
Материјал за ученике првог разреда 

Наставна јединица: UNIT 9- Animals 

Тип часа: утврђивање 

Одељење: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 

Наставник: Соња Каралеић  

Данас обнављамо лекцију Animals која се налази на 50., 51. и 52. страни. 

Уз књигу добили сте и CD на којем се налазе све лекције и било би пожељно да одслушате 

сваки аудио снимак у вези са лекцијом. Уколико нисте у могућности да пустите аудио 

снимке ја ћу се потрудити да вам исте проследим преко Viber групе. 

Вежба 1 и 2: На страни 50. можете видети Билијеве љубимце. Има их 8. Ево како на 

енглеском језику називамо ове љубимце: 

a goat                                  a hen                            a cat                               a mouse               

                     

a horse                           a cow                                     a pig                         а dog 

               

Вежба 3: На 51. страни видимо мишицу Ангелину балерину и песмицу ћете чути на вашем 

CD-у. Можете је одслушати неколико пута како бисте је запамтили!  

На 100. страни проверите да ли је вежба 1 и 2 урађена и уколико није урадите је!  

 



У вежби 1 потребно је залепити стикере на одговарајуће место. На следећи начин се 

постављају питања и дају одговори у вези са овим вежбањем:  

What animal is number 1? (Kоја животиња је број 1?) 

It’s a dog! (То је пас!) 

У вежби 2 потребно је обојити слику коња у назначеним бојама.  

Who is it? (Ко је ово?) 

It’s a Billy’s horse. (Ово је Билијев коњ.) 

What can Billy’s horse do? (Шта Билијев коњ може да ради?) 

He can jump! ( Он може да скаче!)  

У вежби 3 доцртати миша у било којој просторији куће.  

Where’s the mouse in your house?  

(Где је миш у твојој кући?) 

It’s in the kitchen/bedroom/living room/bathroom. 

(Налази се у кухињи/спаваћој соби/дневној соби/купатилу.) 

У вежби 4 бојимо Ангелину балерину! (Let’s colour the picture!) 

What can she do? (Шта она може да ради?) 

She can dance. She can sing. (Она може да плеше. Она може да пева.) 

У вежби 5 код одговарајуће слике уписати одговарајући број реченице која је описује.  

Number 1: She can swim. (Она може да плива.) 

Number 2: He can run. (Он може да трчи.) 

Number 3: She can’t dance. (Она не може да плеше.) 

Number 4: She can do gymnastics. (Она може да ради гимнастику.) 

Number 5: She can’t do karate. (Она не може да ради карате.) 

Number 6: He can’t fly. (Он не може да лети.) 

Number 7: He can ride a bicycle.  (Он може да вози бицикл.) 

Number 8: He can jump.  (Он може да скаче.)  

Задата вежбања урадите и на мој мејл sonja.karaleic.poslovni@gmail.com ми проследите 

сликане задатке! Због лакше прегледност у наслову мејла напишите име и презиме и 

одељење ученика. (Пример: Петар Петровић 1/1)  
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