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დამატებითი დავალებები

დამატებითი დავალებები: დონეები 3-6 

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 და მან 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, მხარი დაუჭირონ შვილებს 
დამატებითი დავალების შესრულებისას. დავალებები უნდა შესრულდეს თქვენი 
შვილის მიერ, დამსახურებათა ბარათის დასრულების შემდეგ. დავალებები 
დაწერილია ქართულად, ასე რომ, თქვენ და თქვენს შვილს შეგიძლიათ წინასწარ 
განიხილოთ აქტივობა. გირჩევთ, ბოლომდე, ერთად წაიკითხოთ აქტივობა და 
განიხილოთ თითოეული ეტაპი. მიეცით თქვენს შვილს დრო, დამოუკიდებლად 
შეასრულოს დავალების 2 ეტაპი. 

ეტაპი 1 სთხოვეთ თქვენს შვილს, კვლავ შეხედოს აქტივობას დამსახურებათა 
ბარათზე და იფიქროს მასზე. სთხოვეთ, ისაუბროს აქტივობის შესახებ ქართულად. 

ეტაპი 2 სთხოვეთ თქვენს შვილს, შეასრულოს მოკლე შემოქმედებითი დავალება, 
მაგალითად, გააკეთოს პლაკატი ან დაწეროს მოთხრობა, ინგლისურად. ეს დავალება 
მოსდევს დავალებას დამსახურებათა ბარათიდან და წაახალისებს თქვენს შვილს, 
უფრო მეტი შეხება ჰქონდეს ინგლისურ მასალასთან. წაახალისეთ თქვენი შვილი, 
ინფორმაციისთვის გამოიყენოს English World-ის ლექსიკონები და მოსწავლის წიგნი. 

ეტაპი 3 თქვენი შვილი გიზიარებთ დავალებას. წაახალისეთ, ისაუბროს ამის შესახებ 
ინგლისურად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ ინგლისურად არ საუბრობთ და 
შემდეგ ქართულად მოგიყვეთ მოკლე შინაარსი.
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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. 

•  წაახალისეთ თქვენი შვილი, გამოიყენოს ინგლისურად რაც იცის და არა მარტო 
დამსახურებათა ბარათებზე წარმოდგენილი მასალა. ეს აქტივობა ინგლისურის 
პერსონალიზებას და თქვენი შვილის ცხოვრებასთან ინგლისურის კავშირის 
დამყარებას ემსახურება, ასე რომ, მიეცით უფლება, გამოიყენოს ლექსიკონები ან 
სხვა წყაროები საწირო სიტყვებისა და გამოთქმების მოსაძებნად. 

•  თქვენ არ საუბრობთ ინგლისურად? მიუხედავად ამისა, შეგიძლიათ მხარი 
დაუჭიროთ თქვენს შვილს დავალებების შესრულებისას. 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 3-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  რა გაკვეთილები გქონდა დღეს? დაწერე ჩატარებული გაკვეთილების 
შესახებ. რომელ საათზე დაიწყო თითოეული გაკვეთილი? იყო გაკვეთილი 
საინტერესო, ადვილი, ამაღელვებელი ან გასართობი? 

 ნიმუში:  At quarter past eight we had Science. It was very interesting.  
ცხრის თხუთმეტ წუთზე ბუნება გვქონდა. ძალიან საინტერესო 
იყო.

თავი 2:  შეხედე შენს „მსხლის ფერმის“ რეკლამას დამსახურებათა ბარათზე. 
დახაზე ფერმის რუკა სტუმრებისთვის. დააწებე გეგმას ეტიკეტი. 
ისაუბრე მასზე. 

These are the stables. There are three horses. ეს თავლებია. აქ სამი ცხენია.

თავი 3:  გააკეთე სამუშაოთა პლაკატი მოძებნე სამი სხვადასხვა ადამიანის 
სურათი სამსახურში. ამოჭერი. დააწებე ქაღალდზე. დაწერე თითოეული 
სამუშაოს შესახებ. 

 ნიმუში:  This doctor works in a hospital. She wears a white coat.  
ეს ექიმი საავადმყოფოში მუშაობს. მას თეთრი ხალათი აცვია.

თავი 4:  კვლავ შეხედე შენ მიერ შესრულებულ პროექტს დამსახურებათა 
ბარათზე. როგორ ააშენე საყვარელი ცხოველის სახლი? დაწერე 
ინსტრუქციები. დახმარებისთვის გამოიყენე სიტყვები იდეების 
ღრუბლიდან. დანომრე ინსტრუქციები. 

choose cut fetch 
fold keep need 

stick put 

არჩევა გაჭრა მოტანა 
დაკეცვა დაკავება საჭიროა 

ჯოხი დადება

 ნიმუში:  Find a strong box. Draw the shape for the door.  
იპოვე მაგარი ყუთი. დახაზე ფიგურა კარისთვის.
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თავი 5:  შეიტყვე ძველი აპარატის შესახებ. აირჩიე ერთ-ერთი აპარატი ღრუბლიდან 
ან გამოიყენე საკუთარი იდეა. ჩაიხედე წიგნში ან ჰკითხე ოჯახის 
რომელიმე წევრს. დახატე აპარატი და დაწერე ინფორმაცია. 

phonograph gramophone 
black and white television 
black and white camera 

black and white film  
music box 

ფონოგრაფი გრამოფონი 
 შავ-თეთრიტელევიზორი  

შავ-თეთრი ფოტოარატი  
შავ-თეთრი ფირი  

მუსიკალური ყუთი

 ნიმუში:  A gramophone played songs. Usually there was one singer.  
გრამოფონი სიმღერებს უკრავდა. ჩვეულებრივ, ერთი მომღერალი 
იყო.

თავი 6:  კვლავ შეხედე შენს გამოკითხვას დამსახურებათა ბარათზე. რომელი 
სპორტის ყურება მოსწონდა ბევრ ადამიანს? რომელი სხვა სპორტი 
მოსწონთ და რატომ? დაწერე ამის შესახებ. 

 ნიმუში:  Lots of people liked cycling. It’s very fast.  
ბევრ ადამიანს მოსწონდა ველოსიპედით სიარული. ის ძალიან 
სწრაფია.

თავი 7:  დაწერე მოთხრობა მატარებლით ამაღელვებელი მოგზაურობის შესახებ. 
გამოიყენე ყველა სიტყვა სიტყვების ყუთიდან. დახმარებისთვის 
გამოიყენე სიტყვები ღრუბლიდან ან შენი საკუთარი იდეები. 

wait hurry run pull 
sleep hungry surprised 

exciting angry

ლოდინი სიჩქარე სირბილი გამოწევა 
ძილი მშიერი გაოცებული 

ამაღელვებელი გაბრაზებული

 ნიმუში:  There were lots of passengers waiting on the platform. 
ბაქანზე ბევრი მგზავრი იცდიდა.

passengers station 
train platform 
suitcase ticket

მგზავრები სადგური 
მატარებელი ბაქანი 
ჩემოდანი ბილეთი
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თავი 8:  იპოვე ქაღალდის დიდი ფურცელი. დახატე სამი ან ოთხი მაღაზია სავაჭრო 
ცენტრში. იპოვე იმ ნივთების სურათები, რომლებიც შეგიძლია იყიდო. 
გამოჭერი და დააწებე შესაბამის მაღაზიაში. წარმოიდგინე, რომ წახვედი 
საყიდლებზე სავაჭრო ცენტრში. ისაუბრე იმაზე, რაც იყიდე. 

 ნიმუში:  I went to the clothes shop. I bought a pink scarf and a red jacket.  
მე ტანსაცმლის მაღაზიაში წავედი. ვიყიდე ვარდისფერი შარფი 
და წითელი ჟაკეტი.

თავი 9:  დაწერე თოჯინების სპექტაკლის პირველი ნაწილი, რომლებიც 
დამსახურებათა ბარათზე დახატე. რას ამბობენ თოჯინები? დაწერე 
შეკითხვები და პასუხები. 

 ნიმუში:  Princess:  What are you doing?  
Clown:   I’m standing on my hands!  
Princess:  Why?  
პრინცესა:  რას აკეთებ?  
კლოუნი: ჩემს ხელებზე ვდგავარ!  
პრინცესა: რატომ?

თავი 10:  წაიკითხე ღია ბარათი და დამსახურებათა ბარათში დაწერე ლონდონში 
მოგზაურობის შესახებ. დახატე ნახატები, სადაც ის ადგილები იქნება 
ნაჩვენები, რომლებიც მოგზაურობისას მოინახულე. დაწერე აღწერა. 

 ნიმუში:  This is the London Eye. It’s very high!  
ეს „ლონდონის თვალია”. ის ძალიან მაღალია!

თავი 11:  გადახატე ფესტივალის პლაკატი დამსახურებათა ბარათიდან დიდი 
ზომის ქაღალდზე. გააფერადე სურათები. დაამატე რამდენიმე 
წინადადება ფესტივალის აღსაწერად. 

 ნიმუში:  Come to the winter festival! The fireworks are fantastic!  
მობრძანდით ზამთრის ფესტივალზე! ფეიერვერკები 
ფანტასტიურია!

თავი 12:  აირჩიე ერთ-ერთი ქალაქი ცხრილიდან, რომელიც დამსახურებათა 
ბარათზე შეასრულე. მოიპოვე გარკვეული ინფორმაცია ქალაქის შესახებ. 
ჰკითხე მეგობარს, ოჯახის წევრს, ან მონახე წიგნებში, ჟურნალებსა თუ 
ინტერნეტში. დაწერე სამი საინტერესო ფაქტი ქალაქის შესახებ. 

 ნიმუში:  Dubai has some amazing new buildings. 
დუბაიში რამდენიმე საოცარი ახალი შენობაა.
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დონე 4-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  იფიქრე სკოლის ახალ კლუბზე. რას გააკეთებ იქ? შექმენი ლოგო. დახატე 
და გააფერადე მაისური ლოგოთი წინა მხარეს. დაწერე შენი ლოგოს 
მოკლე აღწერა. 

 ნიმუში:  My school club is Garden Club. We grow plants. My logo has the 
letters GC. It has a red rose.  
ჩემი სკოლის კლუბია „გარდენ ქლაბი“. ჩვენ ვზრდით მცენარეებს. 
ჩემს ლოგოში არის ასოები GC. მასში არის წითელი ვარდი.

თავი 2:  წაიკითხე, რა დაწერე დამსახურებათა ბარათზე იმ მომენტის შესახებ, 
როცა შეგეშინდა. როდის მოხდა ეს? ვინ იყო იქ და რა იგრძნეს მათ? 
დახატე გარემო და დააწერე ეტიკეტები და საუბრის ბუშტები. 

თავი 3:  დახატე ან იპოვე სამი სხვადასხვა ფრინველის ან ცხოველის სურათი. 
თუ იყენებ სურათებს, დააწებე ისინი ქაღალდის ფურცელზე. დაწერე 
რამდენიმე წინადადება მათ შესადარებლად. გამოიყენე ზედსართავები 
ღრუბლიდან და შენი საკუთარი იდეები. 

beautiful clever fast 
dangerous graceful ridiculous 

slow small tall

ლამაზი გონიერი სწრაფი 
საშიში გრაციოზული სასაცილო 

ნელი პატარა მაღალი

 ნიმუში:  The goose is more beautiful than the duck, but the swan is the 
most beautiful.  
ბატი უფრო ლამაზია, ვიდრე იხვი, მაგრამ გედი ყველაზე 
ლამაზია.

თავი 4:  დაწერე რაიმის გასაკეთებელი ინსტრუქციები. დახაზე დიაგრამები. 
გამოიყენე ერთ-ერთი შეთავაზება ღრუბლიდან ან გამოიყენე საკუთარი 
იდეა. 

a paper plane 
a birthday card 

a pencil pot paper dolls 
a clay pot a basket a candle 

ქაღალდის თვითმფრინავი 
დაბადების დღის მისალოცი ბარათი 

საფანქრე ქაღალდის თოჯინა 
თიხის ქოთანი კალათი სანთელი

 ნიმუში:  1. Take a big piece of coloured paper. 
1. იპოვე ფერადი ქაღალდის დიდი ფურცელი.
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თავი 5:  შეხედე შენ მიერ შექმნილ ბილეთს დამსახურებათა ბარათზე. 
წარმოიდგინე, რომ იყავი სკოლის სპექტაკლზე. ვისთან ერთად წახვედი? 
რა მოხდა? მოგეწონა წარმოდგენა? დაწერე ამის შესახებ. 

 ნიმუში:  Last night my grandma took me to the school play. It was 
excellent. 
გუშინ საღამოს ბებიამ სკოლის სპექტაკლზე წამიყვანა. 
სპექტაკლი ბრწყინვალე იყო.

თავი 6:  აიღე ქაღალდის დიდი ფურცელი და დახატე დიდი ზომის კვერცხი. 
გამოჭერი ის. იპოვე სხვადასხვა ცოცხალი არსების სურათი, რომლებიც 
კვერცხიდან იჩეკებიან. გამოჭერი და დააწებე კვერცხზე. დააწებე 
ეტიკეტი. ისაუბრე შენი სურათის შესახებ. 

 ნიმუში:  This is a red and black snake. Most snakes hatch from eggs. 
ეს არის შავ-წითელი გველი. გველების უმეტესობა კვერცხიდან 
იჩეკება.

თავი 7:  შექმენი სამი რჩევა უდაბნოში მოგზაურობისთვის. გამოიყენე უნდა ან არ 
უნდა. 

 ნიმუში:  You should drink lots of water in the desert. 
უდაბნოში ბევრი წყალი უნდა დალიო.

თავი 8:  დახატე ინკების პრინცი თავის მოსართავით, რომელიც დამსახურებათა 
ბარათზე შექმენი. დააწებე ეტიკეტი თავის მოსართავის სხვადასხვა 
ნაწილს და დანარჩენ მორთულობას. დაწერე ამის შესახებ. 

 ნიმუში:  There are beautiful jewels and lots of colourful feathers. 
მოსართავზე ლამაზი ძვირფასი ქვები და ბევრი ფერადი 
ბუმბულებია.

თავი 9:  დაწერე სამი წინადადება, რა მოხდება თუ ადამიანები გამოიყენებენ შენ 
მიერ დამსახურებათა ბარათში შექმნილ აპარატს. კიდევ რა გასართობი 
გამოგონება შეგიძლია მოიფიქრო? 

 ნიმუში:  If you use the treasure-finding machine, you will be rich. 
თუ განძის საძებნელ აპარატს გამოიყენებ, გამდიდრდები.
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თავი 10:  მოსწავლის წიგნში კვლავ შეხედე მთავარ თარიღებს 
ასტრონავტებისთვის. რა მოხდა შენს ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი? 
დაწერე მთავარი თარიღები და მოვლენები. გამოიყენე სიტყვები 
ღრუბლიდან და შენი საკუთარი იდეები. ისაუბრე შენი ცხოვრების 
შესახებ. 

born  
started school  
joined a club  

sister or brother born  
learnt to walk  
won a prize  

moved house 

My brother was born in May 2013.

დავიბადე 
მივედი სკოლაში  

გავერთიანდი კლუბში 
და ან ძმა მეყოლა 
ისწავლა სიარული 

მოვიგე პრიზი  
გადავედი სახლში

ჩემი ძმა დაიბადა 2013 წლის მაისში.

თავი 11:  დაგეგმე შენს თემში წარმოშობილი ამბავი. დახატე სამი ნახატი 
მომხდარის საჩვენებლად. ისაუბრე ამის შესახებ. რა ხდება ამბის 
დასაწყისში? რა ხდება ამბის შუაში? რა ხდება ბოლოს? შენი ამბავი 
მხიარულია თუ მოსაწყენი? 

 ნიმუში:  Next, the Sami family goes on a long journey. They are looking for 
their lost reindeer. 
შემდეგ საამი ოჯახი ხანგრძლივ მოგზაურობას შეუდგა. ისინი 
თავიანთ დაკარგულ ჩრდილოეთის ირემს ეძებდნენ.

თავი 12:  შექმენი საინფორმაციო პლაკატი ტურისტებისთვის ტროპიკული ტყის 
შესახებ. შეიტანე ზოგადი ინფორმაცია, რჩევები და წასაღები ნივთების 
სია. 

 ნიმუში:  There are lots of amazing animals and beautiful plants. You 
shouldn’t touch them. 
იქ ბევრი საოცარი ცხოველი და ლამაზი მცენარეა. თქვენ არ უნდა 
შეეხოთ მათ.
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დონე 5-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  დაწერე მოთხრობის პირველი თავი, რომელიც დამსახურებათა ბარათზე 
დაგეგმე. წერისას იფიქრე ღრუბელში მოთავსებული საგნების შესახებ. 
დაასათაურე შენი მოთხრობა. წაუკითხე შენი მოთხრობა მეგობრებს ან 
ოჯახის წევრებს. მოეწონათ? უთხარი მათ, რა მოხდება შემდეგ. 

interesting character  
description of setting  

exciting events  a surprise  
spelling and punctuation

საინტერესო პერსონაჟი 
გარემოს აღწერა 

ამაღელვებელი მოვლენები სიურპრიზი 
მართლწერა და პუნქტუაცია

თავი 2:  ახლა გააკეთე პლაკატი და დახატე შენი ქვეყნის ყველაზე ლამაზი 
ადგილი. დაურთე რამდენიმე წინადადება. 

 ნიმუში:  Switzerland is fantastic for a mountain holiday. The waterfalls are 
incredible! 
შვეიცარია არდადეგების მთაში გასატარებლად ფანტასტიურია. 
ჩანჩქერები წარმოუდგენლად ლამაზია!

თავი 3:  იპოვე ორი ან სამი სხვადასხვა ხიდის სურათი. გამოჭერი და დააწებე 
ქაღალდის დიდ ფურცელზე, ან გადახატე სურათები და გააფერადე. 
დაწერე ხიდების შესახებ ისე, რომ პასუხის გასცე ღრუბელში 
მოთავსებულ ზოგიერთ კითხვას. 

What kind of bridge is this?  
What is it made of?  

Is it old or new?  
What goes across the bridge (people, 

traffic or trains)?  
How long is it? 

ეს ხიდი როგორია?  
რისგან არის გაკეთებული?  

ძველია თუ ახალი?  
რა დადის ხიდზე (ადამიანები, 

ტრანსპორტი თუ მატარებლები)?  
რამდენია მისი სიგრძე?

 ნიმუში:  The bridge is made of stone. 
ხიდი ქვისაა.

თავი 4:  შეხედე ცხრილს შენს დამსახურებათა ბარათზე. აირჩიე ადგილი, სადაც 
არასდროს ყოფილხარ. ჩაატარე ცოტაოდენი კვლევა-ძიება. ამ ადგილის 
შესახებ ჰკითხე შენს მეგობარს ან ოჯახის წევრს. ჩაიხედე წიგნებში 
ან მონახე ინტერნეტში. დაწერე შენიშვნები, რა შეიძლება იქ გააკეთო. 
ისაუბრე ამ ადგილზე. 

 ნიმუში:  I’ve never been to Paris. It sounds great! There are beautiful 
buildings and great restaurants. 
მე არასდროს ვყოფილვარ პარიზში. დიდებულად ჟღერს! იქ 
ლამაზი შენობები და შესანიშნავი რესტორნებია.
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თავი 5:  შეხედე შენს გამოკითხვას წრიულ დიაგრამაში, რომელიც დამსახურებათა 
ბარათზე დახაზე. დაწერე მოკლე ანგარიში, თუ რა აღმოაჩინე ადამიანების 
საყვარელი გმირებისა და სუპერგმირების შესახებ. 

 ნიმუში:  The most popular hero is Superman. Five people said he was their 
favourite. 
ყველაზე პოპულარული გმირი არის სუპერმენი. ხუთმა 
ადამიანმა ის საყვარელ გმირად დაასახელა.

თავი 6:  გაიხსენე ტრადიციული მოთხრობა ან ლეგენდა, რომელიც განსხვავდება 
ინგლისურის გაკვეთილზე ნასწავლისგან. მოიძიე მოთხრობა წიგნებში ან 
ინტერნეტში. დახატე მოთხრობის მთავარი ამბები სამ ან ოთხ სურათად 
და სურათებს ქვეშ შენიშვნები მიუწერე. მოუყევი შენი მოთხრობა 
მეგობრებს ან ოჯახის წევრებს. 

 ნიმუში:  This is a story about Robin Hood. One day, when Robin was walking 
in the forest ...  
ეს არის ამბავი რობინ ჰუდზე. ერთ დღეს, როდესაც რობინ ჰუდი 
ტყეში სეირნობდა...

თავი 7:  აირჩიე მოთხრობა შენი პირველი გვერდიდან (დამსახურებათა ბარათზე) 
და დაწერე სტატია. აგრეთვე, შეგიძლია ჰკითხო ოჯახის წევრებს ან 
მეგობრებს, თუ რა აზრის არიან შენს სათაურზე. შეგიძლია გააუმჯობესო? 

 ნიმუში:  TOP SPORTSWOMAN VISITS SCHOOL 
Students at Hilltop School were excited this week. An Olympic 
champion visited the school! 
სკოლას საუკეთესო სპორტსმენი ქალი ეწვია 
ჰილტოპის სკოლის მოსწავლეები ამ კვირაში აღელვებული არიან. 
სკოლა ოლიმპიურმა ჩემპიონმა მოინახულა!

თავი 8:  დაწერე საყვარელი სატელევიზიო პროგრამის მიმოხილვა. ჩაურთე 
დამსახურებათა ბარათზე ჩანიშნული ინფორმაცია და რამდენიმე 
ზედსართავი სახელი ღრუბლიდან. არ დაგავიწყდეს პროგრამისთვის 
სახელის დარქმევა თავიდანვე. დაასათაურე შენი მიმოხილვა. 

entertaining excellent fantastic 
fascinating funny great 

interesting popular

გასართობი ბრწყინვალე ფანტასტიური 
მომხიბვლელი სასაცილო შესანიშნავი 

საინტერესო პოპულარული

 ნიმუში:  THE BEST PROGRAMME ON TV ‘Freddy’s Fascinating Facts’ is such a 
good programme that I never miss it.  
საუკეთესო სატელევიზიო პროგრამა „ფრედის საოცარი ფაქტები“ 
ისეთი კარგი გადაცემაა, რომ მე არასდროს გამოვტოვებ მას.
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თავი 9:  აირჩიე ღრმა ზღვის ცხოველი და გაიგე მეტი მასზე. ჩაიხედე წიგნებსა 
და ჟურნალებში, ან მონახე ინტერნეტში. დახატე ცხოველი და დააწებე 
ეტიკეტი, დაწერე რამდენიმე საინტერესო ფაქტი მის შესახებ. 

 ნიმუში:  The box jellyfish is the most poisonous creature in the world. 
კუბომედუზა ყველაზე შხამიანი არსებაა დედამიწაზე.

თავი 10:  წარმოიდგინე, რომ ინტერვიუს ღრმა ზღვის მკვლევარისგან იღებ. დაწერე 
შეკითხვები, რომლების გსურს ჰკითხო მას და დაწერე ზღვის მკვლევარის 
პასუხები. გამოიყენე ერთ-ერთი შეკითხვა ღრუბლიდან ან გამოიყენე 
საკუთარი იდეები. 

At work, what do you enjoy doing?  
What do you hate doing?  

What are you looking forward  
to doing in the future? 

მუშაობისას რისი კეთება გსიამოვნებთ?  
რისი კეთება არ გიყვართ?  

ის გაკეთებას ელით მოუთმენლად 
მომავალში?

 ნიმუში:  Interviewer: What do you like about your work?  
Explorer: I love seeing the strange plants and animals.  
ინტერვიუერი: რა მოგწონთ თქვენს სამუშაოში? 
მკვლევარი:  მიყვარს უცნაური მცენარეებისა და ცხოველების 

ნახვა.

თავი 11:  გამოიყენე შენიშვნები დამსახურებათა ბარათზე, რაც დაგეხმარება 
სტატიის დაწერაში ადამიანის შესახებ, რომელიც სხვებს ეხმარება. არ 
დაგავიწყდეს სათაურის დაწერა. სტატიის დასაწყისში თქვი, რატომ 
აირჩიე ეს პიროვნება. 

 ნიმუში:  My Aunt Amelia is a doctor. She helps people who have been hurt in 
accidents. 
დეიდა ამელია ექიმია. ის ეხმარება ავარიებში დაშავებულ 
ადამიანებს.

თავი 12:  წარმოიდგინე, რომ ხარ სამოგზაუროდ არქტიკაზე. დაწერე დღიური, რა 
მოხდება შენი მოგზაურობის სამი დღის განმავლობაში. 

 ნიმუში:  Tuesday 21st July   
Today it was bright and sunny.  
Our vehicle travelled fast across the ice.  
სამშაბათი, 21 ივლისი 
კაშკაშა და მზიანი დღეა.  
ჩვენი მანქანა სწრაფად მიდიოდა ყინულზე.
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დონე 6-ის დამატებითი დავალებები 

თავი 1:  გააკეთე თხელი საინფორმაციო ბროშურა დამსახურებათა ბარათზე 
აღწერილი აქტივობების შესახებ. დახატე და დაწერე. არ დაგავიწყდეს 
მოგზაურთა კომენტარების ჩართვა. 

 ნიმუში:  ‘The hot springs are spectacular!’ 
„ცხელი წყაროები შთამბეჭდავია!“

თავი 2:  აირჩიე ენერგიის ერთ-ერთი ტიპი ცხრილიდან, რომელიც დამსახურებათა 
ბარათზე შეასრულე. დაწერე მოკლე ინტერვიუ მეცნიერთან ენერგიის 
ამ ტიპზე კითხვა-პასუხით. გამოიყენე იდეები ღრუბლიდან. ისაუბრე 
მეცნიერის ნათქვამის ირგვლივ. გთხოვ, გაითვალისწინო, რომ ასეთ 
სიტუაციაში ირიბი მეტყველება აწყმო დროს ინარჩუნებს.

Where does it come from? 
What is it used for? 

Is it cheap or expensive? 
Does it run out? 

საიდან ჩნდება ის? 
რისთვის გამოიყენება? 

ძვირია თუ იაფი? 
ამოწურვადია?

 ნიმუში:  Dan: Is solar power renewable? 
Dr Green: Yes, it is. It never runs out. 
დენი: მზის ენერგია განახლებადია? 
დოქტორი გრინი: დიახ. ის არასდროს ამოიწურება.

Dr Green said that solar power never runs out. 

დოქტორი გრინი ამბობს, რომ მზის ენერგია არასდროს ამოიწურება.

თავი 3:  დახატე შენი საყვარელი დეტექტიური რომანის სცენების მოკლე ჩანახატები. 
დაწერე აღწერა თითოეული სურათის შესახებ. აჩვენე შენი სცენების მოკლე 
ჩანახატები მეგობარს ან ოჯახის წევრს. უთხარი მათ, რა ხდება. 

 ნიმუში:  This is my favourite mystery story. The main character is 
Professor Bright. 
ეს ჩემი საყვარელი დეტექტიური რომანია. მთავარი გმირი 
პროფესორი ბრაითია.

თავი 4:  იპოვე გადაშენების ზღვარზე მყოფი ცხოველების სურათები. გამოჭერი 
და დააწებე ქაღალდის დიდ ფურცელზე, ან გადახატე სურათები და 
გააფერადე. დაწერე, როგორ შეგვიძლია დავიცვათ ცხოველები. 

 ნიმუში:  Don’t cut down the trees. Plant new forests. Don’t hunt wild animals. 
ნუ მოჭრით ხეებს. გააშენეთ ახალი ტყეები. არ ინადიროთ 
გარეულ ცხოველებზე.
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თავი 5:  შეიტყვე უცხო ქვეყნის ორნამენტის შესახებ. ბარათის გასაკეთებლად, 
ორად მოკეცე ბარათის ნაწილი. გადახატე ორნამენტი ბარათის წინა 
მხარეს და გააფერადე. ბარათში დაწერე შეტყობინება მეგობრისთვის ან 
ოჯახის წევრისთვის და უთხარი რაიმე ამ ორნამენტის შესახებ. მიეცი მას 
ბარათი. 

 ნიმუში:  Dear Mum, I copied this pattern from Mexico that I found in a 
magazine. Do you like the colours? 
ძვირფასო დედიკო, მე ეს მექსიკური ორნამენტი ჟურნალიდან 
გადავხატე. მოწონს ფერები?

თავი 6:   გამოიკვლიე შენი ქვეყნის ტრადიციული ტანსაცმლის წარმოშობა. დაწერე 
ამის შესახებ. 

 ნიმუში:  The kilt is the national dress of Scotland. It came from the 
Scottish Highlands. 
კილტი შოტლანდიის ეროვნული სამოსია. მისი წარმოშობა 
შოტლანდიიდ მთიანეთს უკავშირდება.

თავი 7:  მოძებნე ჟურნალში ტურისტული რეკლამა. ამოჭერი და დააწებე 
ქაღალდის ფურცელზე. წარმოიდგინე, რომ წახვედი ტურისტულ 
მოგზაურობაში. დაწერე რა მოხდა. 

 ნიმუში:  We went on a boat trip. A young man showed us the islands. 
ჩვენ ნავით სამოგზაუროდ წავედით. ახალგაზრდა კაცმა 
კუნძულები გვაჩვენა.

თავი 8:  წარმოიდგინე, რომ მოთხრობის „დეგანავიდა და ჰიავატა“ საფუძველზე 
ფილმი გადაიღე. დაწერე სცენარე ფილმის რადიო რეკლამისთვის. 
სცენარში ფილმს ორი ადამიანი განიხილავს. გამოიყენე ზოგიერთი 
გამოთქმა ღრუბლიდან. 

I like I enjoy I think So do I. 
Me too. I agree. How about you? 

 What do you think?

მომწონს მიყვარს ვფიქრობ მეც. 
მეც. გეთანხმები. შენ? 

შენ რას ფიქრობ?

 ნიმუში:  Boy: I think it’s a fantastic film.  
Girl: So do I. I like it a lot.  
ბიჭი: ჩემი აზრით, ფანსატიური ფილმია. 
გოგონა: გეთანხმები. მეც ძალიან მომწონს.
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თავი 9:  მოიპოვე გარკვეული ინფორმაცია ექიმებისა და მედიცინის შესახებ 
წარსულში. დაწერე ცოდნის შესამოწმებელი ხუთი შეკითხვა შენი 
ოჯახის წევრებისთვის ან მეგობრისთვის. შეადგინე მრავალვარიანტიანი 
შეკითხვები. დაწერე პასუხები სხვა ქაღალდის ფურცელზე. დასვი კითხვები. 

 ნიმუში:  Where were the first hospitals in the world? What did doctors use 
a microscope for? 
სად იყო პირველი საავადმყოფოები მსოფლიოში? რისთვის 
იყენებდნენ ექიმები მიკროსკოპს?

თავი 10:  წარმოიდგინე, რომ გააკეთე ერთი ბოთლი წამალი იმ მცენარისგან, 
რომელიც დამსახურებათა ბარათზე დახატე. დახატე წამლის ბოთლი. 
შექმენი ეტიკეტი და ზედ დაწერე. ჩართე სიტყვები ღრუბლიდან. ისაუბრე 
შენი წამლის შესახებ. 

the name of the medicine  
what the medicine does  

how the medicine should be taken  
a picture of the flower or plant  

it comes from  
warnings about who should not take the  

medicine 

დასახელება 
როგორ მოქმედებს წამალი 

როგორ უნდა მოხდეს წამლის მიღება 
ყვავილის ან მცენარის სურათი, რისგანაც  

დამზადებულია 
გაფრთხილება, ვის ეკრძალება  

წამლის მიღება

My medicine is called ‘Blackberry syrup’. It’s good for curing coughs.

ჩემი წამლის დასახელებაა „მაყვლის სიროფი“. ის კარგია ხველების სამკურნალოდ.

თავი 11:  გააკეთე პლაკატი ინფორმაციისთვის ახალი სპორტის შესახებ, რომელიც 
დამსახურებათა ბარათზე გამოიგონე. ეცადე, დაარწმუნო ადამიანები, 
მოვიდნენ და დაკავდნენ შენი სპორტით. დახატე და დაწერე. 

 ნიმუში:  Try new Megaboarding. It’s exciting. It’s not expensive. You’ll love it! 
სცადეთ ახალი მეგაბორდინგი. ის ამაღელვებელია. ძვირი არ 
არის. მოგეწონებათ!

თავი 12:  დაწერე მოკლე მოთხრობა სპორტულ გარემოში, რომელზეც დამსახურებათა 
ბარათში დაწერე. დახმარებისთვის გამოიყენე კითხვები ღრუბლიდან. 

 
 

Who was there? What happened?  
Who are the characters in your story?  

How do your characters speak to each other 
(are they polite, happy, angry)?  

Does your story have a happy ending?

ვინ იყო იქ?  რა მოხდა?  
ვინ არიან შენი მოთხრობის პერსონაჟები?  

როგორ ესაუბრებიან შენი პერსონაჟები  
ერთმანეთს (არიან ისინი ზრდილობიანები, 

ბედნიერები, გაბრაზებულები)?  
აქვს თუ არა შენს მოთხრობას ბედნიერი  

დასასრული?


