
ИГРИ СО ПРЕДВИДУВАЊЕ 

ВО НАСТАВАТА ПО 

МАТЕМАТИКА

Марија Илиевска



Игра со една коцка – Наполни ја 

касичката

Игра со две коцки – Ослободи го 

затвореникот

Игра со карти – Погоди ја картата



ИГРА СО ЕДНА КОЦКА- НАПОЛНИ ЈА

КАСИЧКАТА

 Кој број има најголеми шанси да се паднe?

 Зошто е тоа така?



ПРАВИЛА НА ИГРА

 Наставникот фрла коцка

 Учениците го запишуваат бројот

 Наставникот повторно ја фрла коцката, а учениците го 
запишуваат новиот број и го собираат со стариот

 Постапката продолжува

 Ако на коцката се падне единица секој ученик ги губи 
сите поени кои ги собрал дотогаш, за таа рунда.

 Секој ученик има право да се откаже во секој момент. 
Пред наредно фрлање на коцката тој го остава 
пенкалото и прекинува со играта. Понатаму не добива 
поени, но ги задржува сите собрани до тој момент. 

 Играта прекинува тогаш кога последниот ученик се 
откажува или тогаш кога ќе падне единица

 Се играат три рунди и победник е ученикот со најголем 
број на поени.



ПРЕДВИДУВАЊЕ:

 На коцката постојат броеви од еден до шест т.е. 

вкупно шест можности. Бидејќи зборуваме за 

фер коцка, секоја од тие можности има еднакви 

шанси да се паднe 1/6.

 Но, сепак резултатите можат да се разликуваат 

од овој заклучок. Причина за тоа е малиот број 

собрани податоци. Ако продолжиме со фрлање 

на коцката, ќе забележиме како тие се повеќе 

се доближуваат до она што теоријата го налага.





ИГРА СО ДВЕ КОЦКИ - ОСЛОБОДИ ГО

ЗАТВОРЕНИКОТ

 Дали пред да се фрлат 

коцките можеме да 

знаеме кој збир има 

најголеми шанси да се 

падне?

 Како можеме да го 

искористиме тоа во наша 

корист?





ПРАВИЛА НА ИГРА:

 Играчите ги сместуваат шесте затвореници во 
ќелии по сопствен избор

 Затворениците можат да бидат сместени во 
различни ќелии, сите во иста ќелија или било 
која друга комбинација

 Првата група ги фрла двете коцки и го 
пресметува паднатиот збир

 Групата може да ослободи еден затвореник од 
ќелијата со соодветниот број

 Играта продолжува на тој начин, така што 
сите групи одат по ред со истата постапка

 Победува онаа група која прва ќе ги ослободи 
сите затвореници



СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

вредност на 

збирот

честота на 

појавување на 

збирот (цртички)

вкупно

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



ПРЕДВИДУВАЊЕ

 Учениците забележуваат дека збирот седум се 

паднал најмногу пати, додека збировите еден и 

дванаесет се паднале помалку пати

 Отстапките повторно се должат на малиот број 

податоци

 Може да направиме проверка со уште десет 

фрлања на коцките



МАТЕМАТИЧКИ ТОЧНО ПРЕДВИДУВАЊЕ



 Доколку сме во можност бесконечно многу пати да ги 

фрламе двете коцки, збирот седум би се појавил во 

најголем број на фрлања, додека збировите два и 

дванаесет би се појавиле, подеднакво, во најмал број на 

фрлања.



ИГРА СО КАРТИ

 Каква ќе биде наредната карта? Пониска или 

повисока?

 Од што зависи тоа?



ПРАВИЛА НА ИГРА

 Наставникот ги распоредува картите на место 

видливо за сите. Десетте карти се наместени една 

до друга, свртени така што броевите не се гледаат.  

 Наставникот врти една карта, а задачата на 

учениците е да погодат дали наредната карта (која 

не се гледа) има повисока или пониска бројка. 

 Секој кој ќе погоди добива поен

 Играта трае додека да се отвори последната карта

 Може да се играат повеќе рунди, со различни 

карти

 Победник е ученикот со најмногу поени





,,KOГА НЕ Е ВО НАША МОЌ ДА ГО

ОДРЕДИМЕ ОНА ШТО Е СИГУРНО, 

ГО СЛЕДИМЕ ОНА ШТО Е

НАЈВЕРОЈАТНО. “ 

- ДЕКАРТЕС

Ви благодарам за вниманието 


