
Jocul  „Labirintul” 

1. În mediul de lucru Scratch, accesează meniul Fişier,  sub meniul – Nou. 
 

2. Creează personajul care va parcurge labirintul. Eu am creat o minge, tu ce vei crea? 
Accesează proprietăţile personajului creat (click stânga pe „i”) şi setează stilul de rotire, după 
cum este arătat în imaginea care urmează: 

 

 

3. Creează labirintul. 
 

Aici ai mai multe opţiuni: fie că preiei o imagine gata din spaţiul web (internet) şi o 
prelucrezi să nu aibă fundal, fie că desenezi singur un labirint în mediul Scratch. 

 
Hai să vedem cum desenăm un labirint! 

 
Pasul 1 – Alege pensula de lângă băieţel, pentru a desena un personaj nou. 
Pasul 2 – Ai în faţă un mediu de desenare, asemănător cu aplicaţia Paint, în care 
desenează toţi picii. Alege culoarea cu care vei desena pereţii labirintului, alege 
forma pentru pereţi – dreptunghiul - alege dreptunghiul plin (colorat). 
Pasul 3 – pas cu pas, dreptunghi după dreptunghi, desenează pereţii labirintului. Nu 
uita să laşi loc pentru intrare şi ieşire :) 



 

 
 

Dacă totuşi ai ales să preiei un labirint gata desenat, căută în spaţiul web o imagine şi 
încărc-o în mediul Scratch. Observă că, atunci când alegi să desenezi un personaj nou, 
ai butonul cu opţiunea „Importă”. Cu ajutorul lui reuşeşti să aduci în scratch imaginea din 
afară. 

 
*Imaginea din exterior trebuie să fie prelucrată astfel, încât să nu aibă fundal, nici măcar 
alb. (Această opţiune o poţi folosi dacă eşti familiarizat cu editoarele grafice mai complexe, 
cum ar fi editorul pixlr.com, disponibil online). 

 
 

4. Creează un personaj nou, care va reprezenta simbolul ieşirii din labirint. 
 
Acum, pas cu pas, vom crea un script care ar permite deplasarea personajului „rătăcit” prin labirint la 
apăsarea celor patru săgeţi: sus, jos, stânga, dreapta. 
Vom folosi meniul „Evenimente” şi, în special evenimentul „Cînd tasta   este 
apăsată”. 



5. Completează scriptul, folosind cunoştinţele obţinute în jocul „De-a pisica şi şoarecele”. 
 
Pasul 1 -  Creează o variabilă „Scor”, cu valoarea iniţială 50, care va descreşte cu 5 puncte la 
fiecare atingere de pereţii labirintului. Scriptul pentru lucrul cu această variabilă îl vei crea tot în 
meniul Script al personajului „rătăcit” (în cazul meu – mingea). 

 
 

 
 
 
 

 
Pasul 2 – Creăm scriptul pentru apăsarea tastei săgeată-stânga (lăsăm explicaţia elementului 
„exit” pentru puţin mai târziu :) ) 

 

 



Pasul 3 – Creăm scriptul pentru apăsarea tastei săgeată-dreapta: 
 
 

 
 
 
 
 
Pasul 4 – Creăm scriptul pentru apăsarea tastei săgeată-sus: 

 

 



Pasul 5 – Creăm scriptul pentru apăsarea tastei săgeată-jos: 
 

 

 
 
 
8.  Stabileşte succesul final în dependenţă de faptul dacă personajul „rătăcit” a atins simbolul ieşirii 
din labirint şi dacă Scorul nu este mai mic decât zero. 

Pasul 1 – Accesează meniul „Mai multe blocuri” şi creează un bloc nou – cu denumirea exit. Este un 
bloc de script, care se repetă fără modificări pentru toate cele 4 taste (săgeţi). Deci, ar fi bine să nu 
repetăm acelaşi script de mai multe ori, ci să creăm un bloc, în care vom pune acţiunile care se 
repetă. 
Pasul 2 - Ataşează blocul exit la fiecare dintre secvenţele de script pentru taste (ai observat deja la 
finele fiecăru mic script un bloc de culoare mov, cu denumirea „exit”). 

 

 



                              Acum, eşti gata să salvezi personajul rătăcit în labirint! 
 

Mult succes!!! 


