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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 

შემდგენელი: ნონა არევაძე-კოტორაშვილი 

საგანი: ქართული როგორც მეორე ენა კლასი/დონე: II - III 

თემა: ზამთარი  

(სასურველია ეს გაკვეთილი ჩატარდეს 

შემოდგომის ბოლოს ან ზამთრის 

დასაწყისში.) 

დრო: 45 წთ. 

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

 დაასახელებენ წელიწადის დროებს და თვეების სახელწოდებებს;  

 აითვისებენ ახალ ლექსიკურ ერთეულებს: „სხედან“, „ველოდებით“, „ციგა“;  

 წაიკითხავენ და გაიგებენ ლექსს ზამთარზე; 

 გაამთლიანებენ/ააწყობენ დანაწევრებულ ტექსტს;  

 შექმნიან ტექსტის შესაბამის ილუსტრაციას აპლიკაციის ტექნიკის გამოყენებით;  

 შეადგენენ აღწერით წინადადებებს სხვადასხვა სიტყვაზე ილუსტრაციის მიხედვით;  

 სწორად ჩაწერენ გამოტოვებულ სიტყვებს ტექსტში.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი 

ქ.მ. III. 4. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ხასიათის ილუსტრირებული ტექსტის 

(ადაპტირებული ზღაპარი, მოთხრობა, ამბავი), ლექსის მოსმენა და გაგება.  

ქ.მ. III.9. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა. 

ქ.მ.III.12. მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი  

ტექსტების წერა.  

ქ.მ.III.14. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება. 

ქ.მ.III.15. მოსწავლეს შეუძლია სურათის აღწერა. 

ქ.მ. III.17. მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება. 

ქ.მ.III.18. მოსწავლე ამოიცნობს და იყენებს ზოგიერთ გრამატიკულ ფორმას.  

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

კლასი დაყოფილია სამ (ან ოთხ) ჰომოგენურ ჯგუფად. 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

 უცხო სიტყვების განმარტება;  

 სამოდელო (საჩვენებელი) კითხვა (მასწავლებლის მიერ ხმამაღლა წაკითხვა);  

 ერთობლივი კითხვა;  

 აპლიკაციებით ილუსტრაციის აწყობა;  

 დაჭრილი სიტყვებით ტექსტის აწყობა;  

 თხრობა ილუსტრაციაზე დაყრდნობით;  
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 დაკარგული (გამოტოვებული) სიტყვების ჩაწერა ტექსტში;  

 წაკითხული ტექსტის მონაკვეთის მიხედვით ილუსტრაციის დახატვა. 

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

 დაბეჭდილი ტექსტი „ზამთარი“ (იხ. ქვემოთ);  

 იგივე ტექსტი დაკარგული სიტყვებით (ჯგუფებში სამუშაოდ);  

 ლურჯი (ან იასამნისფერი) მუყაო აპლიკაციების მისაწებებლად;  

 გამოჭრილი აპლიკაციები (ღრუბლები, მზე, ფიფქები, სახლი ეზოთი და ღობით, ბეღურები, 

ციგა, მორთული ნაძვის ხე, თოვლის პაპა, თოვლიანი (თეთრი) გზა);  

 წებო, მაკრატელი.  

გაკვეთილის მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I  ფაზა  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ახსენებს წელიწადის დროებს და სთხოვს დაასახელონ თვეები 

წელიწადის დროების მიხედვით. ამის შემდეგ სვამს შეკითხვებს: „წელიწადის რა დროა ახლა? რომელი 

თვეა? ვის უყვარს ეს დრო? რატომ?“ მასწავლებელი ააქტიურებს მოსწავლეების ცოდნას ახალ წელთან 

დაკავშირებით. მოსწავლეები ასახელებენ ყველა იმ მიზეზს, რის გამოც უყვართ ახალი წელი და 

არდადეგები. შეიძლება დაისვას შეკითხვა: „ვისი დაბადების დღეა ზამთარში? რომელ თვეშია შენი 

დაბადების დღე? და სხვ.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე წერს/აკრავს რამდენიმე სიტყვას, რომელთაგან ზოგი ნაცნობია 

(სასურველია, ეს სიტყვები შეახსენოს მოსწავლეებს), ზოგი კი - ახალი. მასწავლებელი რამდენიმე ახალ 

სიტყვას განმარტავს (მაგ.: „ციგა“, „ველოდებით“, „სხედან“). სასურველია ეს სიტყვები განუმარტოს 

გათამაშებით, გაახსენოს შესწავლილი ტექსტებიდან ან განმარტოს სხვა სიტყვებთან კონტექსტში, მაგ.: 

„ბავშვი ზის, მაგრამ ბავშვები სხედან“.  

 ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდი ასოებით დაბეჭდილ ლექსს „ზამთარი“ (რადგან 

ტექსტი ლექსის ფორმატში იბეჭდება, დიდი ასოების გამოყენების  შემთხვევაშიც ის მთლიანად ეტევა 

A4 ფორმატის ფურცელზე და ჩანს თვალსაჩინოდ) და მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ახლა ჯერ თავად 

წაიკითხავს ამ ტექსტს, ხოლო შემდეგ ბავშვები მასწავლებელთან ერთად წაიკითხავენ იმავე ტექსტს. 

II ფაზა 
 
 მასწავლებელი სამოდელო კითხვის მეთოდით კითხულობს დაფაზე გაკრულ ლექსს. თან ხელს 

მიაყოლებს სიტყვებს.  

შემდეგ მეორედ კითხულობს და ახალ სიტყვებს („ველოდებით“, „ციგა“, „სხედან“) კიდევ ერთხელ 

განმარტავს კონტექსტის მიხედვით.  
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ამის შემდეგ მასწავლებელი იყენებს ერთობლივი კითხვის სხვადასხვა ვარიაციას (გუნდური კითხვა, 

ექოს ტიპის კითხვა) და მოსწავლეებთან ერთად კითხულობს დაფაზე გამოკრულ ტექსტს.  

III ფაზა 
ლექსის მიხედვით აპლიკაციის შექმნა. მასწავლებელი დაფაზე აკრავს მუყაოს და მოსწავლეებს 

სთავაზობს ერთად შექმნან აპლიკაცია ლექსისთვის. შემდეგ ურიგებს ბავშვებს აპლიკაციისთვის 

წინასწარ გამოჭრილ ფიგურებს და ეუბნება: „ახლა მე წაგიკითხავთ ლექსს და თქვენ ააწყობთ სურათს. 

გასათვალისწინებელია, რომ ფიგურები მაქსიმალურად უნდა შეესაბამებოდეს ტექსტის შინაარსს, რომ 

მოსწავლეებმა ადვილად შეძლონ მათი ტექსტთან დაკავშირება.  

ამ ეტაპზე მოსწავლეებს ლექსის შინაარსი უკვე გაგებული აქვთ, ამიტომ მასწავლებელი კითხულობს 

ლექსის თითო მონაკვეთს (ზოგჯერ თითო სიტყვას), ხოლო მოსწავლეები გამოდიან დაფასთან და 

აწებებენ ფიგურებს მუყაოზე. აქ საჭირო იქნება მასწავლებლის დახმარებაც, რომ მოსწავლეებმა სწორად 

განალაგონ ფიგურები. როდესაც მოსწავლე გამოვა, მასწავლებელი წებოს სათანადო ადგილას წაუსვამს 

მუყაოზე.  

ამგვარად წაკითხვის პროცესში კიდევ ერთხელ გადამოწმდება, როგორ გაიგეს მოსწავლეებმა ტექსტის 

შინაარსი და რომელი სიტყვის წაკითხვისას რომელი ფიგურა შეარჩიეს მუყაოზე გადასატანად 

(განმავითარებელი შეფასება). კითხვის დასრულებისას ფიგურებით შეიქმნება ტექსტის ილუსტრაცია 

აპლიკაციის სახით.  

შემდეგ ეტაპზე მასწავლებელი მოსწავლეებს ამუშავებს აპლიკაციაზე. ბუნებრივი მიდგომის მეთოდით 

თითს ადებს რომელიმე ფიგურას და სვამს შეკითხვას: „რა არის ეს?“ მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები 

უპასუხებენ (მაგ.: „ციგა“), მასწავლებელი სთხოვს მათ, დაფაზე გამოკრულ ტექსტში მოძებნონ ის 

წინადადება, სადაც წერია „ციგა“ და წაიკითხონ. მოსწავლეები კითხულობენ: „გაგვახსენდა ციგა“, 

შემდეგ თითს ადებს მაგ., მზეს, მოსწავლეები ასახელებენ და ტექსტში კითხულობენ „მზე ღრუბლებში 

დაიმალა“ და ა.შ. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფიდან ხსნის დიდი ასოებით დაბეჭდილ ტექსტს და ჭრის სიტყვებად 

(ზოგ შემთხვევაში ორსიტყვიან ნაწილებად). მოსწავლეებს ურიგებს მათი კითხვის უნარების შესაბამის 

(მარტივ ან რთულ) სიტყვებს და სთხოვს კარგად დააკვირდნენ, ვის რა სიტყვა შეხვდა. შემდეგ სთხოვს 

რამდენიმე მოსწავლეს, წაიკითხონ თავიანთი სიტყვები.   

მასწავლებელი მოსწავლების მიერ აწყობილი ილუსტრაციის გვერდით აკრავს ტექსტის ზომის სუფთა 

ფურცელს. მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ახლა იმ სიტყვებით, რომლებიც მათ უჭირავთ ხელში უნდა 

ააწყონ წაკითხული ლექსი. მასწავლებელს ხელში უჭირავს წებო და იწყებს ტექსტის კითხვას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში სვამს შეკითხვას: „ვის აქვს სიტყვა „დაიმალა“? სწრაფად გამოდი და მივაკრათ 

ფურცელზე.“ მოსწავლეები უსმენენ მასწავლებელს და როდესაც მათ სიტყვას (სიტყვებს) ამოიკითხავს, 

გამოდიან დაფასთან. მასწავლებელი ქაღალდზე უსვამს წებოს და მოსწავლე სიტყვას აკრავს შესაბამის 

ადგილას. 
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ასე აიწყობა მთელი ტექსტი. შემდეგ მასწავლებელი ამბობს: „აბა, თუ გახსოვთ, რომელი სიტყვა 

მიაკარით ფურცელზე?“ ის კითხულობს სიტყვას, ხოლო მოსწავლე, რომელმაც ეს სიტყვა მიაკრა, ხელის 

აწევით ანიშნებს, რომ ეს მისი სიტყვა იყო და კიდევ ერთხელ კითხულობს ამ სიტყვას ტექსტში. აქ 

სასურველია მასწავლებელმა ის მოსწავლეები ჩართოს პროცესში, რომელთაც დახმარება სჭირდებათ 

სიტყვების ამოკითხვაში.  

მას შემდეგ, რაც მასწავლებელი დარწმუნდება, რომ ბავშვებმა ზედმიწევნით კარგად გაიგეს ტექსტის 

შინაარსი და თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა, კითხვასა და გაგება-გააზრებაში გაწაფული 

მოსწავლეების ჯგუფიდან გამოჰყავს ერთი ან რამდენიმე მოსწავლე და სთხოვს, აპლიკაციაზე 

დაყრდნობით ისაუბრონ ტექსტის შინაარსზე. ამ დროს მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლემ სწორად 

დაასახელოს საგნები და ამ სიტყვებზე შეძლოს დამოუკიდებლად წინადადებების შედგენა. მაგ.: „ეს 

არის გზა, გზა არის თოვლიანი, ეზოც არის თოვლიანი, ბეღურები სხედან სახლის სახურავზე, თოვლი 

მოდის, მზე ღრუბლებში დაიმალა, ეს არის ციგა, ეს არის ნაძვის ხე, თოვლის პაპამ საჩუქრები მოიტანა. 

ახალი წელი მოვიდა“... მასწავლებელმა თავადაც შეიძლება შეკითხვების დასმით ასაუბროს 

მოსწავლეები ილუსტრაციის მიხედვით. 

წერითი სამუშაო ჯგუფების მიხედვით: ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ჯგუფებში 

ინდივიდუალურად შესასრულებელ დავალებებს ურიგებს: 

1. პირველ ჯგუფში ურიგდებათ მთელი ტექსტი გამოტოვებული სიტყვები. მოსწავლეებმა დაფაზე 

გამოკრული ტექსტის დახმარებით თავად უნდა ჩაწერონ ტექსტში შესაბამისი სიტყვები;  

2. მეორე ჯგუფში ურიგდებათ ტექსტის მოკლე ვერსია. მოსწავლეები ასრულებენ იმავე 

დავალებას;  

3. მესამე ჯგუფში ურიგდებათ ტექსტის ერთი სტროფი გამოტოვებული სიტყვებით და ცალკე 

დაბეჭდილი და გამოჭრილი იგივე სიტყვებიც, რომ მათ ტექსტში ჩააწებონ შესაბამისი სიტყვები. 

საშინაო დავალება: მოსწავლეებს სახლში მიაქვთ მათ მიერ ინდივიდუალურად შესრულებული 

დავალებები, გადაწერენ რვეულში და ხატავენ ტექსტის ილუსტრაციას.   

შეფასება: 
 

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

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 

მონაწილ. 

ინტერაქციაში 

(შეკითხვ. პასუხი) 

მონაწილეობა 

ერთობლივ 

კითხვაში 

მონაწილეობა 

დაჭრილი 

სიტყვებით 

ტექსტის აწყობაში  

დაკარგული 

სიტყვების ტექსტში 

ჩაწერა 

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. 

 

დამატებითი რესურსი:  

      ზამთარი 

ზამთარია.   თოვლი მოდის.  

ცივა,   ცივა,   ცივა! 

მზე   ღრუბლებში  დაიმალა, 

გაგვახსენდა   ციგა. 

თოვლიანი   ეზოები, 

თოვლიანი   გზები. 

ჩვენი სახლის   სახურავზე  

სხედან   ბეღურები.  

ველოდებით   და   ახალი 

წელი   როცა   მოვა, 

ნაძვის   ხესთან   თოვლის   პაპა 

საჩუქრებით   მოვა.  
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