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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 

შემდგენელი: გიორგი ჭაუჭიძე 

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

 

თემა:    ცხოველები დრო: 45 წთ. 

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

 მოსწავლეები ისაუბრებენ მათთვის ნაცნობ ცხოველებზე;  

 შეძლებენ ცხოველთა კლასიფიკაციას სქემის მიხედვით;  

 დაახასიათებენ/აღწერენ მათთვის ნაცნობ ცხოველს სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით;  

 აითვისებენ და გამოიყენებენ ახალ ლექსიკურ ერთეულებს (დაბაჯბაჯებს, დაცუნცულებს, 

დაძუნძულებს);  

 წაიკითხავენ და გაიგებენ მცირე ზომის აღწერით ტექსტს ცხოველებზე;  

 ამ ტექსტის მიხედვით შექმნიან ახალ ტექსტს;  

 სწორად გამოიყენებენ/დასვამენ სასვენ ნიშნებს;  

 შეძლებენ საკუთარი ნამუშევრების პრეზენტაციას. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქ. მ. II. 4. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი აღწერითი ხასიათის ტექსტის გაგება. 

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

ქ. მ. II. 14.  მოსწავლეს შეუძლია მიკროტექსტების წაკითხვა და გაგება. 

ქ.მ.II.20. მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი 

მიკროტექსტების წერა. 

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

ჰომოგენური ჯგუფები კითხვის ტექნიკისა და გაგება-გააზრების დონეების მიხედვით 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

 სქემის შევსება;  

 ხმამაღლა ფიქრი;  

 ერთობლივი კითხვა;  

 სიტყვის მნიშვნელობის ფიზიკური რეაქციით ამოცნობა;  

 ტექსტზე დაყრდნობით მსგავსი ტექსტის შექმნა;  

 წერა ქარგის მიხედვით;  

 ენობრივი პრაქტიკა (დაჭრილი სიტყვებით ტექსტის აწყობა);  

 მოსწავლეთა მუშაობაზე დაკვირვება (განმავითარებელი შეფასების ფორმები). 

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

სხვ.):   
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 მეორე დონის სახელმძღვანელო (მ. მელიქიძე, ნ. გორდელაძე, ქართული ენა, გვ.59);  

 დიდ ფურცელზე დახაზული სქემა;  

 წებოვან ფურცლებზე დაწერილი ცხოველების სახელები;  

 დათვის, კურდღლის და მგლის ილუსტრაცია;  

 სიტყვის ბარათები წარწერებით „დაბაჯბაჯებს“, „დაძუნძულებს“, „დაცუნცულებს“;  

 დიდი ასოებით დაწერილი სახელმძღვანელოს ტექსტი;  

 იგივე ტექსტი A4 ფერად და თეთრ ფურცელზე დაბეჭდილი;  

 დაბეჭდილი ტექსტი „დაკარგული სიტყვებით“ (ქარგა);  

 მარკერები, წებო, სუფთა ფურცლები. 

გაკვეთილის მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I  ფაზა  

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდფორმატიან ქაღალდზე დახაზულ სქემას: 

შინაური ცხოველები გარეული ცხოველები რა ჰქვია მის შვილს როგორ დადის? 

ძროხა 

 

ცხვარი 

 

ცხენი 

დათვი 

 

მგელი 

 

კურდღელი 

ხბო      ბელი 

 

ბატკანი   ლეკვი 

 

კვიცი     ბაჭია  

 დათვი დაბაჯბაჯებს 

 

მგელი დაძუნძულებს 

 

კურდღელი დაცუნცულებს 

(სქემა შეუვსებელია. ჯერ ერთობლივად ივსება ყვითლად მონიშნული სვეტები, შემდეგ ივსება 

წითლად მონიშნული სვეტი, ბოლოს - მწვანედ მონიშნული). 

მოსწავლეებს უკვე ნასწავლი აქვთ პირველ, მეორე და მესამე სვეტში ჩასაწერი საკითხები. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს სქემის სტრუქტურას და სთხოვს მათ, ზეპირად ჩამოთვალონ ის 

ცხოველები, რომლებიც იციან. ბავშვები ასახელებენ მათთვის ნაცნობ ცხოველებს.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი მათ ურიგებს წებოვან ფურცლებზე დაწერილ ცხოველების სახელებს და 

სთხოვს, რომ ეს ფურცლები გაანაწილონ პირველსა და მეორე სვეტებში.  

 

შეფასება: სასურველია, მასწავლებელმა გამოიყენოს დაკვირვების რვეული, სადაც მონიშნავს, რომელ მოსწავლეს 

ეშლება ცხოველთა კლასიფიკაცია ან ვერ ასახელებს სასურველი რაოდენობით სიტყვებს. 

შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფს სთხოვს, ხმამაღლა, ქოროში (ერთობლივი კითხვა) წაიკითხონ ჯერ 

შინაური, შემდეგ გარეული ცხოველები.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი იღებს მარკერს და ხმამაღალი ფიქრის მეთოდით იწყებს მესამე სვეტის 

შევსებას: „აქ წერია ძროხა. ძროხა შინაური ცხოველია. ძროხის შვილს ჰქვია ხბო. ამიტომ მე მესამე 

სვეტში დავწერ ამ სიტყვას და დავაკავშირებ ძროხასთან. აი, დავწერე სიტყვა ხბო. ახლა ხაზით 

დავაკავშირებ სიტყვასთან „ძროხა“. 

შემდეგ იმავეს აკეთებინებს მოსწავლეებს. ჯერ დაფასთან გამოიყვანს ერთ მოსწავლეს და მასთან 
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ერთად გააკეთებს. შემდეგ გამოჰყავს სხვა მოსწავლე. აკვირდება მის მეტყველებასა და მოქმედებას და 

ეხმარება საჭიროებისამებრ. ბოლოს გამოჰყავს გაწაფული მოსწავლე, რომელიც დამოუკიდებლად 

აკეთებს ამ დავალებას.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დათვის ილუსტრაციას და მოსწავლეებს უსვამს რამდენიმე 

შეკითხვას:  

1. შემახსენეთ, რა არის ეს? 

2. სად ცხოვრობს? 

3. რა უყვარს? 

4. რა ჰქვია მის შვილს? 

5. იცით, როგორ დადის დათვი? 

სთხოვს ერთ-ერთს გაითამაშოს, როგორ დადის დათვი. მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს  ბარათზე 

დაწერილ სიტყვას „დაბაჯბაჯებს“. კითხულობს თავად, აკითხებს მოსწავლეებს. 

ამის შემდეგ იმავე პრინციპით აკეთებს მგლის და კურდღლის შესახებ. მგელი დაძუნძულებს, 

კურდღელი დაცუნცულებს. აქტივობისთვის მასწავლებელი იყენებს სიტყვის ბარათებს 

„დაცუნცულებს“ და „დაძუნძულებს“.  

შემდეგ სქემის მეოთხე სვეტში ხმამაღალი ფიქრის მეთოდით წერს: „ჩვენ ვთქვით, რომ დათვი 

ცხოვრობს ტყეში და ის დაბაჯბაჯებს. ამიტომ მე აქ ჩავწერ „დათვი დაბაჯბაჯებს“. ამის შემდეგ წერაში 

გაწაფული მოსწავლეები ამ სვეტში წერენ „კურდღელი დაცუნცულებს“; „მგელი დაძუნძულებს“.  

II ფაზა 
მასწავლებელი დაფაზე აკრავს დიდი ასოებით დაწერილ სახელმძღვანელოს ტექსტს დათვზე და 

მოსწავლეებს აკითხებს (საჭიროების მიხედვით იყენებს სამოდელო, ერთობლივი, ექოს ტიპის კითხვის 

მეთოდებს).  
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III ფაზა 
ჯგუფური მუშაობა.  

პირველი ჯგუფი (გაწაფული მკითხველები) - მასწავლებელი მაგიდაზე დებს მგლის ილუსტრაციას და 

სიტყვის ბარათს „დაძუნძულებს“. ურიგებს საწერ ფურცლებს და სთხოვს, ინდივიდუალურად შექმნან 

წაკითხული ტექსტის მსგავსი ტექსტი მგელზე.  

მეორე ჯგუფი (კითხვაში საშუალო მაჩვენებლების მქონენი) - მასწავლებელი მაგიდაზე დებს 

კურდღლის ილუსტრაციას და სიტყვის ბარათს „დაცუნცულებს“. ურიგებს აქტივობის ბარათებს, 

რომელზეც დაბეჭდილია წაკითხული ტექსტი დაკარგული სიტყვებით. ტექსტიდან ამოღებულია 

დათვის დამახასიათებელი სიტყვები და სასვენი ნიშნები. მოსწავლეებმა ამ სიტყვების ნაცვლად უნდა 

ჩაწერონ კურდღლის მახასიათებლები და დასვან წერტილები. 

მესამე ჯგუფი (კითხვაში პრობლემების მქონე მოსწავლეები). მასწავლებელი ძირითადად ამ ჯგუფთან 

მუშაობს. ერთობლივი კითხვის მეთოდით მოსწავლეებს აკითხებს სახელმძღვანელოს ტექსტს. ეხმარება 

შინაარსის უკეთ გაგებაში. შემდეგ მათ აძლევს: ა) ფერად ფურცელზე ამობეჭდილ იმავე ტექსტს, ბ) 

თეთრ ფურცელზე დაბეჭდილ და სიტყვებად დაჭრილ ამავე ტექსტს. სიტყვების ამ გროვიდან 

თავიდანვე ამოღებულია რამდენიმე (სამი-ოთხი) სიტყვა. მასწავლებელი ბავშვებს სთხოვს, ფერად 

ფურცელზე დაბეჭდილ ტექსტზე წებოთი დააწებონ დაჭრილი სიტყვები. სამუშაოს დასრულებისას 

ბავშვები აღმოაჩენენ, რომ გროვას აკლია რამდენიმე სიტყვა. მასწავლებელი ტექსტის დარჩენილ 

სიტყვებზე აკრავს სუფთა ფურცლებს და ბავშვებს სთხოვს, თავად მოძებნონ სახელმძღვანელოში 

საჭირო სიტყვები და ჩაწერონ.  

ამის შემდეგ მასწავლებელმა შეიძლება პრეზენტაციის სახით თითოეული ჯგუფიდან რამდენიმე 

მოსწავლეს წარმოადგენინოს საკუთარი ნამუშევრები. მესამე ჯგუფს თავად ეხმარება პრეზენტაციის 

გაკეთებაში.  

საშინაო დავალება. რამდენიმე დავალება მოსწავლის სამუშაო რვეულიდან. 

შეფასება 

პრეზენტაციის შეფასების საკონტროლო სქემა თითოეული ჯგუფისათვის.  

პირველი ჯგუფისთვის  

მოსწავლე შესრულებული სამუშაო დიახ არა 

 დავალება სწორად გაიგო.    

 სწორი თანმიმდევრობით დაწერა 

წინადადებები.  

  

 სიტყვები სწორად დაწერა.    

 სწორად დასვა წერტილები.    
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მეორე ჯგუფისთვის  

მოსწავლე შესრულებული სამუშაო დიახ არა 

 დავალება სწორად გაიგო.    

 სიტყვები სწორად დაწერა.    

 სწორად დასვა წერტილები.    

მესამე ჯგუფისთვის  

მოსწავლე შესრულებული სამუშაო დიახ არა 

 დავალება სწორად გაიგო.    

 სიტყვები სწორად დააწება.     

 სიტყვები სწორად დაწერა.    
 

 


