
Децо, хајде да поновимо чланове породице. Погледајмо још једном овај кратак видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ 

Како се на енглеском каже мама, тата, брат, сестра, баба, деда? Да ли знате све ове речи? 

Ако не знате, пустите још једном овај видео. 

Прошли пут сте имали да запишете следеће реченице у свеску: 

Запишите следеће реченице у свеску: 

1. Ово је моја мама. 

2. Ово је мој тата. 

3. Он је мој деда. 

4. Она је моја баба. 

5. Ово је мој брат. 

6. Она је моја сестра. 

7. Ово је моја породица. 

Да ли знате све ове реченице да кажете на енглеском. Пишите ми ако нешто не знате или 

нисте сигурни. 

И ове седмице ћемо учити о породици. Замолићу вас да погледате РТС час. Не би било 

лоше да погледате једном данас, па онда током седмице још једном. Битно је да обратите 

пажњу на то да ли знате основне чланове породице. Да ли знате да их представите? 

Сад ћемо урадити нешто занимљиво. Прво направићемо картице. Треба вам дванаест 

картица исте величине- исеците папир или слично. На шест картица ћете напишите на 

српском на сваку картицу по једну реч- мама, тата, брат, сестра, баба, деда а на осталих 

картица нацртајте по једног члана породице. Сад поређајте у првом реду картице које су 

написане са написаном страном окренутом ка доле, а у други ред поређајте картице са 

нацртаном страном окренутом ка доле. Сад се играјте игре меморије и кад отворите слику 

и одговарајућу картицу која је написана, кажите на енглеском како се зове тај члан 

породице. 

Други задатак је да нацртате чланове своје породице. Сад кад сте их нацртали вежбајте да 

их представите- Ово је моја мама, тата, баба, деда... Ако имате било каквих потешкоћа, 

пишите ми. Замолите родитеље да вам помогну тако што ће ове речи исписане на 

енглеском убацити у онај звучни речник, па ћете бити сигурни како се изговарају. Значи, 

отворе речник на овом линку https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary 

и замолите родитеље да у правоугаоник убаце једну реч на енглеском и кликну на звучни 

сигнал да бисте могли да чујете како се изговарају следеће речи: 

Моја породица- my family 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ
https://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dictionary


Мама-mum, mother 

Тата- dad, father 

Брат- brother 

Сестра- sister 

Баба- granny, grandmother 

Деда- grandpa, grandfather 

Ово је- This is… 

Она је- She is… 

Он је- He is… 

Толико за ову седмицу. Поздрав 

 


