
საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

1 

გაკვეთილის გეგმა 

შემდგენელი: ნონა არევაძე-კოტორაშვილი, ნონა მიქელაძე  

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

თემა:    ასო-ბგერა „ყ“, „ბაყაყი“ დრო:  80 წთ., ორი გაკვეთილი  

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

მოსწავლეები  

 შეისწავლიან ახალ ასო-ბგერა „ყ“-ს,  

 შეისწავლიან ახალ სიტყვებს,  

 შეძლებენ მარტივი ტექსტის წაკითხვას, გაგებას და კითხვებზე პასუხის გაცემას.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

 ქ.მ. II. 5. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ილუსტრირებული ტექსტის გაგება.  

 ქ.მ. II. 8. მოსწავლეს შეუძლია ქართულის, როგორც მეორე ენის ბგერების, ჟღერადობების, 

ინტონაციების სწორად წარმოთქმა.       

 ქ.მ. II. 9. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.  

 ქ.მ. II. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.  

 ქ.მ. II.15.  მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.  
 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან   

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o საუბარი შერჩეულ თემაზე შეკითხვების გამოყენებით  

o ბუნებრივი მიდგომა/მეთოდი (მეორე ენის სწავლება ემსგავსება მშობლიური ენის ათვისების 

პროცესს. მასწავლებელი ლაპარაკობს და აქტიურად იყენებს ჟესტ-მიმიკას, ყოფით ნივთებს, 

სურათებს და სხვ. მოსწავლეები რეაგირებენ სურვილისამებრ, ჟესტებით, თითო ან ორ-ორი 

სიტყვით, მოკლე ფრაზებით. გრამატიკულ ფორმებზე ყურადღება არ მახვილდება.)  

o სრული ფიზიკური რეაქცია (მასწავლებელი ლაპარაკობს. პერიოდულად მოსწავლეებს უსვამს 

შეკითხვას ან აძლევს მარტივ მითითებას.)  

o ერთობლივი კითხვა  

o ასო-ბგერის პოვნა და შემოხაზვა სიტყვაში  

o დაკარგული ასოების ჩასმა სიტყვაში  
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o საჩვენებელი/სამოდელო წერა  

o ენობრივი პრაქტიკა, ინტერაქტიული წერა  

o ერთობლივი წერა  

სასწავლო მასალა  და რესურსები (ტექსტი, თვალსაჩინოება, მულტიმედია, ინტერნეტრესურსი და სხვ.):  

o მარტივი ტექსტი;  

o სიტყვის ბარათები („ბაყაყი“, „ბაყაყს“, „ზის“,“ბალახი“ „მზე“ „ყვითელი“, „უყვარს“);  

o წინასწარ მომზადებული რამდენიმე  აპლიკაცია (მზე, ბალახი, ორი მწვანე და ერთი ყვითელი ბაყაყის 

თარგები);  

o გამოჭრილი წითელი ბაყაყი;  

o წებო; მარკერი; ფურცლები.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა კითხვის სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა - მთელი ტექსტიდან მისი ნაწილებისკენ  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს წინასწარ დამზადებულ ბალახისა და მზის აპლიკაციებს და ეკითხება: 

რა არის ეს? მოსწავლეები ასახელებენ სიტყვებს.  

მასწავლებელი დაფაზე გაკრულ სუფთა ფურცლის ქვედა ნაწილზე მიაკრავს ბალახს და ზემოთ - მზეს.  

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს უჩვენებს აპლიკაციას (ბაყაყის თარგს, იხ. სურათი 1) და კვლავ 

ეკითხება: რა არის ეს? მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს. შესაძლოა, თავდაპირველად ბავშვებმა ვერ 

გამოიცნონ გამოსახულება თარგზე, მაგრამ საინტერესო იქნება, რა ვარიანტებს იტყვიან.  

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

3 

 

სურათი 1. ბაყაყის ფიგურის დასამზადებელი თარგი 

 

 

 

ამის შემდეგ მასწავლებელი ბავშვების თვალწინ თარგისგან აკეთებს სამ (ორ მწვანე და ერთ ყვითელ) ბაყაყს. 

ეს ადვილად და სწრაფად კეთდება. ორი ბაყაყი გამოიჭრება მწვანე ფურცლისგან, ერთი კი - ყვითელი 

ფურცლისგან. როდესაც მასწავლებელი ბაყაყებს ჭრის, პარალელურად ხმამაღლა ლაპარაკობს იმის შესახებ, 

თუ რას აკეთებს: „აი, ვიღებ მაკრატელს. ვიღებ მწვანე ფურცელს და ვჭრი, ვჭრი, ვჭრი...“ (მასწავლებელი არ 

უნდა შეაფერხოს იმან, რომ მის მიერ წარმოთქმული ზოგიერთი სიტყვა ან კონსტრუქცია ბავშვებს ჯერ არ 

ესმით).  

მასწავლებელი იმეორებს კითხვას: რა არის ეს?. ამჯერად მოსწავლეები პასუხობენ სწორად - ბაყაყი 

(შესაძლოა, ზოგიერთმა მოსწავლემ მშობლიურ ენაზეც გასცეს პასუხი).  

იმავდროულად მასწავლებელი ბაყაყის ფიგურებს აკრავს ფურცელზე ისე, რომ მწვანე ბაყაყები აღმოჩნდნენ 

ბალახებში, ხოლო ყვითელი ბაყაყი უფრო გვერდით და თანაც ისე, რომ მზეს უყურებდეს (სურათი 3). 

სურათი 2. ასე გამოიყურება თარგით 

დამზადებული ბაყაყი 
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სურათი 3. აპლიკაციებით შექმნილი კომპოზიცია 

მასწავლებელი მკაფიოდ წარმოთქვამს სიტყვას „ბაყაყი“ და აქცენტს აკეთებს კონკრეტულ, სპეციფიკურ 

ბგერაზე „ყ“;  

მასწავლებელი სთხოვს ბავშვებს, წარმოთქვან ეს ასო-ბგერა, შემდეგ კი მთლიანი სიტყვა; 

მასწავლებელი სვამს შეკითხვას: როგორი ხმა აქვს ბაყაყს? მასწავლებელი იყენებს ბუნებრივ მიდგომას და 

სრულ ფიზიკურ რეაქციას. ის გამოსცემს სხვა ნაცნობი ცხოველების/ფრინველების ხმებს (მაგ. ძაღლის, 

კატის, მამლის...) და ეკითხება: ასე აკეთებს ბაყაყი? აბა როგორ აკეთებს? შემდეგ მოსწავლეებს სთხოვს, 

გამოსცენ ბაყაყის ხმა და გამოხატონ, როგორ ყიყინებს ბაყაყი. მოსწავლეები ხალისით იწყებენ „ყიყინს“.  

მასწავლებლის შეკითხვები: რას აკეთებს ბაყაყი? მღერის? ლაპარაკობს? (ისევ ბუნებრივი მიდგომით) და 

თვითონვე ეხმარება პასუხის გაცემაში: „ყიყინებს“.  

მასწავლებლის შეკითხვები: რა ფერის არის ბაყაყი? თეთრი? წითელი? (თითით უჩვენებს სხვადასხვა ბაყაყს.) 

ბავშვები ასახელებენ ბაყაყების ფერებს.  

მასწავლებლის შეკითხვები: მწვანე ბაყაყი ყიყინებს? ყვითელი ბაყაყი ყიყინებს? მასწავლებელი აქცენტს 

აკეთებს იმაზე, რომ ყველა ბაყაყი ყიყინებს და რამდენჯერმე ამბობს: „ყველა ბაყაყი ყიყინებს“. მოსწავლეები 

მასთან ერთად იმეორებენ ამ წინადადებას.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი ან წინასწარ ფურცელზე დაწერილ წინადადებებს აკრავს, ან მოსწავლეების 

თვალწინ ცარცით წერს დაფაზე წინადადებებს (თითო წინადადება თითო ხაზზე): 

მწვანე ბაყაყი ყიყინებს.  

ყვითელი ბაყაყიც ყიყინებს.  

ყველა ბაყაყი ყიყინებს.  

ამ წინადადებებს ჯერ მასწავლებელი უკითხავს ხმამაღლა და გარკვევით. შემდეგ მოსწავლეები ჰყვებიან და 

ერთობლივად კითხულობენ რამდენიმეჯერ.  

მასწავლებელი უსვამს მოსწავლეებს შეკითხვებს: რამდენი ბაყაყია? რამდენია მწვანე? რამდენია ყვითელი?  
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II ფაზა - ტექსტის ნაწილებზე მუშაობა  

წინადადებების რამდენჯერმე წაკითხვის შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, გამოვიდნენ და 

შემოხაზონ სხვადასხვა სიტყვა: „ბაყაყი“, „მწვანე“, „ყვითელი“, „ყიყინებს“, „ყველა“. როდესაც მოსწავლე 

გამოდის დაფასთან, მასწავლებელი რამდენჯერმე იმეორებს ზემოთ ჩამოთვლილ სიტყვათაგან ერთ-ერთს, 

რომ მოსწავლემ ადვილად იპოვოს და შემოხაზოს. 

მასწავლებელი დამარცვლით ამბობს: „ბა-ყა-ყი“, შემდეგ - ბგერა-ბგერა: ბ-ა-ყ-ა-ყ-ი.  

მასწავლებელი: მოდი, დაფაზე დავწეროთ „ყ“ (საჩვენებლად ნელა წერს ასო-ბგერას და სთხოვს, 

წარმოთქვან).  

შემდეგ მოსწავლეები რიგრიგობით გამოჰყავს დაფასთან და სთხოვს, იპოვონ და შემოხაზონ უკვე 

შემოხაზულ სიტყვებში ასო-ბგერა „ყ“ (ასევე შესაძლებელია, შემოახაზვინოს ადრე შესწავლილი სხვა ასო-

ბგერებიც).  

მასწავლებელი ისევ ამბობს ხმამაღლა სიტყვას „ბაყაყი“, მაგრამ დაფაზე კი სათაურის ადგილას (ვინაიდან, 

მოსწავლეებთან ერთად ტექსტი უნდა შექმნას) წერს შემდეგი ფორმით: „ბა -  ა -  ი“ და ეკითხება 

მოსწავლეებს: რომელი ასო-ბგერა არ წერია? მოსწავლეების კარნახით ის ჩასვამს გამოტოვებულ ასო-ბგერა 

„ყ“-ს განსხვავებული ფერით.  

ბოლოს კიდევ ერთხელ უბრუნდება აპლიკაციას და  სვამს შეკითხვას: რა უყვარს ბაყაყს? მოსწავლეები 

გამოთქვამენ ვარაუდებს. ბოლო კითხვაზე პასუხების შემდეგ მასწავლებელი ამბობს: ახლა გავიგებთ, რა 

უყვარს ბაყაყს.  

III ფაზა - ნაწილებიდან ახალი მთელისკენ  

ენობრივი პრაქტიკის მეთოდი / მასწავლებელი - კალამი  

მასწავლებელი თვალსაჩინოებებზე დაყრდნობით და მოსწავლეების დახმარებით იწყებს ტექსტის წერას. 

პირველ წინადადებას თვითონ წერს („ეს არის სამი ბაყაყი.“) შემდეგ იწყებს შეკითხვების დასმას და 

პასუხების მიხედვით ადგენს ტექსტს შემდეგი შეკითხვების მიხედვით: რა ფერისაა ეს ბაყაყი? (თითს ადებს 

ყვითელ ბაყაყს) რა უყვარს ყვითელ ბაყაყს? (თითით ანიშნებს მზეზე და ამბობს: ბაყაყი მზეს უყურებს, მზეც 
ყვითელია, ე.ი. ყვითელ ბაყაყს 
უყვარს .......). წერის პროცესში 

მასწავლებელი კვლავ იყენებს 

ბუნებრივ მიდგომას: ორი 
ბაყაყი სად ზის? მაგიდაზე ზის? 
სკამზე ზის? აბა სად ზის?  

 

მეთოდური მითითება: 

შესაძლებელია წერის პროცესში 

მოსწავლეების ჩართვა 

ერთობლივი წერის მეთოდით. 

ასეთ შემთხვევაში 

მასწავლებელი ზოგ მოსწავლეს ტექსტში ჩააწერინებს სიტყვას, ზოგს კი მხოლოდ ასოებს (მათ შორის „ყ“-

საც). რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია, ამ დროს ყურადღება არ გავამახვილოთ კალიგრაფიაზე.  
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მას შემდეგ, რაც ტექსტის წერა დასრულდება, მასწავლებელი ერთობლივი კითხვის მეთოდით მოსწავლეებს 

აკითხებს ტექსტს.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ინდივიდუალურად ურიგებს სიტყვის ბარათებს, რომლებზეც წერია ტექსტის 

სიტყვები. მოსწავლეებმა უნდა წაიკითხონ სიტყვა, მოძებნონ დაფაზე დაწერილ ტექსტში და მაგნიტით 

გადაფარონ ის;  

მეთოდური მითითება: აქ შეიძლება დიფერენცირებული მიდგომის გამოყენება მარტივი და რთული 

სიტყვების გამოყენებით.  

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად წაიკითხავენ ამ წინადადებას და უპასუხებენ მასწავლებლის მიერ 

დასმულ შეკითხვას (მაგ. ეს არის სამი ბაყაყი. რამდენი ბაყაყია?); 

 
მასწავლებელი აპლიკაციაზე დაყრდნობით სვამს შეკითხვას: რა ფერის ბაყაყს უყვარს მზე? რა ფერის ბაყაყს 
უყვარს ბალახი? სად ზის ორი მწვანე ბაყაყი? რატომ უყვარს ყვითელ ბაყაყს მზე? რატომ უყვარს მწვანე 
ბაყაყს ბალახი? და ა. შ. აქ მთავარია, მოსწავლეებმა შეამჩნიონ, რომ მწვანე ბაყაყები ბალახში სხედან, ე.ი. 

ბალახი უყვართ, ხოლო ყვითელი ბაყაყი ყვითელ მზეს უყურებს, ე. ი. მზე უყვარს.  

კითხვები შეჯამებისთვის: რამდენი ბაყაყი ზის ბალახში? რამდენი ბაყაყია ყვითელი? სულ რამდენი ბაყაყია? 
რა ფერის ბაყაყები ყიყინებენ? რა ფერის ბაყაყი არ ყიყინებს? (მოსწავლეებმა უნდა გაიხსენონ, რომ ყველა 

ბაყაყი ყიყინებს).  

საშინაო დავალება: [მოდელირება] მასწავლებელი მოსწავლეებისთვის თვალსაჩინოდ დაფაზე აკრავს 

ფურცელს. შემდეგ ამ ფურცელზე მიაწებებს წითელ ბაყაყს, რომელიც წინასწარ აქვს გაფერადებული და 

გამოჭრილი და ამბობს: ეს არის წითელი ბაყაყი, ყველა ბაყაყი ყიყინებს, წითელი ბაყაყიც ყიყინებს, წითელ 
ბაყაყს რა უყვარს? თქვენ ხომ არ იცით, რა უყვარს? ბავშვებმა უნდა მოიფიქრონ წითელი ფერის რომელიმე 

ნივთი და დაასახელონ. საგანს, რომელსაც ბავშვები შესთავაზებენ, მასწავლებელი ფურცელზე, ბაყაყის 

გვერდით მიახატავს (ეს შეიძლება იყოს ყაყაჩო, წითელი ვაშლი, წითელი ბუშტი და ა.შ). მასწავლებელი 

მოსწავლეებს ათქმევინებს, თუ რა უყვარს წითელ ბაყაყს. მოსწავლეები პასუხობენ ნახატის მიხედვით. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება: ბავშვებო, სახლში ფურცელზე დახატეთ ლურჯი ბაყაყი. 
ამ ფურცელზე კიდევ დახატეთ, რა უყვარს ლურჯ ბაყაყს. დაწერეთ ნახატზე სიტყვები. ზოგი მოსწავლე 

დაწერს წინადადებას, ზოგი სიტყვებს, ხოლო ზოგი მოსწავლე შეასრულებს მხოლოდ ნახატს, რომელზეც 

უკვე კლასში, მასწავლებლის დახმარებით მიაწერს შესაბამის სიტყვებს.  
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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.  

 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 
მოსმენა  

რეაგირება ბუნებრ. 

მიდგომის 

სტიმულებზე  

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. 

 

 

 

 

 


