
Unit 6 He likes cheese! 

Тема 6 Тој сака сирење! 

 

Учебник, страна 44, вежба 2 

Погледни ги сликите. Што гледаш? (Food. -Храна.) 

Дали оваа храна е здрава?  

bread = леб 

grapes = грозје 

fish = риба 

cheese = сирење, кашкавал 

mushrooms = печурки 

strawberries = јагоди 

 

Сега следи ги линковите и вежбај со помош на интерактивните 

видеа. Слушај, гледај и повторувај на глас, така ќе вежбаш и ќе ги 

запамтиш зборовите полесно. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

(интерактивно видео- Храна) 

https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw&pbjreload=10 

(интерактивно видео, слушај и повторувај- Храна) 

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

(интерактивно видео- Храна) 

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo&pbjreload=10 

(интерактивно видео- Овошје и зеленчук) 

https://www.youtube.com/watch?v=M6hVBEluyRQ&pbjreload=10 

(интерактивно видео - Пијалоци) 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=qh-H7c1VSgw&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=wnJKZTQoNZo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=M6hVBEluyRQ&pbjreload=10


 

 

 

 

 

 

 

  

I like ___ (Јас сакам___)  

I don’t like ___(Јас не сакам___) 

I like strawberries. I don’t like bread. 

(Jас сакам јагоди. Јас не сакам леб.) 

 

Задача: Сега ти, за себе, за секеоја сликичка од страна 44, вежба 2, 

во тетратките состави по една реченица со I like… или I don’t like…, 

во зависност од твојот вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

What do you like? Што сакаш? 

I like strawberries. Јас сакам јагоди. 

 



 

Вежби со зборовите- Храна 

 

Учебник, страна 45, вежба 5 

Погледни и прочитај ја песничката. Забавувај се додека откриваш 

кој збор стои позади секоја слика. Измисли мелодија и пеј на свој 

начин! 

Потоа, во учебникот, над секоја слика, запиши збор-од она што е на 

сликата. 

ice cream = сладолед 

cake = торта 

chocolate = чоколадо 

pizza = пица 

sandwiches = сендвичи 

 

Задача: Учебник, страна 45, вежба 4 

Погледни ја сликата, а потоа прочитај ги речениците под сликата. 

Препиши ги речениците во тетратаката и покрај секоја реченица 

напиши го бројот на детето за кого важи таа реченица. 

 

 Да се потсетиме, кога зборуваме за 

момчиња велиме he, за девојчиња 

велиме she! 

he = тој 

she = таа 

 

 

Пример: He likes ice cream. (Тој сака сладолед. ) 



 

Задача: Новите зборови (стр.44 вежба 2 и зборовите во синото поле 

погоре на оваа страна) вежбај ги во тетратките и запиши ги по 3 

пати. 

 

Следи ги ЧЕСТО интерактивните видеа преку линковите кои ги има 

погоре. Многу е важно да ги следиш и повторуваш на глас, за да 

научиш правилно да ги изговараш новите зборови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обработка- Тој, таа сака / Тој, таа не сака 

(искажување вкус) 

 

                              

He likes ice cream.                           He doesn’t like cheese. 

Тој сака сладолед.                          Тој не сака сирење. 

                           

She doesn’t like milk.                                  She likes grapes. 

Таа не сака млеко.                                     Таа сака грозје. 

 

* Кога зборуваме за некој друг (тој, таа) велиме likes.  

Зборчето doesn’t служи да одречеме нешто, односно да кажеме НЕ. 

 He likes = тој сака She likes = таа сака 

He doesn’t like = тој не сака She doesn’t like = таа не сака 

 

 

 



 

 

Задача: Состави по 2 реченици 

за секое дете. Што сака тој, а што таа: 

Што не сакаат да јадат? Биди 

креативен/ креативна и илустрирај. 

 

 

 

Целата твоја работа, без разлика дали е во учебникот, 

тетратката или на наставен лист, сликај ја и испрати ја во текот на 

неделата на мојот маил: 

ajiram4@gmail.com 

За било какви прашања, слободно пиши на мојот маил во 

било кое време. Ти посакувам многу успех во работата! 

 

 

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

3.04.2020 год. 

1. Обработка на вокабулар- Храна 

2. Вежби со вокабуларот 

3. Обработка- искажување вкус, храна 

 

mailto:ajiram4@gmail.com

