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გაკვეთილის გეგმა 

შემდგენელი: გიორგი ჭაუჭიძე  

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

თემა:  საკუთარი სახელები. ფერები. დრო: 80 წუთი (ორი გაკვეთილი)  

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

მოსწავლეები 

 გაიმდიდრებენ ლექსიკურ მარაგს ახალი სიტყვებით (ბუშტი, ზღვა, ჟირაფი, მაიმუნი);  

 გაიმეორებენ და განიმტკიცებენ ფერის აღმნიშვნელ ადრე შესწავლილ ლექსიკურ ერთეულებს 

(წითელი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე, ყავისფერი);  

 დაეუფლებიან ენობრივ კონსტრუქციებს (მოსმენა, რეპროდუცირება): „გია/ჟირაფი... არის გემ-ზე“ და 

„ჯერ შენ გამოდი, მერე - შენ“ ;  

 განიმტკიცებენ ფონოლოგიურ უნარებს და ასო-ბგერითი კავშირების შესახებ ცოდნას;  

 განივითარებენ მთლიანი სიტყვების (ლია, გია, რეზო, მზია, ბუშტი, მაიმუნი, ზღვა, ჟირაფი) 

ამოცნობის/ამოკითხვის უნარს.  

 განიმტკიცებენ დაწერილი საკუთარი სახელის ამოცნობის უნარს.  

წინარე ცოდნა და გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ სწავლის დაწყების პირველი კვირებია, 

მოსწავლეებს აქვთ გარკვეული ლექსიკური ცოდნა (ძირითადი ფერები, სასწავლო ნივთები, ოჯახის 

წევრების სახელები...) და ფონოლოგიური სავარჯიშოების შესრულების გამოცდილება (შეუძლიათ ნაცნობი 

სიტყვების დამარცვლა, ბგერებად დაშლა, ნაცნობ სიტყვებში მსგავსი ბგერის ამოცნობა და დასახელება...); 

შეუძლიათ საკუთარი დაწერილი სახელის მიგნება და ამორჩევა სხვათა სახელებს შორის; ცნობენ და წერენ 

საკუთარი სახელის პირველ ასოს, ზოგიერთი მოსწავლე სრულადაც წერს სახელს ან მის შემოკლებულ 

ვერსიას; იციან რამდენიმე ასოს დაწერა.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

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

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

ქ.მ. I. 6. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ფონოლოგიურიუნარ-ჩვევები. 

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

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

ქ.მ. I. 11. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება. 

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

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

http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=99?iframe=true&width=700&height=300
http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=100?iframe=true&width=700&height=300
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მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად;  

 მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

 რეალურ საგნებზე მუშაობა - ბუნებრივი მიდგომა (სრული ფიზიკური რეაქცია, ერთსიტყვიანი 

პასუხები, ფრაზებით პასუხები);  

 პოსტერზე მუშაობა - ბუნებრივი მიდგომა;  

 ფონოლოგიური სავარჯიშოები (დამარცვლა, ბგერებით მანიპულაციები, დასახელებულ სიტყვებში 

საერთო ბგერის ამოცნობა - ზღვა : მზე, ღრუბელი : ზღვა, გემი : მზია, თევზი : რეზო... რკალებითა და 

რგოლებით  სიტყვების „დაწერა“...)  

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

 სურათი ქართული ენის პირველი კლასის სახელმძღვანელოდან (მ. მელიქიძე, ნ. გორდელაძე, 

ქართული ენა, გვ. 16). სასურველია ამ ილუსტრაციის გადიდებული ვარიანტი დაფაზე გასაკრავად.;  

 

 ხუთი სხვადასხვა ფერის (წითელი, ყვითელი, ლურჯი, მწვანე, თეთრი) ბუშტი, რომლებიც ქუდში ან 

ტომსიკაშია ჩაყრილი;  

 სახელების ბარათები: ლია, გია, რეზო, მზია;  

 მოსწავლეთა საკუთარი სახელების ბარათები;  

 სიტყვების ბარათები: მაიმუნი, ჟირაფი, ღრუბელი, გემი, მზე, თევზი, მზე, ზღვა, ქოლგა, ბუშტი, ცა;  

 რკალები მარცვლებისთვის, რგოლები ბგერებისთვის;  

 ახალი სიტყვების სქემატური ილუსტრაციები.  
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გაკვეთილის მსვლელობა კითხვის სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

გაკვეთილის მსვლელობა 

აქტივობა 1. მოსწავლეთა სიის ამოკითხვა სახელების ბარათებით 

მისალმებისა და მოკითხვის შემდეგ მასწავლებელი კითხულობს მოსწავლეთა სიას. კონკრეტული მოწავლის 

ამოკითხვისას ხელში აღმართავს ბარათს, რომელზეც ამ მოსწავლის სახელია დაბეჭდილი/დაწერილი. ასე 

იქცევა მასწავლებელი პირველივე დღიდან. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მოსწავლეები უკვე ცნობენ თავიანთ 

საკუთარ სახელებს.  

აქტივობა 2. ნივთის გამოცნობა და სრული ფიზიკური რეაქცია 

მასწავლებელი იწყებს საუბარს, უხვად იყენებს რა გამეორებებსა და მიმიკა-ჟესტიკულაციას:  

- აბა, ბავშვებო, რა იქნება ჩემს პატარა ტომსიკაში? ჩანთა იქნება? - მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად 

თავებს აქნევენ უარყოფის ნიშნად და ერთხმად ამბობენ: 

- არა!  

- წიგნი იქნება?  

- არა! 

- ბანანი იქნება? - ჩამოთვლის სხვა სიტყვებსაც, რომლებიც ბავშვებმა უკვე იციან. ყველა მათგანზე 

უარყოფითი პასუხია...  

მასწავლებელი ხელში კუჭავს ტომსიკას, რითაც უფრო მეტი ინტრიგა შემოაქვს. ბავშვები გაოცებული 

უყურებენ დაკუჭულ ტომსიკას - რა იქნება? 

მასწავლებელი ტომსიკიდან იღებს წითელ ბუშტს და ამბობს: 

- ბუშტი. წითელი ბუშტი. ეს არის წითელი ბუშტი. რა არის ეს? ეს არის წითელი ბუშტი. ეს წიგნია? არა, ეს 

ბუშტია. ეს რვეულია? არა, ეს ბუშტია. ეს არის ბუშტი. წითელი ბუშტი. ბუშტი.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი ამბობს, რომ ამ ტომსიკაში კიდევ არის ბუშტები: 

- აბა ვინ ამოიღებს მეორე ბუშტს? და მიმართავს ორ  მოსწავლეს: 

- ჯერ შენ გამოდი, მერე - შენ! 

თუ მოსწავლეთა რაოდენობა საშუალებას იძლევა, კარგი იქნება, თუ ყველა მოსწავლეს მიეცემა მათი 

ამოღების საშუალება. თუ ტომსიკაში არაა საკმარისი რაოდენობის ბუშტები, შეიძლება ამოღებულთა 

ჩაბრუნება. ამოღებამდე მოსწავლეებმა პროგნოზი უნდა გააკეთონ - აბა, რა ფერის იქნება შემდეგი ბუშტი? 

ასე ამოიღება ბუშტების გარკვეული რაოდენობა. ამ პროცესში მასწავლებელი იმეორებს ზემოთ მოყვანილ 

ფრაზებს. ფრაზების რეპროდუცირებაში ერთვებიან მოსწავლეებიც. ანუ გამომსვლელი და ბუშტის ამომღები 

მოსწავლეც ამბობენ ფრაზებს.  

ხუთივე ფერის ბუშტი დალაგდება მაგიდაზე. მასწავლებელი იღებს მწვანე ბუშტს და იწყებს მითითებების 

მიცემას. მოსწავლეებმა უნდა შეასრულონ ეს მითითებები: 

- თუ ეს ბუშტი წითელია, ნუბარ, ადექი! თუ ეს ბუშტი მწვანეა, გარო და ანჟელა, მოდით დაფასთან!  
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მოსწავლეები ასრულებენ მითითებებს, რეაგირებენ ერთმანეთის სწორ ან არასწორ რეაქციებზე. 

მასწავლებელი იღებს მეორე ფერის ბუშტსაც და მსგავსად აგრძელებს.  

აქტივობა 3. პოსტერზე მუშაობა  

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს გადიდებულ პოსტერს. თუ ამის საშუალება არ არის, ხელში იჭერს წიგნს და 

უთითებს ილუსტრაციაზე. ამ შემთხვევაში მოსწავლეებსაც გადაშლილი აქვთ წიგნები და თვალს ადევნებენ. 

მოსწავლეები პოსტერზე ცნობენ ლიას, გიას, რეზოსა და მზიას. ცხადია, ცნობენ მაიმუნს, ჟირაფს, ზღვას და 

ყველა საგანსა და არსებას, მაგრამ მათ ქართულ დასახელებას ახლა სწავლობენ. პოსტერზე მუშაობისა და 

ახალი სიტყვების სწავლის პროცესს დაახლოებით შემდეგი სახე ექნება: 

- ეს ვინ არის?  

- ლია. 

- სწორია! სად არის ლია? - კითხულობს მასწავლებელი, აცდის მოსწავლეებს ჩაილაპარაკონ პასუხი 

მშობლიურ ენაზე და აგრძელებს, - ლია არის გემზე. ეს ვინ არის? სწორია. ეს არის გია. სად არის გია? გია 

არის გემზე? რეზო? სწორია! სად არის რეზო? სწორია. რეზო არის გემზე. სად არის მზია? მზიაც არის გემზე... 

კეთილი! ვის აქვს ბუშტი? 

- მზია აქვს ბუშტი. გიას აქვს ბუშტი, - მოსწავლეთა პასუხების კვალდაკვალ მასწავლებელი ხელს ადებს 

პოსტერს, - სწორია. მზიას აქვს ბუშტი. გიას აქვს ბუშტი. რა ფერის ბუშტი აქვს მზიას? გიას? თუ რეზოს აქვს 

ბუშტი ასწიეთ ხელები! თუ გიას აქვს ბუშტი, ასწიეთ ხელები! თუ ლიას აქვს მწვანე ბუშტი, ადექით! თუ 

მზიას აქვს ქოლგა, დასხედით! - ამ ინსტრუქციას, სავარაუდოდ ვერ გაიგებენ, რადგან არ იციან „ქოლგა“. 

ზოგიერთმა შეიძლება გაიგოს და დაჯდეს კიდეც.  

აქტივობა 4. სიტყვების დამარცვლა და ბგერებად დაშლა (ზეპირად, ნახატებით, რკალებითა და რგოლებით) 

მოსწავლეები დაყოფილი არიან სამ ჯგუფად. იმისდა მიხედვით, როგორ არიან დაწინაურებულები 

ფონოლოგიური სავარჯიშოებში, მთლიანი სიტყვების ამოკითხვაში, ლექსიკურ მარაგში. ამ აქტივობის 

დროს ყურადღება მახვილდება ფონოლოგიური უნარების განვითარებაზე. შესაბამისად, მოსწავლეთა 

დაჯგუფება უპირატესად ამ უნარის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.   

მასწავლებლის მითითებით მოსწავლეები მარცვლავენ პოსტერზე გამოსახული საგნებისა და არსებების 

გამომხატველ სიტყვებს. ასრულებენ სხვადასხვა ფონოლოგიურ სავარჯიშოს ზეპირი სახით. აღსანიშნავია, 

რომ სიტყვების დამარცვლა ხდება გაკვეთილის სხვადასხვა მონაკვეთში. მაშინ, როდესაც შემოდის ესა თუ 

ის სიტყვა. შეიძლება იგივე ითქვას ბგერებად დაშლაზეც. ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ უბრუნდებიან ახალი 

სიტყვების ბგერებით მანიპულირებას. მაგალითად, მასწავლებელი ასახელებს ბგერათა თანმიმდევრობას, 

მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ სიტყვა (მ, ზ, ე - მზე...); მასწავლებელი ასახელებს ბგერებს არეულად და სხვა.  

კეთდება შემდეგი სავარჯიშოც: დასახელებულ სიტყვებში საერთო ბგერის ამოცნობა - ზღვა : მზე,  

ღრუბელი : ზღვა, გემი : მზია, თევზი : რეზო...  

მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს რკალებსა და რგოლებს. ასევე აძლევს სამ-სამ სქემატურ ილუსტრაციას - 

სიტყვას. მოსწავლეებმა უნდა „დაწერონ“. მარცვლების შესაბამისად რკალებით წერენ შედარებით გაუწაფავი 

მოსწავლეები სიტყვებს: ჟირაფი, ბუშტი, რეზო;  ბგერების შესაბამისად რგოლებით  წერენ შედარებით 

დაწინაურებული მოსწავლეები შემდეგ სიტყვებს: მაიმუნი, ზღვა, ღრუბელი... მესამე ჯგუფს ეძლევა 

კომბინირებული სავარჯიშო... 

აქ გასათვალისწინებელია, რომ ზოგიერთი მოსწავლე მოინდომებს ამ სიტყვების ჩაწერასაც. ეს ინიციატივა 

არათუ არ უნდა აიკრძალოს, არამედ უნდა წახალისდეს კიდე!  
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აქტივობა 5. პოსტერზე სიტყვის ბარათების მიკვრა. 

მოსწავლეთა ნაწილი უკვე ცნობს პოსტერზე გამოსახული საგნის შესაბამის გრაფიკულ ხატს (მზე, ლია, გია, 

რეზო, მზია). ამ სიტყვების ბარათებს მოსწავლეები მასწავლებლის მითითებით აწებებენ დაფაზე გაკრულ 

პოსტერზე. ამ დროს მასწავლებელი სხვადასხვა მოსწავლეს იძახებს და კვლავ ააქტიურებს კონსტრუქციას: 

„ჯერ შენ გამოდი, მერე - შენ!“ თუ პოსტერი არაა, მაშინ პატარა ასოებით დაბეჭდილ პატარა ფურცლებს 

ადებენ საკუთარ წიგნებში შესაბამის ადგილზე.  

შემდეგ მასწავლებელს შემოაქვს ახალი დაწრილი სიტყვები (ბუშტი, ზღვა, ჟირაფი, მაიმუნი) და მათ 

აწებებენ სათანადო ადგილას. მასწავლებელი ხელში სათითაოდ იღებს ბარათს და ლაპარაკობს. ლაპარაკის 

პროცესში ააქტიურებს მოსწავლეთა რეპლიკებს, უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას: 

- აქ რა წერია? ბუშტი. ბუშ-ტი. ბ-უ-შ-ტ-ი. სად დავაწებოთ? ვის უნდა, რომ მიაწებოს?!  

- ჯერ შენ გამოდი, მერე - შენ! 

გამოსული მოსწავლე აწებებს სიტყვას საჭირო ადგილზე. მეორე მოსწავლე (დანარჩენებიც) ელოდება ახალ 

სიტყვას. 

- აქ რა წერია? ზღვა. ზღვა. ზ-ღ-ვ-ა. სად დავაწებოთ? გარო, შენ უნდა დააწებო! - მიმართავს წინა ჯერზე 

შერჩეულ მოსწავლეს, - გარო, ჯერ შენ გამოდი, მერე - შენ! - ახალ მოსწავლეს მიმართავს მასწავლებელი. 

ასევე კეთდება სხვა სიტყვებზეც - ჟირაფი, მაიმუნი.  

აქტივობა 6. სიტყვების კედლის შევსება. 

მასწავლებელი აგროვებს ახალ სიტყვებს, რომლებიც ამ გაკვეთილზე იყო გააქტიურებული. ეს სიტყვებია 

ბუშტი, მზე, ზღვა, ჟირაფი, მაიმუნი. მასწავლებელი აკრავს ამ სიტყვებს სიტყვების კედელზე, ამატებს ადრე 

გაკრულ სხვა სიტყვებს. მოსწავლეები კარნახობენ და აწვდიან სიტყვების შესაბამის სქემატურ 

ილუსტრაციებს, რომლებსაც მიაკრავს შესაბამისი სიტყვის ქვეშ.  

 

საშინაო დავალება არ ეძლევათ.  
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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 

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.  

 


