
Креирање на 
посложени 
програми
СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРОГРАМИРАЊЕТО ПРЕКУ 
SCRATCH
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Програмски јазик Scratch
Активирање на училишните компјутери преку:

Апликации – Програмирање – Scratch

Преку веб страницата: https://scratch.mit.edu/

На веб страницата можете да
се регистрирате за да може да
си ги зачувувате изработките.

Исто така  можете и да го
преземете scratch на компјутерите 
за офлајн работа. 

2

https://scratch.mit.edu/


Регистрација
Се клика на копчето Join Scratch при што се отвара формулар за 
регистрација во 4 чекори.
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Регистрација (2)
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Се пополнуваат податоци за месец и година на раѓање, пол и 
земја.



Регистрација (3)
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Во третиот чекор треба да се внесе Email адреса



За да започнеме со изработка на програми се клика на Create
по што се отвара едиторот преку кој се креираат програмите.

За пребарување и разгледување на готови програми се клика 
на Explore или се користи полето Search каде може да се 
пребарува според зададени критериуми.

◦ Се клика на проектот и може да се види и 
кодот – програмата.

◦ Истата може да се сними на компјутерот преку 
File – Download to your computer или Папка –
Преземи на вашиот компјутер.

Во делот Help се наоѓаат готови програми преку кои можете 
со децата заеднички да истражувате.
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Offline Editor
Scratch може да се преземе и на 
компјутерот преку клик на 
Offline Editor во делот Support 
кој се наоѓа најдолу во веб 
страницата

По инсталација потребно е 
фајлот mk.po да се ископира во 
фолдерот locale во Scratch2
(фолдерот во кој е инсталирана 
апликацијата)
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Работа во (offline) едиторот
Започнување на нова програма – Датотека – Нова

Отварање на постоечка програма – Датотека – Отвори

Зачувување на програма – Датотека – Зачувај/Зачувај 
како

Во табот Совети можете да ги разгледувате туторијалите 
кои чекор по чекор објаснуваат како се изработуваат 
конкретни програми. 
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Структура за избор од две 
можности („ако-тогаш-инаку“)
Да се изработи програма која за внесен број 
кажува дали е позитивен или негативен број.

9Програма (пр.9.sb2)►

пр. 9.sb2


Нови искази
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Внесување на вредност од 
тастатура

Доделување на вредноста внесена 
од тастатура во дадена променлива. 
Во случајот тоа е променливата br

Структура за избор од две 
можности во зависност од условот.
Во случајот тоа е: бројот да е поголем од нула и 
бројот да не е поголем од нула.



Дефинирање на променливи
Преку групата Data
(Податоци)

Се клика на копчето 
“Креирај променлива” 
и се задаваат имињата 
на променливите
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Предлог активност:
Делење на броеви
Задача: Да се направи алгоритам за 
пресметување на количникот на два броја

Алгоритам: 

Внеси го првиот број

Внеси го вториот број

Пресметај количник = прв број/втор број

Печати количник
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Делење на броеви

13► Пр. 10-1

пр. 10.sb2
пр.10 -1.sb2


Нови искази
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Пресметување на количникот и 
доделување на вредноста на 
променливата kolicnik.

Запознавање со блоковите:
•Оператори
•Вршење пресметки



Делење на броеви
Се проверува точноста на алгоритамот со задавање на вредности за 
првиот и вториот број.

Колку ќе биде количникот ако:
Прв број = 6

Втор број = 2

Колку ќе биде количникот ако:
Прво број  = 0

Втор број = 4

Колку ќе биде количникот ако:
Прв број -9

Втор број = 0
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6/2 = 3

0/4 = 0

-9/0 = ???

Како да се 
поправи ова?



Структура за избор од две 
можности

Воведување на структурата за 
избор од две можности „ако-
тогаш-инаку“

Ако вториот број = 0 тогаш 
отпечати “Делењето не е можно”

Инаку пресметај количник = прв 
број/втор број

16Програма (пр.10.sb2)►

пр. 10.sb2


Структура „повторувај“
Да ја разгледаме следната програма:
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Мачето мјаукнува само еднаш. Доколку сакаме да мјаука 
подолго време треба оваа наредба да се повтори повеќе 
пати. 

► мјау 1

мјау 1.sb2


Структура „повторувај“
Структурата за повторување служи за неколкукратно 
извршување на блокот искази поставен во внатрешноста 
на структурата.

Повторувај одреден број пати.

Исказите поставени во структурата ќе се повторат онолку пати колку 
што е зададен бројот.
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Програмата со воведување на 
структурата за повторување

19► мјау 2

мјау 2.sb2


Структура „повторувај“
Се навраќаме на 
програмата со која 
фигурата играше на 
музиката од тапаните.

Дали има наредби кои се 
повторуваат?

Колку пати?

20Програма (пр.5.без повторување.sb2)►

пр. 5 без повторување.sb2


Промена на програмата

21Програма (пр.12.sb2)►

пр 12.sb2


Промена на програмата
Промена на ефектите на фигурата

22Програма (пр.12.sb2)►

Учениците може да вежбаат со 
менување на разните ефекти. 

Со клик на алатката во 
вид на микрофон може 
да се сними звук. 

Учениците може да се снимаат како 
зборуваат и потоа тие звуци да се 
постават на фигурите. 

пр 12.sb2


Нови искази
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Се применува ефект на фигурата. 
Во овој случај промена на боја. 

Програма (пр.12.sb2)►

Се вчитува звук кој претходно е 
снимен преку микрофон и е 
зачуван како “снимање1”

пр 12.sb2


Предлог активност:
Играме

24Програма (пр.19.sb2)►

Да се направи анимација на играње 
на ликот поставен на сцената

- да се менуваат различни маски

пр. 19.sb2


Нов исказ
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Промена на маската – изгледот на 
фигурата. Се врши избор од веќе 
поставените маски во сцената. 
Може да се користи за изработка 
на анимации



Предлог активност:
Цртање геометриски фигури
Се навраќаме на програмата 
за цртање на квадрат.

Им посочуваме на учениците 
дека четири пати се 
повторуваат наредбите: 
помести за 200 чекори и 
сврти за 90 степени на десно
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Предлог активност:
Цртање геометриски фигури
Се навраќаме на програмата 
за цртање на квадрат.

Програмата можеме да ја 
промениме со додавање на 
структура – повторување со 
познат број на повторувања
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Предлог активност:
Броење до некој број
Да се направи програма со која фигурата ќе брои почнувајќи од 1 до 
некој број (на пример 5).

Во овој случај добро е да се
искористи структурата –
повторување до исполнување
на услов

28Програма (пр.13.sb2)►

пр. 13.sb2


Дебагирање
Исправка на грешките во програмите.

На овој начин најдобро се разбира начинот на 
функционирање на програмите и секој од исказите 
посебно!
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Предлог активности:
Поправка на грешки
Учениците да се обидат да ги поправат грешките во следните 
програми

- Програма која одредува дали внесен број е позитивен или 
негативен

30Дебаг 1►

дебаг 1.sb2


Предлог активности:
Поправка на грешки
Програма со која фигурата брои до 10

31Дебаг 2►

дебаг 1.sb2
дебаг 2.sb2


Предлог активности
Во зависност од темпото со кое 
напредуваат учениците може да ги 
реализирате активностите што следуваат 
во продолжение...
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Предлог активност:
Најголем од три броја
Да се направи програма за 
определување на најголемиот 
од три внесени броја.

Се внесуваат три броја

Со структурата за избор од две можности 
се проверува дали првиот е најголем

Ако не, тогаш се проверува дали вториот 
е најголем

Инаку најголем е третиот

33Програма (пр.11.sb2)►

пр. 11.sb2


Предлог активност:
Таблица за множење
Да се направи програма за 
проверка на познавањето на 
таблицата за множење

- Се избираат два случајни броја 
од 1 до 10

- Сè додека не се погоди точниот 
одговор за производот на двата 
броја да се поставува прашањето 
“колку е производот на броевите 
а и б”

34Програма (пр.14.sb2)►

пр. 14.sb2


Предлог активност:
Цртање со боите на виножитото
Програма: Цртање со боите на виножитото

35Програма (пр.15.sb2)►

пр. 15.sb2


Цртање со боите на 
виножитото

Во оваа програма се користи 
структурата
повторувај – засекогаш

Исто така се користат искази
за работа со моливот

36Програма (пр.15.sb2)►

пр. 15.sb2


Предлог активност: 
Лавиринт

Со кликање на 
стрелките за движење 
од тастатурата ракот 
треба од почетната 
позиција да се однесе 
надвор од лавиринтот.

37Програма (пр.16.sb2)►

пр. 16.sb2


Лавиринт

38Програма (пр.16.sb2)

Поставување на почетна позиција

Дефинирање на 
акциите за секоја од 
стрелките посебно

Циклус за движење на ракот. 
Ако се допре ѕидот од 
лавиринтот се враќа 10 
чекори наназад



Ви благодариме на 
вниманието!
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Материјали
• zim.mk/obuka2016

• Веб сајт на Scratch: 
scratch.mit.edu

• Играта Digit Mile: digit.mile.mk
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