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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები კითხვის სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, ტექსტის გაწაფულად წაკითხვისა და მარტივი 

სტრატეგიების გამოყენების უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. გაკვეთილის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზანია შემოქმედებითი და ფუნქციური წერის უნარების განვითარებაც.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს გრამატიკული ცოდნის 

დასაუფლებელი, ნაწერის რედაქტირების და/ან გაგება-გააზრების სხვა აქტივობებიც. 

შემდგენლები: ლალი პაპიტაშვილი, ნანა ედიშერაშვილი  

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი:  IV 

თემა: ჯომარდობა დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი)  

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

მოსწავლეები/მოსწავლეებს  

o წაიკითხავენ საინფორმაციო ტექსტს, გაეცნობიან საინტერესო ფაქტებს ჯომარდობის შესახებ;  

o დაეუფლებიან ახალ ლექსიკურ ერთეულებს: ჯომარდობა, ხეობა, სათავე, გალუმპული, 

ინსტრუქტორი, პროფესიონალიზმი.  

o განუვითარდებათ საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრების, ტექსტიდან  საჭირო ინფორმაციის 

ამოკრების, დახარისხების, სქემატურად წარმოდგენის, მსჯელობის უნარები. 

o გააცნობიერებენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია სპორტი ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ.IV.5. მოსწავლეს შეუძლია საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვა, გაგება და გააზრება. 

ქართ.IV.10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და 

კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

 პრობლემური მკითხველები (ერთი რამდენიმე მოსწავლისგან შემდგარი ჯგუფი; მათ შორის, ამ 

ჯგუფში შეიძლება შევიდნენ სპეც. საჭიროებების მქონე მოსწავლეებიც.)  

 კითხვაში საშუალო მოსწრების მქონე მოსწავლეები (4-5-მოსწავლიანი ჯგუფები)   

 „კარგი“ მკითხველები (4-5-მოსწავლიანი ჯგუფი/ჯგუფები) 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o საუბარი ვიდეორგოლის შესახებ;  

o „იპოვე წყვილები“ (ლექსიკური აქტივობა);  
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o ტექსტის წაკითხვა მონიშვნებით;  

o თემის რუკა დეტალებით (სქემა);  

o წერა ქარგის მიხედვით.  

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

o ვიდეორგოლი „ჯომარდობა 2016“  

https://www.youtube.com/watch?v=QZaifFpK8ik  

o დასამუშავებელი ტექსტი - ლ. ქისტაური, „ჯომარდობა“  

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/jomardoba.pdf  

o ლეპტოპი, პროექტორი; 

o სქემა „საკითხის/თემის რუკა“ (მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით) 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf , გვ. 38 

o სიტყვების ბარათები მათი განმარტებებით;  

o ექსპერტის ბარათები;  

o წერის ქარგა. 

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

საუბარი ვიდეორგოლის შესახებ  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ვიდეორგოლს „ჯომარდობა 2016“. შემდეგ კი ბავშვებთან ერთად 

საუბრობს ვიდეოსა და, ზოგადად, ჯომარდობის შესახებ. რა იციან ჯომარდობის შესახებ, თუ უნახავთ 

რეალურად, რა განცდა გაუჩნდათ ვიდეოს ყურებისას და სხვ. 

  

„იპოვე წყვილები“  

მასწავლებელი მოსწავლეთა ჯგუფებს ურიგებს ბარათებს, რომლებზეც სიტყვები და მათი განმარტებები 

წერია (იხ. დანართი 1). ბარათები არეულია. ჯგუფის წევრებმა უნდა დააწყვილონ სიტყვები 

განმარტებებთან. ამისათვის მათ ეძლევათ 5 წუთი. ყველა ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი ექსპერტია, მათ აქვთ 

სპეციალური ბარათები (იხ. დანართი 2), რომლებზეც წერია, თუ რომელ სიტყვას რომელი განმარტება 

შეესაბამება. მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფების მიერ შესრულებულ დავალებას ექსპერტები 

ასწორებენ. მასწავლებელს დაფაზე აქვს გაკრული იგივე სიტყვები და განმარტებები და მოსწავლეებთან 

ერთად შეუსაბამებს მათ ერთმანეთს.  

II ფაზა - კითხვა და ტექსტთან მუშაობა  

ტექსტის წაკითხვა მონიშვნებით 

მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს საკითხავ წიგნს „ჯომარდობა“, სთხოვს წაიკითხონ და გზადაგზა 

https://www.youtube.com/watch?v=QZaifFpK8ik
http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade4/jomardoba.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf
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მონიშნონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია და უცხო სიტყვები.  

ტექსტი დაყოფილია რამდენიმე მონაკვეთად. თითოეული დიფერენცირებული ჯგუფი კითხულობს 

სხვადასხვა მოცულობის მონაკვეთს, კერძოდ:  

I ჯგუფი მასწავლებლის დახმარებით კითხულობს პირველსა და მეორე მონაკვეთებს;  

II და III ჯგუფები კითხულობენ პირველ, მეორე და მესამე მონაკვეთებს; 

IV ჯგუფი კითხულობს მთლიან ტექსტს.  

III ფაზა - გამთლიანება-განმტკიცება წაკითხვის შემდეგ 

მეორე გაკვეთილი 

სქემის შევსება 

მასწავლებელი თითოეულ ჯგუფს ურიგებს სქემას „საკითხის რუკა“ („თემის რუკა“) და სთხოვს, რომ 

ტექსტიდან ამოკრებილი საინტერესო დეტალებით შეავსონ იგი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პირველ ჯგუფს მასწავლებელი თავად ეხმარება სქემის შევსებაში. მეორე და მესამე ჯგუფის წევრები 

ერთობლივად ავსებენ სქემას, ხოლო მეოთხე ჯგუფის წევრები - ინდივიდუალურად. მასწავლებელი 

ეუბნება მოსწავლეებს, რომ არ არის სავალდებულო ყველა რგოლის შევსება. საჭიროა იმ დეტალების 

მოძებნა და გადმოტანა სქემაზე, რომლებიც მნიშვნელოვანი და საინტერესოა.  

მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფები წარადგენენ თავიანთ ნამუშევრებს კლასის წინაშე.  

 

წერა ქარგის მიხედვით 

მასწავლებელი ურიგებს ჯგუფებს წერის ქარგის ბარათებს. ბარათები დიფერენცირებულია ჯგუფების 

მიხედვით  (იხ. დანართი 3).  
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გაკვეთილის შეფასება  

მოსწავლეები აფასებენ გაკვეთილს და ჩატარებულ აქტივობებს. მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს: „რომელი 

აქტივობა მოგეწონათ ყველაზე მეტად და რატომ?“ „რა სტრატეგია გამოვიყენეთ დღეს საინფორმაციო 

ტექსტის დასამუშავებლად?“ „რატომ გამოვიყენეთ ეს სტრატეგია?“ და სხვ.  

 

საშინაო დავალება. მოსწავლეებმა უნდა მოიძიონ ინფორმაცია მათთვის სასურველ რომელიმე სპორტის 

სახეობაზე, შეავსონ საკითხის/თემის რუკა და გაუზიარონ კლასს.  

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, 

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

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

 

 

 

სახელი, გვარი:  ________________________________ 

მე  ძალიან მომეწონა:   

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

ვერ გავიგე:      

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

მე გამაკვირვა იმან, რომ:  

_____________________________________________________

____________________________________________________ 
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მოსწავლე 

საუბარი ვიდეოს 

გარშემო 

მუშაობა ლექსიკურ 

ერთეულებზე 
ტექსტზე მუშაობა სქემებზე მუშაობა წერითი სამუშაო 

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 

           

           

           

           

           

 

მოცემული ცხრილის გარდა შესაძლებელია, დამატებითი რესურსის სახით, წერითი ნამუშევრისა და 

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  
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დანართი 1.  

 

გალუმპული 

 

 

გაწუწული, დასველებული 

 

ხეობა 

 

 

ადგილი მთებს შუა, მდინარის გასწვრივ 

სათავე 

 

 

ადგილი, საიდანაც წყლის დინება იწყება 

 

პროფესიონალიზმი 

 

 

პროფესიული დახელოვნება 

ინსტრუქტორი 

 

 

დამხმარე, მრჩეველი პირი 

ტურისტი 

 

 

ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს 

 

  



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

7 

დანართი 2. 

 

ექსპერტის ბარათი I ჯგუფისთვის 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

ექსპერტის ბარათი II და III ჯგუფებისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

ექსპერტის ბარათი 

 

ტურისტი - ადამიანი, რომელიც მოგზაურობს.  

ხეობა - ადგილი მთებს შუა, მდინარის გასწვრივ. 

სათავე - ადგილი, საიდანაც წყლის დინება იწყება. 

პროფესიონალიზმი - პროფესიული დახელოვნება. 

 

ექსპერტის ბარათი 

 

ხეობა - ადგილი მთებს შუა, მდინარის გასწვრივ. 

სათავე - ადგილი, საიდანაც წყლის დინება იწყება. 

პროფესიონალიზმი - პროფესიული დახელოვნება. 

ინსტრუქტორი - აქ: დამხმარე, მრჩეველი პირი 
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ექსპერტის ბარათი IV ჯგუფისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 3.   

წერის ქარგა I ჯგუფისთვის  

პირველი ჯგუფი                                          

 სახელი, გვარი ________________________________________________ 

 

 

მე  ძალიან მომეწონა:   

____________________________________________________________________________ 

ვერ გავიგე:      

____________________________________________________________________________ 

მე გამაკვირვა:  

 ____________________________________________________________________________ 

ექსპერტის ბარათი 

 

ხეობა - ადგილი მთებს შუა, მდინარის გასწვრივ. 

სათავე - ადგილი, საიდანაც წყლის დინება იწყება. 

გალუმპული - გაწუწული, დასველებული. 

პროფესიონალიზმი - პროფესიული დახელოვნება. 

ინსტრუქტორი - პირი, რომელსაც ევალება რაიმე  ორგანიზაციის 

შემოწმება. 
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წერის ქარგა მეორე და მესამე ჯგუფებისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეორე ჯგუფი                                          

 სახელი, გვარი ________________________________________________ 

 

მე  ძალიან მომეწონა:   

____________________________________________________________________________ 

ვერ გავიგე:      

____________________________________________________________________________ 

მე გამაკვირვა:  

 ____________________________________________________________________________ 

მე რომ ჯომარდელი ვიყო: 

_____________________________________________________________________________ 
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წერის ქარგა მეოთხე ჯგუფისთვის 

 

 

 

 

 

 

 

სახელი, გვარი ________________________________________________ 

მე  ძალიან მომეწონა:   

____________________________________________________________________________ 

ვერ გავიგე:      

____________________________________________________________________________ 

მე გამაკვირვა:  

 ____________________________________________________________________________ 

მე რომ ჯომარდელი ვიყო: 

____________________________________________________________________________ 

მე აღმოვაჩინე: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 


