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საკითხის სწავლების გეგმა 

მასწავლებელი: მაია მატუა 

საგანი    მათემატიკა კლასი:     მესამე 

თემა:    თანაბარი გაყოფა დრო: ორი 40 წუთიანი გაკვეთილი 

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

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა შეისწავლონ ახალი მოქმედება  - გაყოფა. 

 

სწავლის შედეგები: მოსწავლეები შეძლებენ გაყოფის მოქმედების შესრულებას თვალსაჩინოების 

გამოყენებით და უმარტივეს შემთხვევაში - ზეპირად, აითვისებენ შესაბამისი ტერმინებსა და 

სიმბოლოს, შეასრულებნ შესაბამის ჩანაწერებს, დააკავშირებენ გაყოფასა და გამრავლებას 

ერთმანეთთან. 
 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. III.3. მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულება, მათი შეკრება-

გამოკლების მოქმედებებთან და ერთმანეთთან დაკავშირება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ახდენს გამრავლების მოქმედების მრავალჯერადი შეკრებით  დემონსტრირებას, ხოლო გაყოფის 

მოქმედების დემონსტრირებას _ გროვის ტოლი რაოდენობის ჯგუფებად დაყოფით; 

 აკავშირებს გამრავლება-გაყოფას ერთმანეთთან, როგორც ურთიერთშებრუნებულ მოქმედებებს 

და ახდენს ამის დემონსტრირებას მოდელზე; 

 

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: მთელი კლასი, მცირე ჯგუფები. 

 

დაჯგუფების კრიტერიუმები: მოსწავლეები დაჯგუფდებიან ჰეტეროგენულ ჯგუფებში შემთხვევითი 

შერჩევით, ხოლო ჰომოგენურ ჯგუფებში -   მზაობის მიხედვით. 

 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (აღმოჩენის გზით სწავლა, მათემატიკური მოდელირება, ზეპირი 

გამოთვლები, სკაფოლდინგი, მათემატიკური დავალების ბარათები, მანიპულატივების გამოყენება); 

განმავითარებელი შეფასება („შუქნიშნის“ ბარათები,  კონსტრუქციული აღწერითი უკუკავშირი, 

შერჩეულ მოსწავლეებზე დაკვირვება და შედეგების აღრიცხვა დაკვირვების ფურცლის საშუალებით); 

სწავლების დიფერენცირება მზაობის მიხედვით (მოქნილი დაჯგუფება, დიფერენცირების სტრატეგია -  

კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ) 

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

სხვ.):   
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მოსწავლის სახელმძღვანელო, რვეულები, კალმისტრები, დაფა, ცარცი, ფერადი ჩხირები, ფერადი 

მაგნიტური  ღიმილაკები, მათემატიკური დავალების ბარათები, გამრავლების ტაბულა, პლასტმასის 

შეერთებადი კუბები, მოსწავლეთა გვარების ამსახველი ჩხირები. 
 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას.  

 

რიცხვები და თვალსაჩინოების საშუალებანი დავალებების შესრულებისთვის ჯგუფებში სამუშაოდ 

განაწილდება მზაობის დონის შესაბამისად. 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარჩვევები: მოსწავლეს -  

 

 გააზრებული აქვს გამრავლების ცნება, როგორც ტოლ შესაკრებთა შეკრება; 

 იცის რაოდენობის გაორმაგება, განახევრება, გასამმაგება, გაოთხმაგება და ასე შემდეგ, 

განვითარებული აქვს რიცხვების შეკრება–გამოკლებისა და გამრავლების უნარჩვევები. 

 მოსწავლეებს შეუძლიათ გამრავლების გამომხატველი გამოსახულება დახატონ და ასე 

წარმოადგინონ მოქმედება ვიზუალურად (მაგალითად, ობიექტების სვეტებად და სტრიქონებად 

დაყოფა და ჩანახატის შექმნა). 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I  წინასწარ (დრო 25 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა გაააქტიურონ წინარე ცოდნა ახალი მასალის შესწავლის 

დაწყებამდე,  

 

განმავითარებელი შეფასებისთვის მონაცემთა შესაგროვებლად გამოიყენება სააღრიცხვო ცხრილი 

(იხ.ქვემოთ).  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას და მიზანს.  

 

აქტივობა 1. მასწავლებელი გაკვეთილს იწყებს საშინაო დავალების შემოწმებით - ყოფს მოსწავლეებს 

ჰეტეროგენულ ჯგუფებად შემთხვევითი გადანაწილების წესით,  მასწავლებლის დავალებით 

ჯგუფებში განიხილება ნამუშევრები, მოსწავლეები ახსნიან როგორ შეასრულეს შესამზადებელი 

სავარჯიშოები რიცხვების გამრავლებაზე და რაოდენობის განახევრებაზე. მასწავლებელი სათითაოდ 

მიდის ყველა ჯგუფთან და ნახულობს თითოეული მოსწავლის ნამუშევარს, საჭიროების შემთხვევაში 

მასწავლებელს დაფასთან გამოჰყავს რომელიმე პრეზენტატორი მოსწავლე და აწერინებს 

გამოსახულებებს, ტოლობებს თუ სხვა მნიშვნელოვან, საკვანძო ჩანაწერებს, ხოლო დანარჩენები 

ადარებენ პრეზენტატორის ნაწერს და ასე ამოწმებენ თავის ნამუშევარს. 

იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც გაუჭირდათ წინა მასალის გააზრება და დავალების შესრულება, 

მასწავლებელი უკეთებს სკაფოლდინგს მიზანმიმართული შეკითხვების ან თვალსაჩინოების 

გამოყენებით, დაიხმარს ზოგიერთ მაღალი მზაობის მოსწავლეს. იმავდროულად სხვა მოსწავლეებს 
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მასწავლებელი აძლევს მათემატიკური დავალების ბარათს (გამრავლებასთან დაკავშირებულ 

დამატებით რთულ სავარჯიშოს) დამოუკიდებელი მუშაობისთვის.   

აქტივობა 2. მასწავლებელი მოსწავლეებს გადაანაწილებს ჯგუფებში მზაობის მიხედვით; დაბალი 

მზაობის მოსწავლეთა ჯგუფებს სხვადასხვა თვალსაჩინოებებს ურიგებს და სთხოვს გაყონ საგნების 

გროვა ტოლ ნაწილებად, მაგალითად, 12 კუბი 6 ბავშვს გაუნაწილონ თანაბრად, შემდეგ შეასრულონ 

შებრუნებული მოქმედება მანიპულატივებზე და დაადგინონ, რა მათემატიკური მოქმედებაა ეს. 

მაღალი მზაობის მოსწავლეები სიტუაციის სქემატურ-გრაფიკული წარმოდგენის საფუძველზე უნდა 

მიხვდნენ სწორ პასუხს. თითოეული გუნდი მუშაობს თავის დავალებაზე, ყველას აქვს მათი მზაობის 

შესაფერისი სხვადასხვა რიცხვები. დავალების შესასრულებლად მასწავლებელი ჯგუფებს აძლევს 

დროს - 5წთ. 

მოსწავლეებს წინ უდევთ „შუქნიშნის“ ბარათები, რომელსაც იყენებენ საჭიროების შემთხვევაში. ამ 

დროს მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეებს და აკეთებს  ჩანიშვნებს, რამდენად წარმატებით და 

მასწავლებლის დახმარების გარეშე ასრულებენ დავალებას მოსწავლეები, რამდენად ნაყოფიერად 

მონაწილეობენ ისინი ჯგუფის მუშაობაში.  

მასწავლებელი მოძრაობს ჯგუფებს შორის, რათა დარწმუნდეს, რომ ყველა ჯგუფმა წარმატებით 

გაართვა თავი დავალებას. 

      

II  განმავლობაში (დრო 30 წთ - პირველი გაკვეთილის 15 წუთი + მომდევნო გაკვეთილის 15 წუთი) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა გაიაზრონ წინა ფაზაზე შესრულებული მათემატიკური 

მოქმედებები (პირდაპირი და შებრუნებული) და მოახდინონ მათი ვერბალიზაცია შესაბამისი 

ტერმინების გამოყენებით. 

 

აქტივობა 3. მასწავლებელი მოსწავლეებს ასწავლის გაყოფის მოქმედების აღნიშვნას, აჩვენებს გაყოფის 

შემცველ გამოსახულებებს და მოსწავლეები კითხულობენ მათ ანუ ხვდებიან რა მოქმედებაა 

შესასრულებელი. შემდეგ მასწავლებელი კარნახობს რიცხვების გაყოფას ვერბალურად და მოსწავლეები 

ჩაწერენ ამ გაყოფას სიმბოლოს შემცველი გამოსახულებების სახით.  

 

შემდეგ თითოეული ჯგუფი ჩაწერს თავისი გროვის თანაბარი გაყოფის შედეგებს ტოლობის სახით. 

მასწავლებელი დამატებით აძლევს მათ ანალოგიურ დავალებებს და სთხოვს მოახდინონ გაყოფის 

დემონსტრაცია, ჩაწერონ შესრულებული მოქმედება და მისი შედეგი უკვე ტოლობის სახით, რომელშიც 

გამოყენებულია გაყოფის სიმბოლო.  

 

მომდევნო გაკვეთილზე მასწავლებელი განაგრძობს საკითხზე მუშაობას. 

 

აქტივობა 4. მასწავლებელი ასწავლის მოსწავლეებს ახალ ტერმინებს – გასაყოფი, გამყოფი და განაყოფი. 

მოსწავლეები კიდევ ერთხელ შეხედავენ ჩანაწერებს გროვის დაყოფაზე ტოლ ნაწილებად და 

მასწავლებელი ავარჯიშებს მათ, შესაბამისი ტოლობის რომელი წევრი რა ტერმინით აღინიშნება.  
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აქტივობა 5. შემდეგ მასწავლებელი სვამს კითხვას – რა არითმეტიკული მოქმედება არის საჭირო 

გასაყოფის მიღებისთვის მოქმედების სხვა ორი წევრის საშუალებით? იგი სთხოვს მოსწავლეებს, 

ჯგუფებში განიხილონ ეს საკითხი და  დასაბუთებული პასუხი წარმოადგინონ მანიპულატივებზე 

დემონსტრირების საშუალებით ან სქემატურად (ჯგუფში შემავალი მოსწავლეების მზაობის დონის 

შესაბამისად). 

 

 მანიპულატივებზე ან სქემატურად პირდაპირი და შებრუნებული მოქმედებების დემონსტრირების 

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ვერბალურად ჩამოაყალიბონ კავშირი გამრავლებასა და 

გაყოფას შორის ტერმინების გამოყენებით, ეხმარება მათ სწორ ფორმულირებაში.  

 

III  შემდეგ (დრო 25 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა გამოიყენონ ათვისებული ცოდნა შესაბამისი ტერმინების 

გამოყენებით მათემატიკური პრობლემების გადაჭრისთვის და ამ გზით განამტკიცონ იგი. 

 

აქტივობა 6. მასწავლებელი დაფაზე წერს მაგალითებს 12:4=3 და 12:3=4 და მოსწავლეებს ეკითხება - 

როგორ გაცვალეს ადგილი გამყოფმა და განაყოფმა?  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს მოუწოდებს ჯგუფებში იმუშაონ 2 წუთი: თითოეული მათ მიერ 

შესრულებული გაყოფის შემთხვევაში დააკვირდნენ და მოისაზრონ – რას მიიღებენ ახალ განაყოფად, 

თუ  გასაყოფს გაყოფენ ძველ განაყოფზე.  

 

მასწავლებელი კიდევ რამდენიმე განსხვავებულ ანალოგიურ მაგალითს განიხილავს დაფასთან, 

მოსწავლეებს სთხოვს ზეპირად მოახდინონ გაყოფა, ჩამოაყალიბონ კავშირი მოქმედების წევრებს 

შორის, ეხმარება მათ სწორ ფორმულირებაში. 

 

აქტივობა 7. მასწავლებელი გადააჯგუფებს მოსწავლეებს ჰეტეროგენულ ჯგუფებად ისე, რომ ყოველ 

ჯგუფს ჰყავდეს ლიდერი მაღალი მზაობის მოსწავლის სახით და  აძლევს მოსწავლეებს დავალებას 

ჯგუფური მუშაობისთვის: გაიზრონ, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ კავშირი მოქმედების წევრებს 

შორის, რომ სრული ათეულებისთვის ადვილად შევადგინოთ გაყოფის ცხრილი100-ის ფარგლებში. 

როგორ დაეხმარება მათ ამ საქმეში გამრავლების ტაბულა? მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს 

საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლონ თვალსაჩინოების საშუალებებითაც (მანიპულატივებით),  

შეურჩევს 3 სრულ ათეულს (მაგალითად, 20, 40, 60) და სთხოვს შეადგინონ გაყოფის ამსახველი ყველა 

ტოლობისგან შემდგარი ცხრილი. საკმარისია თუ არა მხოლოდ გამრავლების ტაბულის ცოდნა ყველა 

სრული ათეულისთვის გაყოფის ტოლობების შესადგენად? რატომ? 

მოსწავლეები ასრულებენ დავალებას ჯგუფურად და კვლევის შედეგებს წარადგენენ კლასის წინაშე. 

მასწავლებელი ეხმარება მათ მიმანიშნებელი კითხვების საშუალებით, რომ არ გამორჩეთ არცერთი 

საინტერესო/მნიშვნელოვანი შემთხვევა.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო დავალებას: გამოიყენონ კლასში, 

გაკვეთილზე დაგროვილი ცოდნა და გამოცდილება და შეასრულონ 10 გაყოფა ორნიშნა რიცხვისა 

ერთნიშნა რიცხვზე.  

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

 

შეფასების რუბრიკა, სადაც მასწავლებელი აფიქსირებს  + , V  და  - ნიშნებს. 

მოსწავლის 

სახელი და 

გვარი 

 

გროვას ყოფს 

ტოლ 

ნაწილებად 

განარჩევს 

გასაყოფს, 

გამყოფს და 

განაყოფს 

ასრულებს 

სავარჯიშოებს 

რიცხვების 

გაყოფაზე 

ამყარებს 

კავშირს 

გაყოფასა და 

გამრავლებას 

შორის 

     

     

     

     

  

+ _ მაღალი,  V _ საშუალო , _  - საჭიროებს დახმარებას. 

 

დამატებითი რესურსი:  

მათემატიკური დავალების ბარათები კომპლექსური ხასიათის დავალებებით გამრავლების 

გამოყენებაზე, პოსტერები. 

 

 


