
My house, вежби со вокабуларот 

 

 

Да се потсетиме на зборовите од минатиот пат. 

Што гледаш на сликата? -Куќа.(A house.) 

Кои простории ги има во оваа куќа? 

Колку простории има вкупно, ајде да броиме на глас! 

Кои простории ги гледаш на горниот, а кои на долниот спрат? 

Браво! 

 

Ајде да откриеме каде се наоѓаат луѓето. 

Where is granny? (In the living room.) 

Where is mum? (In the garden.) 

Where is the boy? (In the bathroom.) 

Where is the dog? (In the bedroom.) 

Where is dad? (In the kitchen.) 

Where is the girl? (In the hall.) 



Со помош на македонски: 

Каде е бабата? (Во дневната соба.) 

Каде е мајката? (Во градината.) 

Каде е момчето? (Во бањата.) 

Каде е кучето? (Во спалната соба.) 

Каде е девочето? (Во ходникот.) 

Да се разговара околу просториите, да се именуваат, покажуваат. 

 

 

Еве уште една слика. Покажи на сликата и именувај ги просториите 

во оваа куќа. 

Вежбај гледајќи и слушајќи. Пеј, повторувај на глас. 

(Повторуваме, видеата веќе беа споделени во документот од 

минатата недела.) 

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

(интерактивно видео - Мојата куќа, простории во домот) 

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


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) 

ВАЖНО: 

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. 

 

My house, вежби со вокабуларот 

Учебник, страна 48, вежба 9. 

Да ги разгледаат сликите од приказната за Авантурите на Мики и Мини. Што се 

случило? Да опишат во која просторија од куќата се наоѓаат Мики и Мини за секоја 

слика посебно. 

Да ја илустрираат приказната по свое видување во тетратките. 

 

Учебник, страна 49, вежба 11. 

Предметите од 1 до 4 да ги поврзат со сликите од просториите во домот по своја 

желба, а потоа да опишат кој предмет каде го ставиле. 

Пример: Топката ја поврзуваат со градината- The ball is in the garden. (Топката е во 

градината.) 

 

 

Важно: Секоја работа на ученикот, од тетратките,учебникот или наставните листови 

кои ќе ги добивате да се слика и да се испрати на мојот маил: 

ajiram4@gmail.com  

Ви благодарам на разбирањето!  

* Во прилог боенка, да цртаат, креираат и бојат Мојата куќа. 

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
mailto:ajiram4@gmail.com


 

 

 



Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 30.03. до 

3.04.2020 год. 

1. Вежби- Мојот дом 

2. Вежби со вокабуларот и граматиката- Мојот дом 

 

 


