
Unit 5 I can jump! 

Тема 5 Јас можам да скокам! 

 

Во учебникот на страна 40 да се чита илустрираната приказна Авантурите на 

Мики и Мини. Слика по слика да се раскажува дејствието, да опишуваат што 

гледаат на сликата. Прочитаното да се објасни, да раскажат што прочитале од 

кусиот текст. 

Што може да прави Гуфи? 

Одговори на следните прашања со Yes / No 

Can he fly?                            Yes    /    No 

Can he jump? Yes    /     No 

Can he swim? Yes    /    No 

(Дали може Гуфи да лета, да скока и да плива?) 

*Да се повторат зборовите од страна 36, 37 (ги имате во документот од 

минатата недела). 

Најважно е читањето на глас, нека се обидат неколку пати да ја читаат 

приказната на глас, нека вклучат и елементи на глума да им биде позабавно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во учебникот, на страна 41, вежба 13 да ги разгледаат сликите. Да опишат што 

прават децата на секоја од сликите. 

1- ride a horse 

2- swim 

3- ride a bike 

4- dance 

 

Да ги прочитаат речениците под сликите на глас, потоа да поврзат со 

соодветната слика. 

Речениците да ги препишат во тетратките и да ги преведат на македонски 

јазик. 

Потоа за себе да состават по една реченица, во зависност од своите 

способности (I can… - Јас можам...   I can’t… Јас не можам...) за секоја слика од 

вежбата - составуваат вкупно 4 реченици. 

 

Повторно да го следат видеото од следниот линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&pbjreload=10 

(интерактивно видео- можам, не можам) 

Препорачливо е да ги следаат често сите наведени видеа во претходниот документ 

од минатата недела. Видеата ги стимулираат учениците да се опуштат во нивната 

конверзација и правилно да ги изговараат зборовите. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E&pbjreload=10


Учебник, страна 43, вежба 18. 

Ја опишуваат сликата- што има на сликата, кои животни ги гледаш? 

Ги читаат речениците на глас, а потоа кажуваат кој ја изговара конкретната 

реченица (the bear, the monkey, the panther, the boy?) 

Ги препишуваат речениците во тетратките и запишуваат кој ја кажува таа 

реченица од страната. 

 

Клучни искази во овој дел се: 

I’m (I am) = Јас сум 

I’ve got (I have got)= Јас имам 

I haven’t got (I have not got)= Јас немам 

 

Дополнително да вежбаат со помош на картичките од страна 81. Во тетратките 

по англиски јазик да ги исечат, залепат и под секоја слика да напишат што 

гледаат на сликата.  

Пример:  

Првата слика прикажува дете кое вози велосипед, ќе запишат- ride a bike- под 

сликата, потоа со цела реченица ќе напишат за себе -I can ride a bike  /  I can’t 

ride a bike. (Jас можам да возам велосипед. или Јас не можам да возам 

велосипед.)  

 

Важно: Сите изработки, цртање, наставни листови кои ќе ги добивате на сите следни 

содржини да биде во тетратката по англиски или на листови- со запишани датуми од се 

што е сработено. Тоа ќе послужи како доказ од работата на учениците понатаму. 

Ви благодарам на разбирањето. 

 

 

 



English Quiz                                                                        Name: _____________________________ 

 

1. Match the words to the pictures. Поврзи ги зборовите со сликите. 

                                                            

swim     -     run     -     dance     -     hide     -     climb     -     walk     -     fly     -     jump 

                                                            

                                                                                                                                                          ___ / 8 

2. Read and circle YES or NO. Прочитај и заокружи ДА или НЕ. 

1. A monkey can climb.                YES           NO 

2. A bear can fly.                        YES           NO 

3. A tiger can’t run.                     YES           NO 

4. A fish can swim.                      YES           NO 

5. A snake can walk.                    YES            NO 

6. An elephant can’t dance.         YES            NO                                                                            ___ / 6 

 

3. Look and write sentences. Погледни и напиши реченици. 

                                                               

She __________________ .        He ____________________.     She ____________________. 

                                                                                                                                                      ___ / 3 



4. Read and circle about yourself. Прочитај и заокружи за себе.                                                        

1. Can you jump?    Yes, I can.   /  No, I can’t. 

2. Can you fly?       Yes, I can.  /  No, I can’t. 

3. Can you run?      Yes, I can.  /  No, I can’t.                                                                                 ___ / 3 

ПОПОЛНУВА УЧЕНИКОТ! 

Чек листа за самооценување 

                              
           Лесно ми е! Малку сум збунет/збунета!            Тешко ми е! 

 

ПОПОЛНУВА НАСТАВНИКОТ! 

Ниво на реализирани цели 

                              
           Браво!!! 

   Одлично работиш!  

      Правиш грешки!  

             Внимавај  

    повеќе следниот пат! 

       Учи и вежбај повеќе.   

     Има многу грешки во  

           твојата работа. 

 

 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 23.03.2020 

до 27.03.2020 год. 

1. Вежби читање со разбирање, Авантурите на Мики и Мини 

2. Вежби со граматиката- искажување способност 

3. Вежби и утврдување на материјалот од темата- Јас можам да скокам! 


