
Вежби 

Искажување вкус(сакам/ несакам) 

Видови оброци, храна 

 

                         

 carrot tomato peas 

                

         salad onion 

 

Задача: Препиши ги новите зборови по 3 пати, за да го вежбаш пишувањето. 

 

* За полесно меморирање на новите зборови, следи ги видеата од 

минатата недела. Слушај и повторувај. 

 

 

 

 



Учебник, страна 46, вежба 7 

Погледни ги сликите, погледни ги децата и нивниот израз на лицата-по тоа ќе 

заклучиш дали им се допаѓа храната или не.  

Задача: Состави 4 реченици, за секое дете по една. (Пример: He likes… He 

doesn’t like…She likes…She doesn’t like….) 

He likes… (Тој сака...)                   He doesn’t like…(Тој несака...) 

She likes…(Таа сака...) She doesn’t like…(Таа несака...) 

 

Учебник, страна 47, вежба 8 б) 

Задача: Прочитај ги речениците од а) до f) и погледни го знакот  или  

На местото на знакот смајли напиши збор - likes или -doesn’t like.  

 

Oброци 

Колку главни оброци во денот јадеме? 

појадок   

ручек 

вечера 

 

Каква храна јадеш за секој од овие оброци? Здрава храна? Наброј(на англиски 

и усно) што појадуваш, што ручаш и што вечераш. 

breakfast = појадок, првиот оброк наутро  

lunch = ручек, главниот оброк во денот 

dinner = вечера, последниот оброк пред легнување 

Задача: Нацртај три полиња во тетратката- во секое нацртај  што појадуваш, 

што ручаш и што вечераш. Над секое поле со илустрација запиши го името на 

тој оброк- BREAKFAST, LUNCH, DINNER 

 



 

 

ВАЖНО: Следи ги повторно видеата од минатата недела, оние во врска со 

храната. Вежбај ги зборовите од оваа тема(Храна). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rgD29iGFTUU&pbjreload=10 

(песна- Оброци) 

https://www.youtube.com/watch?v=dPZqqTJmVZ8&pbjreload=10 

(видео, Оброци) 

https://www.youtube.com/watch?v=e3QfvB_iCHU&pbjreload=10 

(интерактивно видео- Бонтон “на масата”) 

https://www.gamestolearnenglish.com/spelling-bee/ 

(ИГРА спелување на тема Храна- Кликате на иконите означени како Food 1, 

Food 2, Food 3)  

 

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 6.04. до 

10.04.2020 год. 

1. Вежби- Искажување вкус, сакам/несакам 

2. Вежби со вокабуларот 

3. Обработка- Главни оброци 
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