
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК         НАСТАВЕН ЛИСТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________    ДАТУМ: ___________

  8+
 години

       
_______________ ____  

КОЈ СУМ ЈАС?
Прочитај ги загатките и погоди ја личноста за која се зборува во загатката. 
Потоа, запиши го бројот на бараната личност.

а) Јас ги лекувам луѓето. ___

в) Јас возам авион на небото. ___

д) Јас се грижам секое писмо да стигне на точната адреса. ___

ѓ) Јас донесувам одлука дали обвинетиот да се казни или не. ___

е) Јас решавам мистерии. ___    ж) Јас се грижам за болните. ___

з) Јас го месам и го печам највкусниот миризлив леб. ___

ѕ) Јас се грижам за редот и за мирот во град и во село. ___

и) Јас ги фотографирам најважните и најинтересните моменти. ___

ј) Јас сум музичар и раководам со оркестар од други музичари. ___

к) Јас откривам од што се направени работите и ги менувам. ___

б) Јас ги лекувам животните. ___ 

г) Јас ги правам најубавите слатки. ___

1)              2)                   3)                     4)                    5)                        6)                         7)

8)                  9)                           10)                        11)                          12)                        13)



МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК         НАСТАВЕН ЛИСТ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________    ДАТУМ: ___________

  8+
 години

       
_______________ ____  

КОЈ СУМ ЈАС?
Прочитај ги загатките и погоди за кого се зборува во загатката. 
Потоа, запиши го бројот на бараната личност или бараното животно.

а) Имам долг врат и можам да ги јадам сочните зелени листови од високите 
    гранки. ____

б) Секогаш кога работам во градината ја носам мојата шапка за да се заштитам од 
     сонцето. ____

в) Кога ќе пораснам сакам да бидам пожарникар. ____

г) Често ù помагам на мајка ми така што ги мијам чиниите. ____

д) Многу сакам да пеам додека се капам. ____

ѓ) Јас сум добар и верен чувар. Кога ќе се приближи некој ќе го слушне моето 
    „ав, ав“. ____

е) Мојот велосипед и јас сме неразделни целото лето. ____

ж) Секој ден тренирам фудбал за да станам успешен фудбалер. ____

1)                                   2)                                         3)                                           4)                                                      

5)                                  6)                                         7)                                         8)                                 


