განსახილველი ვერსია
საბაზო საფეხურის პროგრამა
პირველი უცხოური ენა (ინგლისური)

საბაზო საფეხურის პირველი უცხოური ენის პროგრამა სარეკომენდაციო ხასიათისაა და აჩვენებს
სტანდარტის მოთხოვნათა რეალიზების შესაძლო გზებს. პროგრამა შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:
 წლიური სასწავლო თემების სანიმუშო განაწილება წლების მიხედვით;
 თემატური გეგმის ზოგადი სქემა - იგი აჩვენებს, როგორ უნდა დაიგეგმოს სასწავლო თემები
სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად;
 თემატური გეგმის კონკრეტული ნიმუში (თემისთვის „Natural Disasters”);
 დანართი: თემატური ერთეული „Natural Disasters” - დეტალური დამუშავების ნიმუში;
სასწავლო თემების სანიმუშო განაწილება წლების მიხედვით
ქვემოთ წარმოდგენილი თემების ჩამონათვალი და ცალკეული თემის ფარგლებში შერჩეული
ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს. დასაშვებია თემებისა და
ენობრივი საკითხების შეცვლა, საბაზო საფეხურის ერთი კლასის პროგრამიდან მეორეში
გადანაცვლება, ჩამონათვალის შევსება თუ შემცირება. მთავარია, საბაზო საფეხურზე შერჩეული
თემატიკა პასუხობდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
 ისინი უნდა შეესაბამებოდეს მოსწავლეთა ინტერესებსა და ენობრივ შესაძლებლობლებს;


საბაზო საფეხურის სამივე კლასის თემატიკა მთლიანობაში

უნდა შეესაბამებოდეს საბაზო

საფეხურის სტანდარტის თემატურ ჩარჩოს.
თემები მე-7 კლასისთვის
1. თავისუფალი დრო ( კონცერტი, მუსიკა, კინო, სპორტი, საყვარელი საქმიანობა და სხვ.);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
At the sports club
 ტექსტის ტიპები/Text types: Interview, questionnaire;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (Likes/dislikes):

St. A – What are the sports you like/dislike?
St. B – I like extreme sports;
 გრამატიკა/Grammar: Question formation; Like+noun, Like +infinitive;
 ლექსიკა/Vocabulary: team, join, rowing, athletics, extreme, dangerous;
2. ყოველდღიური ყოფა (დღის რეჟიმი, ყოველდღიური საქმიანობები - ჭამა, ჩაცმა, მეცადინეობა,
სპორტზე/მუსიკაზე სიარული, ტრანსპორტით მგზავრობა, საყიდლებზე წასვლა და სხვ.);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა ტექსტის ტიპები:
Cooking is a great fun
 ტექსტის ტიპები/Text types: recipe, instructions;
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 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (giving instructions):
A - Oh, How delicious! How can I cook such delicious salad?
B - I’ll list the ingredients first and then describe the cooking process.
 გრამატიკა/Grammar: countable/uncountable nouns, quantifiers, plural;
 ლექსიკა/Vocabulary: cook, recipe, cooking book, life skill, cut, slice, stir, ingredients;
3. დღესასწაულები - (მილოცვა, ახალი წელ, შობა, დღესასწაულების კალენდარი - სეზონები და
დღესასწაულები; კერძები, დეკორაციები);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Christmas gift
 ტექსტის ტიპები/Text types: narrative, descriptive, dialogue;
ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (talking about Christmas gifts; asking

for help):
A – Annie, are you free tomorrow?
B – Why? I need to buy a Christmas gift for my sister. Can you come with me?
 გრამატიკა/Grammar: modals – ‘have to’; can/could-expressing request (register-polite/less polite);
 ლექსიკა/Vocabulary: shopping, Christmas gift, free, popular holiday, celebrate;
4. სასკოლო გარემო და სასკოლო საქმიანობა (სკოლის შენობა, სკოლის ეზო, საკუთარი და უცხოელი
თანატოლების გაკვეთილების ცხრილი, სასკოლო საქმიანობები, საყვარელი საგანი, კლასგარეშე
აქტივობები, სასკოლო არდადეგები);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
At the school library
 ტექსტის ტიპები/Text types: announcement, library rules, timetable;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (talking about library rules) :
A - I want to take some books.
B -You can’t take some books. You can take only one at a time.
 გრამატიკა/Grammar: Imperatives; modals: can/can’t, must/mustn’t;
 ლექსიკა/Vocabulary: rules, borrow books, at a time, due date, opening hours;
5. ბუნება და ცხოველები (შინაური და გარეული ცხოველები, ცხოველებზე ზრუნვა);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
A lost pet
 ტექსტის ტიპები/Text types: poster, descriptive, announcement;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (offering help):
 A – Hi, Ben. What’s wrong?
B – Hi, our dog is lost.
A – Oh. No. Let me help you find it.
 გრამატიკა/Grammar: adjectives; Let+obj+verb;
 ლექსიკა/Vocabulary: poster, lost, address, reward, safe return.
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თემები მე-8 კლასისთვის
1. ჩემი მეგობრები (გარეგნობა და ჩაცმულობა, ხასიათი, ჰობი, ინტერესთა სფერო)

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
A text message to my friend
 ტექსტის ტიპები/Text types: text message;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions: (talking about texting):

A – Do you like to text message a lot on your phone?
B – Yeah, I text message a lot.
 გრამატიკა/Grammar: Texting language; Basic punctuation (capitals, full stops); some text message
abbreviations;
 ლექსიკა/Vocabulary: text message, come, meet, cinema, u=you, 2=to, @=at, cu later=see you later,
4u=for you.
2. სასკოლო ცხოვრება (კლასგარეშე აქტივობები, წრეები, კლუბები, სამოქალაქო აქტივობა,
საქველმოქმედო აქციებში მონაწილოება);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Teenage volunteering - community service ideas
 ტექსტის ტიპები/Text types: narrative, descriptive, interview, report;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (talking about teenage volunteering):

A – Have you ever done any volunteer work?
B – Not really, but now I’d like to join the school volunteer project.
 გრამატიკა/Grammar: present perfect/past simple, would like;
ლექსიკა/Vocabulary: volunteering, international programs, community service, charity.
3. დაბადების დღე ( მილოცვა, საჩუქრები, აღნიშვნა);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
An invitation to a birthday party
 ტექსტის ტიპები/Text types: an invitation letter/email, dialogue;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (Wishing a happy birthday):

A – Many happy returns! /Wishing you a wonderful birthday!
B – Thank you so much.
 გრამატიკა/Grammar: Present continuous for future plans and arrangements;
 ლექსიკა/Vocabulary: arranging a birthday party, address, lots of people, lemonade, cakes, please, reply;
4. ჯანმრთელობა (ავად გახდომა, ექიმი, ექიმის გამოძახება, ექიმთან მისვლა, საავადმყოფო, წამალი,
აფთიაქი, გამოჯანმრთელება);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
I don’t feel well
 ტექსტის ტიპები/Text types: dialogue, instructions;
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 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (talking about health problems; giving

advice):
A – What’s wrong, Billy?
B – I don’t feel well. I have a runny nose and a terrible headache.
A – You should go to the doctor.
 გრამატიკა/Grammar: Question formation, modal – “should”
 ლექსიკა/Vocabulary: doctor, medicine, ambulance, chemist, headache.
5. ზაფხულის არდადეგები (დასასვენებელი ადგილები, აქტივობები, ზღვა, მთა, სოფელი, ამინდი).

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Wildlife holidays
 ტექსტის ტიპები/Text types: narrative, descriptive;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (talking about adventure travel;

expressing feelings):
A – What was your most unforgettable holiday adventure?
B – The trip to Europe. It was wonderful.
 გრამატიკა/Grammar: narrative tenses (past simple/continuous/perfect);
 ლექსიკა/Vocabulary: holiday, adventure, wildlife, tour, Asia, nature, safari;
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თემები მე-9 კლასისთვის
1. ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მავნე ჩვევები (სპორტი, გაწონასწორებული/ჯანსაღი კვება, ჰიგიენა);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Sleeping problems
 ტექსტის ტიპები/Text types: radio program interview;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (giving recommendations):

A – Do you manage to sleep as much as you need? If not, why?
B – No, I don’t because I play video games before going to bed.
A – I recommend you not to do that for an hour before you go to sleep.
 გრამატიკა/Grammar: imperatives/negative form; modals – ‘should, ought’
 ლექსიკა/Vocabulary: useful advice, important, doctor, tips, studio, host, recommendation;
2. მოგზაურობა და ტურიზმი (მოგზაურობის დაგეგმვა, სამოგზაურო აღჭურვილობა, მგზავრობა
მატარებლით/თვითმფრინავით/გემით, სადგური, აეროპორტი, ღირსშესანიშნაობები, ექსკურსია,
ტურისტული სააგენტოები);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Travel guide
 ტექსტის ტიპები/Text types: brochure, guide, annotation, dialogue;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions: (Planning vocation):

A – Do you have any plans for your vacation?
B - I’d like to visit the most popular places in the UK.
 გრამატიკა/Grammar: ‘Would+infinitive’ with unreal meaning;
 ლექსიკა/Vocabulary: landmarks, view, fascinating, museum, exciting places.
3. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა (ბუნების დაცვა, გარემოს დაბინძურება, ნაკრძალები, ბუნებრივი
კატასტროფები, სამაშველო სამსახური, პოლიცია);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Natural disasters
 ტექსტის ტიპები/Text types:
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (Giving advice/warning)
A – You’d better follow the safety rules;
B – I never leave my home during hurricane.
 გრამატიკა/Grammar: Conditional I;
 ლექსიკა/Vocabulary: Natural Disaster risk zone, tornado, earthquake, ocean surface, storm;
4. ინგლისურენოვანი ქვეყნები (ეროვნული დღესასწაულები, კულტურულ-ისტორიული ცნობები,
საერთაშორისო ორგანიზაციები);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
England four different countries
 ტექსტის ტიპები/Text types: encyclopedia article, narrative/descriptive;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (showing interest):

A – Have you read the article about the UK?
B – Yes, that’s interesting.
 გრამატიკა/Grammar: Present simple;
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 ლექსიკა/Vocabulary: Houses of Parliament, culture, heritage, Queen, flag, symbols.
5. პროფესიული ორიენტაცია (პროფესიები, ხელობები, საქმიანობები, სხვადასხვა პროფესიის
ცნობილი წარმომადგენლები, პროფესიული სასწავლებელი);

პრიორიტეტული ენობრივი მასალა და ტექსტის ტიპები:
Job advert/interview
 ტექსტის ტიპები/Text types: advertisement, interview;
 ფუნქციური სამეტყველო მოქმედებები/Language functions (at a job interview);

A – Are you interested in a full-time or part-time position?
B – I/m more interested in a part time job because I’m a student.
 გრამატიკა/Grammar: adjectives - ‘interesting vs. interested’.
 ლექსიკა/Vocabulary: support worker, part/full time job, experience, customer, successful;

თემატური გეგმის ზოგადი სქემა
სასწავლო თემის გეგმა უნდა შედგებოდეს შემდეგი კომპონენტებისაგან:

თემის სათაური:

სასწავლო საათების საორიენტაციო რაოდენობა:
8-10 სთ.
თემის ენობრივი საკითხები

Language functions (სამეტყველი მოქმედები)

Grammar (გრამატიკა)

Vocabulary (ლექსიკა)

ტექსტები კომუნიკაციურ-ენობრივი უნარების ცნებები
განსავითარებლად

საკვანძო შეკითხვები
იდეები შემაჯამებელი კომპლექსური დავალებებისათვის

შეფასების ინდიკატორები
მკვიდრი წარმოდგენები/ (Enduring understanding)
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, სასწავლო თემის ასაგებად სტანდარტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით
განისაზღვრება თემის ფარგლებში გასავითარებელი კომუნიკაციური და ენობრივი უნარები და
შეირჩევა შესაბამისი ტექსტები და ცნებები, მათ საფუძველზე დაზუსტდება ლექსიკურ-გრამატიკული
საკითხები. ამის შემდეგ განისაზღვრება თემის საკვანძო შეკითხვები და შეფასების ინდიკატორები.
საკვანძო კითხვები მაპროვოცირებელი შეკითხვებია, რომლებიც მოსწავლის წინარე ცოდნას აკავშირებს
ასათვისებელ, ახალ ცოდნასთან.

შეფასების ინდიკატორები კი

სტანდარტის შედეგებიდან

გამომდინარეობს და აჩვენებს, თუ რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ კონკრეტული თემის ფარგლებში. ესგს უცხოურ ენების პროგრამაში შემუშავებულია თემის შეფასების ინდიკატორთა ყალიბი, რომელიც
მოიცავს 6 ძირითად ინდიკატორს. ესენია:
1. ინდიკატორი, რომელიც თემის ფარგლებში მოსმენა-გაგების და სტრატეგიების გამოყენების
უნარებს აფასებს ;
2. ინდიკატორი, რომელიც ზეპირი მეტყველებისა და შესაბამისი სტრატეგიების გამოყენების უნარებს
აფასებს;
3. ინდიკატორი, რომელიც წერითი მეტყველებისა და წერითი სტრატეგიების გამოყენების უნარებს
აფასებს;
4. ინდიკატორი, რომელიც მეტაკოგნიტურ უნარებს, ანუ სწავლის პროცესზე დაფიქრების უნარებს
აფასებს;
5. ინდიკატორი, რომელიც განსხვავებული სოციოკულტურული რეალიების ამოცნობა-გაანალიზების
უნარებს ამოწმებს;
6. ინდიკატორი, რომელიც თემის ფარგლებში შეძენილი სხვადასხვა ცოდნის ინტეგრირებული
გამოყენების უნარს ამოწმებს საქმიანი იდეების განხორციელებლად.
თემის სწავლა-სწავლების დასაგეგმად ასევე მნიშვნელოვანია გამოიკვეთოს იდეები შემაჯამებელი
კომპლექსური დავალებებისთვის, რადგან მხოლოდ კომპლექსური დავალებების მეშვეობით შეიძლება
გამოვლინდეს, რამდენად დაეუფლა მოსწავლე თემის ფარგლებში ასათვისებელ ცოდნათა დინამიკურ
ერთობლიობას და რამდენად ახერხებს მათ ფუნქციურად გამოყენებას. უცხოურ ენის პროგრამა
გამოკვეთს ასევე მკვიდრ წარმოდგენებს, ანუ იმ
ჩამოუყალიბდეს

ზოგად ცოდნა-წარმოდგენებს, რომლებიც უნდა

მოსწავლეს უცხოური ენისა და კულტურის

სწავლის პროცესში.

მკვიდრი

წარმოდგენები საერთოა ყველა თემისათვის.
ზემოთ წარმოდგენილი თემატური გეგმის მოდელი ტიპობრივია - იგი ნებისმიერ სასწავლო თემას
სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად დაასტრუქტურირებს.
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თემატური გეგმის კონკრეტული ნიმუში
Grade IX
Thematic Unit

Natural Disasters
ენობრივი საკითხები
Language focus
Language functions
Prediction - I think, I’m sure, I don’t have any idea;
Expressing feelings/emotions - I’m lucky/happy/
scared/nervous;
Expressing sadness - I’m sad (formal) I’m sorry (informal);
Expressing opinion / personal point of view– I think,
personally, I think. . . I believe that…;
Giving advice/warning –
You had better/You’d better follow the rules.
If I were you… Don’t leave your home during hurricane!

Grammar focus

Grammar 1 - Revision
Will Future; going to;
Present/Past simple; Past Simple
Comparisons;
Question formation;
Grammar 2
Conditional I
If + Present Simple +Won’t
If + Present Simple +Imperative

Natural disaster vocabulary

Natural Disaster risk zone, making a homemade water filter, mph /miles per hour/ intense, tollarance; Tornado,
Earthquake, Hurricane -eye, wind, cloud, rain, ocean surface, storm, storm surge, flood; Preparation tips,
suggestions, safe place, shelter, safety kit (e.g. canned food, light, batteries, water, cash, flashlight, can opener,
first aid kit), etc.;
ტექსტები

კომუნიკაციურ-ენობრივი

უნარების ზოგადი ცნებები

განსავითარებლად
Listening - Natural disasters;

ტექსტის ტიპი: გამოხმაურება/პირადი
მოსაზრებები (ბუნებრივ
კატასტროფებთან დაკავშირებით;
მოსმენის სტრატეგიები;

Reading - Hurricanes: Natural Wildest Storms;

ტექსტის

ტიპი:

საინფორმაციო-

Categories of Hurricanes; What’s your name, Hurricane? შემეცნებითი ტექსტი;
Predicting

Hurricane

and

protecting

people;

(article, კითხვის სტრატეგიები;

informative/narrative);

აღწერითი აბზაცი;

Grammar focus – Hurricane Safety Tips (instructions);

ტექსტის ტიპი: პრაგმატული, ახსნა-

Conditional I

განმარტებითი ტექსტი:
გრამატიკის სწავლების სტრატეგია;

Speaking – Are you ready? (poster/social advertisement).

ტექსტის

ტიპი:

პრაგმატული

პოსტერი;
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აღწერითი აბზაცი;
ზეპირი მეტყველების სტრატეგია;
Writing – An article for school magazine – Local climate, natural ტექსტის ტიპი: საინფორმაციო ტექსტი;
disaster risks in Georgia; A story about disaster survivors.

თხრობითი ტექსტი;
წერის სტრატეგიები.

საკვანძო შეკითხვები

1. როგორ მოვიქცე ბუნებრივ კატასტროფებზე სხვადასხვა ტიპის ტექსტის შინაარსის
გასაგებად? რომელი სტრატეგია უნდა გამოვიყენო და რატომ?
2. როგორ ჩამოვაყალიბო რჩევა-დარიგებები უსაფრთხოების წესებზე ? როგორ გამოვხატო
ჩემი მოსაზრება/დამოკიდებულება ბუნებრივი კატასტროფების პრობლემატიკაზე?
3. როგორ დავწერო სხვადასხვა ტიპის ტექსტი ბუნებრივ კატასტროფების თემატიკაზე?
4. როგორ

გამოვიყენო

ნასწავლი

მასალა

ბუნებრივი

კატასტროფების

შედეგად

დაზარალებულთა დამხმარე საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ
ინფორმაციის მოსაპოვებლად?
5. როგორ გავიუმჯობესო სწავლის უნარი?
6. როგორ გამოვიყენო ბუნებრივ კატასტროფებზე მუშაობისას

შეძენილი ენობრივ-

შინაარსობრივი ცოდნა და გამოცდილება საქმიანი იდეის განსახორციელებლად?
Project ideas
o

Make a Power Point presentation on some events of Natural disasters;

o

Create a brochure. It should include disaster safety tips, illustrations and colorful pictures; Present the
brochure to your classmate;

o
o

Write a story for the class magazine about disaster survivors;
Create a mini picture dictionary of disaster related vocabulary;

o

Conduct a survey – use social media tool to get opinions on hurricane Irma. Share your findings with the
class.

o

Make a Power Point Presentation about the International Disaster Rescue organizations/volunteers.

o

Watch the video - How to make a water filter? (https://www.youtube.com/watch?v=NCB_-ri0eGM) Listen
to the text and write step by step instruction of making a homemade water filter. Describe the situation
when people need the homemade water filter.

შეფასების ინდიკატორები
1. სტრატეგიებისა და ენობრივი ცოდნის გამოყენებით იგებს საინფორმაციო-შემეცნებით და
პრაგმატულ ტექსტებს ბუნებრივ კატასტროფებზე (1, 2, 3, 4);
2. თემაში ათვისებული გრამატიკული, ლექსიკური და სამეტყველო მოქმედებების გამოყენებით
იღებს მონაწილოებას ბუნებრივ კატასტროფებთან დაკავშირებულ საუბრებსა და დისკუსიებში (6,
10);
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3. წერის სტრატეგიებისა და ახლად შეძენილი ლექსიკურ-გრამატიკული ცოდნის გამოყენებით
თხზავს მცირე ზომის ტექსტებს ბუნებრივი კატასტროფების თემატიკაზე (7, 8, 9) ;
4. აანალიზებს და აფასებს სასწავლო აქტივობებში გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტიანობას (5,
10);
5. შესწავლილი მასალის გამოყენებით მოიძიებს და თანაკლასელებთან ერთად განიხილავს
ინფორმაციას ბუნებრივი კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა დამხმარე საერთაშორისო
ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ (11);
6. ბუნებრივი კატასტროფების თემის დამუშავებისას შეძენილი ენობრივ-შინაარსობრივი ცოდნისა
და გამოცდილების გამოყენებით განახორციელებს საქმიან იდეას, ხელს უწყობს კულტურათა
დიალოგს (11, 12);
მკვიდრი წარმოდგენები
1. მოსმენის, კითხვის, ლაპარაკის და წერის უნარების განვითარებას ხშირი პრაქტიკა უწყობს ხელს.
2. ყოველდღიურ/სასკოლო ცხოვრებაში

უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება სხვადასხვა

სტრატეგიის დაუფლებითა და მრავალფეროვან აქტივობაში მონაწილეობითაა შესაძლებელი (მაგ.

გაგონილი რეპლიკების გონებაში გამეორება, უცხოენოვანი სიმღერის სწავლა, საპროექტო იდეის
განხორციელება, მეგობრებთან ინფორმაციის გაცვლა ინგლისურ ენაზე /„chat”/, და სხვ.);
3. უცნობი ტექსტის შინაარსის გაგება-გააზრება ეტაპობრივად, რამდენჯერმე მოსმენა-წაკითხვით,
არსებულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობითაა შესაძლებელი;
4. სწავლის სტრატეგიებზე დაფიქრება და მათი გააზრებულად გამოყენება აადვილებს ენის
დაუფლებას და ხელს უწყობს მიღწევების გაუმჯობესებას.
5. ნასწავლი სტრატეგიები ხელს შეუწყობს ნებისმიერი სხვა ენის უფრო ეფექტიანად სწავლაათვისებას.
6. უცხოური ენის შესწავლა ხელს უწყობს საკუთარი ენისა და კულტურის უკეთ გაგებას.

Resources
Listening
Listening: A lesson on Natural disasters
Breaking News English Lessons, Listen a minute.com
http://www.listenaminute.com/n/natural_disasters.html

Reading
1.Super Teacher worksheets
https://www.superteacherworksheets.com/reading-comp/5th-hurricanes_WBFFR.pdf?up=1504242395
Hurricanes: Nature's Wildest Storms
2.CNN article
http://edition.cnn.com/2017/09/07/world/iyw-help-for-hurricane-irma-victims/index.html
Hurricane Irma victims need your help
By Bethany Hines, CNN, September 16, 2017
3.True story (Optional)
https://www.rd.com/true-stories/inspiring/100-word-stories/

Speaking
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Poster
Are you ready?
https://emergency.cdc.gov/preparedness/pdf/infographic-are-you-prepared.pdf

Writing
A photo of a disaster survivor
https://www.rd.com/culture/newborn-hurricane-harvey-photo-shoot/
Grammar focus
Conditional I
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-and-vocabulary/grammar-videos/conditionals
Comparatives and superlatives
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-and-vocabulary/grammar-videos/comparative-and-superlativeadjectives
Future forms; Present/Past Simple; Past simple.

Language functions video BC resources
Grammar video BC resources

Project work
Youtube video
Giving instructions
https://www.youtube.com/watch?v=NCB_-ri0eGM
How to make a water filter?
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