
Материјал за ученике трећег разреда 

Наставна јединица: UNIT 6- Sports 

Тип часа: утврђивање 

Одељење: 3/2, 3/4 

Наставник: Соња Каралеић 

На 46. и 47. страни обнављамо лекцију у вези са спортовима.  

Уз књигу сте добили CD на којем можете наћи садржаје свих лекција, а уколико неки од вас 

немају ту могућност ја ћу се ипак потрудити да вам преко Viber групе доставим све 

потребне аудио снимке.  

Прочитати следећи текст како бисте се подсетили лекције и употребе can / can’t. 

Hip: Professor Bloom can swim very well. 

(Професор Блум може веома добро да плива.) 

Prof Bloom: Thank you. You can run very fast. 

(Хвала ти. Ти можеш веома брзо да трчиш.) 

Hip: Yes. I can run…but Harry can’t ride a bike! 

(Да. Могу да трчим...али Хери не може да вози бицикл!) 

Harry: OK. I can’t ride a bike but I can play football and I can play tennis. 

(Океј. Ја не могу да возим бицикл, али ја могу да играм фудбал и могу да играм тенис.) 

На 48. страни налази се вежба 7 (песмица). Помоћу CD-а одслушати песмицу и након тога 

је самостално прочитати. 

Вежба 8. Одговорити на следећа питања у вези са песмом: 

Can she play basketball? 

Can she catch a ball? 

Can he climb a tree? 

Вежба 9. Прочитати текст, а у наставку можете наћи и превод текста. 

Dolphins have got a tail, a big nose and a mouth with big teeth but they haven’t got legs. Can 

they walk? No, they can’t walk or ride a bike. Can they swim? Yes, dolphins can swim and jump 

out of the water but they can’t climb trees. They can jump through hoops and catch a ball but 

they can’t play football. I love dolphins! 

 



Делфини имају реп, велики нос и уста са великим зубима, али они немају ноге. Могу ли да 

ходају? Не, они не могу да ходају или возе бицикл. Могу ли да пливају? Да, делфини могу 

да пливају и скачу из воде, али не могу да се пењу на дрвеће. Они могу да скачу кроз 

обруче и хватају лопту, али не могу да играју фудбал. Волим делфине! 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК: 

Проверити да ли је радна свеска попуњења све до 43. стране. Уколико није, лаганим 

темпом радите кад год имате времена. 

Домаћи задатак за слање мејлом: радна свеска страна 44., 45.,46. вежбе 1, 2, 4 и 6. 

Сликан домаћи задатак ми доставити на мејл адресу sonja.karaleic.poslovni@gmail.com, а 

наслов мејла нека садржи име, презиме и одељење ученика, због боље прегледности! 

(Пример: Петар Петровић 3/2) 
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