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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი   2. მასწავლებელი 

ინგლისური ნატო საბაშვილი 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

Inspiration 1-Macmillan 
 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

Nice to meet you 

 
16.09-05.10.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკი

დებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 
ჩათვლის თემა 

საშინაო 

დავალება, 

სახელმძღვანე

ლოს 

გვერდის 

მითითებით  

მე-7 

კლასი 
10სთ ტესტური დავალება 01-10 

Countries 

around the 

World 

The British Isles   

    1-2-3-4-5-

6-7გვ6-7 

1-2-3-4-5-6-

7-8-9-10-
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გვ8-9 

 

1-2-3-4-5-6-

7-8-გვ10-11 

1-2-3-4-5-

გვ12-13 

Students cut 

out pictures 

of famous  

people from 

magazines 

and write 

two sentenc-

es about 

them 

 

 

 

მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
 თემაში შემავალი უცხო სიტყვების ცოდნა-

Vocabulary practice 

 Introducing yourself and others 

 Talking   about where you are from 

 Talking about possessions 

 Talking the time.Describing places 

 Talking about  your family 

 Grammar:this/that.Indefinite article. 

        These/ those.Plural nouns Wh questions 

 პირადი ინფორმაცია  

 საერთაშორისო სიტყვები ინგლისურად Bar,police,café, camping, hotel, 

tourist information, super market, restaurant. 

 ქვეყნები მსოფლიოს ირგვლივ 

 საუბარი საკუთარ თავზე ან სხვებზე-Where are you from ? Where are they 

from? 

 საუბარი საკუთრების შესახებ. 

 საათის  ცნობა და გამოყენება საუბრის დროს 

 საუბარი ოჯახის ირგვლივ 
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        Present simple-to be,personal pronouns  პირადი ინფორმაციის ცოდნა წერილობით       

 დიალოგი -გასაუბრება ცნობილ ადამიანებთან 

 ოჯახური ფოტოს აღწერა 

 გრამატიკა  to be  ზმნა აწმყო განსაზვრელ დროში  

     ჩვენებითი  ნაცვალსახელებიthis,that, these those. 

     განუსაზრვრელი არტიკლი მათი შესწავლა  და           გამოყენებაპ 

პრაქტიკული მიზნებისათვის 

 

დამატებითი ლიტერატურა:  ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 
 

Oxford practice grammar by Mark Harrison  

ინგლისური ენის გრამატიკა ი. გოლიცინსკი 

Essential Grammar in Use  by Raymond Murphy 

პირველი ნაწილი 
 

 

 

Inspiration. 

Sketch 

Welcome! 

Rap 

Questionnaire 

Student exchange 

Vocabulary 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 
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ჩათვლის კითხვები: 

 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 
 

 

 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში:  

შეფასების კრიტერიუმები: 
 

 

VOCABULARY 

1 Write the dates and times in numbers. 

1 the twenty-first of September, nineteen seventy seven 
= __ / __ / __ 

2 the thirteenth of October, nineteen eighty  
= __ / __ / __ 

3 It’s twenty five past two in the afternoon.  
= ____. ____ 

4 It’s quarter past nine in the morning.  
 = ____. ____ 
5 It’s quarter to twelve at night. 
  = ____. ____ 
6 the thirtieth of May, nineteen forty eight  

= __ / __ / __ 

1-5 6-11 12-17 18-22 23-28 29-34 35-40 41-45 46-51 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2 Look at the family tree and complete the text with 
these words.  

brother     father     grandmother     husband     mother     

sisters     sons 

 

Hi! My name is Carlo and this is my family tree. Piera is 
my ___________. She’s 65 years old. Her (2) 
___________’s name is Antonio; he’s my  
(3) ___________. Piera and Antonio have four children: 
two daughters and two  
(4) ___________. Francesca and Sylvia are my  
(5) ___________. My (6) ___________’s name is Paolo. 
He’s great; he plays the guitar in a band. Finally, there’s 
my (7) ___________, Maria – she’s 90 years old! 

 

3 Choose the correct words.  

In her bag today, Katya has ... 
1 a camera / an alarm clock – she takes photographs of 

her friends with this. 
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2 a comb / a calculator – this makes her hair look great! 
3 an MP3 player / a mobile phone – she can talk to her 

friends with it. 
4 a wallet / a passport – it has an ID card, photos and 

money in it. 
5 a ticket / a packet of tissues – Katya needs this to go to 

see a film tonight. 
6 an ID card / a photograph – this has Katya’s name, age 

and address on it.  
7 an umbrella / a bottle of water – this is for when the 

weather is bad. 
8 a pen / a phone – she sometimes needs to write things 

down. 
9 a passport / a photograph – this is her favourite one of 

her mum; she looks happy. 
10 a key / a calculator – she needs this to get into her 

house. 
11 a passport / a packet of tissues – Katya needs this to 

go travelling.  
12 a calculator / an MP3 player – this has all her favourite 

songs on it.  

 

4 Correct the articles in these sentences.  

1 Welcome to London; it’s a exciting city. 
 ________________________________ 
2 There are a people from all over the world. 
 ________________________________ 
3 Here’s a idea for a great day in the capital. 
 ________________________________ 
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4 Visit St Pauls – it’s beautiful building. 
 ________________________________ 
5 Visit Covent Garden market and listen to a music. 
 ________________________________ 
6 Go to the Tower of London and get an information 

about the history of the city. 
 ________________________________ 

 

WRITING 

5 You are at your friend’s house in Spain. Write an 
email to your mum in the UK.  

Describe your friend’s family (you send your mum a pho-

to). 

Tell your mum the date and time that you go home. 

Start your letter like this: 

Dear Mum, 

How are you? I like it here in Spain. Let me tell you 

about Manuel’s family. Here’s a photograph of them. 

That’s 

 

 


