
РАБОТА  СО  КОМПЈУТЕР  И  ОСНОВИ  НА  ПРОГРАМИРАЊЕТО



Тема 7: Совладување на 
алгоритамско 
размислување преку игра
ПРИМЕРИ НА ИГРИ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПТИ 
НА ПРОГРАМИРАЊЕТО



Алгоритамско размислување (анг. 
computational thinking)
 Алгоритамското размислување и способноста за разбирање 
како компјутерот ги извршува програмите се неопходни вештини 
за 21ви век 
 Тоа се преносливи вештини што може да се користат во многу 
други области:

 Во понатамошното образование

 Професионалниот ангажман

 Секојдневниот живот



Предизвик во наставната практика
Како на едноставен и разбирлив начин учениците да се 
запознаат со:
 Примената на алгоритмите и програмите во секојдневниот 

живот
 Основните поими и концепти неопходни за развивање на 

алгоритамското размислување: инструкција, алгоритам, 
програма 
 Начинот на кој компјутерот извршува одредена програма со 

прецизно и недвосмислено следење и извршување 
последователни инструкции



Усвојување на поимот за инструкции 
преку игра
 Преку играта Happy Maps учениците добиваат задача со избор и 
примена на некоја од преддефинираните  четири инструкции да 
го „доведат“ ликот до бараната дестинација на мапата.

 Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=tzZemyltj-Q

https://www.youtube.com/watch?v=tzZemyltj-Q


Усвојување на поимот за инструкции 
преку игра (2)

Преку играта Happy Maps учениците на лесен 
и интересен начин:
 Го усвојуваат значењето и примената на 

поимот инструкција
 Го усвојуваат значењето на концептите 

на јасност, недвосмисленост, постапност
 Избираат/задаваат инструкција за 

постигнување на дадена цел
 Видео:

https://studio.code.org/s/course1/stage/1/puz
zle/1

https://studio.code.org/s/course1/stage/1/puzzle/1


Алгоритми од секојдневниот живот:
Садење билка
 Запознавање на поимот алгоритам преку опишување начин за 
спроведување на некоја активност од секојдневниот живот

 Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=FHsuEh1kJ18

https://www.youtube.com/watch?v=FHsuEh1kJ18


Користејќи илустрирани сликички кои 
претставуваат инструкции учениците 
на лесен и интересен начин:
 Го усвојуваат значењето на поимот 

алгоритам како низа од дадени 
инструкции
 Го усвојуваат значењето на 

концептите на јасност, 
недвосмисленост, постапност
 Избираат/задаваат инструкција по 

одреден редослед за постигнување 
на дадена цел

Усвојување на поимот за алгоритам 
преку игра



Целта на играта Move it, Move it е 
учениците да го сфатат значењето 
на правилно зададена 
инструкција, можноста за 
задавање на инструкција преку 
заеднички утврдени симболи 
(движења на рацете). 
Решавањето на даден проблем 

преку вака дефиниран 
симболичен јазик всушност ќе им 
помогне да направат аналогија 
помеѓу поимите алгоритам и 
програма.

Спроведување на физички активности кои 
симулираат одредени компјутерски процеси 



Усвојување на поимот програма преку 
игра
 Целта на играта Програмирано цртање е учениците преку 

задавање симболични инструкции да нацртаат дадена слика.
 На таков начин треба да го разберат концептот на 

програмирањето т.е. кодирањето како процес на трансформација 
на инструкциите користејќи симболи разбирливи за компјутерот.
 Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4e3fi_ls8CA

https://www.youtube.com/watch?v=4e3fi_ls8CA


Усвојување на поимот програма преку 
игра (2)

 Движи се едно квадратче во десно

 Движи се едно квадратче во лево

 Движи се едно квадратче нагоре

 Движи се едно квадратче надолу

 Пополни го квадратчето со боја



Усвојување на поимот програма преку 
игра (3)



Усвојување на поимот дебагирање 
преку игра

 Логичките грешки во програмите обично се викаат багови (анг. 
bugs)
 Процесот на пронаоѓање на логичките грешки во програмите 

се вика дебагирање.
 Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=MEeOrUxEEvk

https://www.youtube.com/watch?v=MEeOrUxEEvk


Усвојување на поимот дебагирање 
преку игра (2)

Користејќи илустрирани 
сликички кои претставуваат 
инструкции учениците на лесен и 
интересен начин: 
 Го усвојуваат значењето на поимот 
дебагирање

 Се оспособуваат за правилно 
„читање“ на даден алгоритам

 Се оспособуваат за модифицирање 
на алгоритам/програма преку 
поправање грешки



Што треба ученикот да совлада?
 Демонстрација на изведување на алгоритми

 Компјутерот како извршувач на наредби:
 Следење наредби
 Следење на условна наредба

 Компјутерот како складиште на податоци:
 Како компјутерот „чува“ броеви
 Како компјутерот „чува“ слики



Алгоритам за подредување на броеви
 Игра со која учениците од прво одделение ги подредуваат броевите

 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=k1XDkXWKMqU

https://www.youtube.com/watch?v=k1XDkXWKMqU


Алгоритам „раздели па владеј“
 Еден пар на нечисти чорапи случајно се спакувани во подароците кои 
треба да ги достави Дедо Мраз

 Сите кутии со подароци се исти т.е. со иста тежина
Освен онаа во која се спакувани и чорапите!

 Како најлесно да ја откриеме кутијата во која се наоѓаат чорапите ако 
на располагање имаме една терезија (вага)

 Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=wVPCT1VjySA

https://www.youtube.com/watch?v=wVPCT1VjySA


Компјутерска игра
 Развиена од ЗИМ за потребите на оваа обука
 Може слободно да се користи при спроведувањето на наставата од 

предметот „Работа со компјутер и основи на програмирањето“ 

 Преку играње на компјутерската игра учениците ќе се запознаат 
со основите на програмирање, без притоа да се свесни за тоа
 ќе научат како да следат наредби

 ќе научат како да следат условни наредби



Опис на играта
Играта има три играчи: еден човек и двајца 
„компјутери“.

Целта е да се помине патот на мапата, а 
притоа треба да се направат што е можно 
помалку грешки.

Играчот се бори и прв да го помине патот на 
мапата. Кога ќе стигнете до целта играта 
завршува!



Почетен екран

На почетниот екран најпрво се избира 
тежина (нивото) на играње:

ЛЕСНО 
или

ТЕШКО

Откако ќе се одбере тежина се избира јазик 
и играта започнува!



Опис на екранот за време 
на играње
Екранот е поделен на неколку дела. Најгоре се 
наоѓа статусната лента. Таму се прикажани во 
редослед: 

• бројот одбран од играчот,
• број на играчи на височина, 
• број на играчи во вода, 
• број на играчи во шума, 
• број на играчи во мочуриште,

и 
• грешки направени при играње. 

Потребни за 
тешко ниво

Индикатор за 
успешноста 
на ученикот 

во играње на 
играта.



Опис на екранот за време
на играње (2)
Во средниот дел на екранот е дадена мапата. 
Мапата е поделена на правоаголници. 
Движењето секогаш се одвива врз база на тие 
правоаголници. Патеката по која смеат да се 
движат играчите е означена со бела испрекината 
линија. Еден чекор на играчот ќе го однесе на 
соседното квадратче следејќи ја белата линија.

Во долниот дел на екранот се наоѓаат три карти во 
кои се дадени 3 наредби кои играчот може да ги 
изврши. Картите се избираат на случаен начин. 
Сите картички во лесното ниво се од облик:

- „Придвижи го човечето X полиња“



Играње : Лесно ниво
Играчот секогаш почнува прв и тој секогаш го игра синото 
човече. Во секој круг, потегот на играчот се задава вака:
1. Одбери карта.
2. Одбери поле на мапа.

Откако ќе се изигра еден потег се чека компјутерите да го 
изиграат нивниот потег и пак да дојде ред на играчот.

Пример: Играчот ја избира картата „Придвижи го 
човечето 5 полиња“.  Следно, играчот треба да кликне на 
правоаголникот кој се наоѓа 5 места понапред на 
испрекинатата линија од неговата моментална позиција. 
Ако играчот направи грешка, ќе се ажурира бројот на 
грешки.



Мапата има и скратени патишта. Со нив се овозможува 
играчот да треба поинтелигентно да размислува при 
изборот на карта. Не секогаш картата со која се 
придвижува играчот најголем број на чекори е најдобра.

Примери:
 бротче што те носи напред 
 пират што те враќа назад.
 ....

Учениците ќе ги откријат другите при играње на играта.

Играње : Лесно ниво (2)



Демонстрација на играта
Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=rR5PzkeBL18

https://www.youtube.com/watch?v=rR5PzkeBL18


Што научивме?
 Предзнаење – БРОЕЊЕ

 Ново знаење
 Извршување на наредби. Ученикот предвидува како би се извршила 

дадената наредба. Компјутерот може да извршува одредени наредби 
кои знае како да ги изврши.
 Избор на најдобрата наредба. Целта на ученикот е да победи и 

треба да размисли добро која карта да ја избере со цел побрзо да 
стигне до целта.



Играчот секогаш почнува прв и тој секогаш го игра 
синото човече. Во секој круг, потегот на играчот 
се задава вака:
1. Одбери карта.
2. Одбери поле на мапа.
3. Одбери бројка. (НОВ ЧЕКОР)

Во третиот чекор се појавува прозорец во кој 
играчот треба да избере една од дадените 3 
броеви. Вредноста на тој број кој ќе го избере е 
бројот избран од играчот кој се наоѓа на 
статусната лента (првиот број). За овој број 
велиме дека го ставаме во нашата кошничка.  

Играње : Тешко ниво



Променливи
Всушност на статусната лента се дадени 
вредностите на променливите!

• Кошничка – кој број е одбран од играчот
• Височина – колку играчи се на височина
• Вода – колку играчи се во вода
• Шума – колку играчи се во шума
• Мочуриште – колку играчи се во мочуриште

Што е променлива?



Услови
• Условите зависат од вредностите на 
променливите т.е. вредностите во статусната 
лента

• Примери на услови:
• Височина > 0
• Височина < 2

Пример на избрана картичка:
Ако височина > 0 тогаш движи се 6 полиња ако не 
1 поле

Колку полиња треба да се придвижи играчот?



Тешко ниво
Во тешкото ниво се додадени нови типови на карти.
 Придвижи ги сите човечиња назад  .... Полиња
 Наредбата се однесува за сите играчи и автоматски се извршува од 

страна на компјутерот
 Ако услов тогаш движи се …. полиња ако не …. Полиња
 Играчот треба да провери дали условот е точен или не и според тоа 

да одреди колку полиња треба да се придвижи



Демонстрација на играта
Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=L00iY4d3jOU

https://www.youtube.com/watch?v=L00iY4d3jOU


Што научивме?
 Предзнаење – БРОЕЊЕ,

– ПРОМЕНЛИВИ,
– СПОРЕДУВАЊЕ

 Ново знаење
 Извршување на условни наредби. Ученикот предвидува како би се извршила 

дадената условна наредба. Умее да проверува дали е условот точен и која акција да 
ја изведе во дадениот случај.
 Разбирање на основниот концепт за променлива. Со избирање на број, вредноста 

се сместува во променлива каде е запишан избраниот број. Бројот на височини е 
променлива каде се сместува бројот на играчи кои се наоѓаат на височина. 
Дадените променливи имаат вредности кои претставуваат броеви.



Компјутерот како складиште
Во компјутерот може да се чуваат броеви.  
Прашање: Кои броеви може да се чуваат?

Како компјутерот наоѓа некој зачуван број?

За илустрација броевите се чуваат во квадратчиња. Ова е меморијата на 
компјутерот. Што значат овие броеви?

1 5

6 7 8



Активност
Работа во парови

 На секој ученик му е даден лист каде е претставена меморијата на компјутер.  Наставникот 
поставува прашања чиј одговор е број. Бројот го пишуваат на произволно квадратче
Колку ученици има во одделението?
Колку тетратки имаш на клупата?
Колку години имаш?
Замисли еден број. Кој е тој број?
Во колку часот се разбуди денес?
...
По парови учениците ги менуваат листовите. 
Поставете го прашањето: Кој број го замисли твојот другар?
Ученикот нема да може со сигурност да каже. Во квадратчињата има броеви чие значење не е опишано.

1 7 8

15 6



Воведување на име за даден број 
(ПРОМЕНЛИВА)
 На секој број кој го чуваме во компјутерот му доделуваме ИМЕ

ЈАБОЛКА

3



Активност
Работа во парови

 На секој ученик му е даден лист каде е претставена меморијата на компјутер.  Наставникот 
поставува прашања чиј одговор е број. Бројот го пишуваат во означеното квадратче.
Колку ученици има во одделението?
Колку тетратки имаш на клупата?
Колку години имаш?
Замисли еден број. Кој е тој број?
Во колку часот се разбуди денес?
...

По парови учениците ги менуваат листовите. 
Поставете го прашањето: Кој број го замисли твојот другар?
Ученикот веднаш ќе каже кој е тој број затоа што ќе знае дека се наоѓа во полето со име: Замислен број. 

1 7 8

15 6

тетратки

ученици

години
Замисле

н број

час



Измена на броеви
 Бројната вредност запишана во компјутер може да се смени. Се 
брише претходната и се запишува новата.

ЈАБОЛКА

37



Услови
НАРЕДБА НА УЧЕНИК

 Дали бројот на јаболка е поголем од 4?

НАРЕДБА НА КОМПЈУТЕР

ЈАБОЛКА

7
ЈАБОЛКА > 4



Услови
НАРЕДБА НА УЧЕНИК

 Дали бројот на јаболка е поголем од 4?

НАРЕДБА НА КОМПЈУТЕР

ЈАБОЛКА

3
ЈАБОЛКА > 4



Пример - вежба
 Наставникот чита приказна и ученикот се обидува да ги зачува информациите на дадено 
ливче како што е прикажано.  Ученикот треба да ги запишува вредностите во квадратчињата и 
на крајот да одговори на прашањата.
 Пример: Кате секој ден јаде овошје. Утринава во фрижидерот има 3 јаболка,  4 круши и 5 
банани. За појадок Кате изела 2 круши и 1 банана.  Потоа дошла сестра и која од пазар купила 6 
јаболка и 2 банани. За вечера Кате изела уште 3 јаболка. 

 Прашања:

Колку јаболки има Кате следниот ден?
Дали е точно?

јаболки > 3

банани < 2
круши = 5

јаболки круши банани



Компјутерот како складиште
Во компјутерот се чуваат слики. Сликите во компјутерот се
претставуваат како мапа од обоени точки (пиксели)



Всушност претставувањето на слика би се свело на боење на
некои квадратчиња од голема мапа со квадратчиња.

На пример, буквата 'а' би се претставила вака:

Претставување на слика



Еден начин да ја претставиме оваа мапа е за секој ред од мапата
да запишеме на кој начин се распоредени необоените и 
обоените квадратчиња

Односно за секој ред запишуваме колку необоени квадратчиња
има, па колку обоени, па повторно колку необоени, па колку
обоени итн. – се додека не го опишеме целниот ред

Претставување на слика (2)



Сликата од буквата 'а' прикажана претходно би се запишала вака:
https://www.youtube.com/watch?v=uaV2RuAJTjQ (Видео)

Претставување на слика (3)

https://www.youtube.com/watch?v=uaV2RuAJTjQ


Дадена е празна мапа од квадратчиња и начин на кој таа мапа
треба да се пополни:

Активност



На празна мапа да се нацрта слика и истата потоа да се запише
преку бројки.

Активност (2)



На сличен начин може да се претстави слика во боја, со тоа што
би означиле колку квадратчиња (пиксели) со каква боја се
обоени.
Пример:

 Бои (жолта – ж , сина – с, црвена – ц)
 1ц, 3ж, 2с, 1ц
би значело дека во првиот ред има едно црвено квадратче, па три
жолти, па две сини и на крај повторно едно црвено

Претставување на слика (4)



Материјали
• zim.mk/obuka2015

• code.org

• За Scratch Junior: scratchjr.org (во моментов е 
достапен само за таблети)


	РАБОТА  СО  КОМПЈУТЕР  И  ОСНОВИ  НА  ПРОГРАМИРАЊЕТО
	Тема 7: Совладување на алгоритамско размислување преку игра
	Алгоритамско размислување (анг. computational thinking)
	Предизвик во наставната практика
	Усвојување на поимот за инструкции преку игра
	Slide Number 6
	Алгоритми од секојдневниот живот:�Садење билка
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Усвојување на поимот програма преку игра
	Усвојување на поимот програма преку игра (2)
	Усвојување на поимот програма преку игра (3)
	Усвојување на поимот дебагирање преку игра
	Усвојување на поимот дебагирање преку игра (2)
	Што треба ученикот да совлада?
	Алгоритам за подредување на броеви
	Алгоритам „раздели па владеј“
	Компјутерска игра
	Опис на играта
	Почетен екран
	Опис на екранот за време �на играње
	Опис на екранот за време�на играње (2)
	Играње : Лесно ниво
	Играње : Лесно ниво (2)
	Демонстрација на играта
	Што научивме?
	Играње : Тешко ниво
	Променливи
	Услови
	Тешко ниво
	Демонстрација на играта
	Што научивме?
	Компјутерот како складиште
	Активност
	Воведување на име за даден број (ПРОМЕНЛИВА)
	Активност
	Измена на броеви
	Услови
	Услови
	Пример - вежба
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Материјали

