
Вежби- Сегашно време 

Кои се нашите секојдневни рутини? Што е она што го правиме секој ден? 

Јадеме, спиеме, се будиме, миеме заби, пишуваме домашна... Овие активности ги 

нарекуваме секојдневни активности или рутини. 

Задача: 

Учебник, стр.58-59, вежба 3. Слушај го линкот подолу. Разгледај ги зборовите, напиши 

ги во тетратката, а потоа напиши го нивното значење на македонски и бројот на 

сликата кој одговара. 

Пример: get up = станува, се буди (picture 10) 

 

https://drive.google.com/open?id=1_EdQTSPCsx2erxlSokFV7CChWe8PFUki 

 

Да вежбаме и разликуваме трето лице еднина( додаваме Ѕ на глаголот)  

Пример: I get up - He gets up   (get up) 

1. They eat - She __________  (eat) 

2. He sleeps  - You _________   (sleep) 

3. We play - She __________  (play) 

4. It runs - I __________  (run) 

 

Постојат глаголи кои прават исклучок наова правило на додавање на Ѕ. 

Тоа се две групи глаголи: 

 

1) Оние кои завршуваат на -О, -X, -CH, -SH, -S 

завршуваат на -O : go (оди), do(прави) 

завршуваат на - X: fix(поправа), mix (меша)  

завршуваат на - CH: watch (гледа), catch (фаќа), touch (допира) 

завршуваат на - SH: wash (мие), push(турка), finish(завршува) 

завршуваат на - S: kiss(бакнува), pass(подава) 

Кај сите овие наместо само -Ѕ, додаваме на крајот -ЕЅ. 

https://drive.google.com/open?id=1_EdQTSPCsx2erxlSokFV7CChWe8PFUki


2) Втората група се оние кои завршуваат на согласка + Y 

cry (плаче), fly(лета), study (учи), copy (копира) 

Кај овие “Y” се претвара во  “I”  , а потоа се додава + ES 

 

Вежби за 1) 

Примери: I go   -  She goes 

                 We do  - He does 

                 They fix - He fixes 

                 You mix - She mixes 

I watch - He _________ 

You catch -  It ________ 

They touch - She _______ 

We wash - He _________ 

I push - It _________ 

You finish - She ________ 

We kiss- He _________ 

They pass - She __________ 

 

Вежби за 2) 

Пример:     I cry   -  He cries 

You fly  - It _________ 

They study - She _________ 

We copy - He ________ 

 

 

 

 

 



Следи ги линковите и вежбај. 

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-

game/ 

(игра- Сегашно време) 

https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-esl-interactive-grammar-vocabulary-game-

present-tense/ 

(игра со глаголи) 

https://www.englishclub.com/esl-games/grammar/jumbled-tenses-present-simple-1.htm 

(игра со редење на зборови - влечи ги зборовите на линијата-  

check- значи да провериш, hint- значи да ти даде мала помош, reset - значи да ја 

ресетираш играта повторно) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/daily-routines 

(секојдневни активности- игра) 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за 

период од 21.04.2020 до 24.04.2020 год. 

1. Вежби со вокабуларот и граматиката, сегашно време 

2. Вежби со граматиката, сегашно време 

(Понеделник, 20.04.2020 е неработен ден) 
 

 
 

 

 

ВАЖНО: Се што работиш, секоја задача која ти е зададена а ти ја решаваш во 

тетратка или лист, сликај и прати ја како доказ за твојата работа на мојот маил: 

ajiram4@gmail.com 

Браво за твојот труд и продолжи да учиш, за поголем успех понатаму! 
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