
Вежби- Светот околу нас 

 

Учебник, стр.56, вежба 10 

Слушај ја приказната и следи на сликите. Додека слушаш, вежбај читање во 

учебникот. Ако мислиш дека ти е потребно повеќе пати да ја преслушаш, тогаш 

слушни ја повеќе пати, да се обидеш да разбереш за што станува збор во 

приказната. 

https://drive.google.com/open?id=106zRguw0A8iQ6IjuhwhnB2zvGh-VD5Nf 

 

Можни непознати зборови: 

Here’s = еве го... 

This is fun! = ова е забавно 

Look out = внимавај 

cow = крава 

Stop the train = запри го возот 

Well done = добро сторено 

Задача: Читај го текстот на глас, барем два-три пати. Вежбај читање! 

 

Учебник, стр.57, вежба 12 

Погледни ја сликата. Што мислиш што претставува таа? 

Ако твојот одговор беше дека е некоја земја / држава, тоа е точно. Обиди се да 

погодиш која држава изгледа вака на мапа? Истражувај. 

Потоа слушај на следниот линк и одговори на прашањата. 

https://drive.google.com/open?id=1oF1AxX2Hk31m_231TZ2CqksMSCsvv9eW 

 

https://drive.google.com/open?id=106zRguw0A8iQ6IjuhwhnB2zvGh-VD5Nf
https://drive.google.com/open?id=1oF1AxX2Hk31m_231TZ2CqksMSCsvv9eW


ЗАДАЧА: Нацртај мапа на град или село. Слична на оние илустрации кои ги 

гледаш во учебникот, потоа со едноставни реченици, со помош на There is… 

или There are… опиши што има во градот/селото на твојот цртеж. 

Важно е да разликуваш еднина и множина, односно да знаеш правилно да го 

употребиш There is… (кога опишуваш дека има едно нешто, на пример има еден 

град, има една река) и There are...( кога опишуваш дека има повеќе нешта, на 

пример има две полиња, има три планини). 

 

* Може и да ги преслушаш и повторно гледаш видеата од задачата од минатат 

недела, за да ги повториш превозните средства. 

 

 

 

 

 

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 меил: 

ajiram4@gmail.com 

За било какви прашања, слободно пиши на мојот меил во било кое 

време. Ти посакувам многу успех во работата! 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 11.05. до 

15.05.2020 год. 

1. Вежби читање  

2. Вежби со вокабуларот- мојата околина 

3. Вежби со вокабуларот и граматиката  

 

mailto:ajiram4@gmail.com

