
Jocul „De-a pisica şi şoarecele” 

 

1. Accesează adresa scratch.mit.edu. 

2. Creează un cont al utilizatorului. 

3. Accesează opţiunea „Create” pentru a trece direct la interfaţa de lucru a instrumentului: 
 

 
 
 

4. Schimbă limba de afişare, apăsând pictograma  din colţul de stânga-sus al interfeţei. 

5. Creează un nou sprite, care va reprezenta pisica. Apăsă pictograma „băieţel”, după care alege personaje din 

bibliotecă: 

 



*Aici ai posibilitatea să alegi orice imagine care îţi place mai mult. 

 
Notă: Ştergerea unui personaj se face prin click - dreapta pe personajul care urmează să fie şters. Din meniul care apare se alege 

opţiunea „şterge”. 

 

Redimensionarea personajului se face prin pictogramele. . 

6. Creează un nou personaj – şoarecele. Reţeta o ai deja, pentru că numai ce ai creat pisica. 

7. Hai să aplicăm o imagine de fundal pentru aria de lucru! Fă click pe pictograma  din 

meniul “décor nou” (îl găseşti în zona de stânga-jos). 

*Am ales din start o imagine cu sistemul de coordonate carteziene, care te va ajuta să setezi corect coordonatele pentru 

personaje pe parcursul elaborării jocului: 

 
 

8. Acum, poţi să începi lucrul de programator! Pentru fiecare dintre personaje, vei crea un Script, care “îl va învăţa” pe 

personaj ce să facă în anumite condiţii. 

9. Hai să începem cu şoricelul! Ce ştim despre el? Că este neastâmpărat! Da, deci îi vom spune să se mişte haotic pe tabla 

de joc, astfel încât să pună pisica la alergat.  

a) Fă click pe şoricel  pentru a alege personajul pentru care vei crea Script-ul. Între timp, mai poţi da click 

pe litera “i” pentru a redenumi “Mouse1” aşa cum îţi place! 

b) Mergi la Scripturi, submeniul “Evenimente” şi adaugă evenimentul de pornire a jocului! 



 

 

c) Acum mergi pe submeniul “Mişcare” şi alege “du-te la X: Y:” 

 

 
*În aceste casete înscrie coordonatele pe care se va plasa şoricelul la fiecare început de joc nou. 

Fă un bine şi trimite-l mai departe de ghearele pisicii!  

 

d) Acum, ne rămâne să-l pui să tot fugă, să tot fugă şi să fugă… la infinit! Din submeniul “Control” alege: 

 

 
 

Mergi iarăşi în submeniul “Mişcare” şi selectează ceva potrivit. Spre exemplu: 
 

 
 

*observi condiţiile de culoare verde, pe care le-am inserat? Le găseşti în submeniul “Operatori”!  

Uneori şoricelul e prea fricos şi fuge din teren. Adaugă-i puţin curaj cu instrucţiunea 

 din submeniul “Mişcare”. 
 

e) Şoricelul glisează pe teren, dar ce face pisica? Pisica va fi controlată de către tine, cu ajutorul săgeţilor 

sus/jos/stânga/dreapta. Fiecare apăsare de tastă va impune pisica să se mişte în direcţia dorită. Fă click pe personajul 

pisică şi creează un Script care o va face ascultătoare de comenzi date prin taste. 

Spre exemplu, iată un script care face pisica să se mişte cînd apăsăm tasta “săgeată-sus”: 

 

 

*Condiţia “tasta săgeată sus este apăsată” se găseşte în submeniul “Detecţie”. În mod similar, 

adăugaţi condiţii pentru celelalte taste-săgeţi. 

 

f) Acum, cînd şoricelul fuge iar pisica poate fi dirijată să-l prindă, hai să numărăm de câte ori s-a lăsat prins! Pentru acest 

lucru, vom crea o variabilă - un loc special, în care putem să punem ceva, ca apoi să înlocuim prin altceva şi tot aşa, de 

cîte ori dorim. Hai să ne imaginăm variabila ca 



fiind o cutie, pe care este o denumire, doar ca să ştim care e cutia noastră. În această cutie poţi să pui numai obiecte de 

acelaşi fel. Poţi să pui în ea… un  caiet! Apoi, dacă mai ai un caiet, îl adaugi în cutie! Acum ai două caiete în cutie! Apoi, 

mai poţi să adaugi încă şi încă caiete în cutie. 

În variabila noastră nu vom duce contul caietelor, dar vom pune numere, care vor duce cont de numărul de reuşite ale 

pisicii care prinde şoarecele. 

 
Creăm o variabilă “Scor”, accesând submeniul “Date”. Alegem opţiunea “Creează o variabilă”. 

 

 
Lăsăm variabila accesibilă pentru toate personajele. 

 

g) Adăugăm în Script-ul pisicii cîteva instrucţiuni care vor face variabila să-şi schimbe valoarea cu 10 

puncte la fiecare atingere a şoricelului. 

 

 

h) Procedăm similar pentru toate direcţiile de mişcare ale pisicii. 

i) Punem nişte condiţii la început de joc, pînă la mişcarea care va avea loc la infinit. Astfel, la început de joc, vom orienta 

pisica pe tablă şi o vom plasa în anumite coordonate şi vom seta variabla Scor în 0 (zero). 

 

j) Acum, cînd totul pare aranjat pentru şoricel, dar şi pentru pisică, rămâne să decidem cînd se opreşte jocul! Haideţi să-l 

oprim atunci, cînd Scorul ajunge la 500! 



 

 
Această modificare de script o facem, evident, pentru toate celelalte direcţii de mişcare ale pisicii. 

 
Notă: Condiţia cu verde în care am plasat Scor=500 se găseşte în submeniul „Operatori”. 

 
 

k) Acum putem începe jocul cu un click pe pictograma de pornire: 
 

 
 

Vai, scorul a ajuns la 500, dar şoricelul continuă să fugă! Ce mă fac?  

 
Nu te speria, pur şi simplu şoricelul nu ştie că s-a terminat jocul. Mergi în Script-ul lui şi spune-i să se oprească cînd Scorul 

ajunge la 500. 

 

 
 
 
 
 

Foloseşte-ţi creativitatea şi adaugă în joc tot ceea ce-ţi place! 

Succes! 


