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გაკვეთილის გეგმა 

შემდგენელი: გიორგი ჭაუჭიძე 

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

თემა: ასო-ბგერა „ნ“, „ნ“-ს შემცველი 

სიტყვები   

დრო: ორი გაკვეთილი, 80 წთ. (თითოეული აქტივობისთვის 

გამოყოფილი დრო არაა მითითებული. ხანგრძლივობა 

განისაზღვრება კონკრეტულ კლასში მოსწავლეების 

საჭიროებებიდან გამომდინარე.)  

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

 ასო-ბგერა „ნ“-ს შესწავლა, ამოცნობა და დაწერა;  

 ახალი ლექსიკური ერთეულების შესწავლა („მაიმუნი“, „ჩანთა“, ...) 

 „ნ“-ს შემცველი სიტყვების (მაიმუნი, ბანანი, ჩანთა) ნაწილ-ნაწილ დეკოდირების გარეშე ამოცნობა; 

 ნაცნობი სიტყვების დეკოდირებაზე ვარჯიში;  

 გააქტიურებულ სიტყვებზე დაყრდნობით ფონოლოგიური უნარ-ჩვევების გავარჯიშება.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქ. მ. I. 1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებების, ინსტრუქციების გაგება. 

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

მოსმენა და გაგება. 

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

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

ქ. მ. I. 13. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფრვა. 

წინაპირობები: მოსწავლეები ცნობენ ზოგიერთ (დაახლოებით 15) ასოს; გამომუშავებული აქვთ საწყისი 

ფონოლოგიური უნარები; შეუძლიათ ნაცნობი ასოების გამოყენებით სიტყვების დეკოდირება; ცნობენ და 

კითხულობენ ხშირად გამოყენებულ სიტყვებს; მონაწილეობენ მარტივ ქართულენოვან ინტერაქციაში; იციან 

ფერების აღმნიშვნელი სიტყვები; გამომუშავებული აქვთ წიგნთან მუშაობის საწყისი ჩვევები (ტექსტში 

წინადადების იდენტიფიცირება, წინადადებაში - სიტყვების, სიტყვებში კი - ასოებისა.); გამომუშავებული 

აქვთ მაკრატლის მოხმარებისა და ქაღალდებზე წებოს გამოყენების უნარ-ჩვევები; შეუძლიათ ვენის 

დიაგრამის აღქმა.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად,  

 მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში,  

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან.  
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გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

 საუბარი ილუსტრაციის გარშემო;  

 ხმამაღლა ფიქრი;  

 ბუნებრივი მიდგომა (სრული ფიზიკური რეაქცია, ერთსიტყვიანი პასუხები, ფრაზებით პასუხები); 

 ზეპირ სიტყვებში ბგერების იდენტიფიცირება;  

 ზეპირი ტექსტის მიხედვით ილუსტრაციაზე მითითება და პირიქით;  

 საჩვენებელი (მოსწავლეებისათვის ხმამაღლა) წაკითხვა 

 ერთობლივი კითხვის ვარიაციები (ექოს ტიპის წაკითხვა, გუნდური კითხვა). 

სასწავლო მასალა  და რესურსები:   

 პოსტერი (მარტივი ნახატი დიდ ფურცელზე),  

 ბუშტები ნაჭრის ტომსიკაში,  

 ტექსტები,  

 დავალების ბარათები. 

 

გაკვეთილის მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

შესავალი 

აქტივობა 1.  საუბარი ილუსტრაციის გარშემო  

„ეს არის ნანა. ეს არის ნინო. ეს არის მაიმუნი. აი ნანა, აი ნინო. აი მაიმუნი. ჩანთა. აი ნანას ჩანთა. აი ნინოს 
ჩანთა. აი მაიმუნის ჩანთა. ეს რა არის? ეს ვინ არის? ეს ჩანთაა. ეს ნინოა. ეს მაიმუნია. რა ფერისაა ნანას ჩანთა? 
ნანას ჩანთა მწვანეა. რა ფერისაა მაიმუნის ჩანთა? მაიმუნის ჩანთა ყვითელია. რა ფერისაა ნინოს ჩანთა? 
ნინოს ჩანთა წითელია.“ (ამ შეკითხვებზე მასწავლებელი ჯერ თვითონ გასცემს პასუხს. შემდეგ მოსწავლეებს 

აძლევს პასუხის საშუალებას. მისაღებია მოკლე, ერთსიტყვიანი პასუხებიც (ე.წ. ტელეგრაფული 

მეტყველება). მაგალითად, „წითელი“ და არა „ნინოს ჩანთა წითელია.“ ერთსიტყვიანი პასუხები უფრო 

ბუნებრივია. ასე ლაპარაკობს ადამიანი ბუნებრივ სიტუაციებში.) 
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„ნანას ჩანთაში არის წიგნი. ნინოს ჩანთაში არის ფანქარი. რა არის მაიმუნის ჩანთაში? არ ვიცით, რა არის 
მაიმუნის ჩანთაში... რა იქნება მაიმუნის ჩანთაში? რა უყვარს მაიმუნს?  მაიმუნს უყვარს ბანანი. შეიძლება, 
ბანანი არის მაიმუნის ჩანთაში...“ (აქ მასწავლებელი იყენებს ხმამაღლა ფიქრის მეთოდის ელემენტს, იმის 

მიხედვით, თუ რისი აღქმა შეუძლიათ მოსწავლეებს.). 

მასწავლებელი კიდევ ერთხელ იმეორებს ძირითად წინადადებებს. ის კიდევ ერთხელ სვამს შეკითხვებს, 

მოსწავლეები კი პასუხობენ. ამის შემდეგ მასწავლებელი მიმართავს ბუნებრივ მიდგომას (სრული ფიზიკური 

რეაქცია, ერთსიტყვიანი პასუხები, ფრაზებით პასუხები): სხვამს შეკითხვებს, რომლებზეც მოსწავლეები 

უპასუხებენ შეთანხმებულ ფორმატში (მაგალითად, უსიტყვოდ: აქნევენ თავს თანხმობის ან უარყოფის 

ნიშნად, აწევენ მარჯვენა ხელს თანხმობის შემთხვევაში, მარცხენას - უარყოფის შემთხვევაში ან პირიქით... 

სიტყვიერად: დიახ, არა, ერთი სიტყვით, ფრაზებით...) 

„ნანა? ნინო? მაიმუნი? ეს ნანაა? ეს მაიმუნია? ეს ნინოა? ეს რა არის? ეს ჩანთა მწვანეა? ეს ჩანთა წითელია? რა 
ფერია ეს ჩანთა? რა არის ყვითელ ჩანთაში? 

თუ ეს ჩანთა ყვითელია, ბიჭები ადგნენ! თუ ამ ჩანთაში ფანქარია, გოგონებმა აწიონ მარცხენა ხელი! თუ 
ყვითელ ჩანთაში წიგნია, მარგომ მისცეს წიგნი გივის!“ (ცხადია, მითითებების შესრულება 

წარმოუდგენელია ამ მიდგომის გამოყენების პირველივე მცდელობებიდან. მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, 

რას ამბობს მასწავლებელი. პირველ ეტაპზე მასწავლებელს თვითონვე მოუწევს იმის ჩვენება, რასაც 

მოსწავლეებისგან მოითხოვს). 

მასწავლებელი ზეპირად აყალიბებს და ილუსტრაციაზე დაყრდნობით ამბობს შემდეგ ტექსტს:  

აი ნანა. აი ნინო. აი მაიმუნი. აი ნანას ჩანთა. აი ნინოს ჩანთა. აი მაიმუნის ჩანთა. ნანას ჩანთა  მწვანეა. ნინოს 

ჩანთა წითელია. მაიმუნის ჩანთა ყვითელია. მწვანე ჩანთაში წიგნია. წითელ ჩანთაში ფანქარია. რა არის მწვანე 

ჩანთაში?  

მასწავლებელი მეორედაც იმეორებს ამ ტექსტს და კვლავ უთითებს ილუსტრაციაზე. შემდეგ გამოყავს ორი 

მოსწავლე - იმეორებს ტექსტს, ხოლო მოსწავლეები უთითებენ ილუსტრაციაზე. ამავე მიზნით გამოყავს 

შემდგომი ორი მოსწავლე და ა. შ.;  

მასწავლებელი უთითებს ილუსტრაციაზე, ხოლო რომელიმე მოსწავლემ უნდა თქვას ტექსტი. შემდეგ კიდევ 

ორმა/სამმა მოსწავლემ უნდა თქვას ტექსტი ამავე პრინციპით.  

ამგვარი ვარჯიშით მოსწავლეები პრაქტიკულად ზეპირად სწავლობენ ტექსტს - ილუსტრაციის მოკლე 
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აღწერას. 

აქტივობა 2. ვარჯიში ზეპირ სიტყვებში „ნ“-ს იდენტიფიცირებაზე  

„ამ სურათზე რომელი სიტყვა იწყება „ნ“-ზე? კიდევ რომელი სიტყვა ვიცით, რომელიც „ნ“-ზე იწყება? რომელ 

სიტყვაშია ამ სურათზე „ნ“? კიდევ რომელი სიტყვა ვიცით, რომელშიც არის „ნ“? აბა, დაუკვირდით და 

მიპასუხეთ: „ჩანთა“ - რამდენი „ნ“ ბგერაა? ბანანი - რამდენია „ნ“? ნინო? ნანა? მწვანე? 

I ფაზა - მთელი ტექსტიდან მისი ნაწილებისკენ  

აქტივობა 3. ტექსტის წაკითხვა 

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდი ასოებით დაბეჭდილ ტექსტს: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჩვენებელი წაკითხვა. მასწავლებელი ხმამაღლა კითხულობს ტექსტს და შესაბამის სიტყვებს აყოლებს 

ხელს.  

ექოს ტიპის წაკითხვა. ა) მასწავლებელი კითხულობს სიტყვა-სიტყვა და ყოვნდება ყოველი სიტყვის შემდეგ. 

მოსწავლეები შეყოვნების მომენტში იმეორებენ ამ სიტყვას. ბ) მასწავლებელი კითხულობს წინადადებებს. 

თითოეული წინადადების წაკითხვის შემდეგ ყოვნდება, მოსწავლეები იმეორებენ ამ წინადადებებს. გ) 

მასწავლებელმა ამ სტრატეგიის გამოყენებით შეიძლება წაიკითხოს თოთო ხაზი, სტრიქონი. მოსწავლეები 

გაიმეორებენ წაკითხულ სტრიქონს. 

ერთობლივი წაკითხვა. ა) მასწავლებელი და მოსწავლეები ერთად მიმდევრობით კითხულობენ ტექსტს 

ხმამაღლა. მასწავლებელი დაფაზე გაკრულ ტექსტს კვლავ ხელს აყოლებს. ბ) მასწავლებელი და 

მოსწავლეები ერთობლივად კითხულობენ მასწავლებლის მიერ ხელით ნაჩვენებ ადგილებს. არაა 

აუცილებელი თანმიმდევრობით და ტექსტის მთლიანად წაკითხვა. მასწავლებელი საკუთარი 

შეხედულებით ყურადღებას გაამახვილებს „რთულ“ ადგილებზე. გ) მასწავლებელი არჩევს მოსწავლეებს 

(მაგალითად, მარცხენა ფლანგი, უკანა რიგები, გოგონები...) და მათთან ერთად კითხულობს ტექსტს. ამ 

მიდგომით წაკითხვისას, ცხადია, მასწავლებელი ყურადღებას ამახვილებს შედარებით არააქტიურ 

მოსწავლეეებზე და მათი კითხვითი უნარების გავარჯიშებაზეა მიზანმიმართული. 

 

[პირველი გაკვეთილის დასასრული]  

აი ნანა. აი ნინო. აი მაიმუნი.  

აი ნანას ჩანთა. აი ნინოს ჩანთა. აი მაიმუნის ჩანთა. 

ნანას ჩანთა  მწვანეა. ნინოს ჩანთა წითელია. მაიმუნის ჩანთა 

ყვითელია.  

მწვანე ჩანთაში წიგნია. წითელ ჩანთაში ფანქარია.  

რა არის ყვითელ ჩანთაში?  
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II ფაზა - ტექსტის ნაწილებზე მუშაობა 

აქტივობა 3. ტექსტის წაკითხვა (გაგრძელება) 

გაკვეთილზე კიდევ ერთხელ წაიკითხავენ ტექსტს ზემოთ აღწერილი აქტივობების მიხედვით (ექოს ტიპის, 

გუნდური, წაკითხვა და ილუსტრაციაზე მითითება).  

აქტივობა 4. ტექსტებზე მუშაობა ჯგუფებში  

მასწავლებელი წაკითხულ და დამუშავებულ ტექსტს ინდივიდუალურად ურიგებს ყველა მოსწავლეს. 

ტექსტი მოზრდილი ასოებითაა დაბეჭდილი ფურცლებზე.  

მოსწავლეები სამ ჯგუფად არიან დანაწილებულები. ჯგუფებში მოსწავლეები თანაბარი შესაძლებლობების 

მიხედვით არიან გაერთიანებულები. შესაძლებელია ერთნაირი სიძლიერის მოსწავლეები ორ ჯგუფში 

იყვნენ გადანაწილებულნი, გააჩნია კლასში მოსწავლეთა რაოდენობას. ჯგუფებს სხვადასხვაგვარი დავალება 

ეძლევათ. ჯგუფში მოსწავლები ინდივიდუალურად ასრულებენ დავალებებს, თუმცა, არ ეკრძალებათ 

ერთმანეთის ნამუშევრებში ჩახედვა.  

1. დაწინაურებული მოსწავლეების ჯგუფი. ამ ჯგუფის მოსწავლეებს ეძლევათ ტექსტი, რომელშიც უნდა 

ჩაწერონ გამოტოვებული სიტყვები (სამოდელო ტექსტი, ცხადია, დაფაზეა გაკრული.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. საშუალო მოსწრების მქონე მოსწავლეთა ჯგუფი. ამ ჯგუფის მოსწავლეებმა სიტყვებში უნდა 

შემოხაზონ/გააფერადონ „ნ“. შემდეგ დაჭრან ტექსტი სიტყვებად.  

 

 

 

 

 

 

 

 

აი  ნანა.  აი  ნინო.  აი  ________ .  

აი  ნანას  ჩანთა.  აი  ნინოს  ________ .  აი  მაიმუნის  ჩანთა. 

ნანას  ჩანთა  მწვანეა.  

ნინოს  ________  წითელია.  

მაიმუნის  ________  ყვითელია.  

აი  ნანა.  აი  ნინო.  აი  მაიმუნი.  

აი  ნანას  ჩანთა.  აი  ნინოს  ჩანთა.  აი  მაიმუნის  ჩანთა. 

ნანას  ჩანთა  მწვანეა.  

ნინოს  ჩანთა  წითელია.  

მაიმუნის  ჩანთა  ყვითელია.  
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3. საშუალოზე დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლეთა ჯგუფი. ჯგუფის წევრებმა ტექსტი უნდა დაჭრან 

წინადადებებად.  

 

 

 

 

 

 

მასწავლებელი ჯგუფებს აძლევს სხვა სავარჯიშოებსაც ანდა ზემოთ მოყვანილ დავალებებს ჩაანაცვლებს 

ქვემოთ ჩამოთვლილებით. ცხადია, ეს დავალებები ზემოთ მოცემულ ტექსტზე დაყრდნობითაა შედგენილი. 

o ასოებად დაჭრილი სიტყვების აწყობა;  

o სიტყვებით წინადადების აწყობა;  

o წინადადებებით ტექსტის აწყობა;  

o აწყობილი ერთეულების (სიტყვა, წინადადება, ტექსტი) ფურცელზე დაწებება;  

o შეთავაზებული ერთეულების (ჯგუფის მიხედვით: ასო, სიტყვა, წინადადება) ფურცელზე/რვეულში 

გადაწერა.  

III ფაზა - ნაწილებიდან ახალი მთელისკენ  

აქტივობა 5. ტექსტის წაკითხვა  

მოსწავლეები მუშაობენ ტექსტთან, რომელიც მოცემულია სახელმძღვანელოში. მასწავლებელი შეარჩევს 

ხმამაღლა წაკითხვის რომელიმე ფორმატს: საჩვენებელი წაკითხვა და/ან ერთობლივი წაკითხვა და/ან ექოს 

ტიპის წაკითხვა.  

 

აი  ნანა.  აი  ნინო.  აი  მაიმუნი.  

აი  ნანას  ჩანთა.  აი  ნინოს  ჩანთა.  აი  მაიმუნის  ჩანთა. 

მწვანე  ჩანთა.  წითელი ჩანთა.  ყვითელი ჩანთა.  
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აქტივობა 6. ვენის დიაგრამის შევსება 

მასწავლებელი დაფაზე ან ფლიპჩატზე ავსებს ვენის დიაგრამას ორი ტექსტის შესახებ. სქემა, რომელიც 

მოსწავლეთა მონაწილეობით ივსება, საბოლოოდ ასეთ სახეს მიიღებს: 

 

სქემის შევსებისას მოსწავლეები იყენებენ დაფაზე გაკრულ, დიდი ასოებით დაწერილ წინა ტექსტს და 

სახელმძღვანელოში მოცემულ ტექსტს, რომელიც წინ უდევთ ინდივიდუალურად.  

შეფასება  

მასწავლებელი მოსწავლეების შესაფასებლად იყენებს შეფასების ცხრილს, რომლის უჯრებშიც ჩაწერს 

სიმბოლოებს „+“ - მაღალი, „V - საშუალო“, „-“ - საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

მოსწავლის 

სახელი, გვარი 

ინდივიდუალური 

მუშაობა  

სიტყვების 

ცნობა 

ასოების 

ცნობა 

სიტყვების 

დეკოდირება 

ფონოლოგიური 

უნარები 

      

      

      
 

 

 


