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Работа со компјутер и основи на програмирањето за 3 одд 

ТЕМА: Креирање едноставни програми во „Скреч Јуниор“ 

Повеќе активности ќе најдете во 
вежбанката по предметот Работа 
со компјутер и основи на 
програмирањето за 3 одделение.
Со клик на сликата се овозможува 
пристап до интернет-страницата 
за нарачка.

ЧАС 6: Поврзување скрипти во програмата. Блокови за пораки 

Отвори ја програмата ScratchJr. Во оваа вежба ќе креираш програма со 
која ќе зајде сонцето, а по него ќе изгрее месечината. Ќе користиш блокови 
за менување на заднината, блокови за движење и блокови за изглед. 
Зачувај го проектот под име Vezba_11.

А) Додај животни во паркот.

Б) Направи скрипти со коишто некои од животните во паркот ќе ги снема 
кога ќе зајде сонцето.

1. Направи скрипта со која ќе зајде сонцето.

https://www.literatura.mk/BookDetails.aspx?Pr=13136
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ТЕМА: Креирање едноставни програми во „Скреч Јуниор“ ЧАС 6 

В) Дополни ја програмата, така што, откако ќе зајде сонцето, да се смени
заднината во ноќ и да изгрее месечината.

Г) Додај уште една страница, така што ќе ја смениш  
заднината во заднина со згради. Ќе додадеш фигура на  
автомобил и ќе креираш скрипта со која автомобилот ќе  
се движи нанапред по улицата.

месечината 

месечина.
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Работа со компјутер и основи на програмирањето за 3 одд 

ТЕМА: Креирање едноставни програми во „Скреч Јуниор“ 

Повеќе активности ќе најдете во 
вежбанката по предметот Работа 
со компјутер и основи на 
програмирањето за 3 одделение.
Со клик на сликата се овозможува
пристап до интернет-страницата 
за нарачка.

ЧАС 6 

2. Отвори ја програмата ScratchJr. Во оваа вежба ќе креираш програма 
со која ќе се запознаеш со блоковите за пораки. Овие блокови служат за 
поврзување на повеќе различни скрипти и нивно извршување според 
одреден редослед. Зачувај го проектот под име Vezba_12.

Б) Направи скрипта мачето да ги набере сите цвеќиња.

В) Смали ја самовилата 10 пати. Направи самовилата да се
придвижува кон мачето, да се зголемува и да каже: 
– Зошто ги набра цвеќињата? Јас сум многу тажна.
– Според правилата на шумата морам да те казнам.
– Ќе те претворам во мува.

А) Направи заднина со мотив на
ливада и цвеќиња. 
Додај ги фигурите маче, 
цвеќиња, пеперуга, самовила и 
мува.

скрипта за цвеќињатаскрипта за мачето

Д) Направи нова скрипта со која мувата ќе се извини и самовилата ќе го 
врати мачето.

Г) Направи мачето да исчезне и да се појави мувата која ќе се врти во круг.

Зошто Според Ќе те
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