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დამატებითი დავალებები

დამატებითი დავალებები: დონეები 1-2 

ამ სექციაში იხილავთ დამატებით დავალებებს, რომლებიც შეგიძლიათ შეასრულოთ 
სახლში, ბავშვთან ერთად დამსახურებათა ბარათის აქტივობებთან დაკავშირებული 
სწავლების განვრცობის მიზნით. დამატებითი დავალებები დაეხმარება თქვენს 
შვილს, ინგლისურის გაკვეთილზე ნასწავლი მასალა ყოველდღიური ცხოვრების 
კონტექსტში გამოიყენოს. სთხოვეთ მას, ისაუბროს ინგლისურად თავისი თავის, 
მისი ნივთებისა და აქტივობების შესახებ - ეს წაახალისებს თქვენს შვილს დაამყაროს 
კავშირი ინგლისურსა და თავის სამყაროს შორის. ამ დავალებების მიზანია, ხელი 
შეუწყოს ამ კავშირს, რათა ინგლისური სასიამოვნო გახდეს თქვენი შვილისთვის, 
სათანადოდ აღიქვას იგი და ინგლისურის მნიშვნელობის გაგება დაიწყოს. 

„გაზიარებით მშობლებს არამარტო შემოაქვთ შვილის  ენა და აქტივობები ოჯახურ 
ცხოვრებაში, არამედ ისინი გავლენას ახდენენ ბავშვების დამოკიდებულებაზე ენის 

სწავლისა და სხვა კულტურების მიმართ.” 

ოპულ დუნი, ავტორი და კონსულტანტი საგანმანათლებლო საკითხებში

დავალებები შექმნილია ისე, რომ გასაგები იყოს ყველა ბავშვისთვის, მათი დონის 
მიუხედავად და ჩვენ მოვუწოდებთ ყველა მშობელს, დავალებები შვილებთან 
ერთად შეასრულონ. დავალებები უნდა შესრულდეს თქვენი და თქვენი შვილის 
მონაწილეობით დამსახურებათა ბარათის დასრულების შემდეგ. დავალებები 
დაწერილია ქართულად, ასე რომ, მჭიდროდ ითანამშრომლეთ თქვენს შვილთან, იმ 
შემთხვევაშიც კი, თუ ინგლისურად არ საუბრობთ. გირჩევთ, ბოლომდე წაიკითხოთ 
აქტივობა, შემდეგ დაჯდეთ თქვენს შვილთან ერთად და დაეხმაროთ შემდეგი 
ეტაპების გავლაში.

ეტაპი 1 თითოეული აქტივობა იწყება ზოგადი შეკითხვით ან თემასთან 
დაკავშირებული დავალებით. ეს უნდა შესრულდეს ქართულად და არა - 
ინგლისურად. 

ეტაპი 2 სთხოვეთ თქვენს შვილს შეასრულოს მცირე შემოქმედებითი დავალება - ეს 
შეიძლება იყოს დახატვა, გაფერადება ან გამოჭრა და დაწებება. და კვლავ, ეს უნდა 
მოხდეს ქართულად და არა - ინგლისურად. 

ეტაპი 3 სთხოვეთ თქვენს შვილს დაწეროს ან წაიკითხოს ინგლისურად - 
ჩვეულებრივ, ეს უნდა იყოს რამდენიმე მოკლე წინადადება ახლახანს შესრულებული 
შემოქმედებითი აქტივობის შესახებ. წაახალისეთ თქვენი შვილი, ჩაიხედოს 
დამსახურებათა ბარათში სიტყვების მოსაძებნად, რაც დაეხმარება მას. თუ თქვენს 
შვილს უნდა იმ სიტყვების გამოყენება, რომელსაც არ შეიცავს თავი (მაგ., რომელიმე 
სათამაშო, რომელიც მას აქვს), იმუშავეთ ერთად ინგლისური სიტყვის ლექსიკონში 
მოსაძებნად, ან გამოიყენეთ ონლაინ თარგმნა. ან, შეგიძლიათ ისაუბროთ სხვა 
ასპექტის შესახებ, რომლის აღსაწერად ბავშვს ენობრივი მასალა გააჩნია, მაგალითად, 
ფერის შესახებ.
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დონე 1-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  რა სათამაშოები გაქვს? დახატე სამი სათამაშო და გააფერადე. ისაუბრე 
შენი სათამაშოების შესახებ ინგლისურად. 

ეს ბურთია.It’s a ball.

თავი 2:  რა არის შენს სკოლის ჩანთაში? დახატე და გააფერადე ის, რაც ჩანთაშია. 
ისაუბრე შენი სასკოლო ნივთების შესახებ ინგლისურად.

It’s green. ის მწვანეა.It’s a ruler. ეს სახაზავია.

თავი 3:  რა სახის ტრანსპორტი მოძრაობს შენს ქალაქში? იპოვე ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეობების სურათები. ამოჭერი. დააწებე ქაღალდზე. ისაუბრე 
სურათების შესახებ ინგლისურად. 

ეს წითელი სატვირთო მანქანაა. ის ნელია.It’s a red lorry. It is slow.

თავი 4:  რა სიტყვებით შეიძლება შენი აღწერა? აირჩიე სამი სიტყვა სიტყვების 
ყუთიდან. დახატე ნახატი თითოეული სიტყვისთვის. დაწერე სიტყვა 
თითოეული ნახატის ქვეშ. ისაუბრე სურათების შესახებ ინგლისურად.

ის ბედნიერია.She’s happy.

happy sad thin fat 
long short pretty 

ბედნიერი მოწყენილი გამხდარი მსუქანი 
გრძელი მოკლე ლამაზი

თავი 5:  შენ მისის გუდის მაღაზიაში იმყოფები. რას ხედავ? დახატე საგნები, 
რომლებიც დევს თაროებზე. ინგლისურად დათვალე, დაწერე და თქვი, რა 
დახატე. 

აქ ხუთი ბანანია.There are five bananas.

 ნიმუში:  5 bananas 
5 ბანანი 

ეტაპი 1

ეტაპი 3

ეტაპი 2
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რჩევები მშობლებისთვის/რა უნდა გახსოვდეთ: 

•  ნუ სწუხხართ, თუ თქვენს შვილს თავის ყველა სიტყვა არ ახსოვს. ამ დავალებების 
მიზანი მისი გამოცდა არ არის! სიტყვების მარაგი და გრამატიკული სტრუქტურები 
რეგულარულად განიხილება და მუშავდება მთელ English World-ში, ასე რომ, 
თქვენი შვილი იმავე ენობრივ მასალას მომდევნო თავებში შეხვდება. 

•  როდესაც თქვენი შვილი უფრო თავდაჯერებულად წარმოთქვამს ინგლისურ 
სიტყვებს, შეგიძლიათ წაახალისოთ ის,  აქტივობის 1 და 2 ეტაპებზე გამოიყენოს 
სიტყვები, რომლებიც იცის ინგლისურად. 

•  ნუ სწუხხართ, თუ თავდაპირველად თქვენი შვილი არ მოინდომებს საგნების 
დასახელებას ინგლისურად. ხშირად, ბავშვებს ესაჭიროებათ „მოთელვა“ ახალ 
ენაზე და, შესაძლოა, თავიდან შერცხვეთ დალაპარაკება. მათ ესმით მოსმენილი 
და წაკითხული სიტყვების მნიშვნელობა, მაგრამ არ არიან საკმარისად 
თავდაჯერებულნი, ხმამაღლა წარმოთქვან სიტყვები. თუ თქვენი შვილიც ასეა, 
თავიდან სთხოვეთ, მიუთითოს სიტყვებზე დამსახურებათა ბარათში. შემდეგ 
სთხოვეთ, თქვას სიტყვა უხმოდ, მხოლოდ ტუჩების მოძრაობით. თუ ბავშვი 
იგრძნობს, რომ მზად არის, შეიძლება შემდეგ ჩურჩულით წარმოთქვას სიტყვები. 
და ბოლოს, ის გახდება საკმარისად თავდაჯერებული, რომ ხმამაღლა წარმოთქვას 
სიტყვები. 

•  თქვენ არ საუბრობთ ინგლისურად? მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ მხარი 
დაუჭიროთ თქვენს შვილს და გააკეთოთ დავალებები მასთან ერთად. თავის 
ახალი სიტყვების თარგმანის სანახავად იხილეთ სიტყვების სია English World-ის 
მშობელთა ვებსაიტზე (http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent) და 
წაახალისეთ თქვენი შვილი, ჩაიხედოს როგორც დამსახურებათა ბარათში, ასევე 
მოსწავლის წიგნში, თუ დარწმუნებული არ არის. წაახალისეთ თქვენი შვილი, 
გასწავლოთ რამდენიმე სიტყვა ან გამოთქმა და გადააქციეთ აქტივობა ერთობლივ 
სწავლებად.

რეკომენდაციები

 http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/articles/howyoung-children-learnenglish-another-language
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დონე 1-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  რა სათამაშოები გაქვს? დახატე სამი სათამაშო და გააფერადე. ისაუბრე 
შენი სათამაშოების შესახებ ინგლისურად. 

ეს ბურთია.It’s a ball.

თავი 2:  რა არის შენს სკოლის ჩანთაში? დახატე და გააფერადე ის, რაც ჩანთაშია. 
ისაუბრე შენი სასკოლო ნივთების შესახებ ინგლისურად.

It’s green. ის მწვანეა.It’s a ruler. ეს სახაზავია.

თავი 3:  რა სახის ტრანსპორტი მოძრაობს შენს ქალაქში? იპოვე ტრანსპორტის 
სხვადასხვა სახეობების სურათები. ამოჭერი. დააწებე ქაღალდზე. ისაუბრე 
სურათების შესახებ ინგლისურად. 

ეს წითელი სატვირთო მანქანაა. ის ნელია.It’s a red lorry. It is slow.

თავი 4:  რა სიტყვებით შეიძლება შენი აღწერა? აირჩიე სამი სიტყვა სიტყვების 
ყუთიდან. დახატე ნახატი თითოეული სიტყვისთვის. დაწერე სიტყვა 
თითოეული ნახატის ქვეშ. ისაუბრე სურათების შესახებ ინგლისურად.

ის ბედნიერია.She’s happy.

happy sad thin fat 
long short pretty 

ბედნიერი მოწყენილი გამხდარი მსუქანი 
გრძელი მოკლე ლამაზი

თავი 5:  შენ მისის გუდის მაღაზიაში იმყოფები. რას ხედავ? დახატე საგნები, 
რომლებიც დევს თაროებზე. ინგლისურად დათვალე, დაწერე და თქვი, რა 
დახატე. 

 ნიმუში:  5 bananas 
5 ბანანი

აქ ხუთი ბანანია.There are five bananas.  
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თავი 6:  რომელი საჭმელები მოგწონს? იპოვე წვეულების საჭმელისა და 
სასმელების სურათები. ამოჭერი სურათები და დააწებე ქაღალდზე. 
დახატე ტორტი და დააწერე „გილოცავთ დაბადების დღეს“. ისაუბრე შენი 
სურათის შესახებ ინგლისურად. 

აქ სამი ტორტია. ისინი ყვითელია.There are three cakes. They are yellow.

თავი 7:  ისაუბრე ოთახის შესახებ, რომელიც შენს დამსახურებათა ბარათზე 
დახატე. გააფერადე საგნები. დაწერე ორი წინადადება ინგლისურად. 
დახმარებისთვის გამოიყენე სიტყვები ყუთიდან. 

-ში -ზე ქვეშ დივანი 
ტელევიზორი მაგიდა სკამი ბალიში 

თამაში მერხი საწოლი

in on under sofa 
TV table chair cushion 

game desk bed

 ნიმუში:  The TV is on the table. 
ტელევიზორი მაგიდაზეა.

თავი 8:  ვინ გყავს ოჯახში? დახატე შენი ოჯახის ყველა წევრი. ვინ არიან ეს 
ადამიანები? დაწერე სიტყვები ინგლისურად. ისაუბრე შენი ოჯახის 
შესახებ ინგლისურად. 

ეს ჩემი დაა. ის ლამაზია.This is my sister. She’s pretty.

თავი 9:  რომელია შენი საყვარელი რიცხვი? რატომ?  დაწერე რიცხვები 1-დან 
20-მდე შენს პლაკატზე. გამოიყენე სხვადასხვა ფერები რიცხვების 
დასაწერად. აირჩიე რიცხვი. დახატე ამდენივე ცხოველი ან ფრინველი 
შენი პლაკატი ბოლოში. ინგლისურად თქვი, რამდენი ცხოველი ან 
ფრინველი დახატე. 

თერთმეტი ყვითელი ფრინველი.Eleven yellow birds.
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თავი 10:  აირჩიე ორი პერსონაჟი. დაწერე მათი სახელები. 

დენი ლილი მისტერ ჯოლი მეფე თაბი მეკობრე ჯეკი მის სილვერი 
პრინცესა ბელა ბიფო

Dan Lily Mr Jolly King Tub Pirate Jack 
Miss Silver Princess Bella Biffo

  რა შეუძლიათ მათ? ჩამოწერე სია ინგლისურად. გამოიყენე სიტყვები 
ღრუბლიდან და შენი საკუთარი იდეები. ისაუბრე ადამიანებზე 
ინგლისურად და შეასრულე აქტივობა. 

  

თავი 11:  ცხელა და მზეა. რას აკეთებ? დახატე და დაწერე ინგლისურად. 

 ნიმუში:  It’s sunny. I’m playing in the garden. (მზიანი ამინდია. მე ბაღში 
ვთამაშობ).

 ცივა და წვიმს. რას აკეთებ? დახატე და დაწერე ინგლისურად. 

თავი 12:  რისი კეთება გიყვარს? დახატე სამი ნახატი, რისი კეთებაც გიყვართ შენ 
და შენს მეგობრებს. დაწერე ინგლისურად, რას აკეთებ. ბედნიერი ხარ თუ 
მოწყენილი? 

 ნიმუში:  We’re singing loudly. We’re happy.  
ჩვენ ხმამაღლა ვმღერით. ჩვენ ბედნიერები ვართ.

Princess Bella can sing.

შეხედვა წასვლა ხტუნვა ფრენა ხატვა 
მოსვლა დაჯდომა კითხვა სიმღერა

look go jump fly draw  
come sit read sing

პრინცესა ბელას შეუძლია სიმღერა.
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დონე 2-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  რას საქმიანობს შენი ოჯახი? დახატე შენი ოჯახის წევრები და დაწერე 
წინადადებები. გამოიყენე სიტყვები დამსახურებათა ბარათიდან და შენი 
საკუთარი იდეები. 

 ნიმუში:  My brother is reading a book. My mother is cooking. 
ჩემი ძმა წიგნს კითხულობს. დედაჩემი საჭმელს ამზადებს.

თავი 2:  რას აკეთებ სათამაშო მოედანზე? იპოვე მოთამაშე ბავშვების სურათები. 
გამოჭერი და დააწებე. შეგიძლიათ გააკეთოთ ბროშურა ან პლაკატი. 
დაწერე და თქვი ინგლისურად. 

 ნიმუში:  This girl is dancing. Those boys are running. 
ეს გოგონა ცეკვავს. ის ბიჭები დარბიან.

ის ცეკვავს. ისინი დარბიან.She’s dancing. They’re running.

თავი 3:  რა აქტივობები მოსწონთ შენს მეგობრებს და ოჯახის წევრებს? შეხედე 
შენ მიერ შესრულებულ გამოკითხვას დამსახურებათა ბარათზე. აირჩიე 
ორი ადამიანი. დახატე და დაწერე ინგლისურად, რა აქტივობები მოსწონთ 
მათ. 

 ნიმუში:  This is Sam. He likes football. This is my sister. She likes watching 
TV. 
ეს სემია. მას უყვარს ფეხბურთი. ეს ჩემი დაა. მას უყვარს 
ტელევიზორის ყურება.

თავი 4:  რა ტანსაცმელი გაქვს? იპოვე ადამიანის სურათი. გამოჭერი და დააწებე ეს 
სურათი. რა ტანსაცმელი აცვია ამ ადამიანს. დაწერე ტანსაცმლის შესახებ 
ინგლისურად. ისაუბრე სურათისა და ტანსაცმლის შესახებ ინგლისურად. 

 ნიმუში:  A blue and yellow T-shirt. 
ლურჯი და ყვითელი მაისური.

მე მომწონს ჟაკეტი. მე არ მომწონს მაისური.

I like the jacket. I don’t like the T-shirt.
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თავი 5:  ჩაიხედე შენ მიერ შესრულებულ დღიურში დამსახურებათა ბარათზე. 
შენც აკეთებ იმავეს? დაწერე მოთხრობა ინგლისურად შენი მეგობრის 
ყოველდღიური საქმიანობის შესახებ. ჩაურთე დღის დროები. 

seven o’clock nine o’clock  
one o’clock four o’clock 
 six o’clock ten o’clock

შვიდი საათი ცხრა საათი 
პირველი საათი ოთხი საათი 

ექვსი საათი ათი საათი

 ნიმუში:  James gets up at eight o’clock. He eats breakfast at nine o’clock. 
ჯეიმზი დგება რვა საათზე ის ცხრა საათზე საუზმობს.

თავი 6:  ისაუბრე ურჩხულის შესახებ, რომელიც დამსახურებათა ბარათზეა. დახატე 
საკუთარი უცნაური ურჩხული. რამდენი ხელი და ფეხი აქვს მას? ისაუბრე 
ინგლისურად. დაწერე საიდუმლო შეტყობინება შენი ცხოველის შესახებ. 
გამოიყენე საიდუმლო კოდი, რომელიც დამსახურებათა ბარათზეა. 

ამ ურჩხულს ოთხი ფეხი და ექვსი თვალი აქვს.This monster has got four arms and six eyes.

 ნიმუში:  29 40   23 21 34   39 29 34 27. (It can sing.)  
     (მას შეუძლია სიმღერა.)

თავი 7:  ჩაიხედე შენ მიერ შესრულებულ გამოკითხვაში. რამდენად ხშირად 
ჭამენ შენი მეგობრები ამ საჭმელებს? იპოვე წვეულების საჭმელისა და 
სასმელების სურათები. გამოჭერი და დააწებე პლაკატის გასაკეთებლად. 
დააწყვე ერთად მთელი ხილი. დააწყვე ერთად ყველა სასმელი. დაწერე 
ეტიკეტები ინგლისურად. თქვი ინგლისურად, რამდენად ხშირად 
მიირთმევ მათ. 

I sometimes eat crisps. I never drink orange juice.

ზოგჯერ ვჭამ ჩიპსებს. არასდროს ვსვამ ფორთოხლის წვენს.

თავი 8:  რომელი ცხოველები მოგწონს? აირჩიე ერთი ცხოველი. დახატე და 
გააფერადე მისი სურათი. რა არის ეს? გაუკეთე ეტიკეტები  ინგლისურად. 
შემდეგ ისაუბრე შენ მიერ დახატული სურათის შესახებ ინგლისურად. 

 ნიმუში:  It is an elephant. 
ეს არის სპილო.

It’s an elephant. Its ears are big.

ეს სპილოა. მას დიდი ყურები აქვს.
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თავი 9:  რომელი ზღვის არსებები იცი? დახატე კაცი წყალში შენს ნახატში, 
დამსახურებათა ბარათზე. შეხედე შენ მიერ შესრულებულ ნახატს. ვინ 
არის ნახატზე? რა ხდება? დაწერე მოთხრობა ინგლისურად. გამოიყენე 
სიტყვები ყუთიდან და შენი საკუთარი იდეები. 

 ნიმუში:  The man is in the water. He is scared.  
კაცი წყალშია. ის შეშინებულია.

თავი 10:  ისაუბრე, რა შეიძლება ნახო პლაჟზე. შექმენი საინფორმაციო პლაკატი 
პლაჟისთვის. გამოიყენე სიტყვები ყუთიდან ინფორმაციის დასაწერად 
ინგლისურად. 

touch swim listen look play 
sit climb crawl jump

შეხება ცურვა მოსმენა შეხედვა თამაში 
დაჯდომა აცოცება ცოცვა ხტუნვა

 ნიმუში:  Jellyfish have lots of legs. They can swim. They can’t climb. Don’t 
touch the jellyfish! 
მედუზას ბევრი ფეხი აქვს. მას შეუძლია ცურვა. მას არ შეუძლია 
აცოცება. არ შეეხო მედუზას!

თავი 11:  კვლავ შეხედე სურათებს დამსახურებათა ბარათზე. დაარქვი სახელი 
ბიჭს. დაასათაურე მოთხრობა. დაწერე მოთხრობა ინგლისურად. 

 ნიმუში:  Tom and his dad walked in the jungle. There was a big spider. Then, 
they climbed a big hill.  
ტომმა და მამამისმა ჯუნგლებში გაისეირნეს. იქ იყო დიდი 
ობობა. მერე ისინი მაღალ მთაზე ავიდნენ.

თავი 12:  რომელია შენი საყვარელი საჭმელი? შეხედე საჭმელების სიას, რომელიც 
შენი რესტორნის მენიუში, დამსახურებათა ბარათზე ჩაწერე. შექმენი 
მენიუ. დაწერე საჭმელებისა და სასმელების შესახებ და დახატე ისინი. 
ისაუბრე შენ მიერ შექმნილი მენიუს შესახებ ინგლისურად. 

შეგიძლიათ მიირთვათ ლიმონათი ან წვენი. 
მენიუში არის პიცა.

whale shark dolphin jellyfish island 
rock huge between next to in front of 

behind help friendly scared

ვეშაპი ზვიგენი დელფინი მედუზა კუნძული 
კლდე უზარმაზარი შორის გვერდით წინ 
უკან დახმარება მეგობრული შეშინებული

You can have lemonade or juice. 
Pizza is on the menu.


