
Вежби со вокабуларот и граматиката од темата- Храна 

 

Се потсетуваме на трите оброци, Breakfast, Lunch, Dinner. 

Што јадеме наутро? Breakfast. 

На пладне? Lunch. 

А, што јадеме попладне? Dinner. 

 

Учебник, стр.50, вежба 14. 

Слушни, покажи и кажи го бројот(1,2 или 3) Кликни на линкот за да 

слушаш. 

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

mUqMZ4UAXCaKFWbuRZbpZJXb6v 

 

Задача во учебник: стр.50, вежба 15. 

Слушни и заокружи ги сликите во учебникот- Што сака девојчето?  

https://drive.google.com/open?id=1dS0gxrceUObSwZYNG8ZGxVlyzFn

I7IFB 

 

Задача во учебник: стр.51, вежба 17. 

Слушај и штиклирај во учебникот,покрај секој од зборовите - онаму 

каде што пишува OMELETTE. Кои намирници се користат за да се 

направи Омлет (кајгана)? 

https://drive.google.com/open?id=1hlPaV1IdLx02abGgYBvHDjdBfzlJGv

VW 
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Задача за повторување на материјалот од темата:  

Следете  го овој линк за да ги повторите и утврдите сите зборови 

од оваа тема- Храна. 

https://tiny.cards/decks/YY261e3W/food 

 

Упатство како да работиш на овој линк: 

Кога ќе го отвориш линкот ќе видиш слика од храна, ова е 

повторување на оваа тема. Ќе кликнеш на картичката со број 1. 

Ќе ти се отвараат сликички од разни видови храна. 

Со кликање на самата слика, ќе го слушаш зборот кој го гледаш на 

сликата, повотрувај на глас и вежбај. 

По две или три сликички, ќе започне играта- проверува колку 

памтиш.  

На три начини го проверува твоето знаење: 

1) Може да те праша од три дадени картички да кликнеш на онаа 

картичка која ја слушаш. Ако кликнеш точно, ќе добиеш поен, 

однодно насмеано лице, но ако згрешиш, тажно лице. 

2) Може да ти покаже слика, а од десно да ти даде три збора- да 

одбереш кој од тие зборови одговара на сликата. 

3) Може и да ти даде слика и линија, на таа линија треба да напишеш 

збор- што е тоа на сликата. 

Значи го повторуваме материјалот низ игра, да го покажеш твоето 

знаење од оваа тема. 

Кога ќе го завршиш првото ниво на игра, те носи на второ ниво, 

односно ти отвара картичка број 2. Продолжуваш со играта. 

https://tiny.cards/decks/YY261e3W/food


За да ги видиш сите зборови, кликни на Cards(19) - тука се сите 19 

картички со сите 19 зборчиња од темата. 

 

Како доказ, додека вежбаш- прати ми слика од твојот лаптоп додека 

ја вежбаш оваа игра. 

 

 

 

 

Утврдување на темата храна 

 Учебник, стр.51, вежба 18.  

Погледни ги двете сликички од Colette и Linguini.  

За неа велиме SHE, а за него HE.  

Некои работи им се допаѓаат, а некои не. Тоа го забележуваме по 

лицето- тажно или среќно. 

Задача во тетратка:  

Пишувај во тетратката. Состави 4 реченици за неа и 4 реченици за 

него, по твој избор за која храна. Гледаш од табелата и читаш 

податоци. Составуваш реченици од типот:  

She likes soup. (Таа сака супа.) 

He doesn’t like soup. (Тој несака супа.) 

 

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 21.04. до 

24.04.2020 год. 

1. Вежби со вокабуларот 

2. Вежби со вокабуларот и граматиката од темата 

3. Утврдување на темата- Храна 
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