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თამაშები და აქტივობები

თუ გსურთ, წაახალისოთ თქვენი შვილის ინგლისურის უნარები, რატომ არ უნდა 
ეთამაშოთ მას გასართობი თამაშები? აქ წარმოდგენილია რამდენიმე იდეა სახლის 
დამატებითი პრაქტიკული აქტივობისთვის.

გართობა სიმღერით (ყველა დონე)

ბავშვისთვის სიმღერები ინგლისურის შესწავლის არაჩვეულებრივი 
საშუალებაა. ვინაიდან ბავშვები ზეპირად იმახსოვრებენ სიტყვებს, 
ისინი აღიქვამენ ტექსტის სტრუქტურას და მას ჟღერადობას უსადაგებენ. 
ეს კოდირების მნიშვნელოვანი ტექნიკაა. რჩეული სიმღერები და ლირიკა 
ხელმისაწვდომია მშობელთა ვებსაიტზე. წაახალისეთ თქვენი შვილი, 
იღიღინოს სიმღერები.

 

სიტყვების კუნძულები (დონეები 1 და 2)

1.  სახლის გარეთ, ბეტონით ან ფილებით მოპირკეთებულ ზედაპირზე, 
დახატეთ ცარცით რამდენიმე კუნძული, ზომით A4 ქაღალდის 
ფურცელზე არანაკლები. განალაგეთ ისინი ერთმანეთთან იმდენად ახლოს, 
რომ თქვენს შვილს არ მოუწიოს მიწასთან შეხება ერთიდან მეორეზე 
გადაადგილებისას. 

2.  შეარჩიეთ რამდენიმე სიტყვა თქვენი შვილის მოსწავლის წიგნიდან, მაგ,  
cat (კატა), taxi (ტაქსი), girl (გოგონა). 

3. თითოეულ კუნძულზე დაწერეთ ერთი სიტყვა დიდი ასოებით. 

4.  სთხოვეთ თქვენს შვილს, გადახტეს, გადადგას ნაბიჯი ან ცალი ფეხით 
გადახტეს ერთი სიტყვიდან მეორეზე, მაგალითად, ასე: შეგიძლია, გადახტე 
taxi-ზე? შეგიძლია, გადადგა ნაბიჯი girl-ზე? შეგიძლია, ცალი ფეხით 
გადახტე -ზე?

თამაში ABC (დონეები 1–3)

ეს თამაში დაეხმარება თქვენს შვილს ანბანის დამახსოვრებასა და 
ლექსიკური მარაგის პრაქტიკაში. შესაძლოა, დაგჭირდეთ მოსწავლის 
წიგნის ან სიტყვების სიების გადახედვა მშობელთა ვებსაიტზე. თქვენს 
შვილთან ერთად რიგრიგობით წარმოთქვით სიტყვები, რომლებიც იწყება 
ანბანის ასოებზე, a-დან z-ამდე. მაგალითად, თქვით apple (ვაშლი), შემდეგ 
თქვენმა შვილმა უნდა თქვას b-ზე დაწყებული სიტყვა. 

•  წაახალისეთ თქვენი შვილი, რომ გამოიყენოს ზოგიერთი ახალი სიტყვა, 
რომელიც უკვე ნასწავლი აქვს. 

•  შეგიძლიათ, ბოლომდე გაიაროთ ანბანი? თუ არა, სცადეთ, ხელახლა 
დაიწყოთ იმ ადგილიდან, სადამდეც ბოლოს მიხვედით.
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ბავშვი-მასწავლებელი (ყველა დონე)

ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მეთოდია, სთხოვოთ თქვენს შვილს 
გასწავლოთ მის მიერ უკვე ნასწავლი ახალი სიტყვები. სხვა 
ადამიანის სწავლება ნასწავლის პრაქტიკულად გამოყენების საუკეთესო 
საშუალებაა. მეტიც, როდესაც თქვენი შვილი ახალ სიტყვებს გასწავლით, ეს 
სიტყვები შეგიძლიათ სხვა თამაშებში თქვენი როლების შესასრულებლად 
გამოიყენოთ.

 

რა აკლია? (ყველა დონე) 

ეს არის ლექსიკური მარაგის დაგროვების გასართობი თამაში, 
რომელიც თქვენს შვილს მოეწონება. 

1.  მოცემული თავის ხუთიდან ათამდე ადვილად ილუსტრირებადი სიტყვის 
სანახავად მიმართეთ სიტყვების სიებს მშობელთა ვებსაიტზე.

2.  შექმენით ნახატი თითოეული სიტყვის საილუსტრაციოდ (ეს შეიძლება 
იყოს ხელით შესრულებული ნახატი, ჟურნალებიდან ამონაჭერი ან 
ინტერნეტიდან ამობეჭდილი მასალა). 

3. მოათავსეთ ნახატები მაგიდაზე. 

4. სთხოვეთ თქვენს შვილს, შეხედოს და დაასახელოს ყველა მათგანი. 

5.  სთხოვეთ თქვენს შვილს, გაიხედოს, შემდეგ ამოიღეთ ერთი სურათი და 
შეუცვალეთ მდებარეობა დანარჩენებს, რათა არ იყოს აშკარა, რომელია 
ამოღებული. 

6. ახსოვს თქვენს შვილს, რომელი სურათი აკლია? 

7.  გაიმეორეთ ეს, რამდენჯერაც გსურთ ისე, რომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა 
სურათი ამოიღოთ. 

თამაშის გასაადვილებლად: 

• არ გამოიყენოთ 6 სურათზე მეტი. 

•  განალაგეთ სურათები ნათელი სქემის მიხედვით და არა არეულად - სქემა 
ბავშვს დამახსოვრებაში დაეხმარება. 

თამაშის გასართულებლად: 

• გაზარდეთ სურათების რაოდენობა. 

•  სთხოვეთ თქვენს შვილს უბრალოდ გამოთქმის ნაცვლად, დამარცვლოს 
სიტყვა.

 

თამაშები და აქტივობები

http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent


This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

წებოვანი სიტყვები (ყველა დონე)
გამოიყენეთ წებოვანი შენიშვნები, რათა დაეხმაროთ თქვენს 
შვილს, ისწავლოს ყოველდღიური საგნების ინგლისური სახელები. 
სახლის თემის ირგვლივ თქვენს შვილს შეუძლია დაწეროს საგანთან 
დაკავშირებული ინგლისური სიტყვა წებოვან შენიშვნაზე და მიაკრას საგანს, 
მაგ., cupboard (კარადა), fridge (მაცივარი), freezer (საყინულე), sofa (დივანი), 
television (ტელევიზორი), table (მაგიდა) და სხვ.

 

სიტყვათა ჯაჭვი (ყველა დონე)

ეს თამაში ლექსიკური მარაგის პრაქტიკულ გამოყენებაში ეხმარება 
თქვენს შვილს. შესაძლოა, დაგჭირდეთ სიტყვების სიის მონახულება 
მშობელთა ვებსაიტზე, რაც ამ სამუშაოს შესრულებაში დაგეხმარებათ. 
1. თქვით სიტყვა ინგლისურად, მაგალითად, dog (ძაღლი). 
2.  სთხოვეთ თქვენს შვილს, თქვას სიტყვა, რომელიც იწყება თქვენ მიერ 

ნათქვამი სიტყვის ბოლო ასოზე, მაგალითად, girl (გოგონა). 
3.  ახლა მოძებნეთ სიტყვა, რომელიც იწყება თქვენი შვილის მიერ ნათქვამი 

სიტყვის ბოლო ასოზე, ამ შემთხვევაში, l-ზე. 
4.  გააგრძელეთ თამაში. რამდენი სიტყვის თქმა შეგიძლიათ თქვენ და თქვენს 

შვილს თანმიმდევრობით, გამეორების გარეშე? 
5.  შემდეგი თამაშის დროს, ეცადეთ გააუმჯობესოთ თქვენი წინა ქულა. 

აგრეთვე, შეგიძლიათ დააწესოთ თითოეული თამაშის დროის ლიმიტი, ან 
შეზღუდოთ სიტყვები რომელიმე კონკრეტული თემის მიხედვით.

 

არეული წინადადება (ყველა დონე)

ეს თამაში კარგი მეთოდია თქვენი შვილისთვის, რომ შეძლოს 
წინადადებების აგება ინგლისურად. 
1.  აირჩიეთ წინადადება თქვენი შვილის მოსწავლის წიგნიდან (ერთ-ერთი 

დასრულებული თავიდან). 
2.  დაწერეთ ეს წინადადება ქაღალდის ფურცელზე და გამოჭერით 

ცალკეული სიტყვები.
3.  აურიეთ სიტყვები და სთხოვეთ თქვენს შვილს, დაალაგოს ისინი სწორი 

თანმიმდევრობით. 
4.  წინადადებისა და თქვენი შვილის ასაკისა და უნარის გათვალისწინებით, 

შეიძლება სჯობდეს, უთხრათ მას ინგლისური წინადადების მნიშვნელობა 
ქართულად. 

5.  გამოიყენეთ მოსწავლის წიგნი თქვენი შვილის შესამოწმებლად, სწორად 
ააგო წინადადება თუ არა.
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ობობა (ყველა დონე)

ეს კიდევ ერთი შესანიშნავი თამაშია ახალი სიტყვების დასასწავლად 
ყველა დონეზე. ობობა თამაში სახრჩობელას ვარიანტია. 

1. აირჩიეთ სიტყვა თქვენი შვილის მოსწავლის წიგნიდან. 

2.  დახატეთ ობობას ტანი ქაღალდის ფურცელზე, მაგრამ არ დაუხატოთ 
არცერთი ფეხი. 

3.  ობობას ქვეშ დახაზეთ მოკლე ხაზების წყება თქვენ მიერ შერჩეული 
სიტყვის წარმოსადგენად. მაგალითად, თუ აირჩიეთ cherry (ალუბალი), 
გახაზეთ ექვსი ქვედა ტირე ამგვარად: _ _ _ _ _ _ 

4. თქვენმა შვილმა უნდა ამოიცნოს სიტყვა. მიეცით მინიშნება, მაგ., ხილი. 

5.  თუ თქვენმა შვილმა არასწორად ამოიცნო, დახატეთ ობობას რვა ფეხიდან 
ერთი. 

6.  თამაში მთავრდება რვა არასწორი ამოცნობით. თუ გსურთ, თქვენს შვილს 
სამი დამატებითი სვლა მისცეთ, მიახატეთ ობობას სახე - ორი თვალი და 
პირი. 

ამ თამაშში შეიძლება მოხდეს სრული სიტყვების ამოცნობა, ან, უფრო 
ტრადიციულად, თქვენს შვილს შეუძლია ამოიცნოს ცალკეული ასოები. თუ 
ის დაასახელებს ასოს, რომელიც არის სიტყვაში, თქვენ ამ ასოს შესაბამის 
ადგილას ჩაწერთ. თუ ის დაასახელებს ასოს, რომელიც სიტყვაში არ არის, 
თქვენ ობობას ფეხს დაამატებთ.

 

Snap (თითების გატკაცუნება) (ყველა დონე)

1.  გადახედეთ სიტყვების სიას ამ ბროშურის უკანა მხარეს. აირჩიეთ 
26 სიტყვა. დარწმუნდით, რომ სიტყვები ეკუთვნის იმ თავს, 
რომელიც უკვე გავლილი აქვს თქვენს შვილს. 

2.  გააკეთეთ 26 კარტის ორი დასტა ისე, რომ თითოეულ დასტაში ერთი და 
იგივე სიტყვები იყოს. 

3. ეს ორი დასტა აურიეთ ცალცალკე. 

4.  ეს თამაში თქვენს შვილთან ერთად ითამაშეთ. თითოეულ თქვენგანს აქვს 
კარტის თითო დასტა. 

5.  ამოიღეთ კარტი და მოათავსეთ სახით ზემოთ მაგიდაზე. თქვენი შვილი 
დებს მეორე კარტს პირველ კარტზე. თუ ეს ორი კარტი ერთი და იგივეა, 
უნდა დაიძახოთ Snap! ვინც პირველი დაიძახებს Snap!, კარტი მისია. 

6.  ითამაშეთ ერთ-ერთი მოთამაშის მიერ მთელი კარტის აღებამდე, რაც 
მოგებას ნიშნავს.

თამაშები და აქტივობები


