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საკითხის სწავლების გეგმა 

მასწავლებელი:  ციცინო თორია, ნათია თოთლაძე 

საგანი    მათემატიკა კლასი:     მეორე 

თემა:    შეკრების ჯუფთებადობა დრო: ორი 40 წუთიანი გაკვეთილი 

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

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა გაიაზრონ შეკრების ჯუფთებადობის თვისება, შეკრიბონ რიცხვები 

ადვილი, მოხერხებული თანმიმდევრობით შეკრების ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით. 

სწავლის შედეგები: მოსწავლეებს ეცოდინებათ, რომ ერთზე მეტი შეკრების შემცველი გამოსახულების 

მნიშვნელობა არ არის დამოკიდებული მოქმედებათა შესრულების თანმიმდევრობაზე. მოსწავლეებს 

განუვითარდებათ გამოთვლითი უნარჩვევები - კონკრეტული მაგალითისთვის შეარჩევენ და 

გამოიყენებენ ზეპირი ანგარიშის სხვადასხვა ხერხებს, შეძლებენ ახსნან გამოყენებული ხერხი, ეძიონ 

შეკრების შესრულების ყველაზე ადვილი გზა. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. II.7. მოსწავლეს შეუძლია შეკრებისა და გამოკლების გამოყენება მარტივი მათემატიკური ამოცანების 

ამოხსნისას. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 იყენებს შეკრების კომუტაციურობისა (გადანაცვლებადობის) და ასოციაციურობის 
(ჯუფთებადობის) თვისებებს რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: მთელი კლასი, ინდივიდუალური, ჯგუფური მუშაობა. 

დაჯგუფების კრიტერიუმები: მოსწავლეები დაჯგუფდებიან ჰომოგენურ ჯგუფებში მზაობის მიხედვით, 

ხოლო ჰეტეროგენულ ჯგუფებში - მასწავლებლის მიერ შერჩეული ლიდერი მოსწავლის გარშემო 

რამდენიმე სხვა მოსწავლის შემოკრებით. 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (ამოცანების ამოხსნით სწავლება, მათემატიკური მოდელირება, 

ზეპირი გამოთვლები, სკაფოლდინგი, თვალსაჩინოების საშუალებათა გამოყენება); განმავითარებელი 

შეფასება (კონსტრუქციული აღწერითი უკუკავშირი, შერჩეულ მოსწავლეებზე დაკვირვება და 

შედეგების აღრიცხვა დაკვირვების შედეგების ამსახველი მოკლე ჩანაწერების სახით, თანატოლთა 

შეფასება კრიტერიუმების საფუძველზე);  სწავლების დიფერენცირება მზაობის მიხედვით (განშრევება, 

მრავალდონიანი ამოცანები, დიფერენცირების სტრატეგია - კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ, 

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

სხვ.):   

 

მოსწავლის სახელმძღვანელო,  ცხრილი  ფლიპჩარტის ფურცელზე,  მათემატიკური დავალების 

ბარათები  ჯგუფური სამუშაოსთვის, პლაკატი „რიცხვთა კიბე“, სამანიპულაციო მოდელი „კედელი, 

სვეტი, კუბი“,  სათვლელი ჩხირები, კომპიუტერი და პროექტორი. 

 

 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას.  

 

ბარათები ჯგუფებში სამუშაოდ განაწილდება მზაობის დონის შესაბამისად (სირთულის მიხედვით). 

 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარჩვევები:  

 

 შეკრება-გამოკლება 100-ის ფარგლებში;   

 ორმოქმედებიანი შეკრება (რიცხვით კიბეზე ან ზეპირად); 

 შეკრების გადანაცვლებადობის თვისება; 

 ორნიშნა რიცხვები, მათი სახელწოდებები და ციფრული ჩანაწერები; 

 არითმეტიკულ გამოსახულებაში ფრჩხილების ხმარება, მოქმედებათა თანმიმდევრობა,       

სიტყვიერად მოცემული ორი მოქმედების შესაბამისი  გამოსახულების ჩაწერა ფრჩხილებით 

და პირიქით, დაწერილი გამოსახულების სიტყვიერი აღწერა; 

 მარტივი მათემატიკური ამოცანის ამოხსნისას რიცხვითი გამოსახულების შედგენა. 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I  წინასწარ (დრო 10 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია  მოსწავლეებს გაუაქტიურდეთ წინარე ცოდნა. მასწავლებელი აკვირდება 

მოსწავლეების პასუხებს და ამოწმებს მათ მზაობას. 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას და მიზანს, წარუდგენს და განუმარტავს 

შეფასების კრიტერიუმებს (იხ. ქვემოთ).  

 

აქტივობა 1. მასწავლებელი წარმართავს საშინაო დავალების (იხ. დანართი 1) შემოწმება – გარჩევას 

ჰეტეროგენულ ჯგუფებში.  

პირველი დავალების განხილვისას მოსწავლეები გაიხსენებენ შეკრების გადანაცვლებადობის თვისებას: 

შესაკრებთა გადანაცვლებით ჯამი არ იცვლება.       

ბოლო დავალების შესამოწმებლად მასწავლებელი დაფაზე აკრავს ფლიპჩარტზე გამზადებულ ცხრილს. 

ცხრილის შევსების წინ იგი სთხოვს კლასს: 
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დაასახელეთ შესაკრებები (პირველი შესაკრებია 8-ისა და 7-ის ჯამი, მეორე შესაკრებია 3); დაწერეთ 

გამოსახულება დაფაზე, შეკრება შეასრულეთ ზეპირად.  

მოსწავლეებმა  შეიძლება გამოსახულება შეადგინონ უფრჩხილებოდ   ან ფრჩხილებით:  

8+7+3= (8+7)+3 = 15+3 = 18. 

მოსწავლეები, რომლებსაც უჭირთ ბოლო ორი დავალების შესრულება და სჭირდებათ მასწავლებლის 

დახმარება, არასაკმარისი მზაობის მოსწავლეებია და მასწავლებელი მათ საშუალებას აძლევს დაიხმარონ 

თვალსაჩინოების საშუალებანი:  პოსტერი „რიცხვითი კიბე“, სამანიპულაციო მოდელი  „კედელი, სვეტი 

და კუბი“,  სათვლელი ჩხირები და ა.შ. 

 

     

II  განმავლობაში (დრო 20 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია  მოსწავლეების მიერ მოხდეს ახალი ცოდნის აგება-გააზრება. 

 

აქტივობა 2. მასწავლებელი კლასს ყოფს ჰომოგენურ ჯგუფებად - არასაკმარისი მზაობის მოსწავლეთა 

ჯგუფი და საკმარისი მზაობის მოსწავლეთა ჯგუფი, რომელიც შესაძლებელია რამდენიმე ქვეჯგუფისგან 

შედგებოდეს. მასწავლებელი კლასს აცნობს დავალებას - გავარკვიოთ,  როგორ შეიძლება გავაადვილოთ 

სამი რიცხვის შეკრება. 

მასწავლებელი საშინაო დავალების განხილული მაგალითებიდან შეარჩევს ერთ-ერთს  - ვთქვათ, (7+8)+2. 

კლასი გაიხსენებს შეკრების შედეგს: ( 7 + 8 ) + 2 = 15 + 2 = 17. 

როგორ შეიძლება,  შევასრულოთ შეკრება სხვანაირად?   

მასწავლებელი ნახატის საშუალებით (იხ. დანართი 2) საკმარისი მზაობის მოსწავლეებს აძლევს 

დავალებას: 

ავტოსადგომზე ერთ მხარეს დგას 7 ავტომანქანა, მეორე მხარეს - 8.  ავტოსადგომზე მივიდა კიდევ  2 

მანქანა. რამდენი ავტომანქანა იქნება  სადგომზე? შეადგინეთ გამოსახულება (განიხილეთ ახალი 

ავტომანქანების განლაგების სხვადასხვა შემთხვევა). დააკვირდით მიღებულ ტოლობებს და გააკეთეთ 

დასკვნა.   

არასაკმარისი მზაობის მოსწავლეები იყენებენ თვალსაჩინოების საშუალებებს, საჭიროების მიხედვით 

მათ ეხმარება  მასწავლებელი. ამ ჯგუფს ეძლევა უფრო სტრუქტურირებული დავალება: 1) როგორ 

ვიპოვოთ,  რამდენი ავტომობილია ორივე მხარეს? 2) რამდენი იქნება 2-ის მისვლის შემდეგ? 3) თუ 

პირველ მხარეს დადგება 2 ახალი, სულ  რამდენი იქნება იქ? 4) რამდენი იქნება ორივე მხარეს? 5) თუ 

ორივე  მეორე მხარეს დადგება, რამდენი იქნება იქ? 6) რამდენი იქნება სულ? 7) შეიცვალა 

ავტომობილების ჯამური რაოდენობა? 7) როდის  უფრო ადვილი იყო გამოთვლა? 8) მაშ, როგორ სჯობია 

მოვიქცეთ სამი შესაკრების შემთხვევაში? გააკეთეთ დასკვნა. 

ბოლოს მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ დასკვნას, დაადგენენ შეკრების თვისებას: სამი რიცხვის ჯამი არ 

შეიცვლება, თუ შესაკრებებს გადავანაცვლებთ და დავაჯგუფებთ  ნებისმიერი თანმიმდევრობით. 
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ამასთანავე, თუკი ეს შესაძლებელია, დაჯგუფება სჯობია ისე, რომ რომელიმე ორი შესაკრების ჯამი 

სრულ ათეულს იძლეოდეს. 

აქტივობა 3. მასწავლებელი კლასს წარუდგენს ტერმინს „ჯუფთებადობა“, განმარტავს ჯუფთებადობის 

თვისებას და ახდენს დემონსტრირებას მაგალითებზე 9+4+6, 8+9+2. 

 ამის შემდეგ მოსწავლეები ეცნობიან სახელმძღვანელოს ტექსტს და ადარებენ თავიანთ დასკვნებს. 

III  შემდეგ (დრო 50 წთ - პირველი გაკვეთილის 10 წუთი + მომდევნო გაკვეთილის 40 წუთი) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა განიმტკიცონ ცოდნა და გაიწაფონ მის გამოყენებაში.  

 

აქტივობა 4. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ ინდივიდუალურად იმუშაონ.  

1) შეამოწმონ   შეკრების ეს  თვისება სხვა რიცხვებისთვის, რომლებიც მომზადებულია 

ფლიპჩარტზე: შეკრიბეთ ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით და  ჩაწერეთ შესაბამისი  

ტოლობები.  

 (11+4)+6;        6+7+4 

 ( 7+5)+3;        7+12+8 

 (19+8)+1;         13+8+7  

2) ერთ ეზოში 9 (12; 18) ძაღლი და 3 (4; 7) კატაა, ხოლო მეორე ეზოში 7 (8; 13) ძაღლია, კატები არ არიან. 

რამდენი ძაღლი და რამდენი კატაა ორივე ეზოში ერთად? შეარჩიეთ სასურველი რიცხვები და 

შეადგინეთ გამოსახულება. 

მოსწავლეები აკეთებენ ჯგუფების ფარგლებში განიხილავენ შესრულებულ ნამუშევრებს. მასწავლებელი 

აკვირდება მოსწავლეთა  მუშაობას, ეხმარება მათ საჭიროებისამებრ. 

 ამის შემდეგ მასწავლებელი კლასს აძლევს საშინაო დავალებას (იხ. დანართი 3). 

 

მეორე  გაკვეთილი: 

აქტივობა 5. გაკვეთილის დასაწყისში ჯგუფურად განიხილება საშინაო დავალების  ამოცანები.  საშინაო 

დავალების შესრულების შედეგების მიხედვით ხდება სწავლების განშრევება: მოსწავლეები, რომელთაც 

ხარვეზები აქვთ ამ დავალებების შესრულებაში,  მოიაზრებიან  I შრეში (არასაკმარისი მზაობის 

მოსწავლეები); ვინც ეს დავალებები დაძლია - II შრეში (საკმარისი მზაობის მოსწავლეები).   

აქტივობა 6.  მასწავლებელი აძლევს დავალებებს ჯგუფებს: 

I შრე: 

 1.      შეავსეთ გამოტოვებული რიცხვები: 

          (1 + 7) + 13 = ? + (7 + 13)=? 

         12 + 1 + 8 = (12 + ?) + 1= ? 
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 2.      მეგის 4 სათამაშო თოჯინა, 5 სათამაშო დათუნია და 16 სათამაშო კუბიკი აქვს. სულ რამდენი 

სათამაშო აქვს მეგის? ამოხსენი ამოცანა ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით.  

 

II შრე: 

1.      შეავსეთ გამოტოვებული რიცხვები: 

          (27 + 8) + 12 = ? + (8 + 12) = ? 

         14 + 28 + 6 = (14 + ?) + 28 = ? 

   2.      გიამ პირველ დღეს შეიძინა 13 ლარის წიგნები და 8 ლარის რვეულები, მეორე დღეს   27- ლარიანი 

ბურთი. სულ რამდენი ლარი დახარჯა ამ ორ დღეში გიამ? ამოხსენი ამოცანა ჯუფთებადობის თვისების 

გამოყენებით. 

 

მოსწავლეებს, რომლებიც სხვაზე ადრე დაასრულებენ სამუშაოს,  მასწავლებელი სთავაზობს დავალებას: 

შეადგინე ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება ორი რიცხვის ჯამისთვის სხვა ორი  რიცხვის 

ჯამის მიმატება (რიცხვები ისე შეარჩიე, რომ ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით გამოსახულების 

მნიშვნელობის პოვნა ადვილად შეძლო).  

 

შემდეგ ჯგუფები აკეთებენ კლასში შესრულებული სამუშაოს პრეზენტაციას მთელი კლასის წინაშე. 

მასწავლებელი შეახსენებს კლასს შეფასების კრიტერიუმებს. ხდება პრეზენტატორი მოსწავლეების მიერ 

წარმოდგენილი ნამუშევრების შეფასება მოსწავლეების მიერ. 

აქტივობა 7.  მასწავლებელი კიდევ აძლევს ჯგუფებს დავალებას:  

I შრე:   

შეასრულე შეკრება „კედელი, სვეტი, კუბის“ გამოყენებით: 25 + 8; შემდეგ ჩაწერე შესაბამისი ტოლობები. 

როგორ მივუმატოთ ადვილად ორნიშნა რიცხვს ერთნიშნა ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით? 

მოსწავლეები დაალაგებენ 2 სვეტსა და 5 კუბიკს. ცალკე 8 კუბიკს. შეკრებისას ჯერ შეავსებენ კუბიკებს 

ათამდე და შეცვლიან 1 სვეტით, შემდეგ მიუმატებენ დარჩენილ 3-ს.  შესაბამისად დაწერენ, მაგალითად: 

25 + 8 = 25 + (5 + 3)=(25 + 5) + 3 = 30 + 3 = 33.  საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი ეხმარება მათ 

მიმანიშნებელი კითხვებით.  

II შრე:  

შეასრულე შეკრება 42+19 ჯუფთებადობის კანონის გამოყენებით და დაწერე შესაბამისი ტოლობები; 

გააკეთე დასკვნა - როგორ მივუმატოთ ადვილად ორნიშნა რიცხვს ორნიშნა რიცხვი. (პასუხი: (40 + 10) + 

(9 + 1) + 1=50 + 10 + 1= 61). 

 

ორივე ჯგუფი აკეთებს შესაბამის დასკვნას, რაშიც მათ ეხმარება მასწავლებელი. 
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აქტივობა 8.  მასწავლებელი აჩვენებს ფლიპჩარტზე   შეკრების მაგალითებს და შემთხვევითი შერჩევის 

წესით გარკვეული მოსწავლეები ასრულებენ ზეპირად სათანადო განმარტებებით: 66+5, 52+9, 86+7;  

18+25, 23+38, 46+37. 

 

აქტივობა 9.  ამის შემდეგ  მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს სამუშაოს ინდივიდუალურად:  

1) შეასრულე ადვილი გზით შეკრების მაგალითებიდან რომელიმე სამი: 45 + 14; 83 + 8; 66 + 25; 47 + 8; 32 

+ 17.    

2) ნინიკომ  ერთ დღეს დახარჯა 24 ლარი, მეორე დღეს კი 27-ლარი. რამდენი ლარი დახარჯა ნინიკომ 

ორივე დღეს? ამოხსენი ამოცანა ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით. 

 

მოსწავლეები ჯგუფის ფარგლებში აკეთებენ ნამუშევრების პრეზენტაციას და განხილვას. მასწავლებლი 

აკვირდება შერჩეულ მოსწავლეებს, სკაფოლდინგით უწევს დახმარებას ყველა ჯგუფის წევრებს 

გაუგებრობის შემთხვევაში. 

პრეზენტაციის შემდეგ მასწავლებელი კლასს აძლევს საშინაო დავალებას (იხ. დანართი 4). 

 

 

შეფასება: 
როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 
მიღწევებზე?  

შეფასების კრიტერიუმები 
 

შეფასების 
კრიტერიუმები 

ადგენს   
რიცხვით 
გამოსახულებას  

ახდენს 
წერილობით 
გამოთვლებს 
შეკრების 
თვისებების 
გამოყენებით 

ახდენს ზეპირ 
გამოთვლებს 
შეკრების 
თვისებების 
გამოყენებით 

იყენებს 
შეკრების 
თვისებებს 
ტექსტური 
ამოცანების 
ამოხსნისთვის 

 

დაკვირვების ამსახველი ეპიზოდური/მოკლე ჩანაწერების ფორმა 

 

მოსწავლის სახელი ________________________________________  

 

კლასი ____________________________________ 

თარიღი ____________________________________ 

 

 

1.     2.  

 

3. 4.  
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5. 6.  

 

დასკვნა /მონაცემთა შეჯამება: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

რეკომენდაციები მომდევნო  

ნაბიჯების შესახებ: 

 

 

 

 

 

დამატებითი რესურსი:  

ავტომობილების ნახატი (იხ. დანართი 2) 

 

 

 

დანართები 

დანართი 1. საშინაო დავალება 

1.  შეადარეთ რიცხვითი გამოსახულებები და მათი მნიშვნელობები:  

12+7 და 7+12;  19+5 და 5+19;   17+18 და 18+17. 

2.  ჩაწერეთ რიცხვითი გამოსახულება: 

15-ისა და 3-ის ჯამს მივუმატოთ 28; 

10-ს მივუმატოთ 17-ისა და 43-ის ჯამი; 

72-ისა და 9-ის ჯამს  მივუმატოთ 18. 

3.  შეავსეთ ცხრილი : 

1) 

+ 3 2 

8+7   

7+8   

2) 

+ 5 4 

5+6   
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6+5   
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დანართი 2 
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დანართი 3 

1) გამოიყენეთ შეკრების თვისებები და შეკრიბეთ ადვილი გზით:  

10+3+7;   7+4+6;    5+9+5;   3+9+7. 

2)  ერთ გუნდში 6 გოგონა და 3 ბიჭი იყო , მეორე გუნდში კი – 7 გოგონა და 4 ბიჭი. რამდენი 

ბავშვი ყოფილა ორივე გუნდში ერთად? შეადგინე სათანადო გამოსახულება და იპოვე 

მისი მნიშვნელობა ადვილი ხერხით. 

3)  შეადგინე ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება ორი რიცხვის ჯამისთვის 

მესამე რიცხვის მიმატება (რიცხვები ისე შეარჩიე, რომ ჯუფთებადობის თვისების 

გამოყენებით გამოსახულების მნიშვნელობის პოვნა ადვილად შეძლო). 

 

დანართი 4 

 

1.  ჩაწერე რიცხვითი გამოსახულების სახით და იპოვეთ მისი მნიშვნელობა ადვილი გზით: 

51-ისა და 3-ის ჯამს მივუმატოთ 17; 

12-ს მივუმატოთ 27-ისა და 38-ის ჯამი; 

52-ისა და 4-ის ჯამს მივუმატოთ 18-სა და 16-ის ჯამი.  
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2. შეასრულე შეკრება ჯუფთებადობის თვისების გამოყენებით: 52 + 18; 35 + 18; 83 + 9; 28 + 1.7 

3. გამოიყენე შეკრების თვისებები და შეკრიბე ადვილი ხერხით:  

21+3 +9;   17 + 14 + 3 + 6;    15 + 9 + 11 + 5;   43 + 8 + 7 + 2. 

4. შეადგინე ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება ორი რიცხვის ჯამისთვის სხვა 

ორი  რიცხვის ჯამის მიმატება. (რიცხვები ისე შეარჩიე, რომ ჯუფთებადობის თვისების 

გამოყენებით გამოსახულების მნიშვნელობის პოვნა ადვილად შეძლო).  

 

 


