IV დონის პროგრამის შინაარსი
სამეტყველო ფუნქციები
რუბრიკა
1.1.
სოციალური
ურთიერთობები
მისალმება
მოკითხვა
დამშვიდობება
წარდგენა
(საკუთარი
თავის/სხვისი), გაცნობა
მილოცვა (დაბადების დღის,
დღესასწაულის)
დათანხმება, უარი
წახალისება
ტელეფონით საუბარი

IV დონე

გამარჯობა(თ)!

როგორ ხარ / ბრძანდებით?
კარგად ბრძანდებოდეთ! ღამე მშვიდობისა!
გაიცანით, ეს არის ... / ...-ა
გისურვებ(თ) ჯანმრთელობას, ბედნიერებას...
კი, კარგი,
კარგია!

ვინ გნებავთ? _ თუ შეიძლება, ...-ს სთხოვეთ! გისმენთ!
ნომერი შეგეშალათ, სხვაგან მოხვდით...

1.2.ინფორმაციის გაცვლა
პირადი მონაცემები: სახელი,
გვარი, ასაკი, საცხოვრებელი
ადგილი
ეროვნებისა და წარმომავლობის
შესახებ
ტელეფონის ნომერი
ოჯახი / ნათესავები
საკუთრების შესახებ
პროფესიის/ხელობის შესახებ

დავიბადე / ვცხოვრობ ... -ში;

სადაური ხარ? _ თბილისელი...
ჩემი ტელეფონის ნომერია ...
ეს ჩემი ოჯახია; ვცხოვრობ ...-თან ერთად
ეს მისი/მათი ოთახია;
ის მუშაობს ...ში, ექიმია.
კბილის ექიმი, ტანსაცმლის მკერავი...

სახელდება პიროვნების / საგნის
ჯანმრთელობის შესახებ
რა გაწუხებს/რა აწუხებს? _ მახველებს/... მტკივა; აქვს
სიცხე... / ახველებს, აცემინებს...
საკუთარი
ან
სხვისი ვიღვიძებ, ვიბან, ვსაუზმობ, მივდივარ, ვკითხულობ,
საქმიანობის, აქტივობის შესახებ ვთამაშობ ...
კერავს - შეკერავს; ამზადებს მოამზადებს ...
საყიდლებზე ყოფნისას
თავისუფალი დროის შესახებ;

რას აკეთებ თავისუფალ დროს?
...თან ერთად + ვთამაშობ + ...-ს; ვერთობი + ...თან ერთად
ვსეირნობ / ვისეირნებ; ვისვენებ / დავისვენებ...

1.3. აღწერა, დახასიათება
ადამიანის გარეგნობა

როგორია? _ არის + ზედ. სახელი

აქვს + გრძელი, ლამაზი, შავი... თმა
ადამიანის ხასიათი
როგორია? _ არის + ზედ. სახელი
საგნის,
შენობის
(სახლი, ეს ხის მაგიდაა / ეს სკოლის შენობაა...
სკოლა...),
ცხოველის, ლამაზი, ყველაზე ლამაზი, ულამაზესი; კარგი - უკეთესი;
ფრინველის აღწერა
ცუდი - უარესი...
varskvlaviviT cimcimebs. / yvaviliviT lamazia.
1.4. გემოვნების გამოხატვა
1.5.შეფასება,
დამოკიდებულების გამოხატვა
საკუთარი დამოკიდებულების
გამოხატვა
(ნივთის,
საქმიანობის,
ამინდის,
საჭმლის... მიმართ)
დადებითი,
უარყოფითი
შეფასება (ნივთის, საქმიანობის,
საჭმლის...)
1.6. შეგრძნებების გამოხატვა
1.7. საჭიროების, სურვილის
გამოხატვა
საჭიროება
სურვილი
1.8. გრძნობების, ემოციის გამო–
ხატვა
სიხარული
გაკვირვება
ინტერესი
1.9. დროში ორიენტირება
მითითება
საათის/დღის/კვირის/თვის/წლ
ის
ქრონოლოგიური
თანამიმდევრობა
1.10. სივრცეში ორიენტირება

არა, არ მომწონს ... / არა, არ მიყვარს ...

კარგია, გემრიელია...

მცივა, მცხელა...

მე მინდა + საწყისი
მინდა, რომ ვიყო ...

მიხარია!
მართლა?
მაინტერესებს/არ მაინტერესებს + საწყისი
იანვარში... ორ იანვარს;
სეზონები, თვეები, კვირის დღეები
ცოტა ხანში / მოგვიანებით / ხუთ წუთში / ერთ საათში ...
გუშინ, დღეს, ხვალ; დილით, შუადღისას, საღამოს; ჯერ /
წინ / შემდეგ; გვიან / ადრე;

ადგილმდებარეობის მითითება სად არის ...? _ არის + -თან/ახლოს/შორს/მარჯვნივ...
(ადამიანის, ნივთის, ცხოველის,
მარშრუტის...)
მიმართულების განსაზღვრა
მიდის + ...-თან
1.11. ლოგიკური კავშირის გამო–
ხატვა
მიზეზი, შედეგი, ოპოზიცია
... სტკივა იმიტომ, რომ ...
... იმიტომ, რომ მომწონს / მაინტერესებს ...
1.12. ინსტრუქციის მიცემა
1.13.
ინტერაქცია
საკლასო
ოთახში
მასწავლებლის მითითებები
ყურადღებით მომისმინე(თ)! მიპასუხე(თ) კითხვაზე!
წაიკითხე(თ) დავალება! დაიყავით ჯგუფებად! გააკეთე(თ)
სწრაფად! აღწერე(თ) სურათი! გაიმეორე(თ)!

