
My house 

Мојата куќа 

      

                house - куќа garden - градина 

          

             kitchen - кујна living room - дневна соба 

  

           bedroom - спална(детска) соба bathroom - бања 

 



Каде живееш? - Во куќа. Како ја викаме куќата на англиски? - House! 

Што има надвор од куќата? 

Кои простории ги има во куќата? Наброј.  

Сега покажи ги на сликите (погоре). 

Каде гледаш kitchen (кујна)? Покажи со прстот. 

Која е твојата омилена соба? 

 

Да се разговара со ученикот за да се вежбаат зборовите. 

Од голема помош при самостојното учење се редовно следење на следните интерактивни 

видеа и песни. Ќе му помогнат во правилниот изговор на зборовите, ќе ја подобрат 

неговата меморија и ќе го поттикнат во самостојна комуникација со средината. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8&pbjreload=10 

(интерактивно видео - Мојата куќа, простории во домот) 

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&pbjreload=10 

(интерактивно видео- Мојата куќа) 

https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y&pbjreload=10 

(интерактивно видео- Мојата куќа, простории во домот) 

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

(песна- Мојата куќа) 

Задача- Да нацртаат куќа (пресек на куќа) со сите простории во неа. Да покажуваат на 

сликата и да ги именуваат просториите на англиски. 

Да ги залепат стикерите (се наоѓаат на последните страници од учебникот) на нивното 

место во полето на вежба 2, страна 44 во учебникот. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOSJZbHoiY8&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=WeWv_dwnX7Y&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=qZyJPZxsmZk&pbjreload=10


                        

                             table - маса chair - стол 

                              

                                       door - врата window - прозорец 

Повторување на зборовите на глас, по слика. Со покажување, погодување, опишување на 

боја. Да го следат интерактивното видео, да ги повторуваат зборовите на глас. 

https://www.youtube.com/watch?v=uGw2aFLry0s&pbjreload=10 

(интерактивно видео- мебелот во мојот дом) 

Задача: На стр.45, вежба 4 во учебникот да покажуваат на предметите и на нивната 

местоположба. (Пример: Where is the door? - In the bedroom. Каде е вратата? Во детската 

соба.) 

https://www.youtube.com/watch?v=uGw2aFLry0s&pbjreload=10


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

содржини да биде во тетратката по англиски, со датуми од се што е сработено. Тоа ќе 

послужи како доказ од работата на учениците понатаму. 

Ви благодарам на разбирањето. 

 

 

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

до 27.03.2020 год. 

1. Мојата куќа, мојот дом 

2. Вежби со вокабуларот- Мојот дом, просториите во домот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


