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გაკვეთილის გეგმა  

შემდგენელი: ნონა არევაძე-კოტორაშვილი  

საგანი: ქართული, როგორც მეორე ენა კლასი/დონე: I-II  

თემა: ასო-ბგერა „ც“, დაბადების დღე.  დრო: 40 წთ.  

გაკვეთილის ამოცანები/სწავლის შედეგები (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულებები) 

 მოსწავლეები დაათვალიერებენ ილუსტრაციებს, მასწავლებლის დახმარებით აღწერენ მას და 

გამოთქვამენ ვარაუდებს;  

 გაიხსენებენ წინა გაკვეთილებზე ნასწავლ ლექსიკას და გრამატიკულ კონსტრუქციებს;  

 წაიკითხავენ ტექსტს დაბადების დღის თემაზე;  

 მასწავლებლის დახმარებით ტექსტში ამოიცნობენ ასო-ბგერა „ც“-ს; 

 დაწერენ ასო-ბგერა „ც“-ს და ამ ასოს გამოყენებით ააწყობენ სიტყვებს; 

 წაიკითხავენ ტექსტს და აბზაცებს დააკავშირებენ ილუსტრაციებთან; 

 აკინძავენ პატარა წიგნს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქ.მ. I. 4. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ილუსტრირებული  ტექსტის 

მოსმენა და გაგება.   

ქ.მ. I. 5. მოსწავლეს შეუძლია შინაარსის გასაგებად სათანადო სტრატეგიების გამოყენება.  

ქ.მ. I. 8. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.  

ქ.მ. I. 9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა. 

ქ.მ. I. 12.  მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება. 

ქ.მ. I. 15.  მოსწავლეს შეუძლია ნაწერიდან ან ნაბეჭდიდან ასოების, სიტყვების, მოკლე წინადადებების 

გადაწერა.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

ჰეტეროგენული ჯგუფები 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o გალერეაში გასეირნება;  

o ვარაუდების გამოთქმა;  

o ერთობლივი კითხვა;  

o წერა ჰაერში;  
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o სიტყვაში ასო-ბგერის პოვნა და შემოხაზვა;  

o ინტერაქტიული წერა / მასწავლებელი - კალამი;  

o ერთობლივი წერა;  

o სიტყვების აწყობა მოძრავი ანბანით; 

o წიგნის შექმნა. 

სასწავლო მასალა და რესურსები (ტექსტი, თვალსაჩინოება, მულტიმედია, ინტერნეტ-რესურსი და სხვ.):   

o ქართული, როგორც მეორე ენის პირველი დონის სახელმძღვანელო (მაია მელიქიძე, ნინო 

გორდელაძე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2011);  

o ილუსტრაციები;  

o დიდი ასოებით დაწერილი ტექსტი;  

o მოძრავი ანბანი;  

o ასაკინძი პატარა წიგნისთვის გამზადებული ყდა და ფურცლები;  

o წებო, მაკრატელი, მარკერები.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა კითხვის სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა - მთელი ტექსტიდან მისი ნაწილებისკენ  

ვინაიდან ტექსტი მთლიანად აგებულია პირველი დონის სახელმძღვანელოს 59-ე და 64-ე გვერდებზე 

მოცემული ლექსიკისა და გრამატიკული კონსტრუქციების გამოყენებით, სასურველია, რომ მასწავლებელმა 

გამოწვევის ფაზაზე სწორედ ამ მასალიდან დასვას რამდენიმე შეკითხვა:  

1. რა არის ეს? (აჩვენებს მისალოც ბარათს 59-ე გვერდზე). 

2. ვისი დაბადების დღეა? (ნანას დაბადების დღეა). 

3. როგორ მიხვდით? (ბავშვები ყურადღებას აქცევენ ვისი სახელი წერია ბარათზე). 

4. რა საჩუქრები მიიღო ნანამ? (ბურთი, ბუშტი, მანქანა.) 

5. რას აკეთებს ხოჭო? (აჩვენებს 64-ე გვერდს.) 

6. რას აკეთებს ხვლიკი? 

7. რას აკეთებს პეპელა? 

ასევე, ამავე გვერდის სხვა ილუსტრაციებზე დაყრდნობით, სადაც მოსწავლეთათვის ნაცნობი პერსონაჟები 

არიან გამოსახული სხვადასხვა პოზიციაში, მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს: 

1. რას აკეთებს გია? (64-ე გვერდზე) 

2. რას აკეთებს ია? ლია? რეზო? დათო? 

3. ლია ცეკვავს? (არა, ლია უკრავს.) 
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4. მზია უკრავს? (არა, მზია მღერის.) და ა.შ. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე აკრავს 4 ილუსტრაციას (იხ. დანართი 1). ილუსტრაციებზე ნახატები 

შესრულებულია ისე, რომ თითოეული სურათი მაქსიმალურად ემთხვევა ოთხად დაყოფილი ტექსტის 

შინაარსს. ილუსტრაციებზე მოსწავლეთათვის ნაცნობი პერსონაჟები არიან გამოსახული (გია, ლია, მზია, 

რეზო, ია, დათო), მხოლოდ ცირაა ახალი პერსონაჟი. 

პირველი ილუსტრაცია: დახატულია გია, ლია, მზია, რეზო, დათო და ია მხიარული სახეებით. ლიას და გიას 

ხელში დიდი და ლამაზად გაფორმებული მისალოცი ბარათი უჭირავთ, რომელზეც წერია: „ცირა, 

გილოცავთ დაბადების დღეს!“ 

მეორე ილუსტრაცია: ეზოში დგას მაგიდა, მაგიდაზე ცხრასანთლიანი ტორტი, რომელსაც ცირა უბერავს 

სულს. დანაჩენი ბავშვები უკანა პლანზე დგანან, იცინიან და ტაშს უკრავენ.  

მესამე ილუსტრაცია: რეზო ცირას რაღაცას ეკითხება, დანარჩენი ბავშვები ტორტს ჭამენ. 

მეოთხე ილუსტრაცია: გია ზის და დოლს უკრავს, მის გვერდით დგას მზია და მღერის. გვერდით დათო და 

ლია ტაშს უკრავენ. ია ცეკვავს, რეზო ბერავს ბუშტს. მას უყურებს ცირა ბედნიერი სახით.  

მასწავლებელი „გალერეაში გასეირნების“ მეთოდით მოსწავლეებს ათვალიერებინებს სურათებს და უსვამს 

შეკითხვებს: ვინ არიან ეს ბავშვები? სად მიდიან? საიდან მიხვდით რომ დაბადების დღეზე მიდიან? რა ჰქვია 
ამ გოგოს? როგორ მიხვდით, რომ ცირა ჰქვია? რამდენი წლის გახდა ცირა? რატომ ფიქრობთ ასე? რას აკეთებს 
გია? ლია? დათო? და ა.შ. კარგი დაბადების დღეა? რატომ ფიქრობთ ასე? 

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდი ასოებით დაწერილ ტექსტს ისე, რომ ტექსტი შემდეგ მოიჭრას ნაწილ-

ნაწილ (ანუ, მაგრდება მხოლოდ ზედა მხარე და ქვედა მხარე რჩება მიუმაგრებელი, რომ შემდეგ მაკრატლით 

მოჭრას და მოსწავლეებმა შეუსაბამონ ილუსტრაციებს).  

მასწავლებელი ეუბნება ბავშვებს: მოდი, ახლა წავიკითხოთ ეს ტექსტი და გავიგოთ, მართლა ცირას 
დაბადების დღეა? 

 

ცირას დაბადების დღე 

დღეს ცირას დაბადების დღეა. ბავშვებმა მისალოცი ბარათი დახატეს. ისინი ცირას 

დაბადების დღეზე მიდიან.  

ცირას ეზოში მაგიდა დგას. მაგიდაზე დიდი ტორტი დევს. ტორტზე ცხრა სანთელი ანთია. 

ცირამ სანთლები ჩააქრო.  

ბავშვებმა ტორტი ჭამეს. 

- ახლა რა გავაკეთოთ? - თქვა რეზომ. 

- ვიცეკვოთ და ვიმღეროთ! - თქვა ცირამ. 

გია უკრავს. ია ცეკვავს. მზია მღერის. დათო ტაშს უკრავს. რეზო ბერავს ბუშტს. ცირა ძალიან 

ბედნიერია.  

 

მასწავლებელი ხმამაღლა კითხულობს ტექსტს სამოდელო (საჩვენებელი) კითხვის მეთოდით.  
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მასწავლებელი ერთობლივი კითხვის სხვადასხვა ვარიაციით მოსწავლეებთან ერთად კითხულობს ტექსტს. 

II ფაზა - ტექსტის ნაწილებზე მუშაობა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს კიდევ ერთხელ თქვან იმ პერსონაჟის სახელი, ვისი დაბადების დღეც 

არის. მოსწავლეები ასახელებენ პერსონაჟის სახელს - „ცირა“. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი სვამს შეკითხვას: რომელ ასოზე იწყება ეს სახელი? მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები 

დაასახელებენ ასოს, მასწავლებელი ტექსტში, კონკრეტულად ამ სიტყვაში მარკერით შემოხაზავს ასო „ც“-ს. 

ასევე, დაფაზე ცალკე, დიდად და თვალსაჩინოდ, ხელის ნელი მოძრაობით წერს ამ ასოს და, იმავდროულად, 

საუბრობს: წერას ვიწყებ შუა ნაწილიდან, ჩამოვდივარ ქვემოთ, შემდეგ მოვამრგვალებ და წერას 
დავასრულებ ისევ შუა ნაწილთან (ასე იმეორებს კიდევ ორჯერ).  

შემდეგ ის სთხოვს მოსწავლეებს, მასთან ერთად ჰაერში შემოხაზონ ასო „ც“. 

იმისათვის, რომ მასწავლებელი დარწმუნდეს, რამდენად კარგად დაიმახსოვრეს ბავშვებმა ეს ასო, ისინი  

სათითაოდ გამოჰყავს დაფასთან და სთხოვს, ტექსტში შემოხაზონ ეს ასო.  

რეკომენდაცია: თუ კლასში არიან მოსწავლეები, რომელთაც პირველივე ჯერზე არ შეუძლიათ ასოს სწრაფად 

იდენტიფიცირება, სასურველია შემოხაზონ მთლიანი სიტყვები, სადაც არის ასო „ც“. რადგან ეს ასოები უკვე 

ყველგან შემოხაზულია ტექსტში, მასწავლებელი ადვილად მიახვედრებს ბავშვებს, რომელი სიტყვები უნდა 

შემოხაზონ. იმავდროულად მათ ყურადღებას ამახვილებს, როგორ გამოიყურება ასო „ც“.   

[ინტერაქტიული და ერთობლივი წერა] ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება: ახლა მე 
ტექსტიდან დაფაზე ამოვწერ იმ სიტყვებს, რომლებიც თქვენ შემოხაზეთ. თქვენ უნდა მიკარნახოთ, რომელი 
ასოები უნდა დავწერო. მოსწავლეები მასწავლებელს კარნახობენ სიტყვებს ასო-ასო: „ც ი რ ა ს“, „მ ი ს ა ლ ო ც 

ი“, „ც ხ რ ა“, „ც ი რ ა მ“, „ვ ი ც ე კ ვ ო თ“, „ც ე კ ვ ა ვ ს“, „ც ი რ ა“ (არ იმეორებს ერთსა და იმავე ფორმებს). მას 

შემდეგ, რაც თვითონ დაასრულებს კარნახით წერას, მასწავლებელი ამ სიტყვებიდან ამოშლის ასო-ბგერა 

„ც“-ს და მოსწავლეებს სთხოვს, აღადგინონ „დაკარგული“ ასო-ბგერა.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, დაფაზე დაწერილი სიტყვებიდან შეარჩიონ ორი სიტყვა და მოძრავი 

ანბანის გამოყენებით ააწყონ.  

III ფაზა - ნაწილებიდან ახალი მთელისკენ  

მასწავლებელი ტექსტს მაკრატლით აჭრის ნაწილებს, მოსწავლეებს ურიგებს ჯგუფებში და ეუბნება: აბა, ამ 

ჯგუფმა ერთობლივად წაიკითხოს ტექსტი და დაფაზე მაჩვენოს სურათი, სადაც ეს ამბავი ხდება. 

მოსწავლეები მასწავლებლის დახმარებით კითხულობენ ტექსტს და შეუსაბამებენ ილუსტრაციებს. 

საბოლოოდ ტექსტი და შესაბამისი ილუსტრაციები განლაგდება დაფაზე.  

საშინაო დავალება. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, რომ სახლში დაამზადონ მისალოცი ბარათი და 

ცირას მიულოცონ დაბადების დღე. 

შეფასება  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას და საკუთარ სამუშაო რვეულში აკეთებს სპეციალურ 

ჩანაწერებს. ეს შეიძლება იყოს:   

 სწრაფი, მიმდინარე ჩანაწერები იმ მოსწავლეთა მუშაობის ასპექტებზე, რომლებიც: ა) ძნელად ან 

საერთოდ ვერ ართმევენ თავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.  
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 მოსწავლეთა მუშაობის მონიტორინგის სქემა. გაკვეთილის მსვლელობისას ან დასრულების შემდეგ 

ცხრილის უჯრებში მასწავლებელი ჩაწერს დაკვირვების შედეგებს ერთი-ორი სიტყვით ან 

სპეციალური სიმბოლოებით (მაგ.:   /  /   - კარგი, საუკეთესო;   ± /  /  - საშუალო, 

დამაკმაყოფილებელი;   /   - საშუალოზე დაბალი, არადამაკმაყოფილებელი;     - აწეული, 

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 

მონაწილ. 

ინტერაქციაში 

(შეკითხვ. პასუხი) 

მონაწილეობა 

ერთობლივ 

კითხვაში 

ასო-ბგერისა და 

სიტყვების 

დეკოდირება 

მონაწილეობა 

ინტერაქტიულ / 

ერთობლივ წერაში 

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 

         

         

         

         

         

 

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს დაკვირვების შედეგები მოსწავლეებისთვის უკუკავშირის 

მიწოდების, დიფერენცირებული აქტივობების დაგეგმვის, მიზნობრივი დახმარების უზრუნველყოფის 

დროს. შესაძლებელია, რომ ამა თუ იმ უნარის დაუფლებაში შეფერხების მიზეზების დასადგენად ჩატარდეს 

დამატებითი დიაგნოსტირება ერთი ან რამდენიმე მოსწავლისათვის.  

 

ვარიაცია 

პატარა წიგნების დამზადება. მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს დაბეჭდილ ტექსტსა და ილუსტრაციებს (იხ. 

დანართი 2) და აძლევს დიფერენცირებულ დავალებებს: ერთმა ჯგუფმა უნდა შეუსაბამოს და მიაწეროს 

თითოეულ ილუსტრაციას შესაბამისი ტექსტი დაფაზე გაკრული ორიგინალის მიხედვით. მეორე ჯგუფმა, 

ასევე დაფაზე გაკრული ორიგინალის მიხედვით, უნდა შეუსაბამოს თითოეულ ილუსტრაციას ტექსტი, 

დაჭრას და დააწებოს ტექსტის ქვემოთ. მოსწავლეებმა უნდა გააფერადონ ნახატები, მოამზადონ ყდა, შემდეგ 

კი მასწავლებლის დახმარებით აკინძონ წიგნები. მას შემდეგ, რაც წიგნების აკინძვას დაამთავრებენ, 

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად ათვალიერებენ მათ. სასურველია, ტექსტი კიდევ ერთხელ, 

ერთობლივი კითხვით, უკვე წიგნიდან წაიკითხონ მოსწავლეებმა. 
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