Вежби граматика- Сегашно време

ЗАДАЧА: Искористи 5 слики, по твој избор. За секоја слика состави по една
реченица. Секоја од речениците да започне со следниве заменки: You / Robert / We /
Tina / I / They
Потоа, тие 5 реченици направи ги одречни (со помош на don’t или doesn’t), а на крајот
направи од нив прашања (со помош на Do или Does).
Пример:
start lessons = ги започнува часовите
I start lessons at 8.
I don’t start lessons at 8.
Do I start lessons at 8?

Учебник, стр.60, вежба 1
Слушај ги Бет и Шејн како раскажуваат за еден свој обичен ден. Додека слушаш, следи
и читај во учебникот.
https://drive.google.com/file/d/1qgTsFVOZTGm5bLwvM7YVvuTVuCg7fuQE/view?usp=sha
ring
Слушај онолку пати, колку ти е доволно да знаеш дека разбра за што станува збор во
тестовите.
ЗАДАЧА: Потоа, во тетратка, реши ја вежба 3, страна 61 од учебникот.

ЗАДАЧА :Учебник, страна 62, вежба 3
Препиши го дијалогот во тетратка и пополни ги празните места со do или don’t.

Прочитај ги домашните наназад, со сите упатства за потврдни, одречни и прашални
реченици во Сегашно време. Потсети се како се формираа реченици, кои беа
правописните правила. Гледај ги и видеата, провери каде имаше правено грешки во
твојата работа, од она што ти го враќав назад како забелешки на твојата работа. Ако
немаше никакви забелешки, тогаш браво што одлично си ги пишуваше домашните!

Следната недела ја утврдуваме темата за Сегашно време, секојдневни навики, облекаод страна 54 до 63.

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од
11.05.2020 до 15.05.2020 год.

1. Вежби читање
2. Вежби со граматиката, сегашно време
3. Вежби со граматиката, сегашно време
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 меил:
ajiram4@gmail.com
Браво за твојот труд и продолжи да учиш, за поголем успех понатаму!

