
ქართული ენის პროგრამა - ჯგუფი 4 - ლონდა: 

წელს ჩვენი ორსაათიანი გაკვეთილები დაიყოფა ორ ნაწილად. პირველ საათი  დაეთმობა  

სასაუბრო თემებს. მოერე საათი კი  წიგნებზე, “ ნამდვილი და მოგონილი ამბები“ და 

„ქართული ენა“, მუშაობას.    

 თითოეულ თემას ექნება თემასთან დაკავშირებული სიტყვები, გრამატიკული ნაწილი და 

სავარჯიშოები. პირველ სემესტრში დაგეგმილია  შვიდი თემის გავლა. თითოეულ თემაზე 

შევჩერდებით  ორი გაკვეთილი  და თემის ბოლოს ჩატარედება პატარა ტესტი. 

თემები: 

1. მისალმება, დამშვიდობება, გაცნობა 

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, ზმნები -ყოფნა, -ცოდნა,  

 თანდებული -ში,  -იდან/დან,  

 სახელობითი ბრუნვა,  

 წოდებითი ბრუნვა,  

 პირის ნაცვალსახელები,  

 უარყოფითი წინადადებები, 

 თავაზიანი ფორმები, 

 კითხვითი სიტყვები 

 (ტესტი) 

 

2. შაბათ-კვირა, მაღაზიაში, საყიდლები 

 ლექსიკა თემის ირგვლივ,ზმნა: -უნდა, -მინდა, -ყიდვა, -გაყიდვა, -გაკეთება, -

გატარება, -მომზადება,  

 ბრძანებითის ფორმები-უნდა!არ!   

 თანდებული -ზე,  

 პრეფიქს-სუფიქსი სა-ო,  

 ნაცვალსახელები- ეს-ის/ამ-იმ 

 კავშირები-რადგან, რომელი 

 (ტესტი) 

 

3. სახლი, ბინა,ჩემი ოჯახი, ოჯახის წევრები, ჰობი, ჩემი კვირა 

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, 

 ზმნები  -ყოლა,-ქონა,-ცხოვრება,-გადასვლა, -სწავლა, -კითხვა, -თამაში, -

დაკვრა 

 თანდებული -თან,-მდე, 

 რიგობითი რიხვითი სახელი, 

 კავშირები -იმტომ,რომ,ამიტომ,როცა,  



 ნაწილაკები -არა, ვერა 

 ვითარებითი ბრუნვა-ად/დ 

 (ტესტი) 

 

4. დრო და საათი, ამინდი, წელიწადის დრო, ქალაქში, ტრანსპორტით მგზავრობა, 

მოგზაურობა  

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, 

 ზმნები -სიცივე,-სიცხე, -სიგრილე, მოწონება, -გაჩერება,-მისვლა,-მოსვლა, -

წასვლა, -მგზავრობა, - 

 მოქმედებითი ბრუნვა -ით 

 სუფიქსი -იან/ვე 

 თადებული -კენ 

 ბრძანებითი ფორმა 

 (ტესტი) 

 

5. ერთი ოჯახის ცხოვრება, ჩემი ერთი დღე, ავეჯი, ტანსაცმელი,  

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, 

 ზმნები  -წაღება, -წაყვანა, -მოტანა, -მოყვანა,- შეძლება, -პოვნა, -ადგომა, -

დაჯდომა,-დაწოლა- დაწყება, -დამთავრება, -დაძინეა,- გაღვიძება 

 ნაწილაკი - არც...არც, -იქნებ,  

 სიტყვათწარმოება, 

 თანდებული -გან 

 (ტესტი) 

 

6. საქართველოს შესახებ, ყოფილხარ  საქართველოში? 

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, 

 ზნები -მიღება, -საჭიროება,- მომზადება, -ცხოვრება, -გატრაება, -მიცემა 

 ნაწილაკი -ხომ არ/ხომ  

 კავშირი -თუ, -ან, -სადაც, 

 განუსაზღვრელი ნაცვალსახელები - ვინმე, -რამე,  

 უარყოფითი ნაწილკები- აღარ/ ვეღარ 

 (ტესტი) 

 

7. დღესასწაულები, ქართული სუფრა 

 ლექსიკა თემის ირგვლივ, 

 ზმნები -დაპატიჟება, - სტუმრობა, -შეხვედრა, -ჩუქება,-დღეგრძელობა, -სმა, -

ჭამა, - მილოცვა,  

 ფრაზა -მე რომ შენს ადგილზე ვიყო, 

 შორიდებული - აბა, -ოჰ,- უი, 



 ჩართული _იმედია/ იმედი მაქვს 

 კავშირი -რომ 

 ხარისხი -შედარებითი და აღმატებითი 

 (ტესტი) 

 

 

 

 


