
РАБОТА  СО  КОМПЈУТЕР  И  ОСНОВИ  НА  ПРОГРАМИРАЊЕТО



Тема 4: Поим за 
алгоритми и програми
СОВЛАДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА АЛГОРИТАМ И 
ПРОГРАМА



ТЕМА 4: ПОИМ ЗА АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ (5 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:
- да  ги објаснува со свои 

зборови поимите  
алгоритам и програма;

- да ја објаснува преку 
примери примената на 
програмите во 
компјутерите и 
секојдневниот живот;

- да го објаснува начинот 
на кој компјутерот 
извршува одредена 
програма – прецизно и 
недвосмислено следење 
и извршување на 
последователните 
инструкции.

Алгоритми 
Поим за програма 
како дел од 
софтверот

Улогата на 
програмите во 
компјутерот

Програмата како 
низа од 
последователни 
инструкции

Извршување на 
програма од 
компјутерот

Алгоритам 
Програма

Инструкција 
(упатство, 
наредба)

Објаснување за алгоритмите. Разгледување 
на реални секојдневни алгоритми. Дискусија 
за пример алгоритми. Креирање едноставни 
алгоритми со ситуации од секојдневниот 
живот и од другите наставни предмети.

Објаснување за програмите како неопходен 
дел од компјутерот.

Дискусија за составните делови на една 
компјутерска програма (инструкции).
Демонстрација на извршување на низа од 
инструкции од страна на компјутерот преку 
нагледни примери.
(Вежба 1: Наставникот е во улога на 
компјутер/робот, а учениците се обидуваат 
преку последователни наредби да го натераат 
да заврши одредена работа
Вежба 2: Исто како Вежба 1 при што улогата 
на робот ја преземаат некои од  учениците).



Цели

Да ги објаснува со свои зборови поимите алгоритам и програма

Да ја објаснува преку примери примената на програмите и компјутерите во 
секојдневниот живот

Да го објаснува начинот на кој компјутерот извршува одредена програма –
прецизно и недвосмислено следење и извршување на последователните 
инструкции
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Поделба по часови

Алгоритми и поим за програма

Улогата на програмите во компјутерот

Програмата како низа од последователни инструкции

Извршување на програма од компјутерот
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Активности и методи
Објаснување за алгоритмите. Разгледување на реални секојдневни алгоритми.

Дискусија за пример алгоритми.

Креирање едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од другите наставни 
предмети.

Објаснување за програмите како неопходен дел од компјутерот.

Дискусија за составните делови на една компјутерска програма (инструкции).

Демонстрација на извршување на низа од инструкции од страна на компјутерот преку нагледни 
примери

◦ Вежба 1: Наставникот е во улога на компјутер/робот, а учениците се обидуваат преку последователни 
наредби да го натераат да заврши одредена работа

◦ Вежба 2: Иста како Вежба 1, при што улогата на робот ја преземаат некои од  учениците



Алгоритми
Алгоритам е низа од инструкции со кои се извршува 
одредена задача
Алгоритам претставува постапка со која се извршува некоја работа преку задавање на 
општи чекори кои:

◦ Имаат даден „влез“ (нешто од кое почнува да се извршува работата)

◦ Даваат одреден „излез“ (ја извршуваат работата) 

Притоа, во таа постапка се користи конечна низа од добро 
дефинирани инструкции (чекори) и правила кои еден човек би 
можел да ги изврши без никакво размислување. 

◦ Инструкциите започнуваат од некоја почетна состојба 

◦ Кога алгоритмот ќе заврши, задачата за која тој бил направен, треба да биде извршена.
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Примери на алгоритми од 
секојдневниот живот

Рецепт за јадење со опис на подготовката

Алгоритам за јавување по телефон

Алгоритам за играње на играта „не лути се човече“
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Направете сега!
Изберете проблем и напишете алгоритам кој го решава проблемот!!!



Важно!!
• Алгоритмите треба да се недвосмислени, јасни, 

прецизни - секоја инструкција треба да е јасно 
определена

• Треба прецизно да е утврден редоследот на 
извршувањето на инструкциите

• Алгоритамот треба да е разбирлив за секого, 
независно кој го напишал
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Предлог активности за согледување на 
концептите програма и инструкција
Активност: Пронајди го цвеќето

Работни листови 1

Опис на активностите:  Наставникот им објаснува на учениците кои инструкции можат да 
ги задаваат. Целта е малиот Бушавко да дојде до цветот. 

Инструкции:
◦ → оди едно квадратче десно

◦ ↓ оди едно квадратче надолу

◦ ← оди едно квадратче лево

◦ ↑ оди едно квадратче нагоре

Може еден ученик да го креира алгоритмот, а друг ученик според тој алгоритам да се 
обиде да дојде до цветот.
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Предлог активности за согледување на 
концептите програма и инструкција
Активност: Графички алгоритми

Работни листови 2

Опис на активностите: Еден ученик го креира алгоритмот според зададената слика. Друг 
ученик на празна мрежа од квадратчиња според тој алгоритам ја црта сликата. Се 
споредуваат двете слики за да се провери исправноста на алгоритмот.

Инструкции:
◦ ↑ оди едно квадратче нагоре

◦ ← оди едно квадратче на лево

◦ ↓ оди едно квадратче надолу

◦ → оди едно квадратче десно

◦  обои го квадратчето на кое се наоѓаш

Може да се изведуваат активности од следниот линк за работа со целото одделение: 
https://studio.code.org/s/course1/stage/13/puzzle/1
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Предлог активности за согледување на 
концептите програма и инструкција
Активност: Движење низ лавиринт

Опис на активностите: Активноста може да се реализира во училницата, но и надвор од 
училницата. Се црта на подот или во училишниот двор лавиринт. Еден ученик со врзани 
очи е робот, додека други ученици со задавање инструкции сакаат да најдат излез од 
лавиринтот, т.е. да го однесат роботот од една почетна позиција до излезот.

Инструкции:
◦ оди

◦ сврти лево

◦ сврти десно
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Програма
Програма претставува множество (низа, листа) од 
инструкции (во некој програмски јазик) за решавање на 
одреден проблем со компјутер

 Програмата мора да биде извршена од компјутер т.е. програмите му 
кажуваат на компјутерот како да реши одреден проблем

 За да работат компјутерите потребни се програми

 Програмите се всушност алгоритми напишани на јазици кои се 
специјално дизајнирани за да бидат разбирливи за компјутерите
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Тема 5: Совладување на 
алгоритамско 
размислување преку игра
ПРИМЕНА НА ИГРИ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПТИ 
НА ПРОГРАМИРАЊЕТО



ТЕМА 5: СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПРЕКУ ИГРА (11 часа)
Цели Содржини Поими Активности и методи

Ученикот/ученичката:
- да се оспособи да ја 

спроведува секоја 
инструкција од играта 
правилно, а преку тоа да 
ги совлада концептите од 
програмирањето;

- да се оспособи за 
разбирање на јазични 
конструкции во форма на 
алгоритамско 
изразување;

- да се запознае со 
концептот на 
променлива;

- да се запознае со 
одредени алгоритми
преку физички 
активности и со 
предностите од нивното 
применување.

Учење преку игра за 
совладување на основните 
концепти од 
програмирањето (концепти 
на редоследност, избор, 
повторување, променливи)

Секојдневни наредби 
(инструкции) зададени 
преку јазични конструкции 
во форма на алгоритамско
изразување

Концепт на променлива

Спроведување на физички 
активности кои симулираат 
одредени компјутерски 
процеси

Игра, 
правила, 
редослед, 
избор, 
повторување, 
складирање на 
вредност, 
променлива

Запознавање со правилата на 
избраната игра 
(пример:DigitMile) или 
потестување на правилата од 
претходно (трето одделение) 
играната игра.
Совладување на сите нивоа на 
играта.
Слободно играње, турнири.

Спроведување наредби 
зададени преку јазични 
конструкции во форма на 
алгоритамско изразување.

Спроведување физички 
активности кои симулираат 
одредени компјутерски процеси.
Дискусија после секоја 
спроведена активност за 
извлекување на заклучоци.



Вовед
 Во дигиталната ера во која што живееме, технологијата е 

насекаде околу нас

 Графичката способност на денешниот хардвер е огромна, па 
затоа видео игрите се достапни на сите уреди – почнувајќи од 
мобилните телефони, па се до паметните телевизори

 Видео игрите се најзастапениот начин на забава и релаксација 
кај децата

 Токму затоа, не е ни чудно што денешната генерација се 
нарекува “генерација на играчи” (анг. Gamer Generation)



Мотивација
 Популарноста на видео игрите може да се искористи во 

образовни цели

 Игрите може да се дизајнираат, така што, покрај забавата која ја 
нудат на децата, истите суптилно да ги научат на некои 
потребни вештини и знаења



Зошто игри?
 Едукативни игри се игри кои го учат човекот на специфична тема или вештина
 Тие полека стануваат популарна алатка за учење

 Игрите им овозможуваат на децата директна инволвираност во решавање на 
даден проблем
 Тоа ги мотивира децата да бидат поангажирани и повеќе посветени да успеат, а со тоа тие 

добиваат желба да истражат и научат повеќе за тематиката претставена во играта

 Игрите, преку приказна, учат на цели, правила, адаптација, решавање на 
проблеми и интеракција

 Игрите ги задоволуваат основните потреби за учење преку обезбедување на 
уживање, страсна инволвираност, структура, мотивација, задоволување на егото, 
адреналин, креативност, социјална интеракција и емоции



Совладување на алгоритамско 
размислување преку игра
 Една од темите која е предвидена да се изучува во рамките на предметот

„Работа со компјутери и основи на програмирање“

 Главната цел на оваа тема е учениците да ги усвојат и научат основните 
концепти на програмирањето преку играње на игра која што е наменски 
дизајнирана за остварување на оваа цел

 Концепти кои треба да се изучат се редоследно (секвенцијално)
извршување, избор (селекција), повторување (концепт за циклуси), 
зачувување на вредност, како и концептот за променливи

 Реализацијата на наставните активности предвидени во рамките на овој 
предмет доведе до потреба од алатка на македонски јазик која ќе им помага 
на децата полесно да го совладуваат алгоритамското размислување



Играта DigitMile
 Наменета за деца од трето до петто одделение 
 возраст: од 8 до 10 г. 

 Цел: воведување на децата во светот на програмирањето преку 
суптилно запознавање со концепти од програмирање!

 Изработена за да може да се користи како помошна алатка при 
предавање на предметот “Работа со компјутери и основи на 
програмирање”

 Целосно развиена со користење на погонот за игри Unity3D



Составни делови на DigitMile: пат
 Играта се одвива на пат или “дигитална милја” составена од 

60 полиња од 6 различни типови
 претставени со различна боја (дизајн) и различна цифра (1 до 6)

 Полињата врз кои моментално стојат играчите ја претставуваат 
состојбата на играта
 оваа состојба се постигнува со правилен избор од картите кои служат 

за движење по патот



Составни делови на DigitMile: 
карактери
 Во играта има три карактери:

 една лисица

 два гнуа

 Играчот игра со лисицата, а двата гнуа ги играат ботови (анг. 
bots) – програми со „слаба“ вештачка интелигенција



Составни делови на DigitMile: 
карти
 Картите го претставуваат главниот дел од играта кој ги учи 

децата на алгоритамско размислување

 Секоја карта содржи инструкција за спроведување на едно 
движење на играчот



Составни делови на DigitMile: 
карти
 Има вкупно 6 типа на карти

 секоја од нив објаснува еден потег т.е. едно можно придвижување на 
карактерот

 Шесте типа карти ги претставуваат различните алгоритамски 
концепти



Типови на карти во DigitMile
# Тип карта Алгоритамско значење

1 Оди напред 3 полиња редоследно (секвенцијално) 
извршување

2 Оди напред едно поле. Ако некој играч стои на поле 
со број 2 оди напред 4 полиња

инструкција за избор

3 Ако некој играч стои на поле со број 3 оди напред 3
инаку оди напред 2 полиња

инструкција за избор од две 
можности

4 За секој играч што стои на поле со број 2 оди напред 1
поле

инструкција за повторување 
(циклус)

5 Оди напред Х, каде што Х е еднакво на твојата ѕвезда инструкција која чита од 
променлива

6 Оди напред 1 поле. Ако вредноста на твојата ѕвезда е 
поголема од 3 оди напред 4 полиња

инструкција за избор која 
зависи од променлива



Составни делови на DigitMile: 
ѕвезда
 Во понапредните нивоа на играта играчот се запознава со 

концептот на променлива (променлива вредност)

 Променливата е претставена како ѕвезда која содржи бројка 
која играчот има можност да ја промени на крајот од својот круг
 Оваа бројка се користи во текстот на инструкцијата на некои од картите 

за движење



Како се игра DigitMile – акции во еден 
круг
 Секој играч на почетокот на секој круг од играта во рака има три 

карти

 Целта на играчот e во секој круг паметно да одбере која карта 
да ја изигра!

 За играта да се игра оптимално, потребно е играчот да планира
еден до два круга однапред
 Тоа ја прави играта интересна и предизвикувачка!

 Откако картата ќе се изигра, таа се смета за потрошена и се 
заменува со нова во следниот круг



Како се игра DigitMile – акции во еден 
круг
 Еден круг во играта може да се претстави како низа од акции

 Прво, играчот избира една од трите карти 

 Потоа тој избира поле каде што сака да се придвижи неговиот 
карактер 

 На крај (доколку игра ниво со променливи вредности) му се дава 
можност да избере нова вредност за променливата



Како се игра DigitMile – освојување на 
поени
 При изборот на комбинацијата од карта и поле, играта проверува дали 

играчот го избрал точното поле и во зависност од тоа му доделува 
позитивни или негативни поени

 на пример, доколку картата вели да се придвижи напред за 3 полиња, а играчот 
кликне на поле оддалечено 2 места од тековното поле (каде што се наоѓа неговиот 
карактер во моментот на кликнувањето), тогаш играта му додава еден негативен 
поен и неговиот круг завршува без поместување на неговиот карактер

 Позитивните и негативните поени служат за пресметување на крајните 
поени

 од нив се согледува колку играчот ги разбира инструкциите напишани на картите, 
односно колку тој ги сфаќа програмерските концепти



Нивоа на играта DigitMile
 Нивоата се претставени како шпилови од карти

 Во моментов има 6 шпила
 но системот е дизајниран да 

овозможи лесно создавање 
на нови шпилови



Нивоа на играта DigitMile
 Првото ниво се користи за играчот да се запознае со играта и да 

го научи редоследот на акциите во кругот

 Тоа се состои само од наједноставните карти кои го инструираат 
карактерот да се придвижи за одреден број на полиња напред

 Во секое следно ниво играчот се запознава со некој нов 
концепт од програмирањето



Нивоа на играта DigitMile
 Така, во второто ниво, покрај картите од првото ниво, вклучени 

се и карти со инструкција за избор

 Во третото ниво играчот се запознава со картите со инструкција 
за избор од две можности

 Четвртото ниво го учи играчот на концептот за повторување 
(циклуси) преку соодветните карти

 Петтото и шестото ниво воведуваат концепт за променлива
 во овие две нивоа инструкцијата на некои од картите зависи од 

вредност која може да ја одбере играчот



Поддршка за повеќејазичност
 Играта има поддршка за повеќе јазици

 Системот развиен за таа цел работи така што целиот текст е 
напишан во CSV датотека
 CSV форматот е одбран бидејќи истиот го прави додавањето на нови 

јазици многу едноставно – сѐ што треба да се направи е да се додаде 
нова колона во CSV датотеката

 Играта во моментот поддржува 3 јазици: македонски, англиски
и албански



Каде и како може да се достапи 
DigitMile? (наставник)

 За да можат наставниците да ја 
користат играта во рамките на 
наставата, потребно е прво да се 
регистрираат на
http://digit.mile.mk/teacher

 Регистрацијата на корисник ја 
одобрува (или одбива) 
администратор на играта, во 
зависност од податоците внесени 
од потенцијалниот корисник

http://digit.mile.mk

Овде се внесуваат 
само цифри 
(пр. 070333555)

http://digit.mile.mk/teacher
http://digit.mile.mk/


Регистрација на корисник на играта 
DigitMile (наставник)
 За да биде успешна регистрацијата, во процесот на 

регистрирање неопходно е корисникот (наставникот) да внесе 
точни податоци во сите полиња (од претходниот слајд)

 Последните два податоци што се бараат да се внесат од страна 
на потенцијалниот корисник претставуваат безбедносна 
проверка за да не се случува ученици да се обидуваат да се 
регистрираат во улога на наставник 
 се очекува дека точни податоци за директорот ќе може да внесе само 

наставник кој што предава во соодветното училиште



Регистрација на корисник на играта 
DigitMile (наставник)
 Откако ќе се увери во точноста на податоците, администраторот 

донесува одлука за одобрување/одбивање на регистрација на 
корисникот

 Наставникот добива известување за одлуката на 
администраторот по e-mail (се користи e-mail адресата која 
наставникот ја внел во процесот на регистрирање)

 По успешната регистрација, наставникот ќе може да ја користи 
играта во своите наставни часови



Најава на регистриран корисник на 
играта DigitMile (наставник)
 За да ја користи играта, 

регистрираниот наставник 
треба да се најави на 
http://digit.mile.mk/teacher 
со внесување на неговото 
корисничко име и лозинка и 
кликнување на копчето 
Најава

http://digit.mile.mk/teacher


Закажување на термин за играње на 
играта DigitMile (наставник)
 За да закаже термин, 

наставникот треба да 
одбере датум и да го 
внесе времето на 
отпочнување на 
терминот

 времето на 
завршување на 
терминот секогаш е 1 
час и 30 минути по 
времето на 
отпочнување!



Каде и како може да се достапи 
DigitMile? (ученик)
 Учениците можат да ја играат играта само во термин што е 

закажан од страна на наставникот на нивната паралелка и 
само во училница која што се наоѓа во училиштето во кое што ја 
посетуваат наставата

 Ученик ја достапува играта на http://digit.mile.mk

 По изборот на јазик (македонски, англиски или албански) и 
ниво на играта (Ниво 1, Ниво 2, Ниво 3, Ниво 4, Ниво 5 или Ниво 
6), ученикот може да започне со играње на DigitMile
 за премин од едно во друго ниво неопходно е да се внесе e-mail 

адресата на наставникот одговорен за соодветната паралелка

http://digit.mile.mk/


Да направиме сега!
Да изиграме 3 нивоа од играта!

http://digit.mile.mk/


Друга пример игра

www.playcodemonkey.com

Практична презентација!

http://www.playcodemonkey.com/
http://www.playcodemonkey.com/


„Исклучени“ активности

Потсетување:

Можност дел од часовите да се реализираат и со физички активности без користење на 
компјутер

Голема збирка од предлог активности на code.org



Материјали

• http://zim.mk/obuka2016

• http://digit.mile.mk

http://zim.mk/obuka2016
http://digit.mile.mk/

