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თავიXXIX
(შეტანილია ცვლილება მინისტრის ბრძანებით N 159/ნ, 21.09.2011)

დაწყებითი საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - I, II, III, IV (დI, დII, დIII, დIV)
სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალის ჩამონათვალს, რომელიც
გამოიყენება სტანდარტში დადგენილი საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად.
ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი, ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო
ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება.
მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას
გათვალისწინებულ იქნეს:

სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები,

თანამედროვე ენის ნორმები,

ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო.
პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. ფონეტიკა
5. ორთოგრაფია
6. სოციოკულტურა და კულტურა
დონე - I, II (დ I, დ II)
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

სოციალური ურთიერთობები
ინფორმაციის გაცვლა
აღწერა/დახასიათება
შეფასება
სურვილის გამოხატვა
გრძნობები/შეგრძნებები
დროში ორიენტირება
სივრცეში ორიენტირება
ნებართვა
ინტერაქცია საკლასო ოთახში

2. ლექსიკა
2.1 ინდივიდი
2.2 ინდივიდის გარემოცვა
2.3 აქტივობები
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2.4 ინდივიდის ორიენტირები
1.

სამეტყველო ფუნქციები
რუბრიკა

1.1. სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა

დამშვიდობება
წარდგენა/გაცნობა

მიმართვა
მობოდიშება
მადლობის გადახდა
მილოცვა/
კეთილი სურვილები
დათანხმება/უარყოფა

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები:
სახელი, გვარი, ასაკი

იდენტიფიცირება
ადამიანის/საგნის
1.3. აღწერა
/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის დახასიათება
საგნის აღწერა
1.4. შეფასება
მომწონს/არ მომწონს
დადებითი/ უარყოფითი
1.5. სურვილის
გამოხატვა
სურვილის
გამოხატვა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
დონე - დI
დონე - დII

-Goodmorning /afternoon!
-Hello! / Hi!
-How are you?
-I am fine.
-Good-bye!
-Bye-bye!
-Bye!
-Who's this?
-This is Nino.
-Hello, I'm Nick,
- Mr./Miss/ Mrs.
-It's O.K.
-Sorry!
-Thank you very much.
-Thanks!
-Happy Birthday!
-Happy New Year!

-Good morning / afternoon/
evening /night!
-How are you?
-I am alright, I am OK.
- Good-bye!
- See you!

-Is it a.. . ?
-Yes/No.
-Yes, it is
-No, it is not.

-Do you have a . .. ?
-Can you...?
-Yes, I do/No, I don't.
-Yes I can/No, I cannot.

- What's your name?
-Nino.
-How old are you?.
-Six.

- What's your mother's/
father's name?
-Her/His name's...
-When is your birthday?
-In May.
-What is this?
-This is my ...

-What is it?
-It's a...
-Who is this?
-It is Nick

-What colour is his/her book/eyes?
-blue.
-Is s/he kind?
-Yes, S/he is (kind).
-What kind of ball is it?
-It's small/big/round.

-What's your name?
-My name's Ann.
-I'm Ann.
- Please.
-That's / It's OK.
-I'm sorry!
-Thank you /so much.
-Welcome!
- Happy New Year!
- Merry Christmas!

-What is s/he like?
-She is pretty/nice.
-S/he has a big nose.
-S/he is strong/ friendly.
-What is it like?
-It's square...

-Do you like it?
-It's good/bad.
-I like it.

-Do you like it?
-I like it.
-I don't like it.
-I like it very much.

-What do you want?
-A toy.

-What do you wish to have?
-I wish...
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1.6. გრძნობები /შეგრძნებები
სიხარული
შეგრძნებები
1.7. დროში
ორიენტირება
დროში განთავსება
1.8. სივრცეში
ორიენტირება
ადგილ-მდებარეობა
1.9. ნებართვა
ნებართვა
1.10. ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები

- I'm glad.
-I'm cold/hot

- I'm happy/well
-I'm afraid

-When are you playing?
-Today/Tomorrow- Now
-In the morning.

-When do you get up?
-At nine o’clock.
-On Monday.

-Where is s/he/ it? -here

-Where is s/he/it
-here/there -on, in, under. . .

-May I. .. ?
-Yes, you may…

-May I... ?

-Sit down, please!
-Stand up!
-Let's play/sing!
-Good for you!
-Come here!

-Open/close your books!
-Attention!
-Very nice/ excellent!
-Can I help you?
-Let's play!

2. ლექსიკა
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა
დახასიათება
ტანსაცმელი
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
ოჯახი/ნათესავები
ცხოველთა/ფრინველთა
სამყარო
სათამაშოები
ზღაპრის სამყარო
ბუნება/ბუნების
მოვლენები
საცხოვრებელი
ადგილი/საყოფაცხოვრებო
ნივთები
სკოლა/სასკოლო ნივთები
სურსათი
დღესასწაულები და
ზეიმები
2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ

მაგალითები
დონე - დI

დონე - დII

head; face; eye; ear; leg; hand;
pretty; tall; short;
bad; good; happy; glad;
dress; T-shirt; cap; jeans; shoes;

body; mouth; nose; hand; toe;
young; old; large;
silly; slow; kind; clever;
clothes; skirt; trousers; shirt;

girl; boy; friend; kid;
mother/ mummy; father / daddy;

man; woman; child;
family; sister; brother; grandpa;
grandma;
pig; horse; cow; bird; wolf; elephant;
monkey;
kite; plane; bike;
fairy; princess; castle; giant;
flower; wood; leaves; weather; cloud;
wind;
flat; floor; ceiling; wall; armchair; sofa;
TV set; picture;

dog, puppy, cat, mouse; fox; hen;
snake;
toy; car; ball; doll;
toys; fairy tale; king; queen; prince;
sky; sun; moon; stars; tree; rain;
snow;
house; room; window; door;
bedroom; table; chair;
school; classroom; teacher; bag;
book; pen;
fruit; banana; bread; butter; tea;
Christmas tree; Santa Claus; New
Year;
have; take; put; give; show, can; eat;
see;

gym; schoolgirl /boy; bell; map;
computer;
peach; orange; vegetable; cheese;
eggs; milk;
holidays; birthday party; presents;

live; get up; go to bed; wash; put on;
take off;

2.4. ინდივიდის
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ორიენტირები
დრო
კვირის დღეები/
წელიწადის დროები
ადგილმდებარეობა
ფერი
ზომა
რაოდენობა
რიცხვები

today; tomorrow;
winter, spring, summer; fall; autumn;

day; morning; afternoon; evening;
Monday-Sunday; January; seasons,

here; there;
red; blue; brown; yellow; green;
white;
big; small;
many; few;
one-ten;

in /on /under;
purple; orange; black; pink;
little; large;
little; some;
one-twenty;

დონე - III, IV (დIII, დIV)
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. შეფასება
1.6. საჭიროება / სურვილი
1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები
1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება
1.10. ლოგიკური კავშირები
1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა
1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
1. სამეტყველო ფუნქციები
ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

რუბრიკა
1.1. სოციალური
ურთიერთობები

დონე - დIII

დონე - დIV

მისალმება / მოკითხვა

-Hello!
-Hi! / Hi Nick!
-Good morning / afternoon /
evening!

-Morning mum / dad!
-How are you?
-Fine, thanks.
-I’m fine.

დამშვიდობება

-Good-bye!
-Bye-bye!
-Bye!

-Good night!
-See you!

წარდგენა /
გაცნობა

-Hello, I'm Nick.
-This is / It’s John.

-My name’s Jane.
-Do you know Kate?
-Nice to meet you.

მიმართვა (თავაზიანი /
ფამილარული)

-Please…
-Honey!

-Sir / Madam…
-Mr. / Mrs. / Miss. Thomson…

მობოდიშება

-Sorry! / I’m sorry!
-Excuse me.
-Thanks.
-Thank you.

-Excuse me, please!
-That’s / It’s OK.
-Thank you so much.
-Thank you very much.

მადლობის გადახდა
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მილოცვა /
კეთილი სურვილები

-Happy Birthday!
-Happy New Year!
-Merry Christmas!

-Happy / Merry Easter!
-The same to you.
-Have a good time.

წახალისება / შექება

-Good for you!
-Oh! Yes!
-Can / May I help you?

- Great!
- Fine!
-Shall we…?
-Can / Could you…?

-Yes! / No!
-Oh, Yes / No.
-Yes, please.
-No, thank you.

-Yes, I am / do / did / can…
-No, he isn’t / doesn’t / didn’t /
can’t…
-OK.
-Help yourself, please.
-Pass me…, please.
-Here you are.

-What’s your name?
-How old are you?
-I am 9.
-Where do you live?
-I live in Tbilisi.
-What form are you in?
-What's your mother’s / father’s
name?
-Who’s he / she?
-He’s Mr. / She’s Miss. / Mrs.
Thomson.
-What is this? It's my hat.

-What’s his / her family / second /
pet / nick name?
-Can you spell it out?
-What school do you go to?
-What’s your address?
-I live at 15 Main Street.
-I live with my parents.
-Is your family large?

ჯანმრთელობა

-How are you?
-Fine, thanks.
-Not bad.

-How do you feel?
-I feel bad.
-I don’t feel well.

საქმიანობა

-What do you do every day?
-What are you reading now?

ამინდი

-The weather is fine.
-It’s cold / hot.

-What do you do after classes?
-I go swimming.
-Can you play the piano?
-It's warm / sunny / windy.
-The sun is shining brightly.
-It's snowing. It's a very cold day.

შეთავაზება
დათანხმება / უარი

ინტერაქცია სუფრასთან
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი /
სახელი / ასაკი / მისამართი /
დაბადებისდღე / ოჯახი /
საქმიანობა

იდენტიფიცირება
(ადამიანის /
საგნის)

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-How much is…?
-How many….would you like?

თავისუფალი დრო

-I like dancing.
-Do you like to play football /
soccer?

1.3. აღწერა / დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა /
ჩაცმულობა

-She is beautiful / pretty /
nice.
-S/he is tall / short/ ugly.

-She’s got a nice straight nose and
golden wavy hair.
-I like your shoes. Are they new?

ადამიანის დახასიათება

-She is very kind / clever.
-Is Nick friendly / unfriendly?

-He is cheerful / serious.
-She’s nice / pretty.
-S/he is so smart.

საგნის აღწერა

-It’s big / small / clean / dirty /
strong / long.
-What color is the flower?

-We’ve got a square/ oval / round
table in the kitchen.
-What kind of cake is it?
-It's a chocolate cake.

1.4. გემოვნება
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მოწონება /
არ მოწონება

-I like it.
-I don’t like it.

-It was great!
-I hate it.

-It's good!
-It's bad!

-That's right!
-It's not right!

-What do you want to do?
-I want to…

-I wish…
-I need …

-I am glad.
-I’m happy.

-I’m so / very happy / glad!

1.5.შეფასება
დადებითი /
უარყოფითი
1.6. საჭიროება /
სურვილი / მოთხოვნილება
საჭიროება /
სურვილი / მოთხოვნილება
1.7. გრძნობები / ემოციური
რეაქციები / შეგრძნებები
სიხარული

გაკვირვება
სინანული

-I have a robot. –A robot?
-Sorry

-I’m angry.
-I’m so angry!
-Really?!
-I'm so sorry.

შიში
შეგრძნებები
1.8. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება

-I'm afraid of snakes.
-I’m hot / cold.

-I' scared
- I'm sleepy.

-Today.
-It's morning / afternoon /now.
-What day is it today?
-It's Monday…
-After that…
-I often / sometimes. . .

-Once upon a time there was…
-What time is it?
-What's the time?
-It's 5 o'clock/ half past three.
-Afterwards…
-I usually/never. . .
-During the lesson…

-Where is he/ she / it?
-In the room.
-There is / are…

-It's here / there.
-My school is far from my house.

ბრაზი

ქრონოლოგია
სიხშირე
ხანგრძლივობა
1.9. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა
1.10. ლოგიკური კავშირის
გამოხატვა
მიზეზი / შედეგი /
ოპოზიცია
1.11. ნებართვა /
ვალდებულება /
აკრძალვა
ნებართვა /
ვალდებულება /
აკრძალვა
1.12.ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის მიმართვები

-Sue is wet, because she fell into
the river.

-May I…?

-Can I borrow your pen?
-Don't feed the animals inthe zoo!

-Sit down, please!
-Open / close your books!
-Come to the blackboard!
-Let’s play!
-May I clean the board?

-Hurry up!
-Turn the page over …
-Listen to the tape!
-Be quiet!
-Shall I read?

2. ლექსიკა
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2.1. ინდივიდი:
2.2. ინდივიდის გარემოცვა:
2.3. აქტივობები:
2.4. ინდივიდის ორიენტირები:
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა

მაგალითები
დონე - დIII
დონე - დIV
body; head; hair; face; eye; ear;
lip; tooth / teeth; back; tongue;
leg; mouth; nose; hand; toe;
shoulder; arm; finger, knee;
foot/feet;
pretty; tall; short; young; old;
beautiful; lovely; dark / blond hair;
large / blue eyes; long nose;
straight/ curly / wavy hair; long
black hair; big mouth; small
fingers; fat; ugly; slim;
bad; good; appy; glad; mad; silly;
slow; kind; clever; strong; busy;
clothes; dress; skirt; trousers; Tshirt; cap; jeans; shirt; shoes;
boots; socks; hat; coat;

friendly; honest; strict; naughty;
clumsy; shy; frightened; ashamed;
pyjamas; pants; jackets; sneakers;
tights; scarf;
suit; mittens; gloves; raincoat;
watch; belt; hood;

soap; towel; comb;

tooth paste / brush; hair brush;

like; love; cry;

dentist; patient; ill; weak; doctor;
hospital;
laugh; smile; hate;

girl; boy; kid; man; woman;
friend; pet;
child / children;
family; mother/ mum; father /
dad; sister; brother; grandpa;
grandma; parents; grandparents;

person; people; baby;teenager;
adult; toddler;
neighbor;
wife; husband; son; daughter; aunt;
uncle; cousin; step mother/
father; grandchildren;

ცხოველთა სამყარო

farm animals; dog / puppy; cat;
mouse; sheep; pig; horse; cow;
goose; fly; bird; hen; duck; wild
animals; fox; wolf; bear; snake;
elephant; monkey;

crocodile; tail; jungle animals; lion;
tiger; hedgehog; spider; bee; trunk;
butterfly; ant;
parrot; crow; turkey; parrot;

ზღაპრის სამყარო

toys; fairy tale; king; queen;
prince; fairy; princess; castle;
giant;

wicked witch; ghost; monster;
magician; magic wand; country;
skeleton;

ბუნება

sky; sun; moon; stars; tree;
flower; wood; leaves;
heat / cold; rain; snow; sunshine;
ice; cloud; wind; water;

river; mountain; sea; field; forest;
hill; lake; stone;
ground;storm;temperature; fog;
frost; weather; snowflakes;

გეოგრაფიული
დასახელებები

Tbilisi, London; town;

Georgia; England; The USA; The
Thames; city; The Mtkvar;

სოფელი

flower-bed; grass; farmer;

საცხოვრებელი ადგილი

house; flat; room; floor; ceiling;
wall; window; door; study;
bedroom dining-room;
bathroom; toilet;
table; chair; sofa; TV set; lamp;
picture; shelf; armchair;

country; farm; gate; fence; pond;
hay; spade;
sitting room; kitchen; down/up
stairs; lift; key/lock; stairs; cottage;
cellar; garage; native town /
country; hotel;
photo album; wardrobe; carpet /
rug; bed-side blanket; video

დახასიათება
ტანსაცმელი/
აქსესუარები

ჰიგიენა
ჯანმრთელობა /
ავადმყოფობა
ემოციური რეაქციები
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები
ოჯახი / ნათესავები

ბუნების მოვლენები

საყოფაცხოვრებო ნივთები
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სკოლა / პერსონალი
სასკოლო ნივთები

სასწავლო საგნები
მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი
სურსათი

curtains;table; pillow;
school; student; gym; teacher;
classroom; schoolgirl /boy; yard;
bell; textbook;
bag; book; pen; map; pencil box;
notebook; blackboard; crayon /
marker; rubber/eraser; chalk;
ruler;
English; Georgian; Math;
supermarket; shop assistant;

recorder; computer;
cafeteria; library; librarian; class
/schoolmate; sports ground; break;
tape recorder; flash cards; poster;
musical instruments; diary;
cassettes; time-table; pencil
sharpener; globe;
Drawing; Music; Nature; Physical
Education;
book-store; shopping; baker’s;
clothes store; cashier; cash desk;
tomato; cucumber; cabbage;
orange; lemon; watermelon /
melon ; meat; cookies; jelly;
meals; spoon; plate; napkin; pizza;
cafe; table cloth;
envelope; letter-box; stamp;

კვება და კვების ობიექტები

fruit; peach; orange; banana;
vegetable; bread; butter; cheese;
eggs; tea; a bottle of milk; coffee;
breakfast;lunch; dinner;

ფოსტა

letter; postcard;

ტრანსპორტი /

bicycle; car; trolleybus; bus;

კულტურის / სპორტის
ობიექტები /პერსონალი

puppet show; zoo; zookeeper;
clown; acrobat; circus;

tram; train; driver; tube / subway;
taxi; boat;
theatre; movie theatre; stadium;
sportsman; actor/actress; star;

დღესასწაულები და ზეიმები

Holidays; birthday party;
presents; tree; Santa Clause; New
Year;

Christmas party / carols / pudding ;
Candles; gifts; decorations;
costumes; masks;

be; have; take; put; give; live; get
up; go to bed; eat; wash; put on;
take off; come; hear; see; speak;
kiss; bring; comb; drink; phone;
dig; look; say;
listen; write;correct; stand
up;learn; sit down; talk; say;ask;
answer; describe; show; teach;
count; do exercises;
swim; play football / soccer /
basketball;

brush; walk; rest; get angry; advise;
find; hope; meet; dine; greet; bark;
bite; work; bake; have a shower;
watch; take a picture; get; play the
violin;
compare; remember; forget;
understand; try; spell; turn on / off;
know; spell out; play; translate;
take part; make; ring;
ski; skate; ride; tennis, jog; take
part; run;

play games; dance; go to the zoo;
plan; watch TV; dream; water the
flowers; color the pictures;
buy; sell; send; get on / off; close;
open;
go; ride; wait; walk;

take pictures; have fun; play
computer; make snowballs;play
hide and seek;fly a kite / balloon;

time; clock; o’clock; today; then;
yesterday;
year; seasons; winter; spring;
summer; fall; autumn;

watch; face; hands; early; late;
second; minute; tomorrow;
week days; Sunday; Monday;
Tuesday; Wednesday; Thursday;
Friday; Saturday;weekend;

day; morning; afternoon;
evening;

noon; midnight; midday; night;

2.3. აქტივობები
შინ / გარეთ

სკოლაში

სპორტი
დასვენება / გართობა

მომსახურება
მგზავრობა /
გადაადგილება
2.4. ინდივიდის
ორიენტირები
დრო
წელიწადის
დროები /
კვირის დღეები /
თვეები
დღე / ღამე

go shopping; do the shopping; pay
money; deliver; receive;
leave; drive; arrive; sail; park;
move;
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ქვეყნის მხარეები
ადგილ
მდებარეობა
მახასიათებლები
ფერი
ზომა
ფორმა
წონა
ტემპერატურა
შემადგენლობა
რაოდენობა
რიცხვები

here; there; in / on /under;
old; young; pretty; ugly;
red; blue; brown; yellow; green;
black; white;
little; big; large; small;
round; oval;

North; South; West; East;
near; far; down; up; into;

hot; cold;
gold / golden
many; few; some;

full; empty; sour; salty; sweet;
purple; violet; grey; rosy; dark;
light-blue; shiny;
tiny; great;
figure / shape;
heavy; light;
cool; warm;
wooden;
much; little; a lot of;

numbers; one-twenty; first;
second; third;

tenths; twenty-one hundred;
fourth-nineteenth;

3. გრამატიკა I-IV დონეებისათვის
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ
კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე ითვისებენ. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
გრამატიკული სტრუქტურების გამოყოფა მათი გააზრების მიზნით თანდათანობით
სწავლების მომდევნო წლებში დაიწყება.

თემა
3.1. არსებითი სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles

3.4. ზედსართავი სახელი
Adjectives
3.5. რიცხვითი სახელი
Numerals
3.6. ნაცვალსახელი
Pronouns

3.7. ზმნა

საკითხები
-საკუთარი, საზოგადო–Proper, common;
-თვლადი, უთვლადი –Countable, uncountable;
-ბრუნვა – Case (-'s, of-phrase);
-რიცხვი –Number (წესიერი, არაწესიერიფორმები);
-განსაზღვრული - Definite;
-განუსაზღვრელი - Indefinite;
-ნულოვანი –Zero
არტიკლების გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;
-შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
წესიერი ფორმები;
-რაოდენობითი - Cardinal;
-რიგობითი - Ordinal;
-პირის–Personal;
-ჩვენებითი- Demonstrative;
-კუთვნილებითი- Possessive;
-კითხვითი – Interrogative;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinite;
-წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
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Verbs

3.8. ზმნიზედა
Adverbs
3.9. წინდებული
Prepositions
3.10. კავშირი
Conjunctions
3.11. ნაწილაკი
Particle
3.12. წინადადება
Sentence types

-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary;
-მოდალური ზმნები - Modal Verbs (can, may, must);
-დროის ფორმები მოქმედებით გვარში
Tense forms - Active voice;
-Present, Past Simple, Will Future (Future Simple);
-Present, Past Continuous;
-დროის, ადგილის, ხარისხის, განუსაზღვრელი - of time, place,
quality, indefinite, etc.;
-შედარების ხარისხები – Comparison of adverbs;
-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის of position, time, direction, quantity, etc.;
-Co-ordinating, subordinating - and, but, because, etc.;
-no, not, too, only, etc.;
-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი - Affirmative, interrogative,
negative;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarative, interrogattive,
imperative;
-კითხვითი წინადადების სახეები – Types of questions;
(Yes/No, Wh, Or questions);
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი –
Simple,compound; complex;

3.14.კონსტრუქციები
Structures

-There is, there are; be going to; etc.;

4. ფონეტიკა
ფონეტიკა I-IV დონეებისათვის
ინგლისური ენის სწავლებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს
ქართული ენისაგან განსხვავებულ ბგერებზე და ბგერათშეთანხმებებზე, რაც მოსწავლეს
ხელს შეუწყობს სწორად წარმოთქვას და გაიმეოროს მოსმენილი ბგერები, სიტყვები და
წინადადებები.
ბგერების წარმოთქმა:
ანბანი
ქართული ენისაგან განსხვავებული ხმოვანი ბგერები -/e/ pen; /i:/ see; /a:/arm; /æ/ hat;
/u:/too; /Ɔ:/ more; /ә:/ her; / eI /- play;/ai/ - fine; /oi/ boy; / iә/here;/υә/ sure; / eә /chair; /aυ
/now;/әυ / home;/ju:/ union; /Λ /cut…
ქართული ენისაგან განსხვავებული თანხმოვანი ბგერები - /f /– flat; /θ/ – thank;/ ð /– this;
/η / – playing; / w / – we; / j /- yes …
მახვილი სიტყვის დასაწყისში, შუაში, ბოლოს - ‛mother; a‛gain; sham‛poo;
მახვილი რთულ სიტყვებში :
ა) არსებით სახელებში - ერთი მახვილი – ‛tea -pot, ‛sea-side;
ბ) ზედსართავ სახელებში - ორმაგი მახვილი -‛well -‛known;
(რთულ სიტყვებში მახვილი ძირითადად დაესმის ფუნქციურად უფრო მნიშვნელოვან
ნაწილს).
გ) მახვილი წინადადებაში:
ა) დამხმარე, მოდალური და მაკავშირებელი ზმნების
შემოკლებულ ფორმებთან; ‛isn’t; ‛hasn’t;
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რიტმი:
ა) მახვილიანი და უმახვილო მარცვლების წარმოთქმის წესი სიტყვებში;
ბ) მახვილიანი და უმახვილო სიტყვების წარმოთქმის წესები წინადადებაში;
გ) მახვილი დამხმარე ზმნაზე, როდესაც ის ცვლის სრულმნიშვნელოვან ზმნას;
მაგალითად: Have you seen him? Yes, I ‛have.
დ) მახვილი წინადადების ბოლოს მდგომ თანდებულებზე - Who are you speaking
‛with ?
ინტონაცია:
ა) სხვადასხვაგვარი ემოციის გამოხატვა ინტონაციით (გაოცება, გაბრაზება,
სიხარული, უკმაყოფილება. . . )
ბ) ინტონაცია მტკიცებით, კითხვით, ბრძანებით წინადადებებში (აღმავალი,
დაღმავალი, დაღმავალ-აღმავალი ინტონაცია);
ფონემათა შესატყვისი გრაფემები: x - [gz] ან [ks]- exam, text ;ch - [k] ან [t∫]school , chair;s - [z] ან [s],bags, sister; e+re - [Iә] – here;
5. ორთოგრაფია I-IV დონეებისათვის
მართლწერა
ანბანი – მთავრული და არამთავრული ასოები;
სიტყვებში ბგერების სათანადო ასოებით / ასოთშეთანხმებებით გამოსახვა:
ck [k]sick; sh[ ∫ ]fish; ew [ ju:] new ; wh [w]when; qu[kw]quick; er, or
სიტყვის ბოლოს - [ә] - singer, teacher;-sure

[Ʒә]

pleasure ; -ture [t∫ә] picture; igh [ai] high; wr [r] write; kn [n] (სიტყვის დასაწყისში)
know; -tion [∫n ] nation; -ssion [∫n] session;
war [wƆ:] warm; wa [wƆ] wash; ph [f] photo; e-სიტყვის ბოლოს არ წარმოითქმის - love,
have, come;
პუნქტუაცია:
წერტილი – Period / Full stop; მძიმე – Comma ; ორი წერტილი – Colon; აპოსტროფი –
Apostrophe; კითხვის ნიშანი – Question mark; ძახილის ნიშანი – Exclamation mark;
ბრჭყალები – Quotation marks; ფრჩხილები – Bracket (Parentheses);
არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოების თავისებურებები;
ზედსართავი სახელის შედარებითი ხარისხების წარმოების თავისებურებები;
არაწესიერი ზმნების ფორმების წარმოება;
ომოფონები - here-hear, I-eye, our-hour, dear-deer, son-sun;
6. სოციოკულტურა და კულტურა I-IV დონეებისათვის
სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

დღესასწაულები
და
ტრადიციები:
რამდენიმე
დღესასწაული,
მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

პურობა: კვების რეჟიმი, ინგლისელი (ინგლისურენოვანი) მოზარდის ტიპური
საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;

თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო
თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;
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დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის
და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;

ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);

საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;

სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;

დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;

ინგლისურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: დიდი ბრიტანეთი, ა.შ.შ.
ავსტრალია.
დაწყებითი საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - V, VI (დV, დVI)
სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის
ჩამონათვალს,
რომელიც
გამოიყენება
სტანდარტში
დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ამომწურავი,
ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია ჩამონათვალის
შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი ენობრივი მასალის და
კულტურული თემატიკის შერჩევისას, გათვალისწინებულ იქნეს:

სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები

თანამედროვე ენის ნორმები

ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
მაგალითის სახით გთავაზობთ პროგრამის შინაარსის ერთ-ერთ შესაძლებელ ვარიანტს:
პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა / დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. შეფასება
1.6. საჭიროება / სურვილი
1.7. გრძნობები / ემოციური რეაქციები / შეგრძნებები
1.8. დროში ორიენტირება
1.9. სივრცეში ორიენტირება
1.10. ლოგიკური კავშირები
1.11. ნებართვა / ვალდებულება / აკრძალვა
1.12. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
რუბრიკა
1.1. სოციალური
ურთიერთობები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუში

დონე - დV

დონე - დVI

12

მისალმება /
მოკითხვა

-Hello everybody!
-I’m fine, and you?
-Not very well.

დამშვიდობება

-Say hello to your sister.
-See you soon / later!

წარდგენა /
გაცნობა

-He is my neighbor.
-He is from Gori.
-It’s nice to meet you.

-Meet my friend John.
-He's from Britain.
-How do you do?

მიმართვა
(თავაზიანი /
ფამილარული)
მობოდიშება

-Can / Could you…?
-My dear…!

-Would you like …?
-Can I…

-I'm sorry for being late.
-I’m so / very sorry for…
-That’s so kind of you.
-Not at all.
-Congratulations!
-Enjoy the day.
-Bless you!
-Good luck!

-I’m awfully / terribly sorry.
-Sorry about that.
-Thanks a lot.
-You’re welcome.
-Many happy returns (of the day) Bill!
-Happy name-day, Nino!
-Have a pleasant / nice day!

წახალისება / შექება

-Good!
-Excellent!

-Excellent work / Good job!
-It sounds interesting.

შეთავაზება

-Will you come with me?
-What about…?

-Let’s join the chess club.
-I’ll give you a better idea.
-I know better place to go.

დათანხმება / უარი

-I agree / I don’t agree.
-I don’t agree with you.
-Yeah!/No!
-Would you like tea or juice?
-What about dessert?
-What do we have for lunch?
-Have some more…

-I disagree.
-I don’t quite agree with you.
-With pleasure!
-Would you like some…?
-Just a little, please.
-I’ll have some ice-cream / apple pie.

მადლობის გადახდა
მილოცვა /
კეთილი
სურვილები

ინტერაქცია
სუფრასთან

-Welcome to.
-You are welcome.
-Nice to see you.

დამშვიდება

-Don’t worry!
-Calm down!

-Call / Phone me!
-Hello.
-Who is speaking?
-May / Could I speak to…?
-Hold on please. I'll call her / him.
-What’s your telephone / phone number?
-My phone number is…
-No problem!
-Take it easy!

გაფრთხილება

-Attention!
-Look out!

-Be careful!
-Watch the stairs!

-Where are you from?
-S/he is / comes from England /
Georgia.
-S/he is English / Georgian.
-What are you?
-I’m a student.

-When were you born?
-On May 1, 1995.
-When is your birthday?
-I’m older / younger / than my brother.
-My aunt and cousins live in Europe.
-I’m the youngest in my family.

ტელეფონით
საუბარი

1.2. ინფორმაციის
გაცვლა
პირადი მონაცემები:
გვარი/ სახელი /
ასაკი / მისამართი
/დაბადების დღე /
ოჯახი/ საქმიანობა
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ჯანმრთელობა

-I’m getting better.
-Very well thanks, and you?
-I’ve got flu / temperature.

-Are you healthy?
-I’ve got a headache/ toothache /
stomachache.

ამინდი

-What’s the weather like today?
-What’s the temperature today?
-It’s a wet, rainy day.

-Do you think it will snow / rain?
-It looks like rain, take an umbrella.
-The climate is dry in Kakheti.

ინტერაქცია სავაჭრო
ობიექტებში

-How much does it cost?
-Could you show me the…?
-Do you like the color of this
sweater?
-What shop do you go to..?

-These books are on sale.
-I’m looking round.
-What size do you wear?
-What’s the price? -10 Laris.
-It’s very cheap /expensive.

თავისუფალი დრო

-I watch TV in the evening.
-I enjoy reading comics.
-What musical instrument do you
play?
-We often share diaries.

-What’s your hobby?
-How often do you play sports?
-We are going hiking / on a picnic this
weekend.

-She is pleasant / good-looking.
-S/he is fat / thin / plump.
-She is slim / blond.

-What does she look like?
-What a nice coat you have on!
-She is wearing glasses.

-She is kind/friendly.

-I think he / she is absent-minded / selfish.

-What does it look like?
-What a funny story!
-How large is your room?
-The road is too narrow

-The man is carying a heavy box on his
shoulder.
-Let's clean up the room. It's messy.

-How do you like it?
-I didn’t like it at all.
-I’m fond of…

-I enjoyed the party.
-It was boring.
-I prefer…

-Right!
-It's wrong!

-That's true.
-That's false.

საჭიროება /
სურვილი /
მოთხოვნილება
1.7. გრძნობები /
ემოციური
რეაქციები /
შეგრძნებები
სიხარული

-I’d like to…
-What do you need?

-I’d love to…

-I’m so excited.

ბრაზი
ეჭვი / ვარაუდი

-I got angry.
-Such a shame!
-I’m not sure.

-I am impressed.
-I'm delighted.
-Don’t be / get angry!

გაკვირვება
სინანული

-How strange!
-I’m so sorry.

1.3. აღწერა /
დახასიათება
ადამიანის
გარეგნობა
/ჩაცმულობა
ადამიანის
დახასიათება
საგნის აღწერა

1.4. გემოვნება
მოწონება /
არ მოწონება
1.5.შეფასება
დადებითი /
უარყოფითი
1.6. საჭიროება /
სურვილი /
მოთხოვნილება

-I doubt…
-I'm not quite sure.
-I'm so much surprised!
-Sorry to hear (that)..!
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შიში
ინტერესი

-What a pity!
-I’m (so) scared.
-It's interesting.

ინდიფერენტულობა

-It doesn’t matter.
-I don't care.

შეგრძნებები
1.8. დროში
ორიენტირება
დროში განთავსება

-I'm tired / busy.

ქრონოლოგია
სიხშირე
ხანგრძლივობა

1.9. სივრცეში
ორიენტირება
ადგილმდებარეობა
მიმართულება

1.10. ლოგიკური
კავშირის გამოხატვა
მიზეზი / შედეგი /
ოპოზიცია
1.11. ნებართვა /
ვალდებულება /
აკრძალვა
ნებართვა /
ვალდებულება /
აკრძალვა
1.12.ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის
მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

-I regret…
-I’m frightened.
-I'm interested in…
-I like doing…
-I don't mind.
-I'm not interested in...
-As you like.
-We're hungry / thirsty.

-Wait a minute, please!
-What’s the date today?
-October 25, 2004.
-When do you have lunch?
-In the afternoon.
-A moment / second, please.
-After a while.
-Finally…
-Lately…
-Regularly…
-Once a week…
-Twice a month…
-How long does your lesson last?
-45 minutes.
-He was working all day long.

-Just a moment / second, please.
-When / what time does your train leave?
-At 10 a.m. / p.m.
-What’s on Channel Five at two-thirty? The News.

-The wardrobe is on the left / right /
next to…
-Where is the car park? It’s on the
opposite side.
-Where is the supermarket, Ann? -It’s over there.
-Go straight…
-Turn left / right.

-The theatre is in the centre of the city.

-He was sick that’s why he lost the
game.
-Is it a boy or a girl?

-John was smart but he was lazy.
-Why is he so sad?

-Will you allow me...?
-Don't drop litter!

-Do you mind…?
-You must obey the school rules.
-You ought to listen to each other.
-Keep off the grass!

-Can you correct / describe…?
-What do you mean?
-That will do!
-It's not clear.
-I don’t understand.
-Can you explain again, please?

-Let’s work in pairs!
-Get into the group of three / four!
-Who will make a presentation?
We’re running out of time.
-What’s the Georgian / English for…?
-I haven’t finished.

-In the end…
-From beginning to end…
-From time to time we….
-Every now and then…
-Every four years…
-How long are you going to stay?
-For an hour.
-The shop is open from Monday through
Saturday.

-Tell me please, how can I get to the
station?
-It's near, in a walking distance.
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2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი:
2.2. ინდივიდის გარემოცვა:
2.3. აქტივობები:
2.4. ინდივიდის ორიენტირები:
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა
დახასიათება
ტანსაცმელი/
აქსესუარები
ჰიგიენა
ჯანმრთელობა /
ავადმყოფობა
ემოციური
რეაქციები
2.2. ინდივიდის
გარემოცვა
ადამიანები

მაგალითები
დონე - დV
დონე - დVI
forehead; cheek; chin; wrist; palm;
eyelid; eyebrow; blood; elbow; fist; waist;
nail; bone; thumb; neck; stomach;
breast; hip; chest; heart; heels;
good-looking; pleasant-looking;
charming; medium, cute; high forehead;
round / oval face; thin fingers; thin/
attractive;pale;gracious;wrinkled;
thick brows;
noisy; scared; brave;
gloomy; exciting; delighted; curious;
polite; devoted; stupid; bright; useful; humorous; rude;
worried; hard-working;
impressive;
blouse; slippers; night-gown;
pullover; swimming-suit; waist-coat; suit;
sweater; trainers; earrings; sandals;
fur coat; national clothes; tie; fan;
collar; brooch; handbag;
buttons; necklace; sun-glasses;
shampoo; perfume; sponge;
medicine; cough; pain;sneeze;
druggist; pills; drug store;
tooth / head / stomach ache;
be pleased; get angry;

gel; make up; nail polish;
fever; sore throat; upset stomach;
runny nose; flu;disease; sick;
prescription; nurse; healthy;
be surprised; get cross;

neighborhood; crowd; Madam; Sir.;
Ms./ Mrs. ./Miss.;

ოჯახი / ნათესავები

relatives; nephew; niece; twins; an
only son/ daughter;

Mother / father / brother / sister in law;
distant relative; Godmother / father;

ცხოველთა სამყარო

reptile; lizard; wing; beak; paw;
turtle / tortoise; feather; claws; fang;
cave; pouch; den; kangaroo;
grasshopper; insects;
mermaid; dream; magic show; elf;
fantasy world; dwarf; magic mirror/
lamp; UFO; evil
earth; nature; planets; ocean; plant;
rock; arctic; land; desert;
weather forecast; sun set / rise;
lightning; shower; hail; rainbow;

sea animals; polar bear; penguin; sea gull;
whale; shark; seal; sea turtle; starfish;
cricket; eagle; nightingale;

გეოგრაფიული
დასახელებები

country; Britain; Germany; island;
capital; Washington D.C.; The Black
sea; Australia; America;

The British Isles; Asia; The United
Kingdom; continent; Europe; The Atlantic
Ocean; North; South;

ქალაქი

factory; motorway; street; district;
apartment building; suburb; road;
roundabout; billboard; underground;
car park; advertisement; square;

city center; rush hour; pavement;
pedestrian; citizen; skyscraper; City Hall;
The Houses of Parliament; Mayor’s Office;
cathedral ;

სოფელი

village; fire-place; farm-house; roof;
chimney; forest; field; barn; twostorey building; attic; path; well; axe;

vegetable garden; orchard; harvest; vineyard; festival; fair; greenhouse; vintage;
stable; stream; hammer;

ზღაპრის სამყარო
ბუნება
ბუნების მოვლენები

science fiction; Time Machine; Spaceship;
Batman; Spiderman;
air pollution; smog; environment; smoke;
waterfall; coast; sea shore;
earthquake; flash; mist; flood; below zero;
thunderstorm; climate;

საცხოვრებელი
ადგილი
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საყოფაცხოვრებო
ნივთები
სკოლა / პერსონალი
სასწავო საგნები
მომსახურების
ობიექტები/
პერსონალი
სურსათი
კვება და კვების
ობიექტები
ფოსტა / პერსონალი
ტრანსპორტი /
პერსონალი
კულტურის /
სპორტის ობიექტები
/
პერსონალი
დღესასწაულები და
ზეიმები
2.3. აქტივობები
შინ / გარეთ

სკოლაში

სპორტი
დასვენება /
გართობა
მომსახურება
მგზავრობა /
გადაადგილება
2.4. ინდივიდის
ორიენტირები
დრო

წელიწადის
დროები /

furniture; cooker; sink / bath / tub;
tap; kettle; iron; mug; broom;
saucepan; phone;book-case; tray /
ashtray;
lab; team; club; principal/ head
teacher; watchman;
Foreign languages Russian; German;
French; Spanish;

coffee grinder; tin opener; shovel;
dishwasher; mixer; fridge; mop; vacuumcleaner; central heating; camera;

houseware; on sale; grocery; dairy;
counter; scales; weight; magazine;
newspaper; customer;

candy store; mall; stationery; cash; plastic
card; bill; package ; music shop;

pineapple; grapes; cherry; berries;
onion; pumpkin; beet; a bar of
chocolate; cornflakes;
McDonald's; dishes; burger; hot dog;
chips; cake; sandwich; recipe; cook;
ingredients; pub;
post office; pen friend; post man;

beef; pork; poultry; cereal; cauliflower;
sunflower seeds; fish; nuts;

motor-cycle; suitcase; railway;
traveler; cab; air plane; stewardess;
Opera House; singer; cartoon film;
museum; scientist; concert hall;
composer; swimming pool; trainer;
stage;

corridor; head teacher’s office; group;
colleague;
History; Geography; Grammar; Alphabet;
Science;

restaurant; menu; fried chicken; soft
drinks; dessert; first / second course;
healthy eating; tip; waiter / waitress;
mail; e-mail; parcel; telegram; form;
address;
ship; sailor; captain; journey; luggage;
pilot; conductor; passenger; voyage;
musical theatre; musician; picture gallery;
painter/artist; exhibition; sculptor;
monument;

celebration; Halloween; pumpkin;
Thanksgiving; jack- o’-lanterns; day
off; congratulations;

Independence day; Mother’s day; Easter;
Color eggs; Folk music; Valentine’s day;
masquerade;

feel; taste; smell; boil; be sure; wish;
forgive; help; worry; hug; lock; carry;
keep; build; dial; phone; visit; spend;
cut; buy; add; forget; need; switch
on/off; peel;
test; miss;borrow; manage; notice;
inform; start; explain; think;
decide;quarrel; win; obey the rules;
finish; sing; express;
win; lose; reach; climb;

look after; shave;expect; recognize;joke;
sleep; refuse; congratulate; lie; introduce;
quarrel; shake; warn; drop; damage; relax;
advice; fill; stay; rob; catch; roast;

go to concert hall / opera; do
gardening; read a comic; ride on a
merry-go-round; draw; cartoons;
have a good time;
hire a taxi; order; weigh; choose;
address; call a doctor; examine;
mend; fix;
travel; book tickets; hurry; stay at a
hotel; go on a trip; have a journey;

watch video; knit; listen to music; go to
the concert; play a guitar / the piano; play
the cards; do puzzles/

half; quarter; past / to; hour; often;
always; next day; calendar; fortnight;
usually;

millennium; a.m./p.m.; century; the day
after tomorrow; the day before yesterday;
the other day;
on the following day;

realize; believe; seem; fancy;share; argue;
encourage; improve; agree; disagree;
prove; protect; repair;
compete; score; train;

wrap; cost; serve; register; repair;
prescribe; fit; make a doctor’s
appointment;
depart; catch the train; miss the train; see
off; cancel; check in / out; land; travel;

months; January; February; March;
April; May; June; July; August;
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ზომა
ფორმა
წონა
ტემპერატურა
შემადგენლობა
რაოდენობა

September; October; November;
December;
Western; Eastern; Northern;
Southern;
place; space; meter; mile; inside;
opposite;
fresh; hard; bitter; modern; heavy;
light; comfortable;
enormous; huge;
square; wide; narrow;
100 kg; square;
high / low; temperature;
silk; velvet; cotton;
great number of;

რიცხვები

odd; even; thousand; million; billion;

კვირის დღეები /
თვეები
ქვეყნის მხარეები
ადგილ
მდებარეობა
მახასიათებლები

North East; South West; South East;
central;
top; bottom; away; across; along; middle;
inch / foot; centimeter;
delicious; convenient; fashionable;
uncomfortable; old-fashioned;
triangle; flat; deep;
pound (0.454 of a kilogram);
Celsius; scale; degree;
silver; woolen; iron;
plenty of;
one half; two thirds; one quarter;

3. გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. სწავლების საწყის ეტაპზე მოსწავლეები გრამატიკულ
კონსტრუქციებს ენობრივი ნიმუშების დამახსოვრებასთან ერთად სპონტანურად,
გაანალიზების გარეშე ითვისებენ. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.

თემა
3.1. არსებითი
სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles

3.4. ზედსართავი
სახელი
Adjectives
3.5. რიცხვითი
სახელი
Numerals

საკითხები
-საკუთარი, საზოგადო–Proper, common;
-თვლადი, უთვლადი –Countable, uncountable;
(წესიერი/არაწესიერიფორმები)
-ბრუნვა –Case (-'s, of-phrase);
-რიცხვი –Number (წესიერი, არაწესიერი ფორმები);
-განსაზღვრული - Definite;
-განუსაზღვრელი - Indefinite;
-ნულოვანი –Zero განსაზღვრული, განუსაზღვრელი, ნულოვანი
არტიკლების გამოყენების ზოგადი თავისებურებები;
-შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
წესიერი/არაწესიერი ფორმები;
-რაოდენობითი - Cardinal;
-რიგობითი - Ordinal;
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3.6. ნაცვალსახელი
Pronouns

-პირის–Personal;
-ჩვენებითი- Demonstrative;
-კუთვნილებითი- Possessive;
-კითხვითი – Interrogative;
-განუსაზღვრელობითი- Indefinite;
-მიმართებითი – Relative;

3.7. ზმნა
Verbs

-წესიერი, არაწესიერიზმნები – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე – Main, auxiliary;
-მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
-დროის ფორმები მოქმედებით გვარში
Tense forms - Active voice;
-Present, Past Simple, Will Future (Future Simple);
-Present, Past Continuous;
-Present, Past Perfect;
-Present Perfect Continuous;
-დროის ფორმები ვნებით გვარში
Tense forms - Passive Voice;
-Present, Past, Simple;
-დროის, ადგილის, ხარისხის, განუსაზღვრელი - of time, place, quality,
indefinite, etc.;
-შედარების ხარისხები – Comparison of adverbs;
-ადგილის, დროის, მიმართულების, რაოდენობის of position, time, direction, quantity, etc.;
-Co-ordinating, subordinating - and, or, so, but, that, because, etc.;

3.8. ზმნიზედა
Adverbs
3.9. წინდებული
Prepositions
3.10. კავშირი
Conjunctions
3.11. ნაწილაკი
Particle
3.12. წინადადება
Sentence types

-no, not, too, only, etc.;
-მტკიცებითი,კითხვითი, უარყოფითი - Affirmative, interrogative,
negative;
-თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი– Declarative, interrogattive,
imperative;
-კითხვითი წინადადების სახეები – Types of questions;
-მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი – Simple,
compound; complex;
პირობითი წინადადება– Conditional I;Wish sentences;

3.13. წინადადების
წევრები Parts of the
Sentence
14.კონსტრუქციები
Structures

-ქვემდებარე, შემასმენელი, დამატება –Subject, Verb, Object;

-There is, there are; be going to; used to; be allowed to, etc.;

4. სოციოკულტურა და კულტურა
სანამ მოსწავლეები უცხოურ ენაში ცოდნის დონეს აიმაღლებდნენ, დასაშვებია მოცემული
ინფორმაციის მშობლიურ ენაზე მიწოდება.

დღესასწაულები
და
ტრადიციები:
რამდენიმე
დღესასწაული,
მათი
თავისებურებები, დეკორაციები, ტრადიციული კერძები, პერსონაჟები და სხვა;

პურობა: კვების რეჟიმი, ინგლისური (ინგლისურენოვანი) მოზარდის ტიპური
საუზმე, რამდენიმე ტიპური კერძის დასახელება და სხვა;

მომსახურება: ტრანსპორტის სახეობები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები;
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თავისუფალი დრო/გართობა/დასვენება: რამდენიმე ტრადიციული საბავშვო
თამაში და წესი, საბავშვო სიმღერები და ლექსები;

დაწყებითი სკოლა: სასწავლო საგნები, სწავლის ხანგრძლივობა, სასკოლო კვირის
და დღის განრიგი, არდადეგების რაოდენობა და ვადები;

ხმამიბაძვა (ონომატოპეა): ცხოველები, ჩვეული ხმაურები(ყიყლიყო, ბახ, კაკ-კუკ);

საკუთარი სახელები და კნინობითი ფორმები;

სახელმწიფო სიმბოლოები: დროშა;

დედაქალაქი და მისი რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა;

ინგლისურენოვანი ქვეყნები და მათი დედაქალაქები: დიდი ბრიტანეთი,
ა.შ.შ.ავსტრალია.

თავი XXX
საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - I, II (სI, სII)
სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის
ჩამონათვალს,
რომელიც
გამოიყენება
სტანდარტში
დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები

თანამედროვე ენის ნორმები

ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები/შეგრძნებები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ლოგიკური კავშირები
1.10. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
დონე - სI, სII
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მისალმება/მოკითხვა

-Hello!/Hi!/Hello everybody!
-Good morning /afternoon/evening!
-Morning mum/dad!
-How are you? I’m fine, and you?
-Fine, thanks/Not very well.

დამშვიდობება

-Good-bye! /Bye! /Bye-bye!
-Good night!
-I’ll see you! /See you! / See you soon / later!
-Say hello to your sister.
-Hello, I’m Nick/My name’s Jane.
-This is... / It’s John/Meet my friend John.
-Nice to meet you/How do you do?
-Excuse me! /Hello!
-Sir / Madam..../Mr. / Mrs. / Miss. Thomson...
-Can/Could you...?
-My dear...!
-Would you like ...?
-Excuse me, please!
-That’s all right/It’s all right, now/It’s OK.
-I’m so / very sorry for..../awfully / terribly sorry.
-Sorry about that.
-Pardon/I beg your pardon.
-Thank you so/very much.
-That’s very kind of you/That’s so kind of you.
-Not at all/Thanks a lot/You’re welcome/Pleasure was mine.
-Happy Birthday/name-day!
-A Very Happy New Year to you! /Happy/Merry Christmas! /Easter!
-The same to you!
-Congratulations on...!
-Enjoy the day/Bless you! /Good luck!
-Have a pleasant / nice day!
-Good for you!
- Great! / Fine! /Excellent! /Super!
-Good / Excellent work /job!
-It sounds interesting.
-Shall we...?
-Can /Could you...?
-Will you come with me? Let’s...
-What about...?
-I’ll give you a better idea/That will be very nice.
-Yes!/No!
-That’s right/That’s wrong
-I agree /I don’t agree/I disagree.
-I do not think you are right.
-Of course/Of course not
-Certainly/Certainly not
-I don’t quite agree with you/I don’t think so!
-Help yourself, please/Can you pass me..., please.
-Would you like some.../tea or juice?
-Just a little, please.
-I’ll have some ice-cream / apple pie, please.
-Hello /this is... /I’d like to talk to...Can I talk to . . . ?
-Call / Phone me!
-May / Could I speak to.. .?/Hold on please.
-Who is speaking?
-Don’t worry! /Calm down!
-No problem! /Take it easy!
-Attention! /Be careful!

წარდგენა/გაცნობა
მიმართვა
(თავაზიანი/ფამილარული)

მობოდიშება

მადლობის გადახდა
მილოცვა/კეთილი სურვილები

წახალისება/შექება

შეთავაზება

დათანხმება/უარი

ინტერაქცია სუფრასთან

ტელეფონით საუბარი

დამშვიდება
გაფრთხილება
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-Look out! /Watch the stairs!
1.2. ინფორმაციის
გაცვლა
პირადი მონაცემები: გვარი / სახელი/
ასაკი/ მისამართი/ დაბადების დღე/
ოჯახი /საქმიანობა/

იდენტიფიცირება (ადამიანის/საგნის)
ჯანმრთელობა

საქმიანობა

ამინდი

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

თავისუფალი დრო

1.3. აღწერა/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა/ჩაცმულობა

ადამიანის დახასიათება

საგნის აღწერა

-What’s your name?
-How old are you?
-Where are you from? S/he is / comes from ...
-S/he is English / Georgian.
-What’s your address?-I live at 15 Main Street.
-I live with my parents. .
-What’s his / her family / second / nick name?
-Can you spell it out for me please?
-What are you?-I’m a student.
-When were you born?-On May 1, 2000.
-Who’s he / she?
-He’s Mr. / She’s Miss. / Mrs. Thomson.
-What is this? It’s /This is ...
-How are you? /How do you feel?
-Very well thanks, and you?
-I feel bad/I don’t feel well.
-I’m getting better.
-I’ve got a headache/ toothache / stomachache
-What do you do every day?
-What are you reading now?
-What do you do after classes?
-I go swimming.
-Can you play the piano?
-The weather is fine.
-It’s cold / hot/warm / sunny / windy/snowy.
-What’s the weather like today?
-What’s the temperature today?
-It’s a wet, rainy day.
-It looks like rain, take an umbrella.
-The climate is dry in ...
-How much is it? /How much does it cost?
-How many/much....would you like...?
-I’m looking round/Could you show me the...?
-What size do you wear? /What’s the price? -10 Laris/Lari.
-It’s very cheap /expensive.
-These books are on sale.
-I watch TV in the evening.
-I enjoy reading comics/playing a musical instrument
-What’s your hobby?
-How often do you play sports?
-We are going hiking / on a picnic this weekend.
-She is beautiful / pretty /nice/tall / short/ ugly/slim.
-She is pleasant / good-looking/fat / thin / plump.
-What does she look like?
-What a nice coat you have on!
-She is wearing (sun) glasses.
-She is very kind / clever/cheerful / serious.
-Is Nick friendly / unfriendly?
-S/he is so smart.
-I think he / she is absent-minded / selfish.
-It’s big / small / clean / dirty / strong / long.
-What colour is the flower?
-We’ve got a square/ oval / round table in the kitchen.
-What kind of... is it?
-What does it look like?
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-What a funny story!
-The room is messy.
1.4. გემოვნება/შეფასება
მოწონება/ არ მოწონება

დადებითი/უარყოფითი
1.5.საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები/შეგრძნებები
სიხარული
გაბრაზება/უკმაყოფილება

ეჭვი /ვარაუდი
გაკვირვება
სინანული
შიში
ინტერესი

ინდიფერენტულობა/გულგრილობა

შეგრძნებები

1.7. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება

-1 like/love very much/ I’m fond of...
-How do you like it?
-I don’t like it at all/I hate it.
-I enjoyed the party/It was boring.
-I prefer...
-That’s right!/Right! That’s nice/OK/alright.
-It’s not right!/It’s wrong!

-I wish... /I’d like to.. ./I’d love to...
-I need ...
-What do you need?

-I’m so / very happy / glad!
-I’m so excited/impressed/delighted.
-I am/got angry.
-Such a shame!
-Don’t be / get angry!
-I’m disappointed!
-It is disappointing that…
-I’m not sure.
-I doubt...
-I’m not quite sure.
-Really?!
-How strange!
-I’m so much surprised!
-I’m so sorry/Sorry to hear (that)..!
-What a pity! /It’s a (great) pity!
-I regret...
-I’m afraid of...
-I’m (so) scared.
-I’m frightened.
-It’s interesting
-I’m interested in...
-I like doing...
I am keen on…
-It doesn’t matter.
-I don’t care/don’t mind.
-I’m not interested in...
-As you like.
-I am not against it.
-I’m hot/cold.
-I’m sleepy.
-I’m tired / busy
-We’re hungry / thirsty.
-Today/yesterday/tomorrow
-It’s morning / afternoon now.
-What day is it today?-It’s Monday...
-What’s the date today?-October 25, 2008.
-In the morning/afternoon.
-After a while/Just a moment / second, please.
-When/what time does your train leave? At 10 a.m./p.m.
-What’s on Channel Five at two-thirty?
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ქრონოლოგია

სიხშირე

ხანგრძლივობა

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა

მიმართულება

1.9. ლოგიკური კავშირის გამოხატვა
მიზეზი/შედეგი/ოპოზიცია

1.10. ნებართვა/ აკრძალვა/
ვალდებულება
ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა

1.11. ინტერაქცია
საკლასო ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
/მოსწავლის
მიმართვები

2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი

-After that.. ./Afterwards...
-Finally.. ./In the end...
-At the beginning/at the end…
-Lately...
-From beginning to end...
-often/sometimes/usually/Regularly...
-Once a week/Twice a month/Every four years...
-From time to time we....
-Every now and then...
-On and off.
-During the lesson...
-Howlong does your lesson last?
-For an hour.
-The shop is open from Monday through Saturday.
-Where is he/ she / it?-In the room/It’s here / there.
-There is / are...
-My school is far from my house.
-The table is on the left / right / next to...
-Where is the car park? It’s on the opposite side
-It’s near, in a walking distance.
-Where is the supermarket, Ann? -It’s over there.
-Go straight/Turn left / right.
-Tell me please, how I can get to the station?
-It’s near, in a walking distance.
-Can you tell me the way to….?
-Sue is wet, because she fell into the river.
-He was sick that’s why he lost the game.
-Is it a boy or a girl?
-John was smart but he waslazy.
-Why is he so sad?

-May/Can I...? /Will you allow me...?/ Do you mind...?
-Let me...
-You ought to listen to each other.
-You must...
-Don’t drop litter!
-Keep off the grass!

-Sit down, please! /Be quiet!
-Close/Open your books! /Turn the page over ...
-Listen to the tape!
-Shall I read?
-Can you help me? /It’s not clear/I don’t understand.
-Can you correct / describe...?
-Can you explain again, please?
-Let’s work in pairs!
-Get into the group of three / four!
-Who will make a presentation?
-We’re running out of time/Hurry up!
-I haven’t finished.
-I haven’t finished yet.
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2.2. ინდივიდის გარემოცვა
2.3. აქტივობები
2.4. ინდივიდის ორიენტირები
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა
დახასიათება
ტანსაცმელი/აქსესუარები
ჰიგიენა
ჯანმრთელობა/
ავადმყოფობა
ემოციური რეაქციები
2.2. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანები
ოჯახი/ნათესავები
ცხოველთა სამყარო
ბუნება
ბუნების მოვლენები
გეოგრაფიული დასახელებები
ქალაქი

სოფელი
საცხოვრებელი ადგილი
საყოფაცხოვრებო ნივთები
სკოლა/პერსონალი
სასკოლო ნივთები
სასწავლო საგნები

მაგალითები
დონე - სI, სII
forehead; wrist; palm; nail; bone; thumb; neck; stomach; eyelid; eyebrow;
blood; elbow; fist; waist; breast; hip; chest; heart;
good/pleasant-looking; round / oval face; thin fingers; thin/ thick brows;
turned-up nose; strange; charming; medium, cute; attractive; gracious;
handsome; pale; wrinkled;
noisy; scared; brave; polite; devoted; stupid; bright; useful; worried; hardworking; rude; gloomy; exciting; delighted; curious; active; humorous;
impressive; nervous; energetic;
blouse; slippers; night-gown; sweater; trainers; sandals; collar; brooch; sunglasses; handbag; bracelet; earrings; suit; fur coat; national clothes; tie;
buttons; necklace; fan;
shampoo; perfume; sponge; gel; make up; nail polish; soap; toothpaste;
toothbrush;
medicine; cough; pain; sneeze; druggist/chemist; pills; drug store; tooth ;
head; stomach ache; flu; fever; sore throat; upset stomach; runny nose;
disease; prescription; nurse; healthy; sick; be in pain;
be pleased; get angry; be surprised; get cross;
person; people; baby; teenager; adult; toddler; neighbor; neighborhood;
crowd; Madam; Sir.; Ms./ Mrs. /Miss.;
relatives; nephew; niece; twins; an only son / daughter; in-laws; mother /
father / brother / sister in law; distant relative; Godmother / father;
reptile; lizard; toad; snail; wing; beak; paw; turtle; feather; claws; fang; cave;
pouch; den; kangaroo; grasshopper; beetle; insects; dolphin; sea animals;
polar bear; penguin; sea gull; whale; shark;
earth; nature; planets; ocean; plant; rock; arctic; land; desert; air pollution;
smog; environment; smoke; waterfall; coast; sea shore; Solar System;
weather forecast; sun set / rise; lightning; shower; hail; rainbow; climate;
earthquake; flash; mist; fog; flood; below zero; thunderstorm;
country; Britain; Germany; island; capital; Washington D.C.; The Black sea;
Australia; The British Isles; Asia; continent; Europe;
The Atlantic Ocean; North; South;
motorway; street; district; apartment building; suburb; road; billboard; car
park; underground; advertisement; square; rush hour; pavement; pedestrian;
citizen; skyscraper; City Hall; The Houses of Parliament; Mayor’s Office;
cathedral;
village; farm-house; chimney; forest; field; barn; attic; path; well; vegetable
garden; orchard; harvest; vine-yard; festival; fair; greenhouse; vintage; stable;
stream; wood, valley; field;
sitting room; kitchen; down/up stairs; lift; bathroom; key/lock; stairs; toilet;
cottage; cellar; garage; native town / country; hotel;
furniture; cooker; sink / bath / tub; tap; kettle; tray / ashtray; coffee grinder;
tin opener; shovel; dishwasher; mixer; fridge; mop;
freezer; vacuum-cleaner; central heating;
cafeteria; staffroom; library; librarian; class / schoolmate; sports ground;
break; lab; team; club; principal/ head teacher; watchman; head teacher’s
office; group; colleague;
tape recorder; flash cards; poster; musical instruments; diary; cassettes; timetable; pencil sharpener; globe; CD player;
Foreign languages; Russian ; German; French; Spanish; History; Geography;
Grammar; Alphabet; Science;
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მომსახურების ობიექტები/
პერსონალი
სურსათი
კვება და კვების ობიექტები
ფოსტა/პერსონალი
ტრანსპორტი/პერსონალი
კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი
დღესასწაულები და ზეიმები
2.3. აქტივობები
შინ/გარეთ
სკოლაში
სპორტი
დასვენება/გართობა
მომსახურება
მგზავრობა/გადაადგილება
2.4. ინდივიდის ორიენტირები
დრო
წელიწადის დროები
კვირის დღეები/ თვეები
დღე/ღამე
ქვეყნის მხარეები
ადგილმდებარეობა
მახასიათებლები
ფერი
ზომა
ფორმა
წონა
ტემპერატურა
მასალა
რაოდენობა
რიცხვები

houseware; on sale; grocery; dairy; counter; scales; weight; magazine;
newspaper; customer; candy store; mall; stationery; cash; plastic card; bill;
package ; music shop;
pineapple; grapes; cherry; berries; onion; pumpkin; beet; a bar of chocolate;
cornflakes; beef; pork; poultry; cereal; cauliflower; sunflower seeds; fish; nuts;
McDonald’s; hot chips; cake; sandwich; recipe; ingredients; pub; restaurant;
menu; soft drinks; dessert; first / second course; healthy eating; tip; waiter ;
junk food;
post office; pen friend; post man/lady; mail; e-mail; parcel; telegram; form;
address;
motor-cycle; suitcase; railway; traveler; cab; air plane; airhostess; ship; sailor;
captain; journey; luggage; pilot; passenger; voyage;
Opera House; singer; usher; director; cartoon film; museum; scientist; concert
hall; composer; swimming pool; trainer; musical theatre; musician; picture
gallery; painter; exhibition; sculptor;
celebration; Halloween; Folk music; congratulations; Mother’s day; Easter;
Valentine’s day; masquerade;
look after; exam/examination; mark; check; grade; expect; recognize; joke;
sleep; refuse; lie; introduce; quarrel; shake; warn; drop; damage; relax; advice;
fill; stay; rob;
test; miss; manage; notice; inform; start; explain; think; decide; quarrel; win;
sing; realize; believe; fancy; share; argue; protect; encourage; improve; agree;
disagree;
ski; skate; ride; tennis, jog; take part; run; win; lose; reach; climb; compete;
score; train;
go to concert hall / opera; do gardening; read a comics; draw; cartoons; have a
good time; watch video; knit; listen to music; go to the concert; play the guitar
/ the piano/cards; do puzzles/ crosswords;
hire a taxi; order; weigh; choose; address; mend; fix; wrap; serve; register;
prescribe; fit; make a doctor’s appointment; repair; examine;
travel; book tickets; stay at a hotel; go on a trip; have a journey; depart; catch
the train; miss the train; see off; cancel; delay; check in / out; travel
first/second class; take off/land;
half; quarter; past / to; hour; often; always; next day; calendar; fortnight;
usually; millennium; a.m./p.m.; century; the day after tomorrow; the day
before yesterday;
week days; Sunday; Monday; Tuesday; Wednesday; Thursday; Friday;
Saturday;
weekend; months; January; February; March; April; May; June; July; August;
September; October; November; December;
day; morning; afternoon; evening; noon; midnight; midday; night;
Western; Eastern; Northern; Southern; North East; South West; South East;
central;
place; space; meter; mile; inside; opposite; top; bottom; away; across; along;
middle; inch / foot; centimeter;
fresh; hard; bitter; modern; heavy; light; delicious; convenient; uncomfortable;
fashionable; old- fashioned; comfortable;
purple; violet; grey; rosy; dark; light-blue; shiny; glossy;
tiny; great; enormous; huge; vast;
figure / shape; round; oval; square; wide; narrow; triangle; flat; deep;
heavy; light; 100 kg; square; pound (0.454 of a kilogram);
hot; cold; cool; warm; high / low; temperature; Celsius; scale; degree;
gold / golden; wooden; silk; velvet; cotton; silver; woolen; iron;
much; little; a lot of; great number of; one half; two thirds; one quarter; a part
of;
odd; even; thousand; million; billion;
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3.გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:
 ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ
წერილობით საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.
 მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
თემა
3.1. არსებითი
სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles

3.3. ზედსართავი
სახელი
Adjectives
3.4. რიცხვითი
სახელი
Numerals
3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

3.6. ზმნა
Verbs

საკითხი
- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი
Proper, common, abstarct, material, collective;
- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;
- ბრუნვა – Case (-'s, of-phrases);
- რიცხვი – Number; (წესიერი/არაწესიერი ფორმები –
Regular/Irregular forms)
- განსაზღვრული - Definite Article;
- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;
- ნულოვანი - Zero Article;
(არტიკლის გამოყენების ზოგადი წესები);
- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
(წესიერი/არაწესიერიფორმები – Regular/Irregular forms);

- რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;
- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები– Linking verbs (to be, to become, etc.);
- მოდალური ზმნები - Modal verbs (can, may, must, should, would);
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple);
- Would+infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Present Perfect Continuous;
დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past Simple;
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3.7. ზმნიზედა
Adverbs
3.8. წინდებული
Prepositions
3.9. კავშირი
Conjunctions
3.10. ნაწილაკი
Particle
3.11. წინადადება
Sentence types

3.12.
წინადადების
წევრები
Parts of the sentence
3.13. პირდაპირი და
ირიბი თქმა
Direct/indirect speech
სიტყვა-წარმოება
Wordbuilding
კონსტრუქციები
Constructions

- Present, Past Continuous;
- დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი, განუსაზღვრელი – of
time, of place, of degree, of manner, interrogative, indefinite;
- შედარების ხარისხები– Comparison of adverbs (regular/irregular forms);
-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time, direction, etc.;
- მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating: and, or, so,
but, that, where, when, because, etc.;
- no, not, too, only, almost etc.;
-მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;
- კითხვითი წინადადების ტიპები –
- Types of questions (Yes/No, Wh; Tag; Or);
- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative, imperative;
- მარტივი, რთული თანწყობილი, - Simple, compound;
- რთული ქვეწყობილი - Complex;
(მიმართებითი,დროის, ადგილის – relative, of time, of place);
- პირობითი I – Conditional I;
- Wish sentences;
- მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;

- პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;
- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses.
- სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);
- პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;
- to be going to, used to, make someone do something, etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;

განათლება;

ახალგაზრდების
ცხოვრება
(თავისუფალი
დრო,
გართობა,
დასვენება;
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
მონაწილეობა;
ურთიერთობები;
გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);

გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;

შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;

ინგლისურენოვანი
ქვეყნების
დედაქალაქები,
მათი
ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);

ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი
ისტორიული პირები;

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;

ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები
და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

რეგიონალური თავისებურებები;

ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.

28

საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - III, IV (სIII, სIV)
სარეკომენდაციო შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის
ჩამონათვალს,
რომელიც
გამოიყენება
სტანდარტში
დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები

თანამედროვე ენის ნორმები

ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები
1.11. ინტერაქცია საკლასო ოთახში
2.
3.

სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა
1.1. სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა

დამშვიდობება

წარდგენა/გაცნობა

მიმართვა (თავაზიანი/
ფამილარული)

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
დონე - სIII, სIV
-Hello/ Hi
-Good morning/afternoon/evening/night.
-How are you? - Fine, thanks /so-so /much better/OK/All right.
-I’m fine and you?- very well/Not very well
-Good-bye! /Bye-bye! /Bye!/So long!
-See you later! See you in a bit!
-Good night! / See you!
-Hope to see you soon! /later!
-You must be Peter Denis!
-Meet Roger, he’s…/Haven’t we met before?
-I’m…Here’s my visit card!
-Nice/Happy/Glad to meet you.
-Miss/Ms./ Mrs. Taylor!/ Sir? Madam! / Hey, Tom!
-Could you tell me…?
-Excuse me, please…
-My dear! Darling!
-Is it all right/OK if…?
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მობოდიშება
მადლობის გადახდა

მილოცვა/კეთილი სურვილები
წახალისება/შექება

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა
შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა
გაფრთხილება

დამშვიდება/ნუგეში
დაჯავშნა

ინტერაქცია სუფრასთან

ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში
ინტერაქცია
მგზავრობისას

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)
პოზიციის გამოხატვა/სხვისი
აზრის გაზიარება ან უარყოფა
შეფასება

-Sorry!/ I’m sorry (about)!/ Sorry to disturb you
-Excuse me (for)… No problem!
-I’m really/terribly sorry about that
-Thank you! /Thank you very much! / Ever so much!
-That’s so /very kind/ nice of you!
-You’re welcome.
-Happy Birthday (to you)
-Happy New Year! Happy/ Merry Easter! / Christmas!
-Bless you!
-Excellent! / Super! / Great! / Fine! / Right! / Fantastic/Magic!
-That’s interesting!
-That’s (quite) a good idea.
-Well done! I’m glad you did it / Go ahead!
-What can I do for you?
-Let me help you. - It will be fine.
-Can/ Could we….? / What if…?
-I’d love to…/ Why don’t you/ we…?
-Let’s meet at 5 o’clock/ Shall we meet on…?
-Ok. That’s fine/ What a pity! I can’t.
-Attention please!
-Be careful not to fall over!
-Look/ Watch out! / Take care! / Be more attentive!
-Take it easy! / Relax! / Cheer up!
-Calm down, please! / Never mind!
-Let’s book the ticket.
-Can I order the tickets for two?
-Can I order a place for …?
-I’m sorry, this seat is reserved.
-I’ve already made a reservation…
-sorry, I want to cancel the reservation.
-Help yourself… Pass me… please.
-What would you like to drink?
-Would you have another piece of meat-pie?
-No, thanks. I’ve had enough.
-How many/much…would you like?
-How much is it/ does it cost?
-What’s the price of? - 10 dollars/pounds / laris/lari.
-Which bus shall we take for the…?
-What’s the bus/taxi / subway fare.
-Can I ask what the taxi fare is?
-You can keep the change. / It’s a tour tip.
-Could you tell me where to get off?
-The traffic is heavy.
-Dear Helen…/Sir/Madam/Mr./Mrs./Ms / Peterson….
-I hope to hear from you soon…
-Best wishes…/ Say hello to...
-write tome soon
-I’d like to say that…/ That’s a good point.
-In my opinion/ To my mind…
-I don’t feel the same way
-I agree / don’t agree with you (however)
-Good/ Excellent / Fantastic / wonderful! / perfect!
-I appreciate that!
-How extraordinary!
-you’ve made great progress / improvement.
- It’s incredible! It’s gorgeous!
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აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა
სატელეფონო საუბარი

დათანხმება / უარი

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი
/ ოჯახი
ეროვნება / წარმომავლობა
ჯანმრთელობა

თავისუფალი დრო

პროფესია / ხელობა
ამინდი
1.3. აღწერა/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის ჩაცმულობა
ადამიანის დახასიათება

საგნის აღწერა

-What’s your idea about…?
-I think you’d better…/ You should… / You’d rather…
-Can / Could you tell me, please…
-I advise you…/ Take my advise!
-May / Could I speak to…, please?
-Call / Phone me!
-Hallo! / Who is speaking?
-I’ll call back later.
-Will you give her a message, please?
-Can I leave a message for her, please?
-You are through.
-I’ve made a few phone calls today.
-Yes! / Oh, yes! / /No! / Oh, no!
-Good!
Yes, I do/ did/ have…/ No, I don’t/ didn’t/ haven’t…
-Yeah!-/ All right! / OK/ Sure!/ Never!/ Not at all/ Not yet.
-Yes, please/ No, thanks.
-Certainly! Of course!
-Surely I will! Surely not!
-Who / What are you? / What is her job?
-I’m a schoolboy / girl/ student.
-How old are you?-I am 12
-I live in London/ Washington D.C.
-When were you born?
-Where are you from? I’m from Europe.
-Where does he come from? She/he is/ comes from…
-She/he is English / Greek / French…
-How are you? / How are you feeling today?
-Fine, thanks/ Much better/ Not bad/ I feel sick/OK/All right..
-I’m getting better.
-I’ve got an awful headache/ stomach ache/ Poor you.
-What’s your hobby? Have you got any hobbies?
-I like…/ I collect…
-Are you interested in…?
-I have an interesting collection of…
-I enjoy reading comics/ playing computer games.
-What’s your brother/ father/ mother?
-She/he is a stylist/ nurse/
-plumber/ shoe-maker/ hair dresser/ housewife/ architect
-What’s the weather like today? How is the weather.
-What’s the temperature today?
-It’s 35 degrees Celsius/ It’s 70 degrees Fahrenheit.
-She is beautiful/ pretty/ nice/ ugly/ tall/ short/ slim…
-My weight is …/ I’m 5 feet tall.
-Have you seen my new hat/ scarf/ gloves?
-She wears/is a size 36 in clothes.
-you look smart in that new coat and I like the colour.
-She is kind/ sad/ clever/ friendly/ unfriendly/ ambitious.
-He is cheerful/ serious/ easy-going.
-She/he is absent-minded/ selfish.
-It’s big/ small/ clean/ dirty/ strong/ long.
-It’s narrow/ wide/ broad/ square…
-What kind of ball do you play baseball with?
-What does your room look like?
-What’s the length/ width/ depth/ breadth of…?
-The knife’s sharp/ It’s tiny/ huge/ gigantic.
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სურვილი/ საჭიროება/
მოთხოვნილება
1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება
მოწონება/ არ მოწონება

აზრის/ შთაბეჭდილების/
პოზიციის გამოხატვა
დადებითი/უარყოფითი
1.5.საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება
უკმაყოფილება/
გაბრაზება
ეჭვი /ვარაუდი/იმედი

სინანული

შიში

გაკვირვება

ინტერესი / გულგრილობა
ინდიფერენტულობა

შეგრძნებები

-I wish…/ I’d like to …/ I’m willing to…
-You need to…/ needn’t… / There is no need to…
-I don’t want… /Neither do I.
-It’s difficult to say anything definitely.
-I was greatly impressed.
-He is tasteless.
-I like it/ I don’t like it at all.
-I enjoy…/ I’m fond of…
-Do you like jazz? - I’m crazy about…
-It’s OK./ funny/ good/ great/ wonderful.
-I like neither…nor…/I don’t like it either.
-That’s right/ wrong!/ It’s not right!/ Right!
-In my opinion…/ That’s my opinion.
-What’s your idea about…?- I’m sure about it.
-That’s right! /Right!
-It’s not right! /It’s wrong!

-I need/I should/ ought to…
-I wish I lived in a big city.

-I’m so/ very/ extremely happy/ glad/ delighted!
-I feel so excited! / greatly impressed.
-I am/got (so) angry/ furious at…/a little annoyed
-Don’t be/ get angry at…
-It’s so selfish/boring!
-I doubt about it/ I’m not (quite) sure.
-May be/Perhaps/ It seemed to me…
-I wonder/ suppose…/ hope so!
-Who knows? No doubt!
-He could/ might/ must have…
-as far as I know…
-I’m hopeful.
-Sorry, to hear that/ I’m so sorry.
-It makes me feel so sad/ I feel very sad about it.
-What a pity! If only I’d been there.
-I greatly/sincerely regret what I said.
-I’m so frightened./ I’m afraid of…
-I’m so scared.
-I am panicking.
-She/He was trembling/ shaking all over with fear.
-Really?! I can’t believe it/ Why?
-How/ very/ so strange!
-I’m so much surprised!
-Is that so?
-I like doing/ I’m fond of/ I’m interested in…
-I’m good at…/ I’m keen on…
-I feel like…
-I don’t mind/ Nothing special.
-Who cares? / I don’t care.
-I’m not interested in…
-It makes no difference.
-As you like.
-I’m sleepy/ tired/ hungry/ thirsty/ full/ hot/ cold.
-I’m sick/ miserable/lonely.
-I feel happy/ sad/lonely.
32

1.7. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო

ქრონოლოგია

სიხშირე

ხანგრძლივობა

სიჩქარე

1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა

მიმართულება

1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/
აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/
შედეგი/პირობითობა/მიზანი
1.11. ინტერაქცია საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები /
მოსწავლის
მიმართვები

-It’s morning/ afternoon/ evening/ night now.
-In the morning/ afternoon/ evening/ At night.
-In the first/second half of the day.
-What time is it/ What’s the time?
-It’s 5 o’clock/ 5 to 6/ 5 thirty.
-What’s the date today?- It’s May 1, 2008.
-What day is it today- It’s Monday.
- Then/ After/ Before that…/ Now…then…
-First… then…/ At first… Firstly/ Secondly…
-Next month/ year…
-I often/ sometimes/ usually/ always regularly/ generally/ never/
-From time to time/ Again/On and /off
-Once more….
-Once a week/ twice a year/ three times a day/ per day.
-How long does it take you to…?
-It takes me 20 minutes to…
-During the lesson…
-Forever/ All day long…/ All night.
-I don’t like driving fast/ slowly.
-The car stopped too suddenly and turned too quickly.
-Hurry up! We are late/ You are as slow as…
-He usually drives fast but carefully.
-On the left/ on the right/ next to/ in the middle…
-It’s here/ there…/ in front of/ behind the… At the top/ the
bottom…/ Above/ below…
-On the ground/ first floor…
-Tell me please how I can get to..?
-Go straight ahead/ turn left/ right…
-Which way? - This way, please!

-May/ Can I borrow your pencil?
-Will you allow me…? Do you mind…?
-You must obey…/ You ought to listen to the instruction.
-He can’t speak German, so he can’t understand me.
-He felt sick, that’s why he lost the game.
-He hurt his leg because he slipped on the wet floor.
-He is learning English to/in order to find a good/well-paid job

-I want you all to attend the meeting tomorrow.
-Let’s move on to the next point.
-As we are short of time…
-Take a while before you get familiar with the instructions.
-You’ll have several assignments.
-You don’t have to rush.
-You needn’t rush.
-No rush!
-Take your time.
-If I fail the test will I have to take it again?
-Can I use the dictionary?
-I need to be at the doctor’s office at ten, can I go?
-Am I right?
-Can you explain it again, please?
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2. ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა

დახასიათება
ტანსაცმელი/აქსესუარები
ჰიგიენა
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა
შეფასება/ემოციური რეაქციები
პროფესია/ხელობა
2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები
ტელეფონით სარგებლობა
დასვენება/გართობა/სპორტი
მგზავრობა/გადაადგილება
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)
ოჯახი/ნათესავები
ეროვნება/წარმომავლობა
დედამიწა/გეოგრაფიული
დასახელებები
ბუნება/ბუნების მოვლენები

მაგალითები
დონე - სIII, სIV
forehead; cheek; chin; wrist; palm; nail; neck; bone; finger, tongue;
toes; back; ankles; skin; eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder;
lungs; liver; scull; knee; stomach; blood;
appearance; slim; thin / long fingers; fat; pale; lovely; plump; dark /
straight / curly / wavy/fuzzy hair; blond plaited hair; handsome;
dimpled chin; freckled face; bearded; mustached; masked; bald;
wrinkled
polite; bright; honest; nervous; evil; curious; shy; wise; mean;
greedy; cross; powerful; sociable; patient / impatient; responsible;
practical; witty; perfect, honey-tongued, gentle, good-humored;
raincoat; pullover; jacket; suit; pants; tights; slippers; trainers; ring;
sneakers; scarf; mittens; handbag; umbrella; brooch; gloves; skirt;
nightgown; underwear;
shampoo; comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel; tooth paste /
brush; shaving; vanishing / hand cream; hair / body care; perfume;
make up; toilet paper;
medicine; cough; sneeze; ill; appointment; doctor; injection; sharp
pain; pills; prescription; surgery;
cry; laugh; hate; feel; smile; love; be/get angry; get pleasure; like; be
astonished; amazing; tremble; wonder;
architect; attendant; movie star; policeman / woman; lawyer;
detective; plumber; journalist; artist; carpenter; explorer;
technician; mechanic
recognize; realize; discuss; debate; identify; recall; make a speech/
presentation / report; reveal; evaluate; assess; assert;
dial; hold on; press the button; use the calling card; to make a call /
disconnect; answer the phone machine;
rest; play cards; go swimming / dancing ; knit; ride a bicycle/ bike
horse; take a voyage travel; play games.
pack / unpack; carry ; take a visa ; travel abroad ; to leave for ; miss /
catch the train ; check in / up ; fasten; unfasten ; to see off; cancel;
go on foot / horseback; fly; hitchhike; gallop; sail; land.
Ms./ Mrs./ Miss...; child; man; woman; guest; person; baby; people;
toddler; fellow queen; king; prince; princess; crowd; partner;
teenager; lady; gentleman; traveler; visitor; host; male / female; the
old / young.
grandson / daughter / children; family; twins; cousin; aunt; uncle;
niece; nephew; parents; wife; an only son / daughter; child; close /
distant relatives; an adopted child; husband; step mother...
Georgian; Irish; from Spain / Australia; African by origin; European;
Native American.
land; island; Europe; America; country; Georgia; Tbilisi; Great Britain;
London; the USA, Washington D.C.; state; the Thames; capital;
continent; bay; gulf; the Atlantic Ocean; the Black Sea.
sky; sun; moon; stars; cloud; hill; mountain; wood; forest; weather;
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(ამინდი)
ქალაქი

სოფელი
საცხოვრებელი ადგილი
ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები
განათლება
სურსათი
კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი
ტრანსპორტი/პერსონალი
კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი
ფოსტა/პერსონალი
ტელეფონი
საკომუნიკაციო საშუალებები
2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია
ინტერნეტი
2.5. ორიენტირები
დრო

წელიწადის დროები
თვეები
კვირის დღეები
დღე/ღამე
ქრონოლოგია

field; plant; sea; lake; shells / stone; air; water; nature; rock; ocean;
pond;.. beach; climate; mine; cave; galaxy; lagoon;
motorway suburb; sidewalk; traffic jam; airport; railway station;
shop-windows; car park; crossing; avenue; square; rush hour;
district; monument; cemetery; parking lot; downtown; Police
Station; highway; sightseeing;
countryside; vegetable garden; orchard; farm; stable; well; gate;
fence; fire-place; vine-yard; mill; harvest; path; stream; vintage;
house; flat; attic; lift / elevator; chamber; closet; urban / rural area;
camp; hut; floor / storey; villa; inn; rancho; detached, semidetached;
terrace;
furniture; bed-cover; cooker; kettle; sink / bath / tub; broom; iron;
coffee grinder; fridge; mixer; cot; couch; houseware goods; plug;
aquarium; lamp; bulb; stove; rope.
primary / elementary/ secondary / high school; institute; schedule;
university; a preparatory school; scientist; skills; material; academy;
educators; didactic; literacy.
rice; spaghetti; egg; mineral / fizzy water; coke; jam; jelly;
marmalade; cookies; apples; tomatoes; flour; ingredients; fruit;
juice; veal; mutton; cheese; vanilla ice-cream.
cafe; McDonalds; menu; meals; dish; supper; dessert; recipe; cook;
chips; sandwich; hamburger; steak; pizza; Christmas pudding; roll;
soup; fast food; coffee-house.
vehicle; railway; air plane; boat; pilot; bus stop; lorry; traveler;
driver; railway; airport; cab; on board the ship / plane; railroad;
carriage; platform, compartment.
cinema; cartoon film; theatre; actor; actress; puppet show; stage;
circus; clown; acrobat; museum; guide; match; swimming pool; ring;
tennis court; film director / producer; screen; audience; judo.
stamp; envelope; postman; letter / mail-box; post office; postcard;
mail/air mail; address; parcel;
phone; mobile / cell phone; receiver; phone-card; local /
international / emergency call; telephone box /book; phone card;
message; call / phone box; phone booth / book; dial number;
phone / telephone; mobile / cell phone call / ring / number; phonecard; receiver; phone box / booth; phonebook; fax; fax machine; email.
source of information; channel; advertisement; commercial; CNN;
BBC; weather forecast; documentary; telecommunication system;
program; censorship /control; Show programmes/quiz hows;
means of communication; e-mail/web address; internet; database;
network; CD-Rom; disc; hard disc /drive; hacker; virus scan;
download; information; spell check; technology.
time; watch; clock; half / quarter of an hour; past / to; calendar;
usually; a.m./ p.m.; last night / week; present; past; century; the
other day; age; just; the whole time; daytime; long time ago;
recently;
seasons; autumn/fall; winter; spring; summer.
months; January; February; March; April; May; June; July; August;
September; October; November; December.
week days; fortnight; Sunday, Monday; Tuesday; Wednesday;
Thursday; Friday; Saturday; weekend.
day; morning; afternoon; noon; evening; midnight; midday; night;
tonight.
first of all; at first; now... then; firstly... secondly; then; before; day
by day; at/in the end.
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სიჩქარე
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ქვეყნის მხარეები
ადგილმდებარეობა
მახასიათებლები
ზომა/ფერი/ფორმა/წონა/
შემადგენლობა
ტემპერატურა
რაოდენობა
რიცხვები

fast; quick / quickly; slow / slowly; speed; frequently;
sometimes; seldom; rarely; often; always; never; from time to
time; occasionally.
forever; from now on; all day long; for a long time.
West; East; North; South; Northern; Southern; Western; North
East; South West, South East; central.
place; space; in two meters'/ miles’ distance; near; far; left; right;
down; up; into; inside; opposite; close; next to.
full; empty; fresh; hard; bitter; modern; delicious; sharp; free;
comfortable; uncomfortable; fashionable; old-fashioned.
round; oval; triangle; figure; narrow; weight; iron; gold; huge; tiny;
jumbo; shiny; flat; deep; square; pound; bronze; velvet / cotton;
shape; heavy; light; milky; kilogram; silk.
high / low temperature; below / above zero; Celsius / Fahrenheit.
Many; much; few; little; numerous; great number of.
odd; even; thousand; million; billion; tenth; twenty-fifth; figures;
two-thirds; two and a half; quarter; addition; multiplication;
division.

3.
გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
თემა
3.1. არსებითი
სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles

3.3. ზედსართავი
სახელი
Adjectives
3.4. რიცხვითი
სახელი
Numerals
3.5.
ნაცვალსახელი
Pronouns

საკითხი
- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი – Proper,
common, abstarct, material, collective;
- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;
- ბრუნვა – Case (-'s, of-phrases);
- რიცხვი – Number (წერსიერი, არაწესიერი ფორმები);
- განსაზღვრული - Definite Article;
- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;
- ნულოვანი - Zero Article;
არტიკლი საკუთარ სახელებთან – Articles with proper nouns;
- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
- ზედსართაული კონსტრუქციები –Adjective constructions (so,
such; enough, too; to+infinitive after adjectives; -ed, -ing adjectives);

- რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
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3.6. ზმნა
Verbs

- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;
- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები – Linking verbs (become, seem, etc.);
- მოდალური ზმნები - Modal Verbs (can, may, must, should, would, ought, need);
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
- უპირო ფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past
participle);
- ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V + ing, V+infinitive,
V+object+infinitive, etc.
დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple),
-Would+Infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past Continuous;
- Future Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Present Perfect Continuous;
- Past Perfect Continuous;

3.7. ზმნიზედა
Adverbs

3.8. წინდებული
Prepositions
3.9. კავშირი
Conjunctions
3.10. ნაწილაკი
Particle
3.11. წინადადება
Sentence types

3.12.
წინადადების
წევრები
Parts of the
sentence
3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა
Direct/indirect
speech
სიტყვა-წარმოება

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;
- დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი,
განუსაზღვრელი – of time, of place, of degree, of manner,
interrogative, indefinite;
- შედარებისხარისხები– Comparison of adverbs (so, enough, too
კონსტრუქციებში);
- ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time,
direction, etc.;
- მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating,
subordinating: and, or, so, but, that, where, when, because, etc.;
- no, not, too, only, almost, hardly, as well as, etc.;
- მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;
- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative,
imperative;
- მარტივი, რთული თანწყობილი, - Simple, compound;
რთული ქვეწყობილი –complex;
(მიმართებითი, დროის, ადგილის, განსაზღვრებითი- relative,
object, of time/place);
პირობითი I, II – Conditional I, II, Wish sentences;
- მთავარი/მეორეხარისხოვანი წევრები – Main/Secondary;
- სიტყვათა წყობა – Word order;

- პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;
- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses.

- სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);
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Wordbuilding
კონსტრუქციები
Constructions

- პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.);
- შედგენილი სიტყვები – Compound words;
- There is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something, get used to,
etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;

განათლება;

ახალგაზრდების
ცხოვრება
(თავისუფალი
დრო,
გართობა,
დასვენება;
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
მონაწილეობა;
ურთიერთობები;
გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);

გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;

შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;

ინგლისურენოვანი
ქვეყნების
დედაქალაქები,
მათი
ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);

ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი
ისტორიული პირები;

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;

ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები
და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

რეგიონალური თავისებურებები;

ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - V, VI (სV, სVI)
პროგრამის შინაარსი
პროგრამის შინაარსი წარმოადგენს იმ ენობრივი მასალისა და სოციოკულტურული
თემატიკის
ჩამონათვალს,
რომელიც
გამოიყენება
სტანდარტში
დადგენილი
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასავითარებლად. ჩამონათვალი ვერ იქნება ვერც
ამომწურავი და ვერც სავალდებულო. იგი სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია
ჩამონათვალის შეცვლა, გადანაცვლება, შევსება, შემცირება. მთავარია, დასასწავლი
ენობრივი მასალის და კულტურული თემატიკის შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნეს:

სტანდარტში მითითებული საკომუნიკაციო ამოცანები

თანამედროვე ენის ნორმები

ასაკობრივი თავისებურებები და მოზარდის ინტერესთა სფერო
პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
1. სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
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1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება
1.5. საჭიროება/სურვილი/მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.7. დროში ორიენტირება
1.8. სივრცეში ორიენტირება
1.9. ნებართვა/ვალდებულება/აკრძალვა
1.10. ლოგიკური კავშირები
4.

სამეტყველო ფუნქციები

რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა

დამშვიდობება
წარდგენა/გაცნობა
მიმართვა
(თავაზიანი/ფამილარული)
მობოდიშება
მადლობის გადახდა/სათანადო პასუხი

მილოცვა/კეთილი სურვილები
წახალისება/შექება

შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა
შეხვედრის დანიშვნა/
დათანხმება/ უარის თქმა
გაფრთხილება
დამშვიდება/ნუგეში
დაჯავშნა

ინტერაქცია სუფრასთან

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
დონე - სV, სVI
-How are you keeping?
-Is everything O.K.?
-It’s nice to see you again!
-I’d like to say good-bye to you all.
-(I’ll) be seeing you tomorrow/next week, etc.
-Let me introduce you to Ann/Let me present...
-I’m very pleased to meet you.
-I’d like to get acquainted with him.
-Would you mind seeing me off?
-Could you (possibly) do me a favor?
-Sure, I’ll be happy to...
-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.
-I’m afraid I can’t.
-Did I do anything wrong?/Forget it!
-Thanks a lot!/Million thanks!
-I’m very grateful / thankful (to you).
-My pleasure / Never mind!
-That’s so kind / nice of you.
-Good luck with the interview!
-Congratulations and the best wishes
-Safe journey!/Have a nice day /journey /trip!
-I like that!/That was nice / clever!
-Good / Excellent work /job!
-That’s exactly the point!
-Not bad!/That’s it!
-Don’t you think we could...?
-We invite you to our housewarming party.
-I’d love to come but I’m busy.
-What about Monday? -Monday is / will be fine.
-Will you come?
-No, I’m afraid I’ll be busy by that time.
-You’ll be fined if you park here.
-Why didn’t you warn them about it?
-Don’t bother about it!/You needn’t worry about it.
-You’ll be fine. Just don’t panic!
-Let’s book the ticket.
-Can I order the tickets for two?
-I’m sorry, this seat is reserved.
-I’ve already made a reservation…
-sorry, I want to cancel the reservation.
-Dinner is/served/ready.
-What a delicious meal!
-What did you order?
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ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში

ინტერაქცია
მგზავრობისას
მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)/CV, სამოტივაციო წერილი
პოზიციის გამოხატვა/სხვისი აზრის
გაზიარება ან უარყოფა

შეფასება

აზრის კითხვა/რჩევის
მიცემა
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /ოჯახი
ეროვნება / წარმომავლობა/მოქალაქეობა

პროფესია/ ხელობა
ამინდი
1.3. აღწერა / დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის ჩაცმულობა
ადამიანის დახასიათება
სურვილი/ საჭიროება/ მოთხოვნილება
1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნება
აზრის/შთაბეჭდილების/ პოზიციის
გამოხატვა

-No, thanks really.
-I’m on a diet/ I’m fasting. I’m a vegetarian.
-Could you show me the...?
-I’m just looking round / for...
-It suits you.
-She looks awful / pretty / lovely/gorgeous in this blue dress.
-I took the wrong train.
-What time is the train to ...?/Which platform?
-How often do the buses run?
-When is your flight?/ When will the plane land / take off?
-I’m looking forward to seeing you soon.
-It was great to get your letter.
-All the best.../Love / Love from.../Lots of love...
-Yours / Sincerely / Sincerely yours...
-I know for sure.
-Don’t argue about this!
-What I suggest as a solution is...
-I strongly believe that...
-Oh, come on.
-Good/ Excellent / Fantastic / Wonderful! / Perfect!
-I appreciate that!
-How extraordinary!
-you’ve made great progress / improvement.
- It’s incredible! It’s gorgeous!
-What’s your idea about…?
-I think you’d better…/ You should… / You’d rather…
-Can / Could you tell me, please…
-I advise you…/ Take my advise!
-Your first / second / middle /family name, please?
-How do you spell it?
-What’s your address? /My zip code is 0160.
-What’s your nationality?
-What is your native country?
-I’m French by origin.
-They are Native Americans.
-My parents want me to become a computer-programmer.
-I would like to be an airline pilot.
-The climate is dry in...
-The forecast for tomorrow isn’t good.
-The weather is very changeable / mild here.
-Is this picture of you as a baby?
-Why don’t you wear make up?
-I like your fur coat, Helen. -That suits you marvelously!
-I saw a beautiful dress on sale at the store.
-He is a sleepy-head. He often oversleeps.
-She has got a charming personality.
-She always treats everybody with respect.
-I’m looking forward to...
-It’s necessary / unnecessary!/No necessity...
-I’d love to...
-She was dressed elegantly in a good taste.
-1 love /favour/ adore / worship it.
-Tastes differ.
-I’d probably...
-It sounds quite likely / true / fine / wonderful.
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-I doubt about it.
1.5. საჭიროება/მოთხოვნილება
სურვილი
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება
1.6. გრძნობები/ემოციური
რეაქციები
სიხარული/კმაყოფილება
უკმაყოფილება/
გაბრაზება/გაღიზიანება
ეჭვი/ვარაუდი

გაკვირვება/ინტერესი
/ინდიფერენტულობა

1.7. დროში ორიენტირება
დროში ლოკალიზება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/ თარიღი/
წელიწადის დრო
ქრონოლოგია
სიხშირე
ხანგრძლივობა
1.8. სივრცეში ორიენტირება
ადგილმდებარეობა
მიმართულება
1.9. ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა
-ნებართვა/ ვალდებულება/ აკრძალვა

1.10. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი

-You need to take this course.
-What do you want me to do?
-He made me ...

-I could not even think about it.
-Really? I can’t believe it!
-All these made me...
-She was so disappointed/What a shame!
-You always try to find some excuse!
-I doubt about it/suppose/wonder...
-Maybe/ Perhaps...
-Are you sure? I’m not (quite) sure.
-Who knows?
-What a surprise! /Oh, come on!
-You must be joking? /Very strange indeed!
-I don’t mind/ Nothing special.
-Who cares? / I don’t care.
-I’m not interested in…
-It makes no difference.
-As you like.
-Which season do you like best? /I like winter / spring...
-Not long / Long ago.../Next spring/By the end of
-From beginning to end...
-In / at the end/Last / At last.../Finally.../Lately / Lastly...
-How often? /Every now and then / Every other day /week.
-Hardly ever...
-For a long time/ since...
-The whole day / night evening.../All the year round...
-How far / near is the train station from here?
-The escalator is over there.
-Where is the car park? It’s on the opposite side.
-Do you know how to get to...? /Is this way to...?
-If you want to cross the road use the footpath.
-Don’t feed the animals in the zoo!/Fire exit. Danger!
-No smoking! / No entry!
-Cross now! / Look left! /Keep off the grass!
-One can’t park here.
-Be careful! /You’ll get hurt/Don’t get lost!
-If I have much money I’ll...
-The car was too expensive for him to buy.
-If I didn’t like my job I’d give it up.
-The faster was the wind, the louder was the noise.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
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2.5. დღესასწაულები და ზეიმები
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
დახასიათება
ტანსაცმელი/აქსესუარები
ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა

შეფასება/ემოციური რეაქციები
პროფესია/ხელობა
2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები
დასვენება/გართობა/სპორტი
საფინანსო ოპერაციები
საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)
საცხოვრებელი ადგილი
საზოგადოება/სახელმწიფო

დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები
ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)
საცხოვრებელი ადგილი
ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები
განათლება
სავაჭრო ობიექტები

მაგალითები
დონე - სV, სVI
brain; spinal cord; throat; windpipe, muscle; intestines; vein;
artery; kidney; bladder.
reserved; romantic; selfish; sensible; sociable; sensitive;
sympathetic; likeable; moody; outgoing; reckless; reliable;
careless; ambitious; cheerful; easy-going; obnoxious;
undershirt; socks; shoes; cloak; glasses; swimming-suit; belt;
bracelet; chain; earrings; sweatshirt; sandal; cardigan; uniform;
flannel shirt;
disease; patient; dentist; injured; fever; sick; virus; blood test /
pressure; ambulance; healthy; pulse; infection; wound; broken
bone; bruise, burn; eye; drops; capsule; pneumonia; mumps;
measles;
sob; get cross / excited; be surprised; shout; weep; get upset;
stand something; suffer; feel pity.
accountant; civil servant; priest; receptionist; sailor; soldier;
pharmacist; travel agent; tailor; optician; florist; butcher;
electrician; housekeeper.
comprehend; research; comment; fail; combine; transfer;
predict; criticize; interpret; qualify.
watch gardening program; gamble; long walk tours; race; take
photos; baseball; Soccer; golf; volleyball; windsurfing; scuba
diving; archery; fencing; bowling.
exchange money; pay bill; pay dividends; put money into a bank
/ account; pay cash by credit card / to cash a cheque;
vote; debate; violate/protect; pay taxes; participate; protest;
develop; promote; charge; justify; discriminate; join; choose;
support; elect; volunteer; respect; give a speech; obey the law;
population; change / growth; inhabitants; the old; pension;
career; future plan; life; dream; beginning; end; ambition;
progress; success; achievement; job occupation; the youth.
residence; campus; dormitory; accommodation; lodge; lodging;
rent; Essential service; water; electricity; rooms to let;
detached/semi detached/terraced house.
democracy; Royal; President; Monarchy; Mayor; Republic;
Parliament; kingdom; citizen; constitution; law; revolution; flag;
EU; refugee; hostage; government; public; MP; society; politics;
problem; embassy; consul; electoral system.
territory; peninsular; mainland; South /North Pole; jungle; plain;
border; port; harbor; Sahara; Arctic; population; deserts;
mountain ranges; Bays; Amazon rainforest; Mount Everest.
solar system; flood; disaster; fauna; waterfall; axis; meadow;
desert; coal; pole; wildlife; tsunami; avalanche; volcano;
hurricane; thunderstorm; thunder and lightning.
block of apartments; hotel; landlord; maid; skyscraper;
residence; cabin; estate; campus; terrace; motel; rent; hostel.
cash book; screwdriver; electric heater; kitchen equipment;
garbage bin / can; cork-screw; toaster; oven; dishwashing liquid;
can/bottle opener; blender; dish towel.
pedagogical; exam; diploma of achievement; Education
Department; score; faculty; tutor; mentor; certificate; award;
licence; international Olympiad /conference; competition.
supermarket; book-store; clothes store; cash desk; newspaper;
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(პერსონალი/ინვენტარი)
მომსახურეობის ობიექტები
პერსონალი
სურსათი
კვება/კვების ობიექტები/კერძები/
პერსონალი
ტრანსპორტი/პერსონალი
კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი
ფოსტა/პერსონალი
ბანკი/პერსონალი

დასვენება/არდადეგები/
მოგზაურობა
2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია

line; check; customer; counter; scales; stationery; bookstall;
grocery; mall; musical shop; druggist;
parking garage, drugstore, bakery, lobby.
Pumpkin; chicken; pork; whisky; wine; soft / alcohol drink;
champagne; ham; yogurt; seafood; chops; pizza; bacon; toast;
salad dressing; mustard.
vacant table; healthy /junk food; pancakes; delicious food;
restaurant; waiter / waitress; night bar; refreshments; wine; hot
/cold cereal with milk; fresh / frozen food.
passenger; porter; journey; ship; sailor; captain; baggage; van;
yacht; truck; tram; conductor; air-liner; waiting room; ticket
collector; helicopter.
world cup; trainer; competitor; stadium; Olympic Games; gold /
silver/bronze medal; concert hall; singer; ballet; first night
performance; spectator; painter / artist; exhibition; sculptor;
telegram form; paper boy; insured letter; postmark; express
mail; special delivery; zip / area code; post / greeting card;
money order; package.
bank; manager; loan; bill; operator; cashier; money; bank
accountant; cash; exchange rate; credit / plastic card; cashmachine; check book; wages; board of directors; rate of exchange;
inflation; short / long term credit; financial operation;
rest area; hotel; page / single /double room; holidays; vacation;
reservation; trip; beach; hiking; tourist discotheque club;
entertainment; relaxation; luxurious hotel;
reporter; announcer; specific information; commentator; screen
version; newsreel; mass media; telecast; logo; Broadcast /
propaganda; talk show; journalist; clip /video; video camera;
world news.
interview; interviewer; press; newspaper; magazine; cover;
disaster, earthquake; comics; front page / headline / latest news;
scientific journal; sensation; robbery; flood; crime;

პრესა
2.5. დღესასწაულები და
ზეიმები
დღესასწაულები და
ზეიმები

celebration; holidays; Halloween; presents; Santa Clause; Christmas carols /tree; festival, Mother’s / Valentine’s; Day; Easter;
color eggs; Thanksgiving; costumes / masks; April Fool’s day; Independence Day; coronation; Christmas day.

3.გრამატიკა
გრამატიკის სწავლება საკომუნიკაციო მიზნებს უნდა მოემსახუროს, ამიტომ სასურველია
მისი კონტექსტში (და არა კონტექსტიდან მოწყვეტილად) სწავლება. არ არის
რეკომენდებული გრამატიკის აღწერით-თეორიული სწავლება, გრამატიკული წესებისა და
ტერმინების ზეპირად დასწავლა. მოსწავლეს საშუალება უნდა მიეცეს დააკვირდეს,
ამოიცნოს, გაიაზროს და კონტექსტში გამოიყენოს გრამატიკული თავისებურებები და
კონსტრუქციები. ამისათვის სასურველია:

ასათვისებელ ენობრივ მასალაზე აგებული დიდაქტიზებული ტექსტების
მეშვეობით გრამატიკული მასალის სახალისო, ადვილად გასაგებ ზეპირ თუ წერილობით
საკომუნიკაციო სიტუაციებში მიწოდება.

მრავალფეროვანი აქტივობებისა და სავარჯიშოების შეთავაზება.
თემა
3.1. არსებითი

საკითხი
- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა, კრებითი – Proper,
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სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles

3.3. ზედსართავი
სახელი
Adjectives

3.4. რიცხვითი
სახელი
Numerals
3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

3.6. ზმნა
Verbs

common, abstarct, material, collective;
- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;
- ბრუნვა – Case, Double Genetive;
- რიცხვი – Number;
-არსებითი სახელის ზმნასთან შეთანხმება რიცხვში – Noun/verb
agreement;
- განსაზღვრული - Definite Article;
- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;
- ნულოვანი - Zero Article;
არტიკლის გამოყენება საკუთარ სახელებთან – The use of articles with proper
nouns;
- ed, -ing adjectives;
- შედარების ხარისხები - Comparison of Adjectives;
- ზედსართაული კონსტრუქციები –Adjective constructions (so, such;
enough, too; to+infinitive after adjectives);
-ზედსართავ სახელთა თანმიმდევრობა – Order of adjectives;
რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
fractional, decimal;
- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი- Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;
- წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
- სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
- მაერთი ზმნები – Linking verbs (be, become, seem, etc.);
- გარდამავალი, გარდაუვალი – Transitive, intrasitive;
- უპიროფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past participle);
- მოდალური ზმნები - Modal Verbs;
- ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V+ing, V+infinitive, V+object+infinitive
- ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future;
-Would+infinitive (Future in the Past);
- Present, Past, Future Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Future Perfect;
- Present, Past Perfect Continuous;
დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past Perfect;
- Future Perfect;
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3.7. ზმნიზედა
Adverbs

- დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი, განუსაზღვრელი – of
time, of place, of degree, of manner, interrogative, indefinite;
- შედარების ხარისხები– Comparison of adverbs
so, enough, too constructions;

3.8. წინდებული
Prepositions
3.9. კავშირი
Conjunctions
3.10. ნაწილაკი
Particle
3.11. წინადადება
Sentence types

-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time, direction, etc.;

3.12.
წინადადების
წევრები
Parts of the sentence
3.13. პირდაპირი
და ირიბი თქმა
Direct/indirect
speech
სიტყვა-წარმოება
Wordbuilding
კონსტრუქ-ციები
Constructions

-მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating: and, or, so, but,
that, where, when, because, as soon as, if, etc.;
-no, not, too, only, almost etc.;
- მტკიცებითი, კითხვითი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative, negative;
- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative, imperative;
- მარტივი, რთული თანწყობილი,რთული ქვეწყობილი- Simple, compound,
complex (relative, of time/place);
- პირობითი I, II – Conditional I, II, Wish sentences;
- მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;
- სიტყვათა წყობა – Word order;
- პირდაპირი და ირიბით ქმა – Direct/indirect speech;
- დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;
Indirect questions (Can you tell me where he. . . ?);
-სუფიქსები – Suffxies (-y, -er, -able, ly);
-პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;
-there is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something, etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;

განათლება;

ახალგაზრდების
ცხოვრება
(თავისუფალი
დრო,
გართობა,
დასვენება;
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
მონაწილეობა;
ურთიეთობები;
გატაცებები;
ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები და სხვა);

ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);

გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;

შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;

ინგლისურენოვანი
ქვეყნების
დედაქალაქები,
მათი
ისტორია,
ღირსშესანიშნაობები;

ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორსტმენი);

ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი
ისტორიული პირები;

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;

ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები
და ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

რეგიონალური თავისებურებები;

ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
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თავი XXX
საბაზო-საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის პროგრამის შინაარსი
დონე - VII, VIII (სVII, სVIII)
სარეკომენდაციო შინაარსი
პანორამა
1. სამეტყველო ფუნქციები
2. ლექსიკა
3. გრამატიკა
4. სოციოკულტურა და კულტურა
1.
სამეტყველო ფუნქციები
1.1. სოციალური ურთიერთობები
1.2. ინფორმაციის გაცვლა
1.3. აღწერა/დახასიათება
1.4. გემოვნება/შეფასება
1.5. გრძნობები/ემოციური რეაქციები
1.6. დროში ორიენტირება
1.7. სივრცეში ორიენტირება
1.8. ლოგიკური კავშირები
1.9. მედია
1.10. საბანკო მომსახურება
რუბრიკა
1.1. სოციალური ურთიერთობები
მისალმება/მოკითხვა/ დამშვიდობება

წარდგენა/გაცნობა
მიმართვა
(თავაზიანი/ფამილარული)

მობოდიშება/შეთავაზება

მადლობის გადახდა
წახალისება/შექება
შეთავაზება მიწვევა/
დათანხმება/უარის თქმა

ენობრივი რეალიზაციის ნიმუშები
დონე - სVII, სVIII
-Hello/ Hi
-Good morning/afternoon/evening
-How are you keeping?
-Is everything O.K.? -How are things with you, Bill?
-Hope to see you soon! /later!
-(I’ll) be seeing you tomorrow/next week, etc.
-I’m…Here’s my visit card!
-Nice/Happy to meet you.
-My dear! Darling!
-Is it all right/ OK if…?
-Would you mind seeing me off?
-Could you (possibly) do me a favour?
-I’m really/terribly sorry about that.
-Please, forgive me/Sorry, that was my fault.
-I do apologize!
-Thank you! /Thank you very much! / ever so much!
-I’m very grateful / thankful (to you).
-That’s so kind / nice of you.
-Excellent! / Super! / Great!/ Fine!/ Right!/
-That’s (quite) a good idea.
-What can I do for you?
-Don’t you think we could...?
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გაფრთხილება

დამშვიდება
ინტერაქცია სავაჭრო ობიექტებში
ინტერაქცია
მგზავრობისას

მიმოწერა
(მიმართვის/ გამომშვიდობების
კლიშეები)
პოზიციის გამოხატვა/დასაბუთება

1.2. ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემების შესახებ სახელი/
გვარი / ასაკი, მისამართი
/საქმიანობა/დაბადების თარიღი /
ოჯახი
ეროვნება / წარმომავლობა
ამინდი
1.3. აღწერა/დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა
ადამიანის დახასიათება
1.4. გემოვნება/ შეფასება
გემოვნების გამოხატვა

მოწონება/ არ მოწონება /აზრის/
შთაბეჭდილების/ პოზიციის გამოხატვა
საჭიროება/სურვილი/
მოთხოვნილება

-Sorry, but I’m busy.
-May I suggest / offer...?/It’s my pleasure to...
-If I were you...
-Attention please!
-Be careful not to fall over!
-Watch out!
-Take it easy! / Cheer up!
-Don’t bother about it!
-You needn’t worry about it.
-Would you like to try these jeans on?
-Sure, the changing rooms are over there.
-I’m just looking round / for...
-You can keep the change. / it’s a tour tip.
-Could you tell me where to get off?
- When will the plane land / take off?
-I have to check in / out.
-What’s the flight number?
-I am writing to you because.../I’d like to inform you/to let you
know…
-I’m sorry, I haven’t written for a long time...
-I’d like to say that…/ That’s a good point.
-In my opinion/ To my mind…
-What I suggest as a solution is...
-I strongly believe that...
-Your first / second / middle /family name, please?
-How do you spell it?
-What’s your address? /My zip code is 0160.
-Where are you from? I’m from Europe.
-Where does he come from? She/he is/ comes from…
-I’m French by origin.
-The weather is very changeable / mild here.
-Let’s hope it keeps fine for the weekend.
-She is beautiful/ pretty/ nice/ ugly/ tall/ short/ slim…
-You looked quite cute then.
-She has got a charming personality.
-She always treats everybody with respect.
-It’s difficult to say anything definitely.
-He is tasteless.
-She was dressed elegantly in a good taste.
-I favour /love / adore / worship / it.
-I’m crazy about…
-I like neither…nor…/I don’t like it either.
-I think so/ the opposite/we’d better...
-I agree / quite agree / disagree / don’t agree.
-I wish…/I’m willing to…
-I would recommend…
-What do you want me to do?
-He made me ...

1.5. გრძნობების/ემოციური რეაქციების
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გამოხატვა
სიხარული/აღტაცება
უკმაყოფილება/გაბრაზება
/გაღიზიანება
ეჭვი /ვარაუდი
გაკვირვება

ინდიფერენტულობა

1.6. დროში ორიენტირება
დროში განთავსება
(საათი/ დღე-ღამის მონაკვეთი/
თარიღი/ წელიწადის დრო, ეპოქა
ქრონოლოგია

სიხშირე

ხანგრძლივობა

1.7. სივრცეში ოროენტირება
ადგილმდებარეობა
მიმართულება

1.8. ლოგიკური კავშირები
მიზეზი/ შედეგი/პირობითობა/მიზანი
1.9 მედია
ტელეფონი/ინერნეტი/ მობილური

-I could not even think about it.
-All these made me...
-I expected better/rather poor!
-She was so disappointed/What a shame!
-It could be worse!
-Perhaps...
-It seemed to me...
-He could / might / must be...
-I’m so much surprised!
-What a surprise!
-Very strange indeed!
-I don’t mind.
-Who cares? / I don’t care.
-I’m not interested in…
-It makes no difference.
-It does not matter.
-Which season do you like best?/I like winter / spring...
-Not long / Long ago.../Next spring/By the end of
-In those days/ a couple of days/a fortnight /a week
-At the same time.
- Then/ After/ before that…/ now…then…
-At first… Firstly/ secondly…
-On the following day.
-Once more….
-Once a week/ twice a year/ three times a day/ per day.
-Every now and then.
-Hardly ever...
-Forever/ All day long…/ all night.
-While reading...
-All the year round...
-In front of/ behind the… At the top.
-How far / near is...?
-It’s on the opposite side.
-Go straight ahead/ turn left/ right…
-Which way? - This way, please!
-Do you know how to get to...?/Is this way to...?
-S/he came here to / in order to learn English.
-The faster was the wind, the louder was the noise.
-He is so careful that he never makes mistakes.
-Which newspaper has the largest circulation?
-How many channels approximately can you watch?
-There are many channels available.
-I’m putting you through.
-Who is calling, please.
-You could just try surfing the web.
-I belong to a great chat forum.
-I downloaded a good program from the Internet.

1.10. საბანკო მომსახურება
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ინტერაქცია ბანკში/ბანკომატი

-How do you want to pay? – (in) cash/by cheque, by credit card.
-What currencies are used in Japan, India......?
-If the bank lends you money, you have a bank loan.
-Income tax; wages and salaries.
-In a bank you usually have a current account.
-Pension age raised;
-Wages to be frozen;
-Interest rates down.

2.ლექსიკა
2.1. ინდივიდი
2.2. აქტივობები
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
2.4. მედია
2.5. ორიენტირები
2.6. დღესასწაულები და ზეიმები
რუბრიკა
2.1. ინდივიდი
სხეული
გარეგნობა
დახასიათება
ტანსაცმელი/აქსესუარები
ჰიგიენა

ჯანმრთელობა/ავადმყოფობა
შეფასება/ემოციური რეაქციები
2.2. აქტივობები
აღქმა და
ინტელექტუალური აქტივობები
ტელეფონით/სარგებლობა
რადიო, ტელევიზია
დასვენება/გართობა/სპორტი
მგზავრობა/გადაადგილება
საფინანსო ოპერაცია
საზოგადოებრივი სამოქალაქო
აქტივობები

მაგალითები
დონე - სVII, სVIII
wrist; palm; nail; neck; bone; finger, tongue; toes; back; ankles;
skin; eye-lid; eyebrow; brain; heart; shoulder;
handsome; dimpled chin; freckled face; bearded; mustached;
masked; bald; wrinkled
responsible; practical; witty; perfect, honey -tongued, gentle,
good-humored; tactful; diplomatic; shocked; talkative; tactical;
sneakers; scarf; mittens; nightgown; swimming-suit; belt;
bracelet; chain; earrings; sun- blazer; engagement ring; clip-on
earring; wedding ring;
nail polish, mascara, eye shadow, eyeliner, razor, shampoo;
comb; sponge; hair brush; soap; towel; gel; tooth paste /
brush; vanishing / hand cream; hair / body care; perfume;
make up; toilet paper;
pressure; ambulance; healthy; pulse; infection; symptom;
wound; sharp pain; pills; prescription; soar throat; infection;
symptom;
be astonished; amazing; tremble; wonder; sob; shout; weep;
be conscious of; estimate; clarify; analyze; research;
comment; fail; combine; transfer; predict; criticize; interpret;
qualify;
dial; hold on; press the button; use the calling card; to make a
call / disconnect; answer the phone machine;
take part in, hold first (second, etc) place (in), rest; play cards;
go swimming / dancing; knit; ride a bicycle/ bike horse; take a
voyage travel; play games; watch gardening program; gamble;
take off, travel by train, plain, air travel over the world, go on a
trip, journey, start on a trip, from start to finish, arrive in/at,
fasten; unfasten; to see off; hitchhike; gallop;
put money into a bank / account.; pay cash by credit card / to
cash a cheque;
be involved in volunteer activities; keep the peace; become a
member of a political party / charity organization; lobby;
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protect;
2.3. ინდივიდის გარემოცვა
ადამიანი
(ცხოვრების ეტაპები)
საზოგადოება/სახელმწიფო
დედამიწა/გეოგრაფიული დასახელებები

ბუნება/ბუნების მოვლენები
(ამინდი)
ქალაქი
საცხოვრებელი ადგილი

ავეჯი/საყოფაცხოვრებო ნივთები

განათლება
სავაჭრო ობიექტები
(პერსონალი/ინვენტარი)
სურსათი

ტრანსპორტი/პერსონალი
კულტურის/სპორტის
ობიექტები/პერსონალი
ბანკი/პერსონალი
დასვენება/ არდადეგები/მოგზაურობა
2.4. მედია
რადიო/ტელევიზია

პრესა

visitor; host; male / female; the old / young; population;
change / growth; inhabitants; the old; ambition;
The Houses of Parliament; society; Whitehall, Downing street,
Constitutional monarchy, legislative/executive body, political
parties.
capital; continent; gulf; the Atlantic Ocean; the Black Sea.
territory; peninsular; mainland; South /North Pole; jungle;
plain; border; port; harbor; shoreline; Sahara; Arctic;
population;
natural resources; ecology; minerals; stream; space; flood; disaster; fauna; waterfall; axis; meadow; desert; coal; pole;
wildlife;
avenue; rush hour; district; monument; cemetery; parking lot;
downtown; Police Station; highway; sightseeing;
house; flat; attic; lift / elevator; chamber; closet; urban / rural
area; camp; hut; floor / storey; villa; inn; rancho; block of
apartments; hotel; landlord; maid; skyscraper; residence;
cabin; estate; campus; terrace; motel; rent; hostel.
toaster; oven; dishwashing liquid; can/bottle opener;
blender; dish towel; cash book; dish-washer; computer; airconditioner; electric heater; kitchen equipment; garbage bin /
can; cork-screw;
Elementary / higher / secondary / compulsory education, tree
education end in failure = meet with failure graduation paper.
diploma of achievement; certificate;
stationery; bookstall; grocery; mall; musical shop; druggist;
drug store; queue; booking-office; bill; label; shop keeper;
price; shopping centre; parking garage, drugstore, bakery,
lobby.
ingredients; mutton; cheese; pumpkin; /alcohol drink;
champagne; ham; yogurt; custard, high tea, bacon, sweet
dish, Seafood, chops, pizza, bacon, toast, salad dressing,
mustard.
railroad; carriage; platform, compartment; passenger; yacht;
truck; tram; conductor; air-liner; waiting room; ticket
collector; helicopter.
film director / producer; audience; Olympic Games; gold / silver/bronze medal; concert hall; musician; composer; ballet;
first night performance;
salary; broker; borrower; investment; make profit; income tax;
inflation; short / long term credit; national / foreign currency.
tourist attraction; tourist information centre / agency; route;
discotheque club; entertainment; relaxation; luxurious hotel;
travel agent;
telecommunication system; censorship /control; announcer;
specific information; screen version; newsreel; telecast;
Broadcast / world news; put on, put through, turn on/off turn
over; breaaking news;
important news, amusement section, business page,
interview; interviewer; press; / headline copy editor;
columnist; print; editor; multimedia; issue; bestseller;
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sensational news.
2.5. ორიენტირები
დრო

calendar; usually; a.m./ p.m.; past; century; the other day;
age; just; the whole time; period; daytime; while; long time
ago; recently; suddenly.

2.6. დღესასწაულები და ზეიმები
დღესასწაულები და ზეიმები

congratulations; decorations; Thanksgiving; costumes /
masks; carnival; occasion; habit; Independence Day;
coronation; Royal tradition; inauguration; souvenirs; custom;
cultural diversity; memorial day.

3.გრამატიკა
თემა
3.1. არსებითი სახელი
Nouns

3.2. არტიკლი
Articles
3.3. ზედსართავი სახელი
Adjectives
3.4. რიცხვითი სახელი
Numerals
3.5. ნაცვალსახელი
Pronouns

3.6. ზმნა
Verbs

საკითხი
- საკუთარი, საზოგადო, აბსტრაქტული, ნივთიერებათა,
- კრებითი – Proper, common, abstarct, material, collective;
- თვლადი, უთვლადი – Countable, uncountable;
- ბრუნვა – Case, Double Genetive;
- რიცხვი – Number;
- განსაზღვრული - Definite Article;
- განუსაზღვრელი -Indefinite Article;
- ნულოვანი - Zero Article;
- შედარებისხარისხები - Comparison of Adjectives;
- ზედსართავ სახელთა თანმიმდევრობა– Order of adjectives;
-რაოდენობითი, რიგობითი – Cardinal, ordinal;
- პირის – Personal (subject/ objectforms);
- ჩვენებითი – Demonstrative;
- კუთვნილებითი- Possessive;
- კითხვითი - Interrogative;
- განუსაზღვრელობითი - Indefinite;
- უკუქცევითი - Reflexive;
- ემფატური –Emphatic;
- მიმართებითი – Relative;
-წესიერი, არაწესიერი – Regular, irregular;
-სრულმნიშვნელოვანი, დამხმარე - Main, auxiliary;
-მაერთიზმნები – Linking verbs (be, become, seem, etc.);
-გარდამავალი, გარდაუვალი – Transitive, intrasitive;
-უპირო ფორმები – Nonfinite forms (Infinitive, present/past participle);
-მოდალურიზმნები - Modal Verbs;
-მოდალური ზმნების პერფექტული ფორმები – Perfect Modals;
-ზმნური კონსტრუქციები – Verb patterns: V+ing, V+infinitive,
V+object+infinitive
-ფრაზული ზმნები – Phrasal Verbs;
დროის ფორმები მოქმედებით გვარში:
Tense forms - Active Voice:
- Present, Past Simple;
-Will Future (Future Simple);
-Would+infinitive (Future in the Past Simple);
- Present, Past, Future, Continuous; Future in the Past;
- Present, Past, Future Perfect, Future in the Past;
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- Present, Past Perfect Continuous;

3.7. ზმნიზედა
Adverbs
3.8. წინდებული
Prepositions
3.9. კავშირი
Conjunctions
3.10. ნაწილაკი
Particle
3.11. წინადადება
Sentence types

3.12.
წინადადების წევრები
Parts of the sentence
3.13. პირდაპირი და ირიბი
თქმა
Direct/indirect speech

დროის ფორმები ვნებით გვარში:
Tense forms - Passive Voice:
- Present, Past, Future Simple;
- Present, Past Continuous;
- Present, Past, Future Perfect;
ვნებითი გვარის კონსტრუქციები – Passive constructions (It is said. . .
that, have something done-ტიპისა);
-დროის, ადგილის, ხარისხის, ვითარების, კითხვითი,
განუსაზღვრელი – of time, of place, of degree, of manner, interrogative,
indefinite;
-ადგილის, დროის, მიმართულების და ა.შ. – of position, time,
direction, etc.;
-მაკავშირებელი, მაქვემდებარებელი - Coordinating, subordinating:
and, or, so, but, that, where, when, because, as soon as, if, etc.;
-no, not, too, only, almost, even, just, still, as well as, etc.;
- მტკიცებითი, კითხვთი, უარყოფითი – Affirmative, interrogative,
negative;
- თხრობითი, კითხვითი, ბრძანებითი – Declarative, interrogative,
imperative;
- მარტივი, რთული თანწყობილი, რთული ქვეწყობილი- Simple,
compound, complex;
- პირობითი I, II, III – Conditional I, II, III;
-მთავარი/მეორეხარისხოვანი – Main/Secondary;
-პირდაპირი და ირიბი თქმა – Direct/indirect speech;
-დროთა თანმიმდევრობა – Sequence of tenses;
-Indirect questions (Can you tell me where he. . . ?);

სიტყვა-წარმოება
Wordbuilding

-სუფიქსები – Suffixes (-y, -er, -able, ly);
-პრეფიქსები – Prefixes (un-, ir-, im-,etc.) ;

კონსტრუქციები
Constructions

-there is/are, let me, to be going to, used to, make someone do something,
have something done, etc.

4. სოციოკულტურა და კულტურა

ტრადიციები, ზნე-ჩვეულებები;

განათლება;

ახალგაზრდების ცხოვრება (თავისუფალი დრო, გართობა, დასვენება; საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში მონაწილეობა; ურთირეთობები; გატაცებები; ახალგაზრდული პრესა/გადაცემები
და სხვა);

ევროპის კავშირი (ზოგადი ცნობები);

გეოგრაფიული ცნობები ინგლისურენოვანი ქვეყნების შესახებ;

შესასწავლი ქვეყნის პოლიტიკური წყობა, ადმინისტრაციული მოწყობა;

ინგლისურენოვანი ქვეყნების დედაქალაქები, მათი ისტორია, ღირსშესანიშნაობები;

ცნობილი ადამიანები (მეცნიერი, პოლიტიკოსი, სპორტსმენი);
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ისტორია - მნიშვნელოვანი ისტორიული ეპოქები/მოვლენები, ცნობილი ისტორიული
პირები;

ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები;

ლიტერატურა – სხვადასხვა ლიტერატურულ მიმდინარეობათა წარმომადგენლები და
ნაწყვეტები მათი ნაწარმოებებიდან;

რეგიონალური თავისებურებები;

ცნობები ინგლისურ ენოვანი ქვეყნებისა და საქართველოს ურთიერთობებიდან.
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