
Обработка- Светот околу нас 

 

Учебник, страна 52, вежба 1 

Слушај и покажувај на сликата 

https://drive.google.com/open?id=1CWtcIDxtwEXBs8iqeAtOHBkSRE_dxgdY 

 

Учебник, страна 52, вежба 2 

Слушај и повторувај, покажувај на сликата. Повторувај повеќе пати за да ги учиш 

новите зборови. 

https://drive.google.com/open?id=1WX51snQYSUeOHL97a-ewpvJV9Um_W8O2 

 

Нови зборови од оваа лекција: 

river = река 

forest = шума 

mountain = планина 

field = поле 

lake = езеро 

town = град 

 

Задача: Новите зборови напиши ги по 5 пати во тетратката и илустрирај, за полесно 

да ги запамтиш. 

 

еднина множина 

river = река rivers = реки 

forest = шума forests = шуми 

mountain = планина mountains = планини 

field = поле fields = полиња 

lake = езеро lakes = езера 

town = град towns = градови 

Што забележуваш?  

Во множина- додаваме Ѕ на крајот на именката. 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1CWtcIDxtwEXBs8iqeAtOHBkSRE_dxgdY
https://drive.google.com/open?id=1WX51snQYSUeOHL97a-ewpvJV9Um_W8O2


Кога сакаме да опишеме што гледаме, велиме Таму има... 

Пример: 

                   

   There is a river.                                                         There are mountains.  

(Таму има река.)                                                         (Таму има планини.) 

 

There is /There are ги употребуваме да опишеме што гледаме (на пример што 

гледаме на сликата). 

There is  - го употребуваме за едно нешто, 

There are - го употребуваме за повеќе нешта. 

На пример, на сликите погоре, ако гледаме една река, велиме there is. 

Но, бидејќи на втората слика гледаме повеќе планини, велиме there are. 

И во двата случаи, на македонски преведуваме ТАМУ ИМА. 

 

Задача: Слушај, провери на сликата и до секој збор штиклирај ако е точно, во 

учебникот. 

https://drive.google.com/open?id=1NZOQhaGgYjh53-ungJdBYUadxMrHWr2X 

 

Задача: Во тетратката опиши ја сликата со неколку реченици. За секој збор од вежбата 

4, стр.53, состави по една реченица. Дадени се 1 и 2, останатите доврши ги ти. 

Пример: 

1. rivers - There is a river. 

2. mountains - There are mountains. 

 

Учебник, стр.53, вежба 5. Слушај ја песната. Пеј и забавувај се. 

https://drive.google.com/open?id=1DhVnA-z8RbnRwXJBz-F9MxyyNVn1Rw_- 

https://drive.google.com/open?id=1NZOQhaGgYjh53-ungJdBYUadxMrHWr2X
https://drive.google.com/open?id=1DhVnA-z8RbnRwXJBz-F9MxyyNVn1Rw_-


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 27.04. до 

30.04.2020 год. 

1. Обработка- Светот околу нас 

2. Обработка - разликување еднина и множина 

3. Вежби со вокабуларот и граматиката 
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