
 
 

 
 

• 

• 

• 

• 



 
 

 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 
 

 
 

• 

• 

• 

• 

 

 

 



 
 

 
 

გრამატიკული მასალა I სემესტრში 1 სემესტრში, 3 კლასის მოსწავლეებთან გათვალისწინებულუი 

შესასწავლი მასალა --ელემენტარული გრამატიკის სწავლება:  

გამეორება: 

1) TO BE  ზმნის წარმოება.  

2) TO HAVE /HAS ზმნა    

3. CAN/CAN/T  

4.  Personal pronouns. 

5.  There is /There are კონსტრუქციის ხმარება ადგილის გარემოებით 

წინადადებაში. 

 7. არსებითი სახელის მრავლობით რიცხვში წარმოება .  

ახალი მასალის შესწავლა. 

1. Irregular verbs 

2. Nouns—proper/ Common nouns  

3. Countable/ Uncountable nouns 

4. Articles -Zero/ Definite / Indefinite. 

5. Personal pronouns/ demonstrative Pronouns 

6. Prepositions (time, place) 

გრამატიკული მასალა   I I სემესტრში  I სემესტრში ნასწავლი მასალის  გამეორება  განმტკიცება.  

ახალი მასალის მიწოდება. 

1. PRESENT SIMPLE  მტკიცებითი,კითხვითი და უარყოფითი ფორმები   

DO/DOES  დამხმარე ზმნების გამოყენებით 

2. Past simple regular verbs.  მტკიცებითი,კითხვითი და უარყოფითი 

ფორმები   Did დამხმარე ზმნების გამოყენებით 

3.Present continuous tense 

4.მტკიცებითი,კითხვითი და უარყოფითი        ფორმები   To Be დამხმარე 

ზმნების   გამოყენებით 

5.Past continuous tense მტკიცებითი,კითხვითი და უარყოფითი ფორმები 

. 

1.   Modal Verbs 

2. Conditionals (Zero, First, Second) 

3. Present perfect tense.  

4. Passive Voice. 

 

 

 



 
 

 
 

დამატებითი მასალა 

I  სემესტრში  

  

1. განათლება- primary/elementary. Secondary/ high school. Institute. 

University/ 

2. სავჭრო ობიექტები- supermarket/ book-store/ clothes store/ cash 

desk/ customer/ counter/musical shop/drug store…. 

3. სურსათი--Rice. Spaghetti. Egg. Mineral/fuzzy water.coke. Jelly. 

Cookies. Ice-cream…. 

4. კვება--Café. McDonalds. Meal. Dessert. Recipe. Cook. Chips. 

Hamburger.  Steak. Pizza.  Junk food.  Pancake… 

5. ტრანსპორტი--   air plane. Train. Bus. Cab. Railway. Airport. Waiting 

room.  

6. ფოსტა-- Post office.  Envelope. Stamp. Postman. Mail -box. Telegram. 

Parcel. Letter. …. 

ყოველივეს სწავლება გათვალისწინებულია, ვიდეო ფილმების, 

სიმღერების მოსმენით და ჩვენებით. თამაშებით, კროსვორდებით და 

სხვსდასხვა  თავსატეხებით. 

 

დამატებითი მასალა 

I I  სემესტრი 

 

I სემესტრში ნასწავლი მასალის  გამეორება  განმტკიცება.   

ახალი მასალის შესწავლა. 

1. გასართობი დაწესებულებები -Theater/Cinema. Zoo/Disneyland 

2. ეკოლოგია-wood/deforestation. Waste/pollution.  

3. ურთიერთობები- friends/family members. Wife/husband 

4. ფინანსები- money/coins. Credit card/cash. Bank/ loan 

ყოველივეს სწავლება გათვალისწინებულია, ვიდეო ფილმების, 

სიმღერების მოსმენით და ჩვენებით. თამაშებით, კროსვორდებით 

და სხვსდასხვა  თავსატეხებით. 

 

 



 
 

 
 

კითხვა 

I  სემესტრი 

• სასწავლო მიზნებით შედგენილი (დიდაქტიზებული) ტექსტები: 
თემატური დიალოგი, მონოლოგი, მარტივი თხრობითი ან 
აღწერითი ტექსტები, ადაპტირებული ილუსტრირებული 
მოთხრობები და სხვა;  

•  საინფორმაციო და შემეცნებითი ტექსტები: ადაპტირებული 
სტატიები საბავშვო ჟურნალიდან, გაზეთიდან, ენციკლოპედიიდან 
და სხვა; მულტიმედიური ტექსტები: ადაპტირებული კომიქსები, 
სხვადასხვა სახის აუდიო-ვიდეო რესურსები, ანიმაციური ფილმები, 

საბავშვო გადაცემები და სხვა 

კითხვა 

I I  სემესტრი 

 

• მულტიმედიური ტექსტები: ადაპტირებული კომიქსები, სხვადასხვა 
სახის აუდიო-ვიდეო რესურსები, ანიმაციური ფილმები, საბავშვო 

გადაცემები და სხვა 

საუბარი  

I და II სემესტრი 
ტექსტის შინაარსის მიხედვით კითხვებზე პასუხის გაცემა;  

• მინიინტერვიუების ჩამორთმევა თანაკლასელებისთვის 

ნაცნობი თემების გარშემო (მაგ., არდადადეგები, 

საცხოვრებელი ადგილი, მეგობრები, საყვარელი 

დღესასწაული და სხვა);  

•  აღწერილი სიტუაციების მიხედვით სიმულაციური 

დიალოგების გათამაშება;  

•  დამალული საგნის, ჩაფიქრებული სიტყვის გამოცნობა 

კითხვა-პასუხზე დაყრდნობით;  

•  ორი სურათის მსგავსება-განსხვავებაზე საუბარი;  

• საცხოვრებლის, ქალაქის, ოჯახის და ა.შ. აღწერა 

თვალსაჩინოებაზე დაყრდნობით; სკოლისკენ ან 

სახლისკენ მიმავალი გზის აღწერა; 

•  „ჯაჭვური თხრობა“: მოსმენილი ფრაზების გამეორება და 

ტექსტის გაგრძელება თითო სიტყვით/წინადადებით 

(მოსწავლეთა ჯაჭვში) და სხვ.   



 
 

 
 

თამაშები •   როლური თამაშები;  

• თემატური  ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერის შექმნა; 

თანაკლასელებთან/ მეწყვილესთან შეჯიბრი; ენის 

გასატეხის/გათვლის სწრაფად და გამართულად წარმოთქმაში; 

მითითებული ემოციის განსახიერება: ” გაბრაზებული”, 

”მხიარული”, ”მოწყენილი...”;   

• ლექსის ან სიმღერის გამეორება რიტმული მოძრაობებით, 

ტემპისა და ტემბრის ცვლით.  

• სხვადასხვა თემაზე (მაგ. „ჩემი ოჯახი“) ნახატებით/ფოტოებით 

და მათი აღმწერი წარწერებით გაფორმებული ტექსტის შექმნა. 

ამ ტექსტში განვლილი მასალის შესაბამისად შეიძლება 

სხვადასხვა ასპექტის წამოწევა, მაგ., გარეგნობა, 

პროფესია/საქმიანობა, ჩაცმულობა და სხვ. 

წერა 

I და II სემესტრი 

• მოსწავლემ უნდა შეძლოს ნიმუშის მიხედვით მცირე ზომის 

ტექსტის დაწერა. 

•  მოსწავლემ უნდა შეძლოს წერილობითი ტექსტის სტრუქტურის 

დაცვა,  ელემენტარული ენობრივი უნარ ჩვევების და 

შემასმენლის შეთანხმება პირსა და რიცხვში. 

• მოსწავლემ უნდა შეძლოს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამბის 

დასრულება. 

• მონაცემების მიხედვით პირადი წერილის შედგენა 
 

 


