိင်ုမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတ ွဖနတီ်းထားတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက် (သို့ ) 
သင်ေထာက်ကူက Creative Computing ကုိ မိတ်ဆက်တာ ဒါမှမဟတ်ု 

ေလလ့ာတာကုိ အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစလား? 

ဘယ်လိေုဝဖနသုံ်းသပ်မှုေတ ွေပးချင်လဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

 (၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

+ အြခားသူေတ ွေလလ့ာတာကုိ ကူညီေပးဖို့  စိတ်ဝင်စားြခင်းက 

ေကျာင်းသားေတကုိွ စာသင်ခနး်တင်ွး ဒါမှမဟတ်ု ေကျာင်းဆင်းချနိ၊် 
ထမင်းစားနားချနိ ်ြပုလပ်ုတဲ ့Scratch Club အတက်ွ ရွယ်တသူက်တ ူ

နည်းြပေတ ွြဖစ်လာေစနိင်ုပါတယ်။  

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

http://scratch.mit.edu/info/cards
http://scratch.mit.edu/users/ScratchDesignStudio/


အမည:်    _________________________________________________

တြခားသူေတ ွScratch နဲ ့ Creative Computing အေကာင်း ပုိသိလာေအာင် သင်ဘာေတ ွကူညီနိင်ုမလဲ? တြခားသူေတ ွ

Scratch အေကာင်း ေလလ့ာနိင်ုမယ့် လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ဒီဇုိင်းဆဲွပါ။ ကွနပ်ျူတာ မလိတဲု ့လပ်ုေဆာင်ချက် 

(Creature Construction လိမုျ ို း)၊ Project ဆုိင်ရာ အကံဉာဏ်ေတ ွ(Build-a-Band လိမုျ ို း) ဒါမှမဟတ်ု စိနေ်ခါ် တဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက် (Debug It! လိမုျ ို း) လည်း ြဖစ်နိင်ုပါတယ်။ လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု Handout အသစ်ေတေွတာင် 

လပ်ုကည့်လို့  ရပါတယ်! ေအာက်မှာ ေပးထားတဲ ့ေမးခွနး်ေတကုိွ စဉ်းစားကည့်ပီး အေသးစိတ် လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  
လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု Handout Planners ေတ ွသုံးပါ။

TIPS & TRICKS

ဒါက ဘယ်သူ့အတွက်လ?ဲ

ပရိတ်သတ်က ဘယ်သူေတလဲွ? ဘယ်သူေတကုိွ Scratch နဲ ့ Creative Computing အေကာင်း ပုိသိလာေအာင် ကူညီချင်လဲ?

သူတို့ဘာေတွ သင်ယူရမှာလ?ဲ

သင်ကားေရး ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတကွ ဘာေတလဲွ? ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ကေန တစ်ဆင့် ဘာေတ ွ အသစ် သင်ယူနိင်ုကမလဲ?

သူတို့  ဘာေတွ လိအုပ်လ?ဲ

ဘယ်လိ ုအေထာက်အပ့ံေတ ွလေူတ ွလိအုပ်ကလဲ? ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ကေန တစ်ဆင့် တြခားဘယ်လိ ုအေထာက်အပ့ံ 

အမျ ိုးအစားေတ ွရရိှနိင်ုကလဲ?

လပ်ုေဆာင်ချက်
ပုံစံနမူနာ



  
+  
 
+  

+  

(ပုိမုိလယ်ွကူနုိင်ေစမည့ ်နညး်လမ်းများ) 

❑ ေလလ့ာသူေတအွေနနဲ ့ ဘာကုိ ဖနတီ်းလိမ့်မလဲ? ဘယ်လိ ုဖနတီ်းမလဲ?

❑ ေလလ့ာသူေတအွေနနဲ ့ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ 

တြခားသူေတနွဲ ့ ဘယ်လိမုျှေဝကမလဲ?

❑ ေလလ့ာသူေတအွေနနဲ ့ သူတို့ ရဲ့ ဒီဇုိင်းေတကုိွ ဘယ်လိ ု

ြပနသုံ်းသပ်ကမလဲ? 

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

❑    

❑  

သင်ေထာက်ကူများ

+  

+  

+  

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

(PROJECT လမ်းညနွှေနခ်ျက်များ) ( PROJECT သင်ေထာက်ကူ ၂ မျ ို း - Studios, Handouts, etc.) 

(ြပနေ်တွးေတာနုိင်ရန ်ေမးခွနး် ၃ ခု)

+   
 
+   

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

(စာသင်သားအေနြဖင့် လပ်ုေဆာင်ချက် ပီးေြမာက်သညကုိ် စစ်ေဆးနုိင်မည့ ်
နညး်လမ်း ၂ ခု)

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+   

+   

(ေခါင်းစဉ်)

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

__–__ မိနစ်

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

(ေမျှာ်မှနး်ချက် ၂ ခု)

ကို
ယ်

ပိုင်လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________



ဒီက စလပ်ုပါ

(PROJECT လမ်းညနွှေနခ်ျက်များ)
❑  

 

❑  

❑  

❑  

❑  

❑  

❑  

လပ်ုကည့ရ်မှာေတွ ဒါေတွ ပီးပီလား?

+  

+  
 
+  

(ေခါင်းစဉ်) 

(PROJECT ရဲ့ ပုံ)

(အကျပ်ရုိက်လာပါက လပ်ုေဆာင်နုိင်မည့ ်အရာ ၃ ခု) (အချနိပုိ်ရပါက လပ်ုေဆာင်နုိင်မည့ ်အရာ ၃ ခု)

(ပုံနှင့်တကွ ေဖာြ်ပထားေသာ PROJECT 
လမ်းညနွှေနခ်ျက်များ)

 

(PROJECT အကျဉ်းချ ံု း)

(PROJECT အေကာင်း ေဖာြ်ပချက် )



ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Debugging Challenge တစ်ခုကုိ ဒီဇုိင်း ေရးဆဲွြခင်းအားြဖင့် 

Experimenting and Iterating, Testing and Debugging, Reusing and Remixing, 

Abstracting and Modularizing ဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ အေလအ့ထများနဲ ့ 
ရင်းနှးီပီး ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

❑ My Debug It! handout

❑ My Debug It! studio

http://scratch.mit.edu/studios/475637

သင်ေထာက်ကူများ

❑ အချနိပုိ်လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွးမှာ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  My Debug It! Handout ကုိ ထားရိှပါ။

❑ အြခားသူေတကုိွ ေပးေြဖရှင်းေစဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ကုိယ်ပုိင် 

Debugging Challenge  ေတ ွဖနတီ်းေစပါ။ Bugs (အမှားေတ)ွ ကုိ ကွနပ်ျူတာ 

သေဘာတရားတစ်ခုခု, Scratch Block, Interaction, ဒါမှမဟတ်ု အြခား 

Programming Challenge တစ်ခုခုကုိ ဦးတည်လပ်ုေစနိင်ုပါတယ်။  Scratch 

Projects ေတ ွလပ်ုကတနုး်က အကျပ်ရုိက်ခ့ဲတာနဲ ့ ေြပလည်ေအာင် 

ေြဖရှင်းနိင်ုခ့ဲတဲ ့အေတတွေ့အကံုေတကွေန ကုိးကားလပ်ုကည့်ဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အားေပးပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတ ွတစ်ေယာက်နဲ ့ တစ်ေယာက် အမှားပါေနေသးတဲ ့

Project ေတ ွဖလှယ်စမ်းသပ်ကည့်ပါေစ။  အချနိပုိ်ေသးတဲအ့ခါ သူတို့ ရဲ့ 
Debug-it Program ကုိ My Debug It! Studio ဒါမှမဟတ်ု Class Studio ထဲ 

ထည့်ေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

+ ြပဿနာက ဘာလဲ?

+ သင့်အတက်ွ အားကျစရာေတကွ ဘယ်မှာ ရိှေနလဲ?

+ အြခားသူေတရဲွ့ စူးစမ်းေလလ့ာမှုနဲ ့ စိနေ်ခါ်မှုေတ ွေြဖရှင်းတာအေပါ် 
ဘယ်လိေုတ ွြပနေ်တးွြဖစ်လဲ?

+ အြခားသူေတမှွာ သင်ေမျှာ်လင့်ထားတာထက် ပုိပီး ြပဿနာေတ ွ

ရှာေဖွတာနဲ ့ ေြဖရှင်းတာအေပါ်မတညီူတဲ ့ချဉ်းကပ်နည်းေတ ွ

ရိှေနခ့ဲကလား?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ Project ေတမှွာ ေြဖရှင်းဖို့  Debugging Challenge တစ်ခုစီ ပါဝင်ေနလား?

+ ေကျာင်းသားေတဟွာ ကဲွြပားတဲ ့ဘယ် Testing နဲ ့ Debugging 

နည်းလမ်းေတ ွ အသုံးြပုခ့ဲကလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ Scratch website ေပါ်က Project Page ရဲ့ မှတ်စုထဲမှာ Challenge အေကာင်း 

ရှင်းြပချက်ထည့်ဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ သတိေပးပါ။
+ အချနိပုိ်ရလား ဒါမှမဟတ်ု လပ်ုခ့ဲတာေတ ွြပနေ်နနွှေးဖို့ လိလုား?

My Debug It! Studio ထဲမှာ အြခားသူေတ ွေြဖရှင်းထားပီးသား Debug-it 

Program ေတအွေပါ်ရိှေနတဲ ့ြပဿနာေတရှွာဖို့ နဲ ့ ေြဖရှင်းတတ်တဲ ့

စွမ်းရည်ေတ ွတက်လာဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ေလက့ျင့်ခုိင်းပါ။

အမှားရှာတ့ဲ 

စိနေ်ခါ်မှု ဖနတီ်းြခင်း

အ
ခနး် (၅

) လ
ပု်ေဆ

ဆ
ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

http://scratch.mit.edu/studios/475637


ကုိယ်ပုိင် အမှားတစ်ခု ဖနတီ်း ေရးဆဲွကည့ဖိ်ု့  

အချနိတ်နပ်ါပီ။ ဘယ်လိဖုနတီ်းမလ?ဲ

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့အြခားသူေတ ွ

စူးစမ်းေြဖရှင်း ေရာသမေမနွှေသုံးေစဖို့  သင့်ကုိယ်ပုိင် 

အမှား တစ်ခု ဖနတီ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ ကုိယ်ပုိင် Project ေတ ွဖနတီ်း Debug တနုး်က ကံုေတတွေ့ခ့ဲရတဲ ့Bug 

အမျ ိုးမျ ို းအေကာင်း ြပနေ်တးွကည့်ပါ။
❑ သင် ဖနတီ်းနိင်ုေလာက်မယ့် Debugging Challenge ေတကုိွ 

စာရင်းြပုစုပါ။ Debug It! Challenge တစ်ခုစီက အထူးြပု 
သေဘာတရားတစ်ခုခု, Block, Interaction ဒါမှမဟတ်ု အြခား 

Programming Challenge ေတပွါဝင်ေအာင် ဖနတီ်းနိင်ုပါတယ်။
❑ သင့်ရဲ့ Debug It! Program ကုိ စတင်ဖနတီ်းကည့်ပါ။

ဒီက စလပ်ုပါ

+ သင့် Debugging Challenge ကုိ My Debug It! Studio ထဲထည့်ပါ: 
http://scratch.mit.edu/studios/475637

+ နးီစပ်ရာ လတူစ်ေယာက်ေယာက်နဲ ့ Debug It! Program ချင်းဖလှယ်ပီး  

အမှားပါတဲ ့Programs ေတလွည်း ေြဖရှင်းကည့်ပါ။
+ နးီစပ်သူ တစ်ေယာက်ေယာက်ကုိ ကူညီေပးလိက်ုပါ။
+ My Debug It! Studio ထဲက အြခားေသာ Debugging Program ေတပွါ 

ေြဖရှင်းကည့်ပါ။

ဒါေတွ ပီးပီလား?

ကုိယ်ပုိင် 

မှတ်စု

❑  

❑  

❑  

❑  

 MY DEBUG IT! အတွက် အစီအစဉ်များ

အမှားရှာတ့ဲ

စိနေ်ခါ်မှု ဖနတီ်းြခင်း

http://scratch.mit.edu/studios/475637
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အခနး် (၆)

HACKATHON

ဒီအခနး်မှာ ပါဝင်တာေတွသင် ဒီနားေရာက်ပါပီ

Project ကုိ ချြပြခင်း
Project အစီအစဉ်ချြခင်း
ဒီဇုိင်းတစ်ခါေြပးြခင်း
သုံးသပ်ချက်များရယူြခင်း
Project တုိးတက်မှုအေြခအေနများတင်ြပြခင်း
နယ်ပယ်စုံမှ လမူျားကုိ ြပသြခင်း
ြပပဲွြပင်ဆင်ြခင်း
ခင်းကျင်းြပသြခင်း

၁၁၄
၁၁၆
၁၂၀
၁၂၂
၁၂၄
၁၂၆
၁၂၈
၁၃၀



အခနး် (၆)

အကျဉ်းချ ံု း

ဒီေနာက်ဆုံးအခနး်မှာေတာ ့ေကျာင်းသားေတဟွာ ကန ့သ်တ်ချက်ေတ ွ

မရိှဘဲ ေရွးချယ်လိက်ုတဲ ့Project တစ်ခုရဲ့ ဒီဇုိင်းကုိ လပ်ုေဆာင်ြခင်းအားြဖင့် 
ဆနး်သစ်တဲ ့ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေတတွေ့အကံုေတ ွကံုေတတွေ့ရပါမယ်။ ဒီလိ ု

ဒီဇုိင်း အေတတွေ့အကံုမျ ို းဆီ ချဉ်းကပ်ရာမှာ သင်နဲ ့ သင့်ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ေထာက်ကူေပးနိင်ုဖို့  ဒီအခနး်ကုိ Hackathon ပုံစံ ေရးဆဲွထားပါတယ်။ 

အချနိမီ်လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့ နဲ ့ ြပဿနာေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  လပ်ုြခင်းေတ၊ွ 
ထပ်ခါတလဲလဲ အစီအစဉ်ချ- လပ်ုေဆာင်- မျှေဝြခင်းနဲ ့ 
စုေပါင်းချတ်ိဆက်လပ်ုေဆာင်ြခင်းကုိ အားေပးတာေတ ွအစရိှတဲ ့

လက္ခဏာရပ်ေတနွဲ ့ Hackathon ဟာ ဆနး်သစ်တဲ ့စံြပ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

အေတတွေ့အကံုတစ်ခု ြဖစ်ေနပါလိမ့်မယ်။ 

သင်ယူေလလ့ာမှု ရညမှ်နး်ချက်များ
ေကျာင်းသားများဟာ
+ Hackathon ပိုင်ပဲွတစ်ခုရဲ့ ပုံစံနဲ ့ မိတ်ဆက်ပီး ြဖစ်မယ်။
+ ကွနပ်ျူတာ ဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတ ွ(Sequence, Loops, Events, 

Parallelism, Conditionals, Operators, Data) အစရိှသြဖင့် ဗဟသုုတေတနွဲ ့ 

လက်ေတတွေ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွ(Experimenting and Iterating, Testing and 

Debugging, Reusing and Remixing, Abstracting and Modularizing) ကုိ 

အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ြခင်း၊ လပ်ုေဆာင်ြခင်းနဲ ့ ကုိယ်ပုိင် အဓိပ္ပာယ်ရိှတဲ ့ 

Project တစ်ခု တင်ြပြခင်းအားြဖင့် သရုပ်ြပတတ်လာမယ်။
+ အသင်းအဖတွေ့ဲနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ ကျွမ်းကျင်တာေတ ွြပနမ်ျှေဝြခင်းနဲ ့ 

ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွ ေပးြခင်း၊ လက်ခံရယူြခင်းများကေန 

စုေပါင်းလပ်ုေဆာင်တတ်ဖို့  အခွင့်အေရး အမျ ိုးမျ ို း ရရိှနိင်ုမယ်။

+ ဒီအခနး်ဟာ တစ်ဦးချင်းလပ်ုေဆာင်တဲ ့Project အတက်ွြဖစ်ေစ၊ 
အသင်းအဖတွေ့ဲလိက်ုအတက်ွြဖစ်ေစ သင့်ေလျာ်ပါတယ်။ 

ေရွးချယ်မှုတစ်ခု ြပုလပ်ုပါ။ သို့ မဟတ်ုပါက ေကျာင်းသားများကုိ 

ေရွးချယ်ေစပါ။

မှတ်စရာများ

THE “BIG IDEA”
ေကျာင်းဆင်းသွားေပမယ့် ေကျာင်းသားအချုိ့ က သတိြပုမိပုံ မေပါ်ဘူး။ သူတို့ ရဲ့ Scratch game ေတကုိွ Debug လပ်ုဖို့  အလပ်ုရှုပ်ေနကပါတယ်။ အသင်းတစ်သင်းရဲ့ အားထုတ်မှုပါပဲ။

@Sheena1010

+ hackathon
+ design sprint
+ project pitch

အဓိက စကားလံးုများ၊ သေဘာတရားများနှင့် လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ချက်များ 

+ unfocus group
+ showcase



THE “BIG IDEA”

Hackathon လပ်ုေဆာင်ေနတဲ ့အချနိတ်စ်ေလျှာက် 

ေကျာင်းသားေတဟွာ အစီအစဉ်ချြခင်း၊ 
လပ်ုေဆာင်ြခင်းနဲ ့ မျှေဝြခင်းဆုိင်ရာ စက်ဝနး်အတင်ွး 

ထပ်ခါတလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ေနကရမှာပါ။ ဒါဟာ သူတို့ ကုိ 

ေတးွေခါ် ကံဆတတ်မှု၊ တီထွင်ဖနတီ်းမှုနဲ ့ 

သုံးသပ်ေဝဖနတ်တ်မှုေတနွဲ ့ ကျွမ်းဝင်လာေစပါတယ်။

လပ်ုေဆာင်မယ်
Project ေတကုိွ သင်ေထာက်ကူေတနွဲ ့ 

အြခားလေူတဆီွက အကူအညီရယူပီး 

ဒီဇုိင်းေရးဆဲွ အထေြမာက်ေအာင် 

လပ်ုေဆာင်ပါ။ 

အစီအစဉ်ချမယ်
ဘာေတ ွဆက်လပ်ုချင်လဲ? 

အကံဉာဏ်ေတ ွေတးွပီး 

လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်နိင်ုမယ့် 

အစီအစဉ်တစ်ခု ြပင်ဆင်ပါ။ 

မျှေဝမယ်
သင့် Project ကုိ အြခားလေူတနွဲ ့ မျှေဝပီး 

ေနာက်ထပ်လပ်ုေဆာင်မယ့် အဆင့်ေတမှွာ 

အေထာက်အကူရဖို့  
ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတကုိွ စုစည်းပါ။ 

“Hack” ဆုိတာက အချုိ့ေတအွတက်ွ မေကာင်းတဲ ့အဓိပ္ပာယ်မျ ို း ေဆာင်ေနပါတယ်။ ဒါေပမယ့် စပ်စုတတ်မှု၊ ေဆာက့စားမှု၊ က့ံက့ံခံနိင်ုမှုနဲ ့ တီထွင်ဖနတီ်းမှုဆုိင်ရာ 

အဓိပ္ပာယ်ေပါက်တဲ ့သမုိင်းေကာင်းရှည်လည်း ရိှေနပါတယ်။ ကျွနေ်တာ်တို့ ရဲ့ အကိုက်ဆုံး “Hack” အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆုိချက်တစ်ခုကေတာ ့တီထွင်ဖနတီ်းဉာဏ်ကုိ 

သင့်ေလျာ်စွာ အသုံးချြခင်း” ပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ဒီဖွင့်ဆုိချက်နဲ ့ ချနိဆ်ကည့်မယ်ဆုိရင် စာသင်သားငယ်ေတအွတက်ွ ဘယ်လိ ု“hack” ရမယ်ဆုိတာကုိ ေလလ့ာြခင်းထက် 

ဘာကများ ပုိမုိစွမ်းေဆာင်နိင်ုစွမ်း ရိှမလဲ?

ဒီအခနး်မှာေတာ ့စာသင်သားေတဟွာ အကံဉာဏ်တစ်ခုကုိ စဉ်းစားရမယ်၊ Project တစ်ခုကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ရမယ်။ ဒါအ့ြပင် အစီအစဉ်ချ-လပ်ုေဆာင်-မျှေဝ 

အဆင့်ေတကုိွ အသုံးြပုပီး ေနာက်ဆုံး ပုံစံငယ် Project ကုိ ြပသရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

Hackathon ေတဟွာ စာသင်သားများအတက်ွ ကုိယ်ပုိင်အဓိပ္ပာယ်ရိှပီး ေကာင်းမွနသ်င့်ေလျာ်တဲ ့Project ေတ ွလပ်ုေဆာင်ဖို့  အခွင့်အေရးေကာင်းေတ ွ

ယူေဆာင်လာပါတယ်။ ဒီ Project ေတကုိွ တစ်ဦးချင်းအလိက်ု (သို့ ) အစုအဖတွေ့ဲလိက်ု အေကာင်အထည်ေဖာ်နိင်ုပါတယ်။ ဒါဟာ ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ သူတို့ ရဲ့ Scratch 

ဆုိင်ရာ ဗဟသုုတေတကုိွ ေဖာ်ထုတ်ြပသဖို့ ၊ လက်ရိှ တတ်ေြမာက်ထားတာေတကုိွ ချ ဲ့ထွင်နိင်ုဖို့  အခွင့်အေရးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါအ့ြပင် စုေပါင်းလပ်ုဖို့ ၊ 
ဆနး်သစ်တီထွင်နိင်ုဖို့ နဲ ့ လိက်ုေလျာညီေထွြဖစ်နိင်ုဖို့  ေလလ့ာသင်ယူေရး ပတ်ဝနး်ကျင်တစ်ခုအတင်ွးမှာ အကံဉာဏ် ေတ ွစမ်းသပ်လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့ လည်း 

အခွင့်အေရးေကာင်းတစ်ခုပါပဲ။ 

အစီအစဉ်ချမယ်

မျှေဝမယ် လပ်ုေဆာင်မယ်

ဘယ်လိလုပ်ုေဆာင်လ?ဲ

HACKATHON ဆုိတာ ဘာလ?ဲ



ြဖစ်နုိင်ေြခရိှေသာ လမ်းေကာင်း
ဒီအခနး်မှာပါတဲ ့Hackathon အေြခြပုလပ်ုေဆာင်ချက်ေတဟွာ ေကျာင်းသားေတကုိွ ကန ့သ်တ်မထားဘဲ စုေပါင်းေလလ့ာနိင်ုတဲ ့အသုိက်အဝနး်အတင်ွးမှာ ပုိမုိခက်ခဲတဲ ့ 

Project တစ်ခု တည်ေဆာက်နိင်ုေစဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။ လပ်ုေနခ့ဲသမျှ စွန ့စ်ားတာ၊ ခံနိင်ုရည်ရိှဖို့  အားေပးတာ၊ အမှားေတကုိွ ေလလ့ာေရးဆုိင်ရာ အခွင့်အလမ်းအြဖစ် 

ယူဆတာ၊ ရလဒ်ထက် ြဖစ်စဉ်ကုိ အာရုံစုိက်တာေတနွဲ ့ စုေပါင်းလပ်ုတတ်တဲ ့ဓေလေ့တ ွပျ ိုးေထာင်ဖို့ အစရိှတဲ ့အေလအ့ထေတကုိွ ဒီအခနး်မှာ အဆုံးသတ်မှာ 

ြဖစ်ပါတယ်။

စတင်လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့  အစီအစဉ်ချ-လပ်ုေဆာင်-မျှေဝြခင်း စက်ဝနး်အတိင်ုး အကံြပု လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုကုိ ထည့်သွင်းေပးထားပါတယ်။

ဒီက

စလပ်ုပါ

Project ကုိ 

ချြပြခင်း

အဖတွေ့ဲတစ်ခု ြဖစ်လာဖို့  
သင့် အကံဉာဏ်ေတ၊ွ 

စိတ်ဝင်စားမှုေတနွဲ ့ 

တတ်ကျွမ်းမှုေတကုိွ 

ထုတ်ေဖာ်တင်ဆက်ပါ!
သုံးသပ်ချက် 

များ ရယူြခင်း

သင့်  Project ထဲမှာ 

ဘာေတ ွ

အဆင်ေချာေနလဲ? 

ဘာေတ ွဆက်ြပင်ဖို့  
လိေုနေသးလဲ? 

ြပပဲွြပင်ဆင်
ြခင်း

ဒီအချနိကုိ် Project ကုိ 

ြပင်ဆင်ဖို့  
ေနာက်ဆုံးအချနိအ်ြဖစ် 

သုံးပါ။ Hackathon 

ြပပဲွအတက်ွ ြပင်ဆင်ပါ။

ဒီဇုိင်းတစ်ခါ
ေြပးြခင်း

ဒီဇုိင်းကုိ 

ေနာက်ဆုံး 

အေချာသတ်ပါ။

Project 

တုိးတက်မှုအေြခအ
ေနများ တင်ြပြခင်း

Project ဆုိင်ရာ 

အကံြပုချက်ေတအွေပါ် 
ြပနသုံ်းသပ်ဖို့  

အချနိအ်နည်းငယ်ယူပီး 

ေရှ့ဆက်မသွားခင်မှာ 

အဖတွေ့ဲ ြပနဖ်တွေ့ဲစည်းပါ။

ဒီဇုိင်းတစ်ခါ
ေြပးြခင်း

ဒီဇုိင်းရဲ့ 
ဒတိုယအဆင့်မှာလည်
◌း Project ကုိ တိးုတက်မှု 
ရိှေအာင် ဆက်လပ်ုပါ။ 

နယ်ပယ်စုံမှ 

လမူျားကုိ 

ြပသြခင်း

သင့်ရဲ့ 
ေဝဖနအ်ကံြပုေရးအဖတွေ့ဲနဲ ့ 

အတ ူProject ဆုိင်ရာ 

အကံြပုချက်ေတကုိွ 

မျှေဝသုံးသပ်ပါ။ ခင်းကျင်း
ြပသြခင်း

ကိုးစားထားသမျှေတနွဲ ့ 

လက်စသတ်ပီးတဲ ့Project 

ေတကုိွ ြပသဖို့  ပဲွတစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။

ကန ့သ်တ်မထားတဲ ့Design 

Sprint ေတနွဲ ့ သင့် Project 

ကုိ ဖနတီ်းပါ။

ဒီဇုိင်းတစ်ခါ
ေြပးြခင်း

Project 

အစီအစဉ်ချြခင်

◌း

သင့် Project ကုိ 

ထဲထဲဝင်ဝင် စမလပ်ုခင် 

လပ်ုေဆာင်မယ့် 

အစီအစဉ်ေတ ွချမှတ်ဖို့  
အချနိယူ်ပါ။ 

Project 

တုိးတက်မှုအေြခအ
ေနများ တင်ြပြခင်း

Project ဆုိင်ရာ 

အကံြပုချက်ေတအွေပါ် 
ြပနသုံ်းသပ်ဖို့  

အချနိအ်နည်းငယ်ယူပီး 

ေရှ့ဆက်မသွားခင်မှာ 

အဖတွေ့ဲ ြပနဖ်တွေ့ဲစည်းပါ။





❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Pitch (အြခားလေူတဆီွ ကုိယ့်အကံဉာဏ် 

ချြပတာ) ရဲ့ သေဘာတရားနဲ ့ မိတ်ဆက်ေပးပါ။ အဲဒီမှာဆုိရင် 

အတတူလူပ်ုမယ့် အဖတွေ့ဲသားေတ ွရှာနိင်ုဖို့  သူတို့  အကံဉာဏ်ေတကုိွ 

ေြပာြပနိင်ုမယ်။ ဒါမှမဟတ်ု အြခား Project အဖတွေ့ဲေတကွ အတတူလူပ်ုဖို့  
ဖိတ်ေခါ်လာေအာင် သူတို့ ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုေတ၊ွ စွမ်းရည်နဲ ့ 
ကျွမ်းကျင်မှုေတကုိွ ေကညာနိင်ုမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Pitch Handout ကုိ ြဖန ့ေ်ဝပီး အကံဉာဏ်ေတ ွစဉ်းစားဖို့  
ေကျာင်းသားေတကုိွ အချနိေ်ပးပါ။ အဲဒီေနာက် Handout အေပါ် 
တံု့ ြပနမ်ှုေတ ွလပ်ုေဆာင်ပါေစ။ အချုိ့ ေကျာင်းသားေတကွေတာ ့

Project အကံဉာဏ်တစ်ခုခု သို့  သူတို့  မျှေဝချင်၊ ဆက်ေလလ့ာချင်တဲ ့

အထူးတလည် စိတ်ဝင်စားမှုေတ၊ွ စွမ်းရည်ေတ ွစဉ်းစားပီး 

ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိ ုမရိှေနေသးဘူးဆုိရင် အြခားအဖတွေ့ဲေတဆီွ 

သွားပူးေပါင်းဖို့  အခွင့်အေရးရိှေကာင်း ေကျာင်းသားေတ ွသိပါေစ။ 

အချနိပုိ်ေနေသးရင်ေတာ ့ အခနး်-၁ My Studio လပ်ုေဆာင်ချက်က 

စဉ်းစားထားတဲ၊့ အားကျခ့ဲရတဲ ့Project ေတကုိွ ြပနကည့်ေစပါ။

❑ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်စီတိင်ုးကုိ တင်ဆက်ချြပခွင့်ေပးပါ။ 

အဲဒီလိလုပ်ုချင်တဲ ့သူေတကုိွ တနး်စီခုိင်းပီး သူတို့ ရဲ့ Project၊ 
စိတ်ဝင်စားမှုနဲ ့ စွမ်းရည်ေတကုိွ ေဖာ်ြပဖို့  အချနိ ် စက္က န ့ ်၃၀ ေပးပါ။ 

❑ လ ူ၃-၄ ေယာက်ပါတဲ ့Project အဖတွေ့ဲေတ ွ ဖတွေ့ဲ ပီးဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ အချနိပုိ် ရတဲအ့ခါ အသင်းအဖတွေ့ဲစိတ်ဓာတ်ကုိ 

အေထာက်အကူြဖစ်ေစဖို့    နာမည်နဲ ့ စိတ်ဝင်စားတဲ ့Project ေတကုိွ Sticky 

Notes ေတထဲွ ချေရးပီး နရံံမှာ အစီအရီ ကပ်ထားေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ကုိယ်ပုိင် စိတ်ဝင်စားမှုေတအွလိက်ု Project အကံဉာဏ်ေတ ွ

ထုတ်တတ်လာမယ်။
+ Project အဖတွေ့ဲေတြွဖစ်လာဖို့  အကံဉာဏ်ေတ၊ွ စိတ်ဝင်စားမှုေတနွဲ ့ 

စွမ်းရည်ေတကုိွ ချြပတတ်လာမယ်။

❑ Pitch handout

❑ sticky notes (optional)

သင်ေထာက်ကူများ

+ လပ်ုပီးခ့ဲသေလာက်မှာ ဘယ် Project ကုိ စိတ်တိင်ုးကျခ့ဲရလဲ?

+ ေနာက်ထပ် ဘယ်လိ ုProject အမျ ိုးအစားမျ ို း ဖနတီ်းဖို့  
စိတ်ဝင်စားလဲ?

+ Project တစ်ခုအတက်ွ သင့်ရဲ့ ဘယ်လိဗုဟသုုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုေတနွဲ ့ 

စွမ်းရည်ေတ ွထည့်ေပးနိင်ုမလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်စီက သူတို့ ရဲ့ အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ 

စိတ်ဝင်စားမှုေတကုိွ ချြပခွင့် ရခ့ဲကလား?

+ ေကျာင်းသား တစ်ေယာက်စီက အတတူကွ လပ်ုေဆာင်ဖို့  Project 

Team တစ်ခုခု ရှာနိင်ုခ့ဲကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

Project ကုိ

ချြပြခင်း
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ ေကျာင်းသားေတဟွာ Scratch Sessions ေတအွားလံးုနဲ ့ အထူးသြဖင့် 

Hackathon Session ေတမှွာ တစ်ေယာက်ကုိတစ်ေယာက် အြပနအ်လှန ်

ေဖးမပီး  လမ်းညနွှေနကူ်ညီကဖို့  အလနွ ့အ်လနွ ်အေရးပါပါတယ်။ 

လငူယ်ေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ ဗဟသုုတနဲစွ့မ်းရည်ေတကုိွ  တြခားသူေတဆီွ 

မျှေဝဖို့  တိက်ုတနွး်ြခင်းက ကူညီေပးမယ့်သူအတက်ွ 

ပုိလယ်ွကူေစနိင်ုပါတယ်။ ဖနတီ်းရှင်ေကျာင်းသားေတရဲွ့  ေလလ့ာမှုနဲ ့ 
နားလည်မှုကုိလည်း ပုိအေြခခုိင်ေစနိင်ုပါတယ်။

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်



PROJECT တင်ဆက်သူ: __________________________________________________

လပ်ုခ့ဲပီးသမျှမှာ ဘယ် Project ကုိ အနှစ်သက်ဆုံးလဲ? Project ရဲ့ဘယ်လိ ုအရာေတေွကာင့် နှစ်သက်ေစတာလဲ?

ေနာက်ထပ် ဘယ်လိ ုProject အမျ ိုးအစားေတ ွဖနတီ်းချင်လဲ?

SKILLS IN SCRATCH
 Project တစ်ခုအတက်ွ သင့်ရဲ့  ဘယ်လိဗုဟသုုတ၊ စွမ်းရည်နဲ ့ ထူးြခားတဲ ့အရည်အချင်းေတနွဲ ့ အေထာက်အကူ ြပုေပးနိင်ုမလဲ?

Hackathon အတင်ွး စိတ်ဝင်တစား လပ်ုေဆာင်ချင်တဲ ့Project အကံဉာဏ်ေတ ွစဉ်းစားနိင်ုဖို့  
ေအာက်မှာပါတဲ ့ေမးခွနး်ေတကုိွ အသုံးြပုပါ။ သင့် အကံဉာဏ်ေတ၊ွ စိတ်ဝင်စားမှုေတနွဲ ့ စွမ်းရည်ေတကုိွ 

အပ်ုစုတစ်ခုလံးုဆီ ချြပဖို့  အချနိ ်စက္က န ့ ်(၃၀) ရပါမယ်။

Project ကုိ 

ချြပြခင်း

မိမိ နှစ်သက်တ့ဲ PROJECT 

မိမိ၏ HACKATHON PROJECT အကံဉာဏ်

မိမိရဲ့ စွမ်းေဆာင်ရညန်ဲ ့ စိတ်ဝင်စားတာေတွ



❑ ေနာက်ဆုံးလပ်ုေဆာင်ရမယ့် Project စလပ်ုတဲအ့ခါ အကံဉာဏ်ေတ ွ

ထွက်လာဖို့ ၊ Project ပီးဆုံးေအာင် ပါဝင်မယ့် တာဝနေ်တ ွသတ်မှတ်ဖို့ နဲ ့ 

သိထားတာနဲ ့  မသိေသးတာေတကုိွ စာရင်းြပုစုဖို့  အချနိအ်ချုိ့ 

ယူတာက Project ေအာင်ေအာင်ြမင်ြမင် ပီးဆုံးဖို့  များစွာ 

အကျ ိုးရိှပါတယ်။

❑ လအူပ်ုစုကုိ Project အဖတွေ့ဲေတ ွခဲွေပးပါ။ အချနိပုိ်တဲအ့ခါ Project Planning 

and Project Sketches handouts ေတကုိွ အသင်းတစ်သင်းစီ ဒါမှမဟတ်ု 

တစ်ေယာက်စီကုိ မျှေဝေပးပါ။ 

❑ Projectေတ ွအစီအစဉ်ချဖို့  အစိတ်အပုိင်းအမျ ိုးမျ ို း (Project ပုံကမ်းေတ၊ွ 
တာဝနေ်တ၊ွ သင်ေထာက်ကူစာရင်းေတ၊ွ ရုပ်ြပရှင်းလင်းချက်ေတနွဲ ့ 

Wireframes) ေတကုိွ ြပနစ်စ်ေဆးသုံးသပ်ပါ။ အဖတွေ့ဲေတကုိွ သူတို့  Project 

ေတအွတက်ွ အကံဉာဏ်ေတ ွအစီအစဉ်ေတနွဲ ့ သင်ေထာက်ကူေတ ွ

စဉ်းစားဖို့  အချနိ ်၁၅ မိနစ်ေပးပါ။ ရှင်းလင်းတိကျတဲ ့သေဘာတရားနဲ ့ 
အစီအစဉ်ရိှနှင့်ပီးတဲ ့ေကျာင်းသားေတကွ Project ဒီဇုိင်းကုိ 

ဆက်လပ်ုလို့  ရပါတယ်။

❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက် အေနနဲ ့ Design Sprint Sessions 

အစြပနေ်ရာက်တဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတကုိွ တစ်ေကျာြ့ပနေ်ပးနိင်ုဖို့  
ယခု လပ်ုေဆာင်ချက် အဆုံးမှာအြပည့်အစုံ ြဖည့်ထားတဲ ့Project 

Planning and Project Sketches handout ေတ ွြပနစု်စည်းထားပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

Project

အစီအစဉ်ချြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ လပ်ုေဆာင်ကည့်ဖို့  သင့်ေလျာ်တဲ ့အတိင်ုးအတာတစ်ခု 

အတင်ွးမှာရိှတဲ ့Project ေတ ွစဉ်းစားတတ်လာမယ်။
+ Project ပီးဆုံးနိင်ုဖို့  လိအုပ်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ တာဝနေ်တကုိွ 

ေဘာင်ကန ့သ်တ်နိင်ုမယ်။
+ Project ပီးဆုံးနိင်ုဖို့  လိအုပ်တဲ ့သင်ေထာက်ကူေတ ွ

ကိုတင်စာရင်းြပုစုပီး ြဖစ်မယ်။

❑ Project Planning handout
❑ Project Sketches handout

သင်ေထာက်ကူများ

+ ငါ ဘယ်လိ ု Project မျ ိုး ဖနတီ်းချင်လဲ?

+ ဒီ Project အထေြမာက်ဖို့  ဘယ်လိအုဆင့်ေတ ွေကျာ်ြဖတ်ရမလဲ?

+ Project အထေြမာက်ဖို့  ဘယ်လိသုင်ေထာက်ကူ (ဥပမာ- လေူတ၊ွ 
နမူနာ Project ေတ)ွ မျ ိုး ရိှထားပီလဲ?

+ Project အထေြမာက်ဖို့  ဘယ်လိသုင်ေထာက်ကူ (ဥပမာ- လေူတ၊ွ 
နမူနာ Project ေတ)ွ မျ ိုး လိလုာနိင်ုလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ဒီ Project က Hackathon အတက်ွ ေပးထားတဲ ့သင်ေထာက်ကူနဲ ့ 

အချနိအ်တင်ွးမှာ လပ်ုေဆာင်နိင်ုမယ့် အတိင်ုးအတာအတင်ွးမှာ 

ရိှေနလား?

+ သင်ေထာက်ကူေတကုိွ လိအုပ်ေနတဲ ့ေကျာင်းသားေတ ွ

အသုံးြပုနိင်ုဖို့  သင်ဘယ်လိ ုလပ်ုေပးနိင်ုမလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ အစီအစဉ်ချတာက အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစနိင်ုေပမယ့် ဒီတစ်ခုထဲနဲပဲ့ 

အချနိအ်ားလံးု ကုနေ်နတာမျ ိုး မြဖစ်သင့်ပါဘူး။ မတညီူတဲ ့

ေကျာင်းသားေတကွ မတညီူတဲ ့အတိင်ုးအတာေတနွဲ ့ အစီအစဉ်ချဖို့ ၊ 
ေလလ့ာဖို့  လိပုါလိမ့်မယ်။ Project ရဲ့ ကဲွြပားတဲ ့အဆင့်အလိက်ုလည်း 

ကဲွြပားတဲ ့ချဉ်းကပ်နည်းေတ ွလိပုါတယ်။ . အမျ ိုးမျ ို းေသာ ဒီဇုိင်းေတနွဲ ့ 
လပ်ုေဆာင်တဲ ့နည်းလမ်းေတကုိွ အားေပးဖို့ နဲ ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားေစဖို့  
လိပုါလိမ့်မယ်။

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်





သင် ဖနတီ်းချင်တဲ ့Project အေကာင်း ေဖာ်ြပပါ။

Project ဖနတီ်းနိင်ုဖို့  ေကျာ်ြဖတ်ရမယ့် အဆင့်ေတ ွချေရးပါ။

ဘယ်လိသုင်ေထာက်ကူမျ ိုး (ဥပမာ - လေူတ၊ွ နမူနာ Project 

ေတ)ွ သင့်မှာ ရိှထားပီလဲ? 

Project အထေြမာက်ဖို့  ဘယ်လိသုင်ေထာက်ကူမျ ိုး (ဥပမာ - 

လေူတ၊ွ နမူနာ Project ေတ)ွ သင် လိအုပ်မလဲ? 

သင့် Project အထေြမာက်ဖို့  လိအုပ်တဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ ေအာက်မှာ ေပးထားတဲ ့ေမးခွနး်ေတ ွအသုံးြပုပီး 

ေတးွပါ။

PROJECT အစီအစဉ်များ  ေရးဆဲွသူ : _________________________________________________Project

အစီအစဉ်ချြခင်း

မိမိ PROJECT

မိမိပုိင် သင်ေထာက်ကူများ



ဘာေတ ွြဖစ်ေနလဲ? အေရးကီးတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ? ဘာေတ ွြဖစ်ေနလဲ? အေရးကီးတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ?

ဘာေတ ွြဖစ်ေနလဲ? အေရးကီးတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ? ဘာေတ ွြဖစ်ေနလဲ? အေရးကီးတဲ ့အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဘာေတလဲွ?

Project ပုံကမ်းများ လပ်ုေဆာင်သူ: _______________________________________________

သင့် Project ဘယ်လိပုံုစံ ြဖစ်မလဲကုိ ပုံကမ်းေရးဆဲွဖို့  ေအာက်မှာ ေပးထားတဲ ့ကွက်လပ်ကုိ အသုံးြပုပါ။

Project 

ပုံကမ်းများ

မိမိ PROJECT ပုံကမ်းများ



❑ Project ေတ ွအထေြမာက်ေအာင် လပ်ုဖို့  ဖိဖိစီးစီး လပ်ုေဆာင်ဖို့  အထူး 

သတ်မှတ်ထားတဲ ့အချနိအ်တိင်ုးအတာ တစ်ခုြဖစ်တဲ ့Design sprint နဲ ့ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ မိတ်ဆက်ေပးပါ။

❑ Project Check-In လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု ဒီဇုိင်းဂျာနယ်နဲ ့ 

ဒီဇုိင်းအဖတွေ့ဲေတထဲွက ြပနလ်ည်ေတးွချင့်ဖို့  ေမးခွနး်ေတကုိွ ေြဖဆုိပီး 

အခုကဏ္ဍအတက်ွ ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတ ွချေရးဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ေြပာပါ။ ေကျာင်းသားများကုိ  မူလ Project ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတ ွ

ြပနသုံ်းသပ်ရာမှာ လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့ နဲ ့ ေဝဖနအ်ကံြပုမှုေပါ် မူတည်ပီး 

ပုိေကာင်းလာေအာင် အစီအစဉ်ချရာမှာ အဆင်ေြပေစဖို့  သူတို့ ရဲ့ 

ြပည့်စုံပီးစီးထားတဲ ့Project Planning, Project Feedback, and Unfocus Group  

handouts ေတကုိွ ေပးပါ။ 

❑ Project ေတ ွဆက်လပ်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ကုိယ်ပုိင်အချနိ ် ေပးပါ။ 

လိအုပ်ချက်အရ သင်ေထာက်ကူ အေထာက်အပ့ံေတကုိွ 

မိတ်ဆက်ြဖန ့ေ်ဝပါ။ အချင်းချင်း ေဖးမကတာအြပင် သင်ေထာက်ကူ 

အေထာက်အပ့ံေတ ွတစ်စုတစ်စည်းထဲ အရံသင့် ထားရိှတာက 

ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ တိးုတက်မှု ပုိရိှေစပါတယ်။ Scratch website 

(http://scratch.mit.edu) ေပါ်က နမူနာ Project ေတကွ အကံဉာဏ်ေတ ွ

ရလာေအာင် ေထာက်ပ့ံေပးနိင်ုပီး အပုိထပ်ေဆာင်း သင်ေထာက်ကူေတကုိွ 

ScratchEd website (http://scratched.gse.harvard.edu) မှာ ရှာေတတွေ့နိင်ုပါတယ်။

❑ အချနိပုိ် လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ ေကျာင်းသားေတကုိွ Class Studio ထဲ Project 

မူကမ်းေတ ွတင်ထားဖို့  ေြပာပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ဒီဇုိင်းတစ်ခါ

ေြပးြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ကုိယ် ေရွးချယ်လိက်ုတဲ ့Scratch Project ေတ ွေရှ့ဆက်လပ်ုေဆာင်ဖို့  

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားေတနွဲ ့ အေလအ့ထေတ ွ

အသုံးြပုရပါမယ်။

❑ Additional resources (e.g., sample projects, handouts, Scratch Cards, craft 
material)

သင်ေထာက်ကူများ

+ ဒီေန ့ သင့် Project ရဲ့ ဘယ်အပုိင်းကုိ ဆက်လပ်ုမှာလဲ?

+ တိးုတက်မှု ရလာေအာင် ဘယ်လိအုကူအညီမျ ိုးေတ ွလိေုနလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ တစ်ေယာက်ချင်းစီ  ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုအလိက်ုက 

ကျ ိုးေကာင်းညီညတ်ွတဲ ့တိးုတက်မှုေတ ွေဖာ်ေဆာင်ေနကလား?

+ Project ေတအွတက်ွ သင့်မှာ ဘယ်လိေုဝဖနသုံ်းသပ်ချက် သို့  
အကံြပုချက်ေတ ွရိှလဲ?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ဒီဇုိင်းလပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွအားလံးုဟာ အချနိအ်ရ၊ သင်ေထာက်ကူ 

ရင်းြမစ်အရ၊ ေပးထားတဲ ့အချနိအ်ေပါ် လပ်ုနိင်ုစွမ်းရိှသမျှေတနွဲ ့ 

ကန ့သ်တ်ထားပါတယ်။ဒါေကာင့် ချနိည်ှိလပ်ုေဆာင်ဖို့  
လိအုပ်ပါတယ်။ Open-ended Designing Session ေတကွ 

ေကျာင်းသားေတနွဲ ့ အေရးကီးတဲ ့Project အစိတ်အပုိင်းေတနွဲ ့ 

ေဆွးေနးွဖို့  အခွင့်အေရးေကာင်း တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ Project ေတရဲွ့ 
အေရးအကီးဆုံး လက္ခဏာရပ်ေတကွ ဘာေတလဲွ? ကျနရိှ်ေနေသးတဲ ့

အချနိအ်တင်ွး ဘာေတ ွလက်ေတတွေ့ကျကျ ပီးေြမာက်နိင်ုလဲ?

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

http://scratched.gse.harvard.edu




❑ ဆနး်စစ်ေဝဖနဖိ်ု့  လ ူ၃-၄ ေယာက်ပါတဲ ့အပ်ုစုေတ ွဖတွေ့ဲပါ။ ဒါမှ 

အဖတွေ့ဲဝင်ေတကွ Project အဖတွေ့ဲထဲကလေူတနွဲ ့ မထပ်ေနမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

အချနိပုိ်  လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့  အခနး်-၀ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး 

လပ်ုေဆာင်ချက်မှ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရး အပ်ုစုများကုိ စုစည်းထားပါေစ။

❑ လတိူင်ုးဆီကုိ Project ေဝဖနအ်ကံြပုချက် Handout ကုိြဖန ့ေ်ဝပီး 

မတကဲွူြပားတဲ ့Handout ထဲက အစိတ်အပုိင်းေတကုိွ သုံးသပ်ပါေစ။  

Handoutရဲ့ အေပါ်ဖက်ထိပ်ပုိင်းမှာ နာမည်နဲ ့ Project ေခါင်းစဉ်ေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ ြဖည့်ခုိင်းပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့ ရဲ့ ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ ထဲက Ask project  

တစ်ခုစီတိင်ုးကုိ သုံးသပ်ေလလ့ာဖို့  အချနိ ်၁၀ မိနစ်ေပးပါ။ Project  

ေတကုိွ ဆနး်စစ်တဲအ့ခါ အန၊ီ အဝါ၊ အစိမ်း 

အကံြပုချက်ေမးခွနး်ေတကုိွ အသုံးြပုပါ။ သုံးသပ်ချက်ေတ ွ

လပ်ုပီးတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်စီတိင်ုးက သူတို့ ရဲ့ Project 

ေတအွေပါ် ေဝဖနအ်ကံုြပုေရး အဖတွေ့ဲဝင်ေတဆီွက သုံးသပ်ချက်ေတ ွ

ရရိှပီးြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

❑ ေဝဖနအ်ကံြပုတာေတ ွလပ်ုပီးသွားတဲအ့ခါ  
ေဝဖနဆ်နး်စစ်ချက်ေတအွ ေပါ် သုံးသပ်ဖို့ နဲ ့ ေနာက်လာမယ့် Design Sprint 

Session အတင်ွး သူတို့ ရဲ့ Project ထဲ ဘယ်အကံြပုချက်ေတ ွ

ထည့်သုံးချင်တယ်ဆုိတာ တိင်ုပင်ကဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ သူတို့  
Project အဖတွေ့ဲဝင်ေတနွဲ ့ ေတတွေ့ချနိေ်ပးပါ။ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက် ပီးသွားလို့  
အချနိပုိ်ေနေသးရင်ေတာ ့ ြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်ထားတဲ ့

ေဝဖနအ်ကံြပုချက် Handout ေတကုိွ  ြပနေ်တာင်းပါ။ Project Check-In 

လပ်ုေဆာင်ချက် ဒါမှမဟတ်ု Design Sprint Sessionေတ ွြပနစ်တဲအ့ခါမှာ 

ေကျာင်းသားေတကုိွ ြပနေ်ပးပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

သုံးသပ်ချက်များ

ရယူြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Project ေတအွေပါ် ပမာဏေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွအချင်းချင်း 

ေပးကဖို့  ဆနး်စစ်ေဝဖန ်ေရးအပ်ုစုေတနွဲ ့ အတတူ ူ

လပ်ုေဆာင်ရပါမယ်။
+ လပ်ုေနဆဲ Project ေတကုိွ စမ်းသပ်သုံးကည့်ရမယ်။
+ အြခားသူေတအွတက်ွ ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွ

ေဖာ်ထုတ်မျှေဝမယ်။

❑ Project Feedback handout

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့် Project ရဲ့ ဘယ်သွင်ြပင်ေတအွေပါ် တစ်ေယာက်ေယာက်က 

ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေပးလာနိင်ုလဲ?

+ ေနာက်တစ်ခါ သင့် Project ထဲ ဘယ်လိေုဝဖနအ်ကံြပုချက်မျ ို း 

(ရိှထားရင်) ထည့်သုံးဖို့  စဉ်းစားထားလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ချင်းစီတိင်ုး အဖက်ဖက်ကေန 

ေဝဖနသုံ်းသပ်ချက်ေတ ွရရိှကလား၊ ကုိယ်တိင်ုေရာ 

ြပနေ်ပးခွင့်ရလား? 

+ ေကျာင်းသားတစ်ေယာက်ချင်းစီတိင်ုး Project Feedback Handout ကုိ 

ပီးေြမာက်ကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ လပ်ုေနဆဲ Project ေတ ွအေပါ် လအူမျ ိုးမျ ို းက ကဲွြပားတဲ ့

ရှု ြမင်ပုံအမျ ိုးမျ ို း ေပးကပါလိမ့်မယ်။ ေလလ့ာသူေတကုိွ 

သူတို့အပါအဝင် ေနရာစုံက ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတရွနိင်ုဖို့  
အခွင့်အလမ်းေတ ွဖနတီ်းေပးပါ။

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________



ေဝဖနအ်ကံြပုချက် 
ေပးသူ

ဝါစိမ်းန ီ

ေဝဖနအ်ကံြပုချက်များ လက်ခံသူ :  ___________________________________________________

PROJECT ေခါင်းစဉ်:   ___________________________________________________

သုံးသပ်ချက်များ

ရယူြခင်း

[အဝါ] 
ေဝဝါးေနတဲ ့(သို့ ) တစ်မျ ိုးတစ်ဖုံ ေြပာင်းလဲ 
လပ်ုေဆာင်နိင်ုတဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ ? 

[အန]ီ 
အလပ်ုမတင်ွေသးတဲ ့(သို့ )  ထပ်ပီးတိးုတက်မှု 
ရိှလာနိင်ုတဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

[အစိမ်း] 
အလပ်ုြဖစ်တဲ ့(သို့ ) Project နဲ ့ ပတ်သက်ပီး 
ကိုက်နှစ်သက်တဲ ့တစ်စုံတစ်ခုက ဘာြဖစ်မလဲ?

ေတွးေတာရာတွင် အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစနုိင်ေသာ ပေရာဂျက် အစိတ်အပုိင်းများ: 

+ ရှင်းလင်းြပတ်သားမှု :  Project က ဘာလပ်ုဖို့  ရည်ရွယ်တယ်ဆုိတာ နားလည်လား? 

+ ြပသမှုများ                    :  Project မှာ ဘယ်လိ ုFeatures ေတ ွရိှလဲ? ေမျှာ်လင့်ထားသလို အလပ်ုြဖစ်လား? 

+ ဆဲွေဆာင်ချက်များ : Project က ဘယ်ေလာက်ဆဲွေဆာင်မှု ရိှလဲ? တံု့ ြပနစွ်မ်းြမင့်လား? ကုိယ်တိင်ုမူရင်းလပ်ုတာ အလပ်ုြဖစ်လား? 

ရှုပ်ေထွးလား? ရယ်စရာေကာင်းေနလား? စိတ်ဝင်စားစရာ ေကာင်းလား? ထိေတတွေ့ ကည့်တဲအ့ခါ  ဘယ်လိခံုစားရလဲ? 



❑ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့ေကျာင်းသားေတဟွာ သူတို့  
လပ်ုပီးသေလာက် ဒီဇုိင်းတိးုတက်မှု  ြဖစ်စဉ်ေတကုိွ အဖတွေ့ဲဝင်ေတဆီွ 

တင်ြပနိင်ုမယ့် Project Check-in တစ်ခု လပ်ုေဆာင်ရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ 

ဒါအ့ြပင် ရရိှထားတဲ ့ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတေွပါ် မူတည်ပီး လာမယ့် 

Design sprint အတက်ွ အစီအစဉ်ချထားလို့  ရပါတယ်။ အချနိပုိ် 

လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ လပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး ေကျာင်းသားေတကုိွ 

လမ်းညနွှေနန်ိင်ုဖို့  Project Check-In handout ေတ ွေပးထားပါ။

❑ အပ်ုစုေတကုိွ Project အဖတွေ့ဲေတ ွခဲွေပးပါ။ အချနိရ်ေသးရင်ေတာ ့

ြပည့်ြပည့်စုံစုံ ြဖည့်ထားပီး ြဖစ်တဲ ့Project အစီအစဉ်ေတ၊ွ, Project 

ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတနွဲ ့ Unfocus Group handoutေတကုိွ 

ေကျာင်းသားေတဆီွ ြပနြ်ဖန ့ေ်ဝပါ။

❑ အဖတွေ့ဲေတကုိွ Projectရဲ့ မူလေမျှာ်မှနး်ချက်ေတနွဲ ့ ရရိှထားတဲ ့

အကံြပုချက်ေတအွေပါ်  ြပနသုံ်းသပ်ဖို့  အချနိေ်ပးပါ။ 

ေနာက်ထပ်အဆင့်ေတ ွဆက်အစီအစဉ်ချဖို့ နဲ ့ ေနာက်လာမယ့် Design 

sprint အတက်ွ Project မွမ်းမံမှုေတ ွလပ်ုဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ဖိတ်ေခါ်ပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

Project တုိးတက်မှု 

အေြခအေနများ

တင်ြပြခင်း

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ Project တိးုတက်မှုကုိ သုံးသပ်ပီး ေဝဖနအ်ကံြပုတတ်လာမယ်။
+ Project ပီးေြမာက်ဖို့  လိအုပ်တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ 

ေဘာင်အကန ့အ်သတ် ချပီးသားြဖစ်မယ်။
+ Project ပီးေြမာက်ဖို့  လိအုပ်တဲ ့သင်ေထာက်ကူ ရင်းြမစ်ေတကုိွ 

စာရင်းြပုစုပီး ြဖစ်မယ်။

❑ Project Check-In handout 

သင်ေထာက်ကူများ

+ လပ်ုခ့ဲပီးသမျှ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတထဲွမှာ ဘယ်အပုိင်းကုိ 

အနှစ်သက်ဆုံးလဲ?

+ Project ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပုိင်းေတကွ ဆက်လပ်ုဖို့  လိေုနေသးလဲ?

+ ဆက်လက်ပီး  Project ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပုိင်းေတ ွဆက်လပ်ုသွားဖို့  
ရိှလဲ?

+ Project ပုိတိးုတက်လာဖို့  ဘယ်လိအုကူအညီေတ ွလိအုပ်မလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ အဖတွေ့ဲေတကွ သင့်ေလျာ်ေကာင်းမွနတဲ် ့တိးုတက်မှုေတနွဲ ့ အစီအစဉ်ေတ ွ

ရိှကရဲ့လား?

+ Project ထဲမှာ တာဝနေ်တ ွမျှေဝယူတာနဲ ့ ေဆွးေနးွမှုေတမှွာ  

အဖတွေ့ဲဝင်ေတဟွာ ညီညီညတ်ွညတ်ွ လပ်ုေဆာင်ေနကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၁၅) မိနစ်မှ (၃၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ The Project Check-In ဆုိတာက အစီအစဉ်ချနိင်ုဖို့  ေရတိ ုလပ်ုေဆာင်ချက် 

တစ်ခုပါ။ Design Sprint Session တစ်ခုစီရဲ့အစမှာ ြပနေ်နနွှေးတဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုအြဖစ်နဲ ့ အသုံးြပုဖို့  အကံြပုပါတယ်။

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်



Design တိးုတက်လာမှုေတကုိွ အဖတွေ့ဲဝင်ေတနွဲ ့ ေဆွးေနးွပီး ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတအွရ ေနာက်အဆင့်ေတ ွအတက်ွ 

ေဘာင်အကန ့အ်သတ်ေတ ွထုတ်ပါ။ 

အဖတွေ့ဲဝင်များဟာ Project ရဲ့ ဘယ်အပုိင်းေတကုိွ ဆက်လပ်ုရမလဲ? တိးုတက်မှု ရလာ ေအာင် ဘယ်လိအုကူအညီေတ ွလိအုပ်နိင်ုမလဲ?

စစ်ေဆးကည့ရ်ှု သူ : _____________________________________________________

အဆင့်ဆင့် လပ်ုေဆာင်ခ့ဲပီးသမျှ ဘယ်အပုိင်းကုိ အနှစ်သက်ဆုံးလဲ?  Project ရဲ့ ဘယ်အပုိင်းေတကုိွ ဆက်လပ်ုဖို့  လိေုနေသးလဲ? 

Project တုိးတက်မှု 

အေြခအေနများ

တင်ြပြခင်း

PROJECT တုိးတက်မှု

ဆက်လပ်ုရမယ့် အဆင့်ေတွ 



❑ Unfocus group တစ်ခု ေထာင်တာက IDEO ကေန ရလာတဲ ့အကံဉာဏ်တစ်ခု 

ြဖစ်ပါတယ်။ ေကျာင်းသားေတကွ သူတို့ ရဲ့ လပ်ုေနဆဲ Projectေတ ွ

မျှေဝေပးပီး မတကဲွူြပားတဲ ့လေူတဆီွ အကံြပုချက်ေတ ွေတာင်းခံကတဲ ့

Unfocus group ရဲ့ သေဘာတရားနဲ ့ မိတ်ဆက်ေပးပါ။

❑ အချနိပုိ်လပ်ုေဆာင်ချက်အေနနဲ ့ တစ်ေယာက်စီတိင်ုးကုိ Unfocus Group 

Handout ေတ ွြဖန ့ေ်ဝေပးပါ။

❑ ြဖစ်နိင်ုေြခရိှတဲ ့Unfocus Group အဖတွေ့ဲဝင်ေတအွေကာင်း ေကျာင်းသားေတကုိွ 

စဉ်းစားခုိင်းပါ။ ဘယ်သူေတကုိွ ပစ်မှတ်ထားလဲ စဉ်းစားေစပါ။ ထူးကဲတဲ ့

အြမင်ရှုေထာင့်ေတနွဲ ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကံုြပုချက်ေတ ွေပးနိင်ုမယ့် တမူ 

ထူးြခားတဲ ့အသုံးြပုသူေတ ွ(ဥပမာ - မိဘများ၊ ဆရာများ၊ ေမာင်နှမ၊ 

အြခားေကျာင်းသားေတနွဲ ့ လမူှုအဖတွေ့ဲဝင်များ) ဒါမှမဟတ်ု ေမျှာ်လင့်မထားတဲ ့

ကိစ္စရပ်ေတကုိွလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။  

❑ Unfocus Group အဖတွေ့ဲနှစ်ခုရဲ့ အဖတွေ့ဲဝင်များဆီက ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတကုိွ 

ေဖာ်ထုတ်ဖို့ ၊ ေမးြမနး်စူးစမ်းဖို့ နဲ ့ မှတ်တမ်းယူဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

အချနိေ်ပးပါ။ 

❑ မတကဲွူြပားတဲ ့Unfocus Group ေတကွေန ရလာတဲ ့ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတကုိွ 

အချင်းချင်း မျှေဝနိင်ုကဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ အြခား Project 

အဖတွေ့ဲဝင်ေတနွဲ ့ ေတတွေ့ချနိေ်ပးပါ။ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက် ပီးသွားလို့  

အချနိပုိ်ေနေသးရင်ေတာ ့ ြပည့်စုံေအာင် ြဖည့်ထားတဲ ့Unfocus Group Handout 

ေတကုိွ  ြပနေ်တာင်းပါ။ Project Check-In လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ Design Sprint 

Sessionေတ ွြပနစ်တဲအ့ခါ မှာ ေကျာင်းသားေတကုိွ ြပနေ်ပးပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ လပ်ုေဆာင်ဆဲ Project ေတအွေပါ် အြခားသူေတကုိွ 

ေမးြမနး်စူးစမ်းတာနဲ ့ အကံြပုချက်ေတာင်းခံတာေတ ွ

လပ်ုတတ်လာမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

❑ Unfocus Group handout

သင်ေထာက်ကူများ

+ Unfocus Group အဖတွေ့ဲဝင်ေတအွေကာင်း ေဖာ်ြပပါ။ ဘာေကာင့် 
သူတို့ ကုိ ေရွးချယ်ခ့ဲတာလဲ?

+ သူတို့ ရဲ့ အကံဉာဏ်ေတကွ သင့် Project အေပါ် ဘယ်လိ ုလနွှေမ်းမုိးမှု 
ရိှလဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ ေကျာင်းသားေတကွ Unfocus Group နှစ်ခုက အဖတွေ့ဲဝင်ေတကုိွ 

သတ်မှတ်ပီး ေမးြမနး်စူးစမ်းခ့ဲကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

နယ်ပယ်စုံမှ

လမူျားကုိ 

ြပသြခင်း
ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ် မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု
+ သုေတသနြပုလပ်ုရာနဲ ့ ေဝဖနအ်ကံြပုချက် ရင်းြမစ်ေတ ွရှာေဖွရာမှာ 

တီထွင်ကံဆနိင်ုစွမ်းရိှဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ ကူညီေပးပါ။ 

ကူညီေပးဖို့  စိတ်ဝင်စားေလာက်မယ့် ြပည်တင်ွး ဂိမ်းဒီဇုိင်း 

ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု ရိှေနမလား? အြခားေကျာင်းက ေကျာင်းသားေတနွဲ ့ 

Project ေတ ွဖလှယ်မျှေဝနိင်ုကလား?

+ Unfocus Group အဖတွေ့ဲဝင်ေတ ွ (ဥပမာ - ဆရာများ၊ မိဘများ၊ ေမာင်နှမများ၊ 
လမူှုအဖတွေ့ဲဝင်များ)ကုိ ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်အတင်ွး ေမးြမနး်စူးစမ်းနိင်ုြခင်း 

မရိှရင်ေတာ ့အတနး်ချနိြ်ပင်ပမှာ ြပနလ်ပ်ုေဆာင်တာ ဒါမှမဟတ်ု 

အိမ်စာအြဖစ် လပ်ုေစတာမျ ိုး လပ်ုေဆာင်လို့  ရပါတယ်။ 

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်



IDENTIFY

SKILLS IN SCRATCH

PROJECT ေခါင်းစဉ်:    ___________________________________________________
ေမးြမနး်စူးစမ်းသူ:    ___________________________________________________

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်မှာေတာ ့သင်လပ်ုလက်စ Project အေပါ် ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွရရိှလာဖို့  အြခားသူေတကုိွ 

ေမးြမနး်စူးစမ်းရမှာ ြဖစ်ပါတယ်။

+ ဘယ်လိလုမူျ ို းေတ ွ

သင့် Project အေပါ် 
သာလနွထူ်းြခားတဲ ့

အြမင်ေတ ွ

ေပးနိင်ုမလဲ?

+ သင့် Project မူကမ်းကုိ 

မျှေဝဖို့  
ထည့်မေတးွထားတဲ ့

အဖတွေ့ဲဝင်နှစ်ေယာက်က 

ဘယ်သူေတလဲွ?

မျှေဝဖို့  ထည့်မေတးွထားတဲ ့

အပ်ုစုကုိ သင့် Project ြပပီး 

ြပုမူတံု့ ြပနမ်ှုေတကုိွ စူးစမ်းပါ။

+ သူတို့  ဘာေတ ွ

လမ်းေပျာက်ေနကလဲ ?

+ သင် ေတးွထင်ထားသလိ ု

Project အေပါ် 
တံု့ ြပနြ်ပုမူကလား?

+ အံအ့ားသွားေလာက်တဲ ့

တစ်ခုခု လပ်ုခ့ဲကလား?

စူးစမ်းပီးတဲအ့ခါ 
သင့်အပ်ုစုထဲက လေူတရဲွ့ 
အေတတွေ့အကံုကုိ 

ေမးြမနး်ကည့်ပါ။

+ ေမးြမနး်ချက်အရ ဘယ်လိ ု

ေဝဖနအ်ကံြပုချက်မျ ို းေတ ွ

ရရိှခ့ဲလဲ?

+ ဘယ်အကံြပုချက်ေတ ွ

(ရိှထားရင်) ကုိ ေနာက်တစ်ခါ 
သင့် Project  ထဲ ေပါင်းထည့်ဖို့  
စဉ်းစားလဲ?

နယ်ပယ်စုံမှ

လမူျားကုိ 

ြပသြခင်း

သတ်မှတ်ပါ

စူးစမ်းပါ

ေမးြမနး်ပါ



❑ အချင်းချင်းလေူတ ွ(ဧည့်သည်ေတ)ွ ဆီ Project ေတ ွမျှေဝတင်ြပြခင်းက 

ကုိယ် ကိုးစားလပ်ုခ့ဲတာေတကုိွ အသိေပးဖို့  နည်းလမ်းတစ်ခု 

ြဖစ်ေကာင်းနဲ ့ ေတတွေ့ ကံုခ့ဲပီးတာေတကုိွ သုံးသပ်ဖို့ ြဖစ်ေကာင်း 

ေကျာင်းသားေတကုိွ ေြပာြပပါ။ ဒီကဏ္ဍဟာ လပ်ုေနဆဲအလပ်ုေတကုိွ 

အပီးသတ်ဖို့ နဲ ့  Project ေတကုိွ အြခားလေူတဆီွ မျှေဝဖို့  
နည်းနာတစ်ခုရှာဖို့  ြဖစ်ေကာင်း ရှင်းြပပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ Project ေတ ွဆက်လပ်ုဖို့ နဲ ့ 

ေနာက်ဆုံးမူကမ်းေတကုိွ Project ြပပဲွမှာ တင်ဆက်ြပသဖို့  
ြပင်ဆင်ချနိေ်ပးပါ။ အချနိပုိ်ရတဲအ့ခါ လယ်ွကူစွာ တင်ဆက်နိင်ုဖို့  
လပ်ုေဆာင်ေနဆဲ ေနာက်ဆုံး Project ေတကုိွ  Class Studio  ထဲ 

တစ်စုတစ်စည်းထဲ ထည့်ထားပါ။ Hackathon Studio ထဲ သူတို့  Project ေတ ွ

ထည့်ထားဖို့ လည်း ေကျာင်းသားေတကုိွ ဖိတ်ေခါ် နိင်ုပါတယ်။

❑ Project သုံးသပ်ြခင်း Handout ကုိ ေကျာင်းသားေတဆီွ ြဖန ့ေ်ဝေပးပီး 

ဘာလဲ? ဘာဆက်ြဖစ်လဲ? အခုေရာ ဘာလဲဘယ်လဲ? ဆုိတဲ ့

ေမးခွနး်ေဘာင်အတင်ွးကေန သူတို့ ရဲ့ အေတတွေ့အကံုေတကုိွ 

အြခားသူေတဆီွ တင်ဆက်ချြပေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ြပပဲွြပင်ဆင်ြခင်း ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ ေနာက်ဆုံး Project မူကမ်းေတ ွဆက်လပ်ုပီး Project ြပပဲွအတက်ွ 

ြပင်ဆင်ပီး ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်။

❑ Project Reflections handout
❑ Hackathon studio

http://scratch.mit.edu/studios/488267

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့် Project က ဘာလဲ?

+ Project တစ်ခု ြဖစ်ေြမာက်ဖို့  သင့်လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကွ ဘာေတလဲွ?

+ ေနာက်ထပ် ဘာေတ ွဖနတီ်းချင်လဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ တစ်ေယာက်ချင်းစီ ဒါမှမဟတ်ု  အပ်ုစုတစ်ခုစီတိင်ုးက Project 

Reflections Handout တစ်ခုကုိ ပီးေြမာက်ခ့ဲကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၃၀) မိနစ်မှ (၄၅) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ေကျာင်းသားေတကွ သူတို့  Project ေတ ွပီးေြမာက်ေအာင်လပ်ုဖို့  
စိတ်ဖိစီးမှုေတနွဲ ့ စုိးရိမ်ပူပင်ေနတတ်ကပါတယ်။ ဒါက သူတို့ ကုိ 

(၁) ဒီအေတတွေ့အကံုဟာ ကွနပ်ျူတာကျွမ်းကျင် 

တီထွင်ဖနတီ်းရှင်ေတြွဖစ်ဖို့  ကိုးစားရာမှာ အေထာက်အပ့ံတစ်ခု 

ြဖစ်တယ်ဆုိတာနဲ ့  

(၂) အချုိ့ေသာ စိတ်ဖိစီးမှုေတဟွာ အလပ်ုပီးဖို့ နဲ ့ ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတကုိွ 

အာရုံစုိက်နိင်ုဖို့  အကူအညီြပုနိင်ုတယ် ဆုိတာကုိ ြပသဖို့  
အခွင့်အေရးတစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
ခနး် (၆

) လ
ပု်ေဆ

ာင်ချက်

http://scratch.mit.edu/studios/488267


ြပနလ်ည ်

သုံးသပ်ြခင်း

FEEDBACK 
FOR:သင့် Project က ဘာလဲ?

ဘယ်လိ ုလည်ပတ်လဲ? ဒါကုိ စလပ်ုဖို့  ဘယ်လိ ုအကံစရလဲ?

Project အထေြမာက်ဖို့  ဘယ်လိ ုအဆင့်ေတ ွလပ်ုေဆာင်ရလဲ?

ဘာေတကွ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အံအ့ားသင့်စရာေကာင်းပီး စိနေ်ခါ်မှုေတ ွြပည့်နှက်ေနလဲ? ဘာေကာင့်လဲ?

ဘာေတ ွသင်ယူခ့ဲရလဲ?

Project နဲပ့တ်သက်ပီး ဘာကုိ ဂုဏ်အယူရဆုံးလဲ? 

ဘာေတ ွေြပာင်းလဲလပ်ုေဆာင်မလဲ?

အခုေရာ ဘာလ?ဲ ဘယ်လ?ဲ
ေနာက်ထပ် ဘာေတွ ဖနတီ်းကည့ခ်ျင်လ?ဲ

PROJECT သုံးသပ်ချက်များ ြပုလပ်ုသူ : ____________________________________________

သင်တို့ ရဲ့ ဒီဇုိင်း အဆင့်ေတ ွအေပါ် သုံးသပ်ချင့်ချနိန်ိင်ုဖို့  ေအာက်မှာပါတဲ ့ေမးခွနး်ေတကုိွ အသုံးြပုပါ။

ဘာလဲ

ဘာဆက်ြဖစ်လ?ဲ



❑ ေနရာတစ်ခုမှာ ဧည့်သည်ေတ ွဖိတ်ကားတာ၊ သီချင်းေတ ွဖွင့်တာ၊ 
တနဆ်ာဆင်ထားတာနဲ ့ အစားအေသာက် 

တည်ခင်းထားတာေတလွပ်ုပီး ေပျာ်ပဲွရနွှေင်ပဲွပုံစံ တစ်ခု ဖနတီ်းပါ။ 

❑ Project ေတြွပသဖို့  Projectorနဲ ့ ဖနသ်ားြပင်ေတလွည်း 

ေရွးချယ်အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။

❑ သူတို့ ရဲ့ ေနာက်ဆုံး Project ေတကုိွ မျှေဝဖို့ နဲ ့ ဒီဇုိင်းအဆင့်ေတ ွ

အေကာင်း အြခားသူေတနွဲ ့ ေဆွးေနးွဖို့  ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ဖိတ်ေခါ်ပါ။ တိးုတက်မှုေတ ွြမင်သာနိင်ုဖို့  ဒီဇုိင်းမှတ်စုေတနွဲ ့ 

အရင်ကလပ်ုခ့ဲပီးတဲ ့Project ေတ ွအသင့်ထားပါ။

❑ ေကျာင်းသားေတကုိွ ဒီဇုိင်းစာအပ်ုထဲ ဒါမှမဟတ်ု အပ်ုစုဖတွေ့ဲ 
ေဆွးေနးွတဲအ့ခါ ြပနလ်ည်ေတးွချင့်စရာ ေမးခွနး်များကုိ 

တံု့ ြပနေ်စြခင်းအားြဖင့် ဒီဇုိင်းချလပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်စဉ်အေပါ် 
ြပနေ်တးွေတာေစပါ။

လပ်ုေဆာင်ချက် ေဖာြ်ပမှုများ

ခင်းကျင်း

ြပသြခင်း
ေမျှာမှ်နး်ချက်များ

ဒီသင်ခနး်စာများ  ပီးဆုံးသွားတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားများဟာ
+ သူတို့ ရဲ့ ေနာက်ဆုံး Project ေတကုိွ အြခားသူေတဆီွ မျှေဝခွင့်ရမှာ 

ြဖစ်ပီး ဒီဇုိင်းအဆင့်ေတနွဲ ့ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာတီထွင်ကံဆမှု 
အေတတွေ့အကံုေတကုိွ ြခံုငံသုံုးသပ်ခွင့် ရမှာြဖစ်ပါတယ်။

❑ projector and screen for presentations (optional)

သင်ေထာက်ကူများ

+ သင့် ဒီဇုိင်းမှတ်စုစာအပ်ုကုိ လှနေ်လှာကည့်ပါ။ 

ဘယ်လိမှုတ်စုပုံစံမျ ို းေတ ွမှတ်ထားခ့ဲလဲ?

+ ဘယ်မှတ်စုေတကွ အသုံးအဝင်ဆုံးလဲ?

+ လပ်ုခ့ဲသမျှမှာ ဘယ် Scratch project ကုိ အနှစ်သက်ဆုံးလဲ?

ဘာေကာင့်လဲ?

+ ေနာက်ထပ် ဘာေတ ွထပ်ဖနတီ်းချင်လဲ?

ြပနလ်ည ်ေတွးချင့်စရာ ေမးခွနး်များ

+ တစ်ေယာက်ချင်းစီ၊ အသင်းတစ်သင်းချင်းစီ အကုန ်ပါဝင်ပီး 

သူတို့လပ်ုထားတာေတကုိွ မျှေဝခွင့် ရကလား?

ေကျာင်းသားများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ သုံးသပ်ြခင်း

ကာြမင ့ခ်ျနိ ် အက ံြပုချက ်

(၄၅) မိနစ်မှ (၆၀) မိနစ်ထိ

မှတ်စရာများ ကုိယ်ပုိင်မှတ်စု

+ ပုံစံအမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ မျှေဝနိင်ုပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအလိက်ု တစ်ဖတွေ့ဲလံးုကုိ 

ေြပာြပတာ၊ ေကျာင်းသားေတ ွ အများစုက တစ်ပိုင်နက် တင်ြပတာ၊ 
တိက်ုရုိက် သရုပ်ေဖာ်ြပသတာနဲ ့ Web က Project ေတ ွယူသုံးပီး ြပသတာ 

အစရိှသည်တို့  ြဖစ်ပါတယ်။
+ Project Portfolio  ေတ၊ွဒီဇုိင်းဂျာနယ်ေတ၊ွ ေနာက်ဆုံး Project 

ေဝဖနအ်ကံြပုချက် Handouts ေတနွဲ ့ ေနာက်ဆုံး Project သုံးသပ်ချက် 

Handout ေတကွေတာ ့အသုံးဝင်နိင်ုတဲ ့အရာေတ ွြဖစ်လို့  
စုေဆာင်းထားနိင်ုပါတယ်။ (ေနာက်ဆက်တွဲ ကဏ္ဍကုိ ကည့်ပါ။)

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

❑ _______________________

အ
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) လ
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ေနာက်ဆက်တဲွ





ခက်ဆစ်အဘိဓာန်

abstracting and modularizing: Project တစ်ခုလံးုနဲအ့စိတ်အပုိင်း တစ်ခုချင်းစီကားက ဆက်နယ်ွမှုေတကုိွ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်းဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာစပ်လျဉ်း အေလအ့ထ။

animation: စဉ်ဆက်မြပတ်လှုပ်ရှားေနေသာ ဇာတ်ေကာင်များြပသမှု။

arcade day: ေကျာင်းသားေတ ွလပ်ုေဆာင်ထားတာေတနွဲ ့ တနး်လံးုကျွတ် လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ မျှေဝတဲန့ည်းနာတစ်ခု။ ေကျာင်းသားေတဟွာ သူတို့ ရဲ့ 
ပီးေြမာက်ထားတဲ ့   Project ေတကုိွ Presentation Mode မှာထားပီး တစ်ေယာက်နဲတ့စ်ေယာက် လပ်ုထားခ့ဲသမျှကုိ လှည့်လည်ေလလ့ာကတာမျ ိုးပါ။

backdrop: Stage ရဲ့ ြဖစ်နိင်ုေြခ ရိှတဲ ့Frame ေတ ွဒါမှမဟတ်ု Background ေတ ွ အများကီးထဲက တစ်ခု။

backpack: Project ေတကားက Media ေတ၊ွ Script  ေတ ွလယ်ွလယ်ွကူကူ ေရနွှေ့ေြပာင်းသုံးနိင်ုေစတဲ ့Scratch ဝိေသသတစ်ခု။

bitmap: 2D ြဖင့် ေဖာ်ြပထားပီး Contrast Colour များကုိ သုံးထားေသာ ပုံရိပ်။

broadcast: ရရိှလာတဲ ့Scripts ေတကုိွ Activate လပ်ုေပးြခင်းအားြဖင့် Scratch Program မှတစ်ဆင် ့ပို့ ေဆာင်ေသာ သတင်းစကားတစ်ခု။ 

cloning: Project လပ်ုေဆာင်ေနစဉ်အတင်ွးမှာ Sprite တစ်ခုကုိ ပုံတ ူေတ ွဖနတီ်းေစနိင်ုေသာ Scratch ဝိေသသတစ်ခု။ 

computational concepts: Program ေရးဆဲွစဉ်အတင်ွး ဒီဇုိင်နာများ အသုံးြပုရသည့် သေဘာတရားများ။ Sequence, Loops, Conditionals, Events, Parallelism, Operators နဲ ့ Data 

က့ဲသို့ ေသာ အရာများ။ 

computational perspectives: Computing မှတစ်ဆင့် ြဖစ်ေပါ်လာေသာ ဒီဇုိင်နာများရဲ့ ပတ်ဝနး်ကျင် ပတ်ပတ်လည်မှ ကျယ်ြပန ့ေ်သာ ရှုေထာင့်အြမင်များ။  မိမိကုိယ်ကုိ 

ေဖာ်ြပြခင်း၊ တစ်ပါးသူများနှင့် ချတ်ိဆက်ြခင်းနှင့် ကမ္ဘာကီးေပါ်မှ နည်းပညာအခနး်ကဏ္ဍအေကာင်း ေမးခွနး်ထုတ်ြခင်း က့ဲသို့ ေသာ အရာများ။ 

computational practices: လပ်ုေဆာင်လာတာနဲအ့မျှ Programmer များတင်ွ သိသိသာသာ တိးုတက်လာေသာ စိတ်ပုိင်းဆုိင်ရာ အေလအ့ထ။ လက်ေတတွေ့လပ်ုေဆာင်ြခင်းနှင့် 
ထပ်တလဲလဲလပ်ုေဆာင်ြခင်း၊ စမ်းသပ်ြခင်းနှင့် အမှားရှာေဖွြခင်း၊ ေရာသုံးြခင်းနှင့် ြပနသုံ်းြခင်း၊ ေကာက်နတ်ုြခင်းနှင့် ခဲွြခမ်းစိတ်ြဖာလပ်ုေဆာင်ြခင်း။

conditionals: အေြခအေနများအလိက်ု ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ရေသာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား။ (ဥပမာ - လက်ရိှ ကိနး်ရှင်တနဖုိ်း) 

control: Scratch block များရဲ့ အမျ ိုးအစား ၁၀ ခုထဲမှ တစ်ခု။ ဒီအတက်ွ ကာလာကုဒ်ကုိ ေရနွှေေရာင်သတ်မှတ်ထားပီး Script ေတ ွထိနး်ချုပ်ဖို့  အသုံးြပုပါတယ်။

costume: ြဖစ်နိင်ုေြခရိှေသာ “Frames”  များစွာထဲမှတစ်ခု သို့ မဟတ်ု Sprite တစ်ခုရဲ့ အမျ ိုးမျ ို းေသာ သွင်ြပင်များ။ Sprite တစ်ခုဟာ သူရဲ့ Costume ေတအွတက်ွ 

ပုံစံအမျ ိုးမျ ို း ေြပာင်းလဲနိင်ုပါတယ်။

critique group: Project ေတ ွဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ရာမှာ ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွရလာနိင်ုဖို့  အကံဉာဏ်ေတဖွလှယ်ပီး လပ်ုေဆာင်ဆဲ Project ေတ ွ

စမ်းသပ်အသုံးြပုကတဲ ့ဒီဇုိင်နာအပ်ုစု။

data: တနဖုိ်းများကုိ သုိေလှာင်ြခင်း၊ ြပနထု်တ်အသုံးြပုြခင်းနဲ ့ မွမ်းမံြခင်းဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ သေဘာတရား။

design demo: လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ အတနး်ထဲ တင်ဆက်ြပသဖို့ နဲ ့ Project အတင်ွး အသုံးြပုခ့ဲကတဲ ့Block ၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဒါမှမဟတ်ု ဒီဇုိင်းနည်းနာတစ်ခုခုကုိ 

သရုပ်ေဖာ်ြပဖို့   ေကျာင်းသားများကုိ ဖိတ်ေခါ် တဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။ 

design sprint: Project ေတ ွအထေြမာက်ေအာင် ြပင်းြပင်းထနထ်န ်လပ်ုေဆာင်နိင်ုဖို့   အထူးသတ်မှတ်ထားတဲ ့အချနိအ်ပုိင်းအြခား တစ်ခု။ 

events: အြခား တစ်စုံတစ်ရာကုိ ြဖစ်ေြမာက်ေစတဲ ့ကွနပ်ျူတာသေဘာတရားဆုိင်ရာ လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။ 

experimenting and iterating: ေြဖးေြဖးချင်းစီ လပ်ုေဆာင်ကည့်၊ စမ်းသုံးကည့်ပီး ဆက်လက်အထေြမာက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ကည့်ြခင်းဆုိင်ရာ ကွနပ်ျူတာ 

အေလအ့ထ။

feedback fair: သင့်ေကျာင်းသားေတထဲွက အချုိ့အဝက်က ထုိင်ခုံေတမှွာ Project ေတ ွဖွင့်လျက်သား ထုိင်ေနကချနိမှ်ာ ကျနတဲ်တ့စ်ဝက်က Project ေတ ွ

စူးစမ်းေလလ့ာဖို့ ၊  ေမးခွနး်ေတ ွေမးဖို့ နဲ ့ ေဝဖနအ်ကံြပုချက်ေတ ွေပးဖို့  လှည့်လည်ကတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ြဖစ်ပါတယ်။ 

အကုနကည့်ရှု ပီးစီးသွားတဲအ့ခါမှာ ကျနတ်စ်ဝက်နဲ ့ ေနရာချင်း ချနိး်ပီး ြပန်စ်တင် လပ်ုေဆာင်ကရတာပဲမျ ို းပါ။

သင်ရုိးညနွှေနး်တမ်းထဲမှ အေရးကီးစကားလံးု၊ သေဘာတရားများနဲ ့ အေလအ့ထများအတက်ွ လမ်းညနွှေန်

Scratch အထူးြပု ပညာရပ်ေဝါဟာရေတ ွထပ်သိရဖို့  http://scratch.mit.edu/help ကေန တစ်ဆင့် Scratch help page ေတထဲွ ဝင်ကည့်ပါ ဒါမှမဟတ်ု Community-generated Scratch 

Wiki ကုိ ttp://wiki.scratch.mit.edu မှတစ်ဆင့် ဝင်ေရာက်ပါ။

http://wiki.scratch.mit.edu


gallery walk: ေကျာင်းသားေတကွ သူတို့ ရဲ့  Project ေတကုိွ Presentation Mode မှာထားပီး အြခားသူေတရဲွ့ Project ေတကုိွ လှည့်လည်စူးစမ်းနိင်ုတဲ ့

လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။
hardware and extensions: Scratch ဆုိင်ရာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ေလာကကီးကုိ ြပင်ပေလာကနဲ ့ ချတ်ိဆက်ေပးေသာ  ေထာက်ကူပစ္စည်းများ။ နမူနာ ချတ်ိဆက်ပစ္စည်းေတမှွာ 

LEGO WeDo, PicoBoard နဲ ့ MaKey MaKey တို့  ပါဝင်ပါတယ်။

interactive collage: နှပ်ိလို့ရတဲ ့Sprite ေတ ွအမျ ိုးမျ ို း ေပါင်းထည့်အသုံးြပုလို့ရတဲ ့Scratch Project တစ်ခု။

looks: Scratch Block ေတရဲွ့ အမျ ိုးအစား (၁၀) ခုထဲက တစ်ခု။  သူတို့ ကုိ ကာလာကုဒ်အေနနဲ ့ ခရမ်းေရာင် သတ်မှတ်ထားပီးေတာ ့Sprite တစ်ခုရဲ့ ပုံပနး်သွင်ြပင်ကုိ 

ထိနး်ချုပ်ဖို့  အသုံးြပုပါတယ်။

loops: တညီူတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ ထပ်ခါတလဲလဲ လပ်ုေဆာင်တဲ ့ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား။

make a block: More Blocks ကဏ္ဍမှ ေကျာင်းသားများကုိ ကုိယ်ပုိင် Block သို့  လပ်ုငနး်စဉ်များ ဖနတီ်းသတ်မှတ်နိင်ုေစေသာ ဝိေသသတစ်ခု။

motion: Scratch block အမျ ိုးအစား (၁၀) ခုထဲမှ တစ်ခု။ ကာလာကုဒ်အေနြဖင့် အြပာေရာင် သတ်မှတ်ထားပီး  Sprite တစ်ခု၏ ေရွ့လျားမှုများကုိ ထိနး်ချုပ်ရန ်

အသုံးြပုပါသည်။

operators: သခင်္ချာနှင့် သေဘာတရားဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်များကုိ ေထာက်ကူေပးသည့် ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား။ 

paint editor: Scratch ထဲတင်ွ ပါရိှေသာ Image Editor တစ်ခု။ Scratch အသုံးြပုသူ များစွာဟာ ဒါကုိ အသုံးြပုပီး ကုိယ်ပုိင် Sprite  ေတ၊ွ Costume ေတနွဲ ့ Backdrop ေတ ွ

ဖနတီ်းကပါတယ်။

pair programming: Developer များ အတတူကွ ေဘးချင်းယှဉ်ပီး Pair up and Work Project တစ်ခုအတက်ွ အလပ်ုလပ်ုကသည့် Programming  ဆုိင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ခု။

parallelism: အရာများကုိ တစ်ပိုင်နက်တည်း ြဖစ်ေပါ်လာေစရန ်လပ်ုေဆာင်သည့် ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား။ 

pass-it-on story:  လနူှစ်ေယာက်မှ စတင်လပ်ုေဆာင်ပီး ထပ်မံချ ဲ့ထွင်ရနန်ှင့် ေတးွေတာသုံးသပ်ရန ်အြခားလနူှစ်ေယာက်ဆီ ၊ ထို့ ေနာက် ေနာက်ထပ်နှစ်ေယာက်စီ 

လက်ဆင့်ကမ်း လပ်ုေဆာင်ေစသည့် Scratch Project 

peer interviews: ေကျာင်းသားများကား တစ်ေယာက်နှင့်တစ်ေယာက် ေဝဖနအ်ကံြပုေရးြဖစ်စဉ်များ၊ မိမိကုိယ်ကုိ ဆနး်စစ်အကဲြဖတ်ြခင်းများနှင့် သုေတသန 

ြပုလပ်ုြခင်းများဆုိင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်းပီး တစ်လှည့်စီ ေမးြမနး်စူးစမ်းကသည့် လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။ 

pitch: လိအုပ်သည့် အသင်းသားများ ရရိှနိင်ုရန ်ေကျာင်းသားများ၏ Project ဆုိင်ရာ အကံဉာဏ်များကုိ တင်ြပနိင်ုသည့် လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ြဖစ်နိင်ုသက့ဲသို့  
အြခားအသင်းများမှ ပူးေပါင်းဖို့  ဖိတ်ေခါ် နိင်ုေစရန ်ကုိယ်ပုိင် စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် စွမ်းေဆာင်ရည်များကုိ  ြပသနိင်ုသည့် 
လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုလည်း ြဖစ်နိင်ုသည်။ 

presentation mode: Project များကုိ ြမင်ကွင်းကီးကီး ကည့်ရှုနိင်ုသည့် Scratch ဆုိင်ရာ ခင်းကျင်းြပသြခင်းတစ်မျ ိုး။ Scratch program ၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်မှ ခလတ်ုကုိ 

နှပ်ိြခင်းအားြဖင့် အသုံးြပုနိင်ုပါသည်။ ယင်းအား Full screen mode သို့  Enlarged screen ဟလုည်း ေခါ် ဆုိကပါသည်။

profile page: Scratch online community ေပါ်မှ Scratch အသုံးြပုသူဆုိင်ရာ အချက်အလက်များ ဥပမာ - ဖနတီ်းခ့ဲပီးေသာ project များ သို့  မှတ်သားထားခ့ဲသည်များ (a.k.a. 

“favorited”) ြပသထားသည့် စာမျက်နှာတစ်ခု။

project editor: Project များကုိ အဆင့်ြမငှ့်တင် တိးုချ ဲ့နိင်ုသည့် Scratch Online Community ၏ ဝိေသသတစ်ခု။ ယင်းတင်ွ Script Area ( Scripts များ ထည့်သွင်းသည့် ေနရာ), The 

Sprite Area ( Sprite များနှင့် လပ်ုေဆာင်ရသည့်ေနရာ) နှင့် Stage Area (Sprites များကုိ ေနရာချပီး Background များ အသုံးချနိင်ုသည့်ေနရာ) တို့  ပါဝင်ပါသည်။ 

red, yellow, green: တစ်ေယာက်ချင်းစီအလိက်ု Project များ၏ အဆင်မေြပေသာအရာများကုိ ထုတ်ေဖာ်သတ်မှတ်နိင်ုသည့ ်မျှေဝလပ်ုေဆာင်ချက် (သို့ ) 
သုံးသပ်ချက်တစ်ခု။ သင့်ေလျာ်စွာ အလပ်ုမလပ်ုေသာ၊ ြပင်ဆင်ရန ်လိအုပ်ေသာအရာများအတက်ွ (အနေီရာင်)၊ ရှုပ်ေထွးအြငင်းပွားဖွယ်ရာများအတက်ွ 

(အဝါေရာင်)နှင့် သင့်ေလျာ်စွာ လပ်ုေဆာင်မှုများအတက်ွ (အစိမ်းေရာင်) 

remix: မူရင်းလပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု (သို့ မဟတ်ု အြခားေရာေနှာအသုံးြပုမှု) များမှ ဆင်းသက်လာေသာ ဆနး်သစ်တီထွင်မှုတစ်ခု။ 

ေရာေနှာလပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခုတင်ွ မူရင်းလပ်ုေဆာင်ချက်၏ အနှစ်သာရကုိ ထိနး်သိမ်းရင်း တစ်ဖက်တင်ွလည်း သစ်ဆနး်ေသာအရာများ၊ 
ကုိယ်ပုိင်ဟနရိှ်ေသာ အစိတ်အပုိင်းများနှင့် စတင်ထိေတတွေ့ေစနိင်ုပါသည်။ 

reusing and remixing: ရိှနှင့်ပီးေသာ Project များ (သို့ ) အကံဉာဏ်များေပါ်တင်ွ ထပ်မံပီး တစ်စုံတစ်ခု ြပုလပ်ုနိင်ုေသာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထတစ်ခု။ 

Scratch screening: တစ်ေယာက် Scratch project တစ်ေယာက် ဆနး်စစ်ကည့်ရှုနိင်ုရန ်ေကျာင်းသားများ  စုေဝးကသည့် လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။

scripts: ဆင့်ကဲလပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု ြဖစ်ေပါ်လာရန ်အတတူကွ ချတ်ိဆက်လပ်ုေဆာင်ရသည့် တစ်ခု သို့  တစ်ခုထက်ပုိေသာ Scratch block များ။  Script များသည် 

ထည့်သွင်းချက် (ဥပမာ - ေမာက်စ် နှပ်ိြခင်း၊ Broadcast) အား တံု့ ြပနသ်ည့် event  block တစ်ခုနှင့်  စတင်ပါသည်။ စတင်လပ်ုေဆာင်သည်နှင့် event block သို့  
ချတ်ိဆက်ထားသည့် အပုိထပ်ေဆာင်း block များက တစ်ကိမ်စီ လပ်ုေဆာင်ကပါသည်။ 

sensing: Scratch block အမျ ိုးအစား (၁၀) ခုထဲမှ တစ်ခု။ ကာလာကုဒ်အေနြဖင့် အြပာေဖျာေ့ဖျာ ့သတ်မှတ်ထားပီး ထည့်သွင်းချက် အမျ ိုးမျ ို းကုိ ပုိင်းြခားနိင်ုရန ်(ဥပမာ 

- ေမာက်စ် အေနအထား) သို့   program state (ဥပမာ -  sprite အေနအထား) အတက်ွ အသုံးြပုပါသည်။

sequence: လပ်ုငနး်တာဝနတ်စ်ခုအတက်ွ  အဆင့်ဆင့် စဉ်ဆက်မြပတ် လပ်ုေဆာင်နိင်ုရန ်သတ်မှတ်ရသည့် ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရား။



showcase: ေကျာင်းသားများအေနြဖင့် အြခားသူများကုိ ေနာက်ဆုံး Project များြပသြခင်း (သို့ ) ဒီဇုိင်းြဖစ်စဉ်များနှင့် ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာဖနတီ်းမှု 
အေတတွေ့အကံုများအေပါ် သုံးသပ်ြခင်းများ ြပုလပ်ုနိင်ုသည့် မျှေဝြခင်းဆုိင်ရာ နည်းနာတစ်ခု။.

sound: Scratch Project ထဲတင်ွ ဖွင့်လှစ်နိင်ုေသာ အသံဖုိင်တစ်ခု။ Scratch ထဲတင်ွရိှေသာ အသံသုိေလှာင်ရာေနရာမှ ထည့်သွင်းြခင်း သို့  မှတ်တမ်းဖုိင်တစ်ခု 

ဖနတီ်းြခင်းြဖင့် အသုံးြပုနိင်ုပါသည်။ အသံတစ်ခုရဲ့ အတိးုအကျယ်၊ အရိှနအ်ဟတ်ုနဲ ့ အြခားေသာအရာများကုိ ထိနး်ချုပ်သည့် အသံ  Block များကုိ 

အသုံးြပုကာ အသံများကုိ ဖွင့်လှစ်နိင်ုပါသည်။

sprite: Scratch Project ထဲတင်ွ Stage ေပါ်၌ လပ်ုေဆာင်ချက်များ ြပုမူနိင်ုေသာ မီဒီယာပစ္စည်းတစ်ခု။

stage: Scratch Project တစ်ခု၏ ေနာက်ခံ။ ယင်းတင်ွ Sprite က့ဲသို့  Scripts, Backdrops (Costumes) နှင့်  Sound များ ပါဝင်သည်။

studio: အသုံးြပုသူတစ်ဦး သို့  တစ်ဦးထက်ပုိပီး လပ်ုေဆာင်ထားကသည့် Project များကုိ မီးေမာင်းထုိးြပနိင်ုေစသည့် Scratch Online Community ေပါ်တင်ွ 

အသုံးြပုသူဘက်မှ ဖနတီ်းထားသည့် Gallery တစ်ခု။

testing and debugging: အရာဝတ္ထ ုများ အလပ်ုြဖစ်၊ မြဖစ် ေသချာေစသည့် ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထတစ်ခုြဖစ်ပီး ြပဿနာများ  ရှာေဖွြခင်းနှင့် 
ေပါ်ေပါက်လာပါက ေြဖရှင်းြခင်း။

theatre metaphor: Scratch ၏  ဒီဇုိင်းတင်ွ ြပဇာတ်ရုံနှင့် တညီူသည့်အရာများကုိ ညနွှေနး်ဆုိြခင်း နည်းလမ်းတစ်ခု။ မင်းသားနှင့်တေူသာ (Sprites), Costumes, Backdrops, Scripts 

နှင့် Stage တစ်ခု။

tips window: Project Editor ထဲတင်ွ တိက်ုရုိက် ဖနတီ်းတည်ေဆာက်နိင်ုသည်။ Tips Window သည် Scratch ၏ အကူအညီရယူြခင်းဆုိင်ရာ နည်းလမ်းတစ်မျ ိုးြဖစ်သည်။

unfocus group: ေကျာင်းသားများ သူတို့၏လပ်ုေဆာင်ေနဆဲ Project များ ြပသပီး မတညီူကဲွြပားေသာ လမူျားစွာဆီမှ ေဝဖနအ်ကံြပုချက်များ ေတာင်းခံနိင်ုသည့် 
လပ်ုေဆာင်ချက်တစ်ခု။ 

variables and lists: Scratch ၏ Memory ထဲတင်ွ မှတ်တမ်းတင်ထားေသာ ေြပာင်းလဲနိင်ုသည့် တနဖုိ်းတစ်ခု (သို့ ) တနဖုိ်းအစုအဖတွေ့ဲတစ်ခု။ Variable များတင်ွ တစ်ကိမ်တင်ွ 

တနဖုိ်းတစ်ခုသာ ထည့်သွင်းနိင်ုပီး List တင်ွ တနဖုိ်းများစွာ ထည့်သွင်းနိင်ုပါသည်။

vector graphic: ဂျဩီေမတီဆုိင်ရာ ပုံသဏ္ဍာနမ်ျား (ဥပမာ - စက်ဝုိင်းများ၊ ေထာင့်မှနစ်တဂံုများ) နှင့် အေရာင်များဆုိင်ရာ အစုအဖတွေ့ဲများအလိက်ု သတ်မှတ်ထားသည့် 
ရုပ်ပုံတစ်ခု။ Bitmap နှင့် ဆန ့က်ျင်ဘက် ြဖစ်ပါသည်။

video sensing: ေရွ့လျားမှုများ (သို့ ) Stage ေပါ်မှ ထည့်သွင်းလာသည့် ဗီဒီယုိြပသချက်များကုိ ပုိင်းြခားနိင်ုေစရန ်Webcam မှ ဗီဒီယုိကုိအသုံးြပုရေစသည့် Scratch 

ဝိေသသတစ်ခု။





စံသတ်မှတ်ချက်များ

၂၀၁၀ သခင်္ဂျာအတွက် Common Core State စံနှုနး်များ
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf

+ ြပဿနာေတကုိွ ေဖာ်ထုတ်ပီး ေြဖရှင်းနိင်ုဖို့  ကိုးပမ်းလပ်ုေဆာင်ရတယ်။ လမ်းညနွှေနလ်ပ်ုေဆာင်ချက်များစွာဟာ ေကျာင်းသားများကုိ ြပဿနာေတ ွ

ေဖာ်ထုတ်ဖို့ နဲ ့ ေြဖရှင်းဖို့  အမျ ိုးမျ ို းေသာ နည်းလမ်းေတနွဲ ့ ထိေတတွေ့ေစနိင်ုတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး်(၁) - ၄ Debug It!

+ အကျ ိုးအေကာင်းသင့်  ေကာက်နတ်ုေရတက်ွေစတယ် - ေကျာင်းသားများဟာ အြမင်အားြဖင့် တင်ြပဖို့  Scratch မှာ ဒီဇုိင်းဆဲွထားတဲ ့Variable ေတလိွမုျ ို း 

ေရတက်ွြခင်းဆုိင်ရာ နားလည်မှုေတကုိွ ေဖာ်ထုတ်တင်ြပပီး အကျဉ်းချ ံု းသေဘာတရားေတကုိွ ေဖာ်ြပတတ်လာမယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၄)  

ရမှတ် 

+ သခင်္ချာနဲ ့ ပုံစံချရတယ် - ဒီလမ်းညနွှေနထဲ်က အချုိ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတဟွာ ေကျာင်းသားေတကုိွ အရင်က ေလလ့ာခ့ဲတဲ ့Equation ေတကုိွ တင်ြပဖို့ ၊ ေဒတာ 

နှုင်ိးယှဉ်မှုေတသွာမက အြခားေသာ သခင်္ချာဆက်သွယ်ချက်ဆုိင်ရာေတကုိွ Scratch Program များအြဖစ် ေလလ့ာေစပါတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၄) 

Interactions

+ တိကျေသချာစွာ အာရုံစုိက်တတ်လာေစတယ် - ဖနသ်ားြပင် အသုံးြပုရတာေရာ၊ အသုံးမြပုရတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတေွရာဟာ ေကျာင်းသားေတကုိွ 

ရလဒ်တစ်ခုခုရဖို့  ေြဖရှင်းရတဲ ့Code ေတကုိွ အထူးြပုလပ်ုေဆာင်ရာမှာ အေသးစိတ် အာရုံစုိက်နိင်ုမှုရဲ့ အေရးကီးပုံကုိ သိရိှလာေအာင် ေထာက်ကူေပးပါတယ်။ 

နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၁) - ကခုနြ်ခင်း အစီအစဉ်
+ အစီအစဉ်တကျ ြမင်တတ်၊ အသုံးချတတ်လာေစတယ် - Debugging Challenge တစ်ခုလပ်ုေနစဉ်အတင်ွး Script ေတကုိွ ကည့်တာ၊  Project တစ်ခုကုိ ေရာေနှာသုံးဖို့  

လပ်ုေဆာင်ဆဲ တစ်စုံတစ်ေယာက်ရဲ့ Project Code ေတကုိွ ဖတ်တာ ဒါမှမဟတ်ု ပုိမုိခက်ခဲတဲ ့Program ေတ ွတည်ေဆာက်နိင်ုဖို့  လပ်ုေဆာင်ခ့ဲတာေတကုိွ 

ြပနသုံ်းသပ်တာေတဟွာ သူတို့ ကုိယ်တိင်ု ဒါမှမဟတ်ု အြခားသူေတရဲွ့ Scratch Program များအတင်ွးမှာ ထပ်တလဲလဲသုံးတဲ ့ပုံစံေတနွဲ ့ အစီအစဉ်ေတကုိွ 

ေစ့ေစ့စပ်စပ် ကည့်တတ်ေအာင် ကူညီေပးပါတယ်။  နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၃)  Conversations

အဂင်္ဂလပ်ိ ဘာသာရပ်၊ စာေပနဲ ့ အနုပညာ ၂၀၁၀ အတွက် Common Core State စံနှုနး်များ
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/ELA_Standards.pdf

+ လတ်ွလပ်မှုကုိ ေဖာ်ညနွှေနး်ေနတယ် - ဒီလမ်းညနွှေနထဲ်က လပ်ုေဆာင်ချက်နဲ ့ Project အများစုဟာ Project ေတ ွစုေပါင်းလပ်ုဖို့ နဲ ့ အတတူကွ ေြဖရှင်းေဆာင်ရွက်ဖို့  
အားေပးထားေပမယ့် ကုိယ်တိင်ုအေြခြပု ဒါမှမဟတ်ု လတ်ွလတ်ွလပ်လပ် လပ်ုေဆာင်နိင်ုကဖို့ လည်း ဒီဇုိင်းဆဲွထားပါတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၁) 

မိမိအေကာင်း 

+ အမျ ိုးမျ ို းေသာ ပရိသတ်ေတ၊ွ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ၊ွ ရည်ရွယ်ချက်ေတနွဲ ့ စည်းမျဉ်းေတကုိွ ထပ်သွင်း စဉ်းစားတယ် - ေကျာင်းသားေတဟွာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက 

Scratch Online Community ဆီ Project ေတ ွမျှေဝတာ ဒါမှမဟတ်ု အြခားသူေတအွတက်ွ Project ေတနွဲလ့ပ်ုေဆာင်ချက်ေတအွတက်ွ ဒီဇုိင်းချြခင်းေတမှွာ 

ပရိတ်သတ်ေတ၊ွ လပ်ုေဆာင်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ ့ စည်းမျဉ်းေတ ွအမျ ိုးမျ ို းကဲွြပားစွာ တည်ရိှေနတာကုိ သတိထားမိလာမယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် 

(၅) လပ်ုေဆာင်ချက်ဒီဇုိင်း
+ နားလည်တာနဲအ့မျှ ေဝဖနပုိ်င်းြခားကတယ် - ေဝဖနအ်ကံေပးရတဲ ့ေလက့ျင့်ခနး် အမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ စုေပါင်းလပ်ုေဆာင်ရတဲ ့Project ေတဟွာ 

ေကျာင်းသားေတအွတက်ွ လပ်ုေနဆဲ အရာေတ ွမျှေဝတာ၊ ေမးခွနး်ေတ ွေမးတာနဲ ့ အြပုသေဘာေဆာင်တဲ ့ေဝဖနအ်ကံြပုမှုေတ ွအချင်းချင်း ဖလှယ်တာေတနွဲ ့ 

ရင်းနှးီမှု ရိှလာေစပါတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၀) ဆနး်စစ်ေဝဖနေ်ရးအဖတွေ့ဲ 
+ နည်းပညာနဲ ့ ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာေတကုိွ နည်းဗျူဟာကျကျနဲ ့ နိင်ုနိင်ုနင်းနင်း သုံးတယ် - ကုိယ်တိင်ု ြပုလပ်ုရတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်ေတ ွအတင်ွးမှာ 

ေကျာင်းသားေတဟွာ Project ေတ ွ လပ်ုေဆာင်ဖို့ ၊ နည်းယူစရာေတ ွရှာေဖွဖို့ ၊ အြခားလေူတနွဲ ့ ချတ်ိဆက်ဖို့ နဲ ့ ကုိယ်ပုိင် သင်ယူေလလ့ာေရး ေမျှာ်မှနး်ချက်ေတ ွ

အထေြမာက်ဖို့ အတက်ွ Scratch Website ရဲ့ ကဏ္ဍအမျ ိုးမျ ို းနဲ ့ ထိေတတွေ့ေလလ့ာရပါတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၅) Know Want Learn

+ မတညီူတဲ ့ရှုေထာင့်ေတနွဲ ့ လပ်ုရုိးလပ်ုစဉ်ေတကုိွ နားလည်လာတယ် -  အြခားလေူတရဲွ့ Project ေတနွဲ ့ ေရာေနှာအသုံးြပုကတဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတဟွာ Code 

ေတကုိွ ဖတ်ရှုဖို့ ၊ နားလည်ဖို့ နဲ ့ အဓိပ္ပာယ်  ေကာက်တတ်ဖို့  လိအုပ်ပီး သူတို့ ကုိယ်ပုိင် မဟတ်ုတဲ ့Project ေတရဲွ့ ရည်ရွယ်ချက်ကုိလည်း နားလည်ဖို့  လိအုပ်ပါတယ်။ 

ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ရတဲ ့Project ေတ ွတည်ေဆာက်တဲအ့ခါ ေကျာင်းသားေတဟွာ အြခားလေူတနွဲ ့ အတတူကွ လပ်ုေဆာင်တတ်ဖို့ ၊ ညှိနှုင်ိးလပ်ုေဆာင်တတ်ဖို့ နဲ ့ 

မျှေဝလပ်ုေဆာင်တတ်ဖို့   သင်ယူကရပါတယ်။ နမူနာ လပ်ုေဆာင်ချက် - အခနး် (၃) Pass It On

ဒီလမ်းညနွှေနမှ်ာ ပါရိှတဲ ့လပ်ုေဆာင်ချက်များဟာ Common Core State စံနှုနး်၊ the CSTA K-12 ကွနပ်ျူတာသိပ္ပံ စံနှုနး်နဲ ့ ISTE NETS တို့  ပါဝင်တဲ ့၁၂ တနး်  ပညာေရး  

သင်ရုိးညနွှေနတ်မ်း အမျ ိုးမျ ို းတို့ နဲ ့ ချတ်ိဆက်ဖနတီ်းထားပါတယ်။  Common Core စံနှုနး်ေတနွဲ ့ ချတ်ိဆက်မှုကုိလည်း နမူနာအြဖစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။

ချတ်ိဆက်လပ်ုေဆာင်မှုများအတက်ွ Creative Computing Curriculum Standards Crosswalk ထဲတင်ွ ဝင်ေရာက်ေလလ့ာပါ။

http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/Math_Standards.pdf
http://www.corestandards.org/wp-content/uploads/ELA_Standards.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19ycOL_ko9HAhtrC0IeDlKRPVnb0SUa6aIn7-M1_oTt4/edit#gid=870996652




ကွနပ်ျူတာတွက်ချက်မှုဆုိင်ရာ ေတွးေခါ် ကံဆမှုများ

သေဘာတရား ရှင်းလင်းချက် 

sequence လပ်ုငနး်တာဝနတ်စ်ခုအတက်ွ စဉ်ဆက်မြပတ် လပ်ုေဆာင်ချက်များ သတ်မှတ်ြခင်း

loops တညီူေသာ ြဖစ်စဉ်များကုိ ထပ်ခါတလဲလဲ လပ်ုေဆာင်ြခင်း။ 

parallelism အရာများကုိ တစ်ပိုင်နက်တည်း ြဖစ်ေြမာက်ေအာင် လပ်ုေဆာင်ြခင်း။

events အကျ ိုးရလဒ်တစ်ခု ြဖစ်ေပါ်လာေစေသာ တစ်စုံတစ်ခု။

conditionals အေြခအေန အရပ်ရပ်ေပါ် မူတည်ကာ ဆုံးြဖတ်ချက်များ ချမှတ်ြခင်း။

operators သခင်္ချာနှင့် သေဘာတရားဆုိင်ရာ ေဖာ်ြပချက်များအတက်ွ အေထာက်အပ့ံ။

data တနဖုိ်းများအား သုိေလှာင်ြခင်း၊ ြပနထု်တ်အသုံးြပုြခင်းနှင့် မွမ်းမံြခင်း။

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ သေဘာတရားများ

အေလအ့ထများ ရှင်းလင်းချက်
experimenting and iterating  ေြဖးေြဖးချင်းစီ လပ်ုေဆာင်ကည့်၊ စမ်းသုံးကည့်ပီး ဆက်လက်အထေြမာက်ေအာင် 

လ◌ုပ်ေဆာင်ကည့်ြခင်း။

testing and debugging အရာဝတ္ထ ုများ အလပ်ုြဖစ်၊ မြဖစ် ေသချာေစပီး  ြပဿနာများ  ရှာေဖွြခင်းနှင့် ေပါ်ေပါက်လာပါက 

ေြဖရှင်းြခင်း။

reusing and remixing ရိှနှင့်ပီး Project များ သို့  အကံဉာဏ်များအေပါ် တစ်စုံတစ်ခု ဖနတီ်းတည်ေဆာက်ြခင်း။

abstracting and modularizing တစ်ခုလံးုနှင့် အစိတ်အပုိင်းများ ကား ဆက်သွယ်ချက်များကုိ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်း။ 

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများ

ရှု ြမင်ချက်များ ရှင်းလင်းချက်
expressing တက်ွချက်ြခင်းသည် ဖနတီ်းြခင်းအတက်ွ ကားခံတစ်ခုြဖစ်ေကာင်း သိရိှလာြခင်း။ “ငါဖနတီ်းနိင်ုတယ်”

connecting အြခားသူများ နှင့် သို့  အြခားသူများအတက်ွ ဖနတီ်းြခင်းဆုိင်ရာ ခွနအ်ားများကုိ 

အသိအမှတ်ြပုလာြခင်း။ “အြခားအရာများကုိ အသုံးြပုခွင့် ရတဲအ့ခါ ကဲွြပားတာေတ ွ

လပ်ုေဆာင်နိင်ုတယ်”

questioning ကမ္ဘာကီးနဲ ့ ဆုိင်တဲ ့ေမးခွနး်ေတ ွေမးရတာ အားရိှသလို ခံစားရတယ်။

“ကမ္ဘာကီးရဲ့ တက်ွချက်ြခင်းဆုိင်ရာများကုိ အဓိပ္ပာယ်ရိှရိှ ေမးြမနး်နိင်ုဖို့  ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ 

တက်ွချက်ြခင်းကုိ ငါအသုံးြပုနိင်ုတယ်”

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ ရှု ြမင်ချက်များ

ကျွနေ်တာ်တို့ေတဟွာ နှစ်ေပါင်း များစွာတိင်ုေအာင် “Computational Thinking” ဆုိတာ သင်ယူေလလ့ာတာေတနွဲ ့ အထေြမာက်မှုေတကုိွ Scratch အတင်ွးမှာ 

လပ်ုေဆာင်ရတဲ ့အရာဆုိပီး ဆဲွမှတ်ခ့ဲကပါတယ်။ ဒီကဏ္ဍမှာေတာ ့(၁) ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ  ေတးွေခါ် ကံဆမှုေတကုိွ သေဘာတရားစုများ၊ အေလအ့ထများနဲ ့ 
ရှု ြမင်ချက်များအြဖစ်  သတ်မှတ်ထားတာေတ ွ(၂) ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများမှာ ေကျာင်းသားေတရဲွ့ ကျွမ်းကျင်မှုကုိ သိရိှဖို့  ကိရိယာတစ်ခုနဲ ့ (၃) 

သင်ကားသူေတအွတက်ွ စာသင်ခနး်ထဲမှာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများကုိ ပ့ံပုိးနိင်ုခ့ဲမှု ဘယ်ေလာက်ရိှလဲ သိနိင်ုဖို့  ကုိယ်တိင်ု သုံးသပ်ချက်တစ်ခုတို့ ကုိ 

မျှေဝေပးသွားပါမယ်။

ဒီသတ်မှတ်ချက်ေတနွဲ ့ ကိရိယာများကုိ Education Development Center’s Center for Children & Technology မှ Wendy Martin, Francisco Cervantes နဲ ့ Bill Tally from

MIT Media Lab မှ Mitch Resnick တို့နဲ ့ ပူးေပါင်းဖနတီ်းခ့ဲကတာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ ေတးွေခါ် ကံဆမှု သင်ေထာက်ကူအေကာင်း ထပ်မံသိရိှနိင်ုဖို့   
http://scratched.gse.harvard.edu/ct မှာ ကည့်ရှုနိင်ုပါတယ်။

http://scratched.gse.harvard.edu/ct


ေအာက်မှာ ေပးထားတဲ ့အချင်းအရာများကုိ ကွနပ်ျူတာဆုိ◌င်ရာေတးွေခါ် ကံဆမှု အေလအ့ထများ (Experimenting and Iterating, Testing and 

Debugging, Reusing and Remixing, Abstracting and Modularizing) များနဲ ့ စပ်လျဉ်းပီး ေကျာင်းသားများရဲ့ ကျွမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မှုကုိ စစ်ေဆးဖို့  

အသုံးြပုနိင်ုပါတယ်။ ပထမ ေကာ်လံမှာေတာ ့ေကျာင်းသားများအတက်ွ ေမးခွနး်တစ်ခု (ဒီဇုိင်းဂျာနယ် ေမးခွနး်များ သို့  အင်တာဗျူးများရဲ့ 

တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ်) ကုိ ေဖာ်ြပထားပါတယ်။ ဒတိုယ၊ တတိယနဲ ့ စတတု္ထ  ေကာ်လံေတကွေတာ ့ ကျွမ်းကျင်တတ်ေြမာက်မှုအဆင့် နမ့်ိ၊ သင့်၊ 

ြမင့်မား အစရိှသြဖင့် ေဖာ်ညနွှေနး်နိင်ုဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။

EXPERIMENTING AND ITERATING LOW MEDIUM HIGH

သင့် Project ကုိ အဆင့်ဆင့် 

ဘယ်လိတုညေ်ဆာက်ခ့ဲေကာင်း 

ေဖာြ်ပပါ။ 

ေကျာင်းသားက Project 

တည်ေဆာက်ခ့ဲြခင်းကုိ 

အကမ်းဖျင်း 

ရှင်းြပထားေပမယ့် 

အေသးစိတ် တိတိကျကျ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Project 

တစ်ခု တည်ေဆာက်ခ့ဲြခင်း 

အေပါ်  အစီအစဉ်တကျ  

ေယဘုယျ ဥပမာ နဲတ့ကွ 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက Project ရဲ့ 

ကဲွြပားတဲ ့

အစိတ်အပုိင်းေတအွေကာင်

◌း အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားပီး 

အစီအစဉ်တကျ 

ဘယ်လိလုပ်ုေဆာင်ခ့ဲတယ်  

ရှင်းြပထားတယ်။ 

Project လပ်ုေဆာင်ေနဆဲမှာ 

ဘယ်လိမုတူညကဲွီြပားတ့ဲ အရာေတွ 

ကိုးစားလပ်ုေဆာင်ခ့ဲရလ?ဲ

ေကျာင်းသား/သူ က 

ဘယ်လိကိုးစားလပ်ုခ့ဲလဲ 

တိတိကျကျ ဥပမာေတ ွ

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Project 

ထဲမှာ  သူကိုးစားလပ်ုခ့ဲတဲ ့

တစ်စုံတစ်ခုအေကာင်း 

ေယဘုယျ ဥပမာတစ်ခု 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက Project 

ထဲမှာ ကိုးစားလပ်ုခ့ဲတဲ ့

မတညီူတဲအ့ရာေတအွေကာ

င်း တိတိကျကျ ဥပမာေတ ွ

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ဘယ်လိ ုြပနလ်ညေ်နနွှေးေနှာမှုေတွ လပ်ုခ့ဲပီး 

အဲတာေတွကုိ  ဘာေကာင့် လပ်ုခ့ဲတာလ?ဲ

ေကျာင်းသား/သူက 

ြပနေ်နနွှေးတာမျ ိုးေတ ွ 

မလပ်ုခ့ဲဘူးလို့  ဆုိတယ်။ 

ဒါမှမဟတ်ု 

ြပနလ်ည်ေနနွှေးေနှာမှုေတွ  

လပ်ုခ့ဲေပမယ့် ဥပမာေတ ွ

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Project 

အတက်ွ သူ/သူမ လပ်ုခ့ဲတဲ ့

ြပနလ်ည်ေနနွှေးေနှာမှု 

တစ်ခုအေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက သူ/သူမ 

Project ထဲ ထည့်ေပါင်းခ့ဲတဲ ့

အရာေတအွေကာင်း  

အေသးစိတ် ေဖာ်ြပထားပီး 

ဘာေကာင့်လဲ 

ရှင်းြပထားတယ်

Project ထဲက အရာေတွ ဒါမှမဟုတ် 

အသစ်အဆနး် တစ်ခုခု အတွက် 

ကိုးပမ်းလပ်ုေဆာင်ခ့ဲရတ့ဲ 

နညး်လမ်းအမျ ို းမျ ို းကုိ ေဖာြ်ပပါ။

ေကျာင်းသားက 

အသစ်အဆနး် တစ်ခုခု 

ကိုးစားလပ်ုကည့်တာနဲ ့ 

ပတ်သက်ပီး ဘာဥပမာမှ 

မေပးထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Project 

ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ခု 

အသစ်အဆနး်လပ်ုတာအ

ေကာင်း ဥပမာတစ်ခု 

ေပးထားတယ်။

ေကျာင်းသားက Project 

ထဲမှာ သူကိုးစားလပ်ုခ့ဲတဲ ့

အသစ်အဆနး်ေတအွေကာ

င်း တိတိကျကျ 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများ တုိးတက်မှုကုိ ဆနး်စစ်ြခင်း 



REUSING AND REMIXING LOW MEDIUM HIGH

အြခား Project ေတွကုိ ေလလ့ာကည့တ်ာ၊ သူတို့  
Script ေတွကုိ ဖတ််ကည့တ်ာေတွကေန 

အားကျအတုယူစရာ ရိှခ့ဲရင် (သို့ ) 
ဘယ်လိရိှုလာခ့ဲလ ဲေဖာြ်ပပါ။ 

ေကျာင်းသားက အြခား  Project 

ေတကွေန ဘယ်လိ ု

အတယူုစရာေတ၊ွ 
အကံဉာဏ်ေတ ွရှာေတတွေ့ခ့ဲလဲ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက 

အားကျအတယူုခ့ဲတဲ ့Project 

တစ်ခုအေကာင်း ေယဘုယျ 
ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက 

အားကျအတယူုခ့ဲတဲ ့Project 

တစ်ခုအေကာင်းနဲ ့ 

ဘယ်လိအုားကျရတယ်ဆုိတာ 

တိကျစွာ ေဖာ်ြပထားတယ်။

အြခား Project ထဲက အပုိင်းအစတစ်ခုကုိ 

ဘယ်လိေုရွးချယ်ပီး သင့်  Project 

ထဲသင့်ေတာေ်အာင် ြပနအ်သုံးချလ?ဲ 

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

များမှ ယူသုံးခ့ဲတဲ ့Script ေတ၊ွ 
အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ 

သင်ေထာက်ကူေတအွေကာင်း 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

များမှ ယူသုံးခ့ဲတဲ ့Script ေတ၊ွ 
အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ 

သင်ေထာက်ကူေတကုိွ 

သတ်သတ်မှတ်မှတ် 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

များမှ ယူသုံးခ့ဲတဲ ့Script ေတ၊ွ 
အကံဉာဏ်ေတနွဲ ့ 

သင်ေထာက်ကူေတအွေကာင်း
နဲ ့ ဘယ်လိမုျ ို းဆုိတာကုိ 

ဥပမာေတနွဲတ့ကွ တိတိကျကျ 
ေဖာ်ြပထားတယ်။

ရိှနှင့်ပီးသား Project တစ်ခုကုိ 

ပုိမုိေကာင်းမွနလ်ာေစဖို့  ဘယ်လိ ု
ြပုြပင်မွမ်းမံခ့ဲလ?ဲ 

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

ကုိ မွမ်းမံအသုံးြပုတာေတ ွ

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

တစ်ခုအေပါ် 
မွမ်းမံအသုံးြပုခ့ဲတာေတ ွ

အေကာင်း ေယဘုယျ 
ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက အြခား Project 

တစ်ခုအေပါ် 
မွမ်းမံအသုံးြပုခ့ဲတာေတွ
အေကာင်းနဲ ့ ဘာေကာင့်ဆုိတာ 

ဥပမာနဲတ့ကွ တိတိကျကျ 
ေဖာ်ြပထားတယ်။

အြခားသူေတွ လပ်ုထားတာေတွ ယူသုံးတာေတွ 

ဒါမှမဟုတ် အတုယူထားတာေတွအေပါ် ဘယ်လိ ု
Credit ေပးခ့ဲလ?ဲ

ေကျာင်းသားက 

အြခားသူေတကုိွ Credit 

မေပးထားဘူး။

ေကျာင်းသားက 

အားကျအတယူုခ့ဲတဲ ့လေူတ ွ

နာမည်ကုိ ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက Project ထဲမှာနဲ ့ 
Scratch Website ေပါ်မှာ 

သူတို့အားကျ အတယူုခ့ဲရတဲ ့

လေူတကုိွ မှတ်တမ်းတင် 

ေဖာ်ြပထားတယ်။
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Project ကုိ Run ကည့တ့ဲ်အခါ သင်ြဖစ်ချင်တာနဲ ့ 
ဘာေတွြခားနားေနခ့ဲလ ဲေဖာြ်ပပါ။ 

ေကျာင်းသားက Project Run 

ထဲအခါ လိခုျင်တာနဲ ့ ဘာေတ ွ

ြခားနားေနခ့ဲလဲ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Project ထဲမှာ 

ဘာေတ ွလွဲေချာ်ေနလဲ 

ေဖာ်ြပထားေပမယ့် 

ဘာေတလွပ်ုချင်ခ့ဲလဲ 

မေြပာထားဘူး။

ေကျာင်းသားက ဘယ်လိေုတ ွ

ြဖစ်ခ့ဲတယ် ဆုိတာနဲ ့  Project ran 

တဲအ့ခါ ဘာေတ ွ

ြဖစ်ေစချင်ခ့ဲတယ်ဆုိတာကုိ 

တိတိကျကျ ဥပမာတစ်ခု 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ြပဿနာြဖစ်ရတ့ဲ အေကာင်းအရင်းကုိ  

ဆနး်စစ်နုိင်ဖို့   Script ေတွ ဘယ်လိဖုတ်ခ့ဲလ ဲ

ေဖာြ်ပပါ.  

ေကျာင်းသားက 

ြပဿနာတစ်ခုခုအေကာင်း 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Script ေတ ွ

ဖတ်တာအေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားေပမယ့် Code ထဲမှာ 

ြပဿနာရှာတာနဲပ့တ်သက်လို့  
တိကျတဲ ့ဥပမာ တစ်ခုခု 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက Script 

ဖတ်တာအေကာင်း 

ေဖာ်ြပထားပီး Code ထဲမှာ 

ြပဿနာတက်ေနတာ 

ရှာတာနဲပ့တ်သက်ပီး တိကျတဲ ့

ဥပမာ ေဖာ်ြပထားတယ်။

ြဖစ်ပျက်ခ့ဲတာေတွကုိ သေဘာေပါက်နားလညဖိ်ု့  
ဘယ်လိ ုအေြပာင်းအလေဲတွလပ်ုခ့ဲပီး 

စမ်းသပ်ခ့ဲရလ ဲေဖာြ်ပပါ။

ေကျာင်းသားက 

ဘယ်လိြုပဿနာေတ ွ

ရိှေနခ့ဲလဲဆုိတာနဲ ့ 
ေြဖရှင်းချက်ကုိ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက 

အေြပာင်းအလဲ တစ်ခု 

လပ်ုခ့ဲတာနဲ ့ အလပ်ုြဖစ်၊ မြဖစ် 

စမ်းသပ်ခ့ဲတာအေကာင်း 

ေယဘုယျ ဥပမာတစ်ခုနဲ ့ တကွ 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားက 

အေြပာင်းအလဲ တစ်ခု 

လပ်ုခ့ဲတာနဲ ့ အလပ်ုြဖစ်၊ မြဖစ် 

စမ်းသပ်ခ့ဲတာအေကာင်း 

တိကျတဲ ့ဥပမာတစ်ခုနဲ ့ တကွ 

ေဖာ်ြပထားတယ်။

ြပဿနာတစ်ခုကုိ ေြဖရှင်းနုိင်တ့ဲ 

အြခားနညး်လမ်းေတွနဲ ့ ပတ်သက်ပီး 

သင်ဘယ်လိ ုေတွးေတာခ့ဲမိလ ဲေဖာြ်ပပါ။

ေကျာင်းသားက 

ြပဿနာတစ်ခုခုအတက်ွက 

ဥပမာ ေြဖရှင်းချက်တစ်ခုကုိ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက 

ြပဿနာတစ်ခုခုအတက်ွ 

ေယဘုယျ ေြဖရှင်းချက် 

ဥပမာတစ်ခု ေဖာ်ြပထားတယ်။ 

ေကျာင်းသားက 

ြပဿနာတစ်ခုခုအတက်ွ 

တိကျတဲ ့ေြဖရှင်းချက် 

ဥပမာတစ်ခု ေဖာ်ြပထားတယ်။ 
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Project အတွက် ဘယ် Sprite ေတွ 

လိအုပ်တယ်ဆုိတာနဲ ့ ဘယ်ေနရာေတွမှာ 

ရိှသင့်တယ်ဆုိတာကုိ ဘယ်လိဆုံုးြဖတ်ခ့ဲလ?ဲ

ေကျာင်းသားက Sprite ေတ ွ

ဘယ်လိေုရွးချယ်ခ့ဲလဲဆုိတာနဲ ့ 

ပတ်သက်ပီး ဘာမှ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက အချုိ့ Sprite 

ေတ ွေရွးချယ်ဖို့  
ဆုံးြဖတ်ခ့ဲြခင်းအေပါ် 
ေယဘုယျ ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားေတကွ Project 

အတက်ွ 

ရည်မှနး်ထားတာေတေွပါ် 
မူတည်ပီး Sprite ေတကုိွ 

ဘယ်လိဆုံုးြဖတ်ေရွးချယ်ခ့ဲလဲ
ဆုိတာ တိတိကျကျ 
ေဖာ်ြပထားတယ်။

Project အတွက် ဘယ် Script ေတွ 

လိအုပ်တယ်ဆုိတာနဲ ့ ဘာေတွ 

ြပုလပ်ုသင့်ကတယ်ဆုိတာ 

ဘယ်လိဆုံုးြဖတ်ခ့ဲလ?ဲ

ေကျာင်းသားက Script  ေတကုိွ 

ဘယ်လိဖုနတီ်းခ့ဲလဲဆုိတာ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက အချုိ့ Script 

ေတ ွဖနတီ်းဖို့  
ဆုံးြဖတ်ခ့ဲြခင်းအေပါ် 
ေယဘုယျ ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားေတကွ Project 

အတက်ွ 

ရည်မှနး်ထားတာေတေွပါ် 
မူတည်ပီး Script ေတကုိွ 

ဘယ်လိဆုံုးြဖတ်ေရွးချယ်ခ့ဲလဲ
ဆုိတာနဲ ့ ဘာေကာင့်ဆုိတာ  

တိတိကျကျ ေဖာ်ြပထားတယ်။

Script ေတွကုိ သင့်အတွက်ေရာ၊ 
အြခားသူေတွအတွက်ပါ အဓိပ္ပာယ်ရိှ ေအာင် 

ဘယ်လိစုုစညး်ထားခ့ဲလ?ဲ

ေကျာင်းသားက Script ေတ ွ

ဘယ်လိစုုစည်းခ့ဲလဲဆုိတာ 

မေဖာ်ြပထားဘူး။

ေကျာင်းသားက အချုိ့ Script 

ေတ ွစုစည်းဖို့  
ဆုံးြဖတ်ခ့ဲြခင်းအေပါ် 
ေယဘုယျ ေဖာ်ြပထားတယ်။

ေကျာင်းသားေတကွ Project 

အတက်ွ 

ရည်မှနး်ထားတာေတေွပါ် 
မူတည်ပီး Script ေတကုိွ 

ဘယ်လိစုုစည်းခ့ဲလဲ ဆုိတာနဲ ့ 
ဘာေကာင့်ဆုိတာ  တိကျတဲ ့

ဥပမာေတနွဲ ့ ေဖာ်ြပထားတယ်။



EXPERIMENTING AND ITERATING: တြဖညး်ြဖညး်ချင်း တုိးတက်လာေစြခင်း၊ ကိုးစား အေြဖရှာပီး ပုိတုိးတက်လာေစြခင်း 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က ေကျာင်းသားေတွအတွက် ယူေဆာင်လာတ့ဲ အခွင့်အေရးေတွ လံးုဝ အချုိ့ များစွာ

Project တစ်ခုကုိ တစ်ဆင့်ချင်း တညေ်ဆာက်တယ်။

ေရှ့ဆက်လပ်ုတာနဲအ့မျှ ကိုးစားလပ်ုေဆာင်ကည့တ်ယ်။

ြဖစ်ပျက်တာေတွေပါ် မူတညပီး ဆုံးြဖတ်ချက်ေတွ ြပုလပ်ုတယ်။

အရာရာ ြပုလပ်ုဖို့  နညး်လမ်းအမျ ို းမျ ို း စမ်းသပ်ကည့တ်ယ် (သို့ ) အသစ်အသစ်ေတွ 

လပ်ုေဆာင်ကည့တ်ယ်။

ေနာက်အကိမ်များအတွက် မှတ်ရန:်

ဘာမှ မရိှဘူးဆုိရင် ငါဘယ်လိ ုလပ်ုေဆာင်နုိင်မလ၊ဲ အချနိေ်တွ  ေပးပီး ပုိလပ်ုနုိင်မလ?ဲ

တစ်စုံတချုိ့ ရိှတယ်ဆုိရင် အဲဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတွကုိ ဘယ်လိအုေြခခုိင်လာေအာင် လပ်ုနုိင်မလ?ဲ

များစွာ ရိှတယ်ဆုိရင် ဘာေတွ သတိြပုခ့ဲလ၊ဲ ဘာေတွ သင်ယူခ့ဲရလ?ဲ

TESTING AND DEBUGGING: ြဖစ်ေြမာက်ပီးစီးေကာင်း ေသချာေစြခင်း နှင့် ြပဿနာများ ေပါ်ေပါက်လာပါက ရှာေဖွ ေြဖရှင်းြခင်း 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က ေကျာင်းသားေတွအတွက် ယူေဆာင်လာတ့ဲ အခွင့်အေရးေတွ လံးုဝ အချုိ့ များစွာ

Project ကုိ Run လိက်ုတ့ဲအခါ ဘာေတွ ြဖစ်ေပါ်လာလ ဲစူးစမ်းေလလ့ာတယ်။

သင် ြဖစ်ေစချင်တာနဲ ့ ဘာေတွ ကဲွြပားေနလ ဲေဖာြ်ပတယ်။

ြပဿနာရဲ့ ဇစ်ြမစ်ကုိ ေထာက်လမ်ှးနုိင်ဖို့  Script  ေတွ ဖတ်တယ်။

အေြပာင်းအလေဲတွ လပ်ုေဆာင်ကည့ပီး ဘာေတွ ြဖစ်လာလ ဲသိရဖို့  စမ်းသပ်ကည့တ်ယ်။

ြပဿနာကုိ ေြဖရှင်းနုိင်မယ့် အြခားနညး်လမ်းေတွ ေတွးကည့တ်ယ်။

ေနာက်အကိမ်များအတွက် မှတ်ရန:်

ဘာမှ မရိှဘူးဆုိရင် ငါဘယ်လိ ုလပ်ုေဆာင်နုိင်မလ၊ဲ အချနိေ်တွ  ေပးပီး ပုိလပ်ုနုိင်မလ?ဲ

တစ်စုံတချုိ့ ရိှတယ်ဆုိရင် အဲဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတွကုိ ဘယ်လိအုေြခခုိင်လာေအာင် လပ်ုနုိင်မလ?ဲ

များစွာ ရိှတယ်ဆုိရင် ဘာေတွ သတိြပုခ့ဲလ၊ဲ ဘာေတွ သင်ယူခ့ဲရလ?ဲ

ေအာက်ပါ အချင်းအရာများကုိ သင်ရဲ့ ေလလ့ာသင်ယူေရး ဝနး်ကျင် - စာသင်ခနး်၊ စာကည့်တိက်ုနဲ ့ အြခားေသာ ရပ်ဝနး်များ ြဖစ်နိင်ုတဲ ့

ဝနး်ကျင််ေတမှွာ ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများကုိ ဘယ်ေလာက်အေထာက်အကူ ြဖစ်ေစနိင်ုတယ်ဆုိတာ သုံးသပ်ေတးွေတာဖို့  

အသုံးြပုနိ◌ုင်တယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကေတာ ့ဒီဇုိင်း ချေနတနုး်၊ အြခားသူများကုိ ကူညီေပးေနတနုး်မှာ သင်ယူတတ်ေြမာက်လာနိင်ုတဲ ့အခွင့်အေရး 

အမျ ိုးအစားေတကုိွ သတိထားမိဖို့  ြဖစ်ပါတယ်။ 

အတနး်တွင်း ကွနပ်ျူတာဆုိင်ရာ အေလအ့ထများကုိ ေထာက်ကူေပးြခင်း



REUSING AND REMIXING: ရိှနှင့်ပီး Project များ (သို့ ) အကံဉာဏ်များအေပါ် တစ်စုံတစ်ခု  တညေ်ဆာက်ြခင်း 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က ေကျာင်းသားေတွအတွက် ယူေဆာင်လာတ့ဲ အခွင့်အေရးေတွ လံးုဝ အချုိ့ များစွာ

 အြခား Project ေတကုိွ ေလလ့ာြခင်းနဲ ့ Script များဖတ်ြခင်းကေန အကံဉာဏ်နဲအ့တယူုဖွယ်ေတွ ရှာတယ်။

အြခား Project ထဲက အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုကုိ ယူပီး သင့် Project ထဲသင့်ေလျာ်သလို သုံးတယ်။

ရိှနှင့်ပီး Project တစ်ခုကုိ  တိးုတက်ေကာင်းမွနလ်ာေစဖို့  မွမ်းမံြပင်ဆင်တယ်။

ယူသုံးခ့ဲတဲ ့ဒါမှမဟတ်ု အတယူုခ့ဲတဲ ့လေူတရဲွ့ လပ်ုေဆာင်ချက်ေတကုိွ Credit ေပးတယ်။

ေနာက်အကိမ်များအတွက် မှတ်ရန:်

ဘာမှ မရိှဘူးဆုိရင် ငါဘယ်လိ ုလပ်ုေဆာင်နုိင်မလ၊ဲ အချနိေ်တွ  ေပးပီး ပုိလပ်ုနုိင်မလ?ဲ

တစ်စုံတချုိ့ ရိှတယ်ဆုိရင် အဲဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတွကုိ ဘယ်လိအုေြခခုိင်လာေအာင် လပ်ုနုိင်မလ?ဲ

များစွာ ရိှတယ်ဆုိရင် ဘာေတွ သတိြပုခ့ဲလ၊ဲ ဘာေတွ သင်ယူခ့ဲရလ?ဲ

ABSTRACTING AND MODULARIZING:  Project တစ်ခုလံးုနှင့် အစိတ်အပုိင်းများကား ချတ်ိဆက်မှုကုိ စူးစမ်းေလလ့ာြခင်း 

ဒီလပ်ုေဆာင်ချက်က ေကျာင်းသားေတွအတွက် ယူေဆာင်လာတ့ဲ အခွင့်အေရးေတွ လံးုဝ အချုိ့ များစွာ

သင့် Project အတက်ွ ဘယ် Sprite ေတလိွအုပ်တယ်ဆုိတာနဲ ့ ဘယ်ေနရာေတမှွာ သုံးမယ်ဆုိတာ 

ဆုံးြဖတ်တယ်။ 

သင့် Project အတက်ွ ဘာ Script ေတ ွ လိအုပ်တယ်ဆုိတာနဲ ့ ဘာေတလွပ်ုသင့်တယ်ဆုိတာ ဆုံးြဖတ်တယ်။

သင့်အတက်ွနဲ ့ အြခားသူေတအွတက်ွ အဓိပ္ပာယ်ရိှေစတဲ ့နည်းလမ်းေတနွဲ ့ Script ေတကုိွစုစည်းတယ်။

ေနာက်အကိမ်များအတွက် မှတ်ရန:်

ဘာမှ မရိှဘူးဆုိရင် ငါဘယ်လိ ုလပ်ုေဆာင်နုိင်မလ၊ဲ အချနိေ်တွ  ေပးပီး ပုိလပ်ုနုိင်မလ?ဲ

တစ်စုံတချုိ့ ရိှတယ်ဆုိရင် အဲဒီလပ်ုေဆာင်ချက်ေတွကုိ ဘယ်လိအုေြခခုိင်လာေအာင် လပ်ုနုိင်မလ?ဲ

များစွာ ရိှတယ်ဆုိရင် ဘာေတွ သတိြပုခ့ဲလ၊ဲ ဘာေတွ သင်ယူခ့ဲရလ?ဲ
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Website Scratch http://scratch.mit.edu

Website ScratchEd http://scratched.gse.harvard.edu

Resource Offline Version of Scratch http://scratch.mit.edu/scratch2download

Resource Scratch Cards http://scratch.mit.edu/info/cards

Resource Scratch Community Guidelines http://scratch.mit.edu/community_guidelines

Resource Scratch Remix FAQ https://scratch.mit.edu/info/faq#remix

Resource Scratch Wiki http://wiki.scratch.mit.edu

Resource Scratch Discussion Forums http://scratch.mit.edu/discuss

Resource Scratch FAQ http://scratch.mit.edu/info/faq

Resource LEGO WeDo Construction Set http://bit.ly/LEGOWeDo

Resource MaKey MaKey http://makeymakey.com

Resource PicoBoard https://www.sparkfun.com/products/10311

Resource Scratch Design Studio List http://scratch.mit.edu/users/ScratchDesignStudio

Video Scratch Overview Video http://vimeo.com/65583694
http://youtu.be/-SjuiawRMU4

Video Unit 1 Programmed to Dance Videos http://vimeo.com/28612347
http://vimeo.com/28612585
http://vimeo.com/28612800
http://vimeo.com/28612970

Video Backpack Video Tutorial http://bit.ly/scratchbackpack

Video Make a Block Video Tutorial http://bit.ly/makeablock

Video Variables Video Tutorial http://bit.ly/scratchvariables

Video How can I connect Scratch with other 
technologies? Video Playlist

http://bit.ly/hardwareandextensions

Video Scratch Chain Reaction Video http://bit.ly/ScratchChainReaction
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