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საკითხის სწავლების გეგმა 

მასწავლებელი: ხათუნა ყოჩაშვილი 

საგანი    მათემატიკა კლასი:     მეოთხე 

თემა:    მრავალნიშნა რიცხვები მილიონის 

ფარგლებში 

დრო: ორი 45 წუთიანი გაკვეთილი 

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

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეები გაიწაფონ მრავალნიშნა რიცხვების ჩაწერა-წაკითხვაში და მათზე 

მოქმედებების შესრულებაში, განივითარონ შეფასების უნარჩვევები. 

სწავლის შედეგები: მოსწავლეები გაიღრმავებენ ცოდნას პოზიციური სისტემის შესახებ და სეზლებენ 

მის გამოყენებას მრავალნიშნა რიცხვების ჩაწერა-წაკითხვისთვის, შეძლებენ მილიონის ფარგლებში 

მრავალნიშნა რიცხვებზე სხვადასხვა ხერხით მოქმედებების შესრულებას და მოძრაობაზე გარკვეული 

ტიპის ტექსტური ამოცანების ამოხსნას, რომელიც მრავალნიშნა რიცხვებს მოიცავს; ისწავლიან 

კრიტერიუმების მიხედვით შეფასების სქემის შედგენასა და მის გამოყენებას თანატოლთა 

შეფასებისთვის და თვითშეფასებისთვის.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვების გამოსახვა, შედარება და დალაგება პოზიციური სისტემის 

გამოყენებით. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 კითხულობს რიცხვებს, სხვადასხვა მოდელის გამოყენებით გამოსახავს რიცხვებს და ახდენს 

პოზიციური სისტემის დემონსტრირებას (მაგალითად სტრუქტურირებული საგანთა 

ერთობლიობა, რიცხვით სხივზე); 

 ასახელებს რიცხვის ჩანაწერში თანრიგებში მდგომი ციფრების  შესაბამის მნიშვნელობებს, 

წარმოადგენს რიცხვს სათანრიგო შესაკრებთა ჯამის სახით; 

მათ.IV.2. მოსწავლეს შეუძლია ნატურალურ რიცხვებზე სხვადასხვა ხერხით შეკრება-გამოკლების 

მოქმედებების შესრულება და მოქმედებათა შედეგის შეფასება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ზეპირად ასრულებს შეკრება-გამოკლების მოქმედებებს რომელიმე ხერხის გამოყენებით და ხსნის 

გამოყენებულ ხერხს; 

 ასრულებს შეკრება-გამოკლებას სხვადასხვა ხერხის (შეფასება, ზეპირი ანგარიში, წერითი 

ალგორითმები) გამოყენებით; კონკრეტული მაგალითისათვის ირჩევს მათგან უფრო ხელსაყრელს; 
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მათ. IV.3. მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულების რომელიმე ხერხის 

გამოყენება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 იყენებს წერით ალგორითმს რიცხვებზე გამრავლება-გაყოფის  მოქმედებათა შესასრულებლად და 

განმარტავს გამოყენებულ ხერხს (ერთნიშნა რიცხვზე გაყოფისას); შესაბამის შემთხვევაში 

უთითებს ნაშთს; 

 

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

 

ინდივიდუალური,  ჯგუფური (ჰომოგენური შემადგენლობით), მთელი კლასი 

 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (მათემატიკური დავალების ბარათები, სკაფოლდინგი); 

განმავითარებელი შეფასება („შუქნიშნის“ ბარათები, ქვიზი, თვითშეფასება და თანატოლთა შეფასება 

შეფასების სქემების საშუალებით, რომლებიც თვით მოსწავლეებმა შეიმუშავეს); დიფერენცირებული 

სწავლება (დიფერენცირებული მათემატიკური თამაშები, თავისუფალი არჩევანი, დიფერენცირების 

სტრატეგიები - საბაზისოდან ტრანსფორმაციულისკენ, ნაკლებად დამოუკიდებელიდან მეტად 

დამოუკიდებელისკენ). 

 

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

სხვ.):   

ბუკი, თაბახის ფურცლები, შეფასების ფურცლები, დაფა,  ცარცი, მოსწავლეთა გამოსაძახებელი 

ჩხირები, „შუქნიშანის“ ბარათები, პლაკატები, მათემატიკური დავალების ბარათები ტექსტური 

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

 

დავალების ბარათები გადანაწილდება ჯგუფებზე მოსწავლეთა მზაობის მიხედვით 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარჩვევები:  

 პოზიციური სისტემის ცოდნა და გამოყენების უნარი,  

 ქვეშმიწერით და ზეპირი ანგარიშის გამოცდილება,  

 ტექსტურ ამოცანებზე მუშაობის გამოცდილება 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

III  შემდეგ  

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა განიმტკიცონ მრავალნიშნა რიცხვების შესახებ ცოდნა და 

გაიწაფონ მათ გამოყენებასთან დაკავშირებულ უნარ-ჩვევებში. მასწავლებელს აქვს დაკვირვების 

აღრიცხვის ცხრილი, სადაც აღწერს მოსწავლეებზე დაკვირვების შედეგებს (იხ. ქვემოთ). 
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მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას და  მიზანს. 

 აქტივობა 1: მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ერთად შექმნან შეფასების სქემა, რომლის 

საშუალებით მოსწავლეები გაკვეთილის ბოლოს შეაფასებენ ერთმანეთს. ამისათვის დასჭირდებათ ორი 

სხვადასხვა სქემა: ფასილიტატორების (კრიტიკული და კონსტრუქციული მეგობარი, რომელიც 

დაეხმარება ბუნდოვანი საკითხის გააზრებაში) შეფასებისთვის და ჯგუფის წევრების 

ურთიერთშეფასებისთვის (იხ. სქემების მასწავლებლის მიერ წინასწარ მომზადებული მოდელები იმ 

შემთხვევისთვის, თუ მოსწავლეებს გაუჭირდებათ სქემების შედგენა - დანართი 1 და 2). 

ამის შემდეგ მასწავლებელი ფასილიტაციას უწევს მოსწავლეთა გონებრივ იერიშს და შესაბამისი 

რეკომენდაციებისა და მოსწავლეთა წინადადებების კომენტარების საშუალებით საბოლოო სახეს 

აყალიბებს სქემებს. 

აქტივობა 2: მასწავლებელი ბუკის საშუალებით ატარებს ქვიზს.  

კითხვა N1- ჩაწერე რიცხვი, რომელიც შვიდით ნაკლებია რიცხვზე, რომელიც შედგება ცხრა 

ათიათასეულისგან, ცხრა ასეულისგან  და სამი ერთეულისგან. (90896) 

კითხვა N2 - გამოთვალე, რას უდრის (15  006 - 12 648) : 2. (1179)  

კითხვა N3 - ამოხსენი ამოცანა: ორი ქალაქიდან ერთმანეთის შესახვედრად ორი ავტომობილი 

გამოვიდა,  ერთმა გაიარა 8546 კმ, მეორემ 2-ჯერ ნაკლები. ამის შემდეგ მათ შორის მანძილი კიდევ 

დარჩა 1609 კმ. რა მანძილია ქალაქებს შორის ?(14428) 

მოსწავლეები მუშაობენ ქვიზზე და დათქმულ დროში პასუხებს უგზავნიან მასწავლებელს. 

მასწავლებელი შემოწმებულ ქვიზს უკან უბრუნებს  ბავშვებს და ისინი ეცნობიან შედეგებს. 

აქტივობა 3: ქვიზის შედეგების შესაბამისად მოსწავლეები მასწავლებლის მითითებით 

გადანაწილდებიან და დაჯგუფდებიან მაგიდებთან, რომლებსაც აწერია  „მრავალნიშნა რიცხვის 

ჩაწერის შემსწავლელთა ჯგუფი“ (ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეთა ჯგუფი),  „მრავალნიშნა 

რიცხვებზე გამოთვლების შემსწავლელთა ჯგუფი“, „ტექსტური ამოცანის ამოხსნის შემსწავლელთა 

ჯგუფი“,  „ჯგუფი რომელმაც დაძლია ყველა საკითხი“ (ყველაზე მაღალი მზაობის მოსწავლეთა 

ჯგუფი). 

 მასწავლებლის მითითებით ყველაზე დაბალი მზაობის  მოსწავლეებთან მიდის რომელიმე მსურველი 

ფასილიტატორი - მაღალი მზაობის მოსწავლე - და რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემის პლაკატის 

გამოყენებით ან შეკითხვების საშუალებით (მაგალითად, რა რიცხვი გქონდა ჩასაწერი? ჯერ რომელი 

რიცხვი უნდა ჩაწერო? შეგიძლია ჩამიწერო ციფრებით ცხრა ათიათასეული? რამდენი ნული 

დასჭირდება? რამდენი ციფრით იწერება ეს რიცხვი ანუ რამდენნიშნაა იგი? ახლა დამიწერე ცხრა 

ასეული. როგორ ჩაწერ სამ ერთეულს? პირველი საძებნი რიცხვის ჩანაწერი რა იქნება? ჩვენ ამ რიცხვს 
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გვეკითხებოდნენ? შევასრულოთ გამოკლება. წაიკითხე მიღებული რიცხვი)  აძლევს მათ მინიშნებას, 

როგორ უნდა ჩაწეროს ქვიზში მოცემული რიცხვი სწორად. 

საშუალო მზაობის ბავშვებთანაც მიდიან მაღალი მზაობის მოსწავლეები და მათაც აწვდიან ხარაჩოს, 

თუ როგორ გაართვან დავალებას თავი (მაგალითად, ტექსტური ამოცანების ამოხსნის შემსწავლელთა 

ჯგუფთან მომუშავე ფასილიტატორი - მაღალი მზაობის მოსწავლე - ეკითხება თანატოლებს: 

რომელი იყო მთავარი სიტყვები ამოცანაში? 

შეგიძლია გააკეთო მოკლე ჩანაწერი? ნახაზი? 

I-  8546 კმ 

II- 2-ჯერ < I-ზე         

დარჩა- 1609 კმ. 

 

                       I                                            დარჩა                                                      II 

A                         8546კმ                      1609 კმ                            2- ჯერ < I-ზე       B                                  

 

                                                                              ? კმ 

რისი გაგება შეგიძლია პირველად? როგორ ჩაწერ? მაშ, რამდენი გაიარა მეორემ? რა მოქმედებას 

შეასრულებ? რა იქნება მეორე კითხვა? რამდენი გაიარა პირველმა  და მეორემ ერთად? როგორ ჩაწერ? აქ 

დამთავრდა ამოცანის ამოხსნა? რატომ ? მაშ, რა კითხვას დასვამ? ამოცანას რა სჭირდება ბოლოს?) 

მაღალი მზაობის მოსწავლეთა ჯგუფი, რომელიც არ უწევს ფასილიტაციას თანატოლებს, 

მასწავლებლისგან იღებს დავალებას: ჩაწერე  ექვსნიშნა რიცხვი, რომლის ერთეულების ციფრი 

უმცირესი ერთნიშნა ნატურალური რიცხვია, ათეულების ციფრი მოთავსებულია  შვიდსა და ცხრას 

შორის, ასეულების ციფრი ათეულების ციფრზე ორით ნაკლებია, ათასეულების ციფრი ათეულების 

ციფრზე ორჯერ ნაკლებია,  ათიათასეულის ციფრი ათის ნახევარია, ხოლო ასიათასეულის ციფრი კი 

ასეულების ციფრის ტოლია. (654 681) 

ჯგუფებში მუშაობის  დასრულების შემდეგ კეთდება პრეზენტაციები მთელი კლასის წინაშე. ჯგუფი 

ირჩევს პრეზენტატორს და აჩვენებს, სკაფოლდინგის შემდეგ როგორ შეძლო დავალებისთვის თავის 

გართმევა.  . მასწავლებელი შეახსენებს კლასს შეფასების სქემას და სთხოვს სქემის მიხედვით შეაფასონ 

პრეზენტაცია (ფასილიტატორისა და ჯგუფის წევრების მუშაობა).  
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პრეზენტატორები განიხილავენ ქვიზის სამივე საკითხს. სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები 

აფასებენ ერთმანეთის ნამუშევარს, მასწავლებელი ცდილობს მოსწავლეები არ ასცდნენ კრიტერიუმებს 

და კონკრეტული ფაქტებით დაასაბუთონ თავისი შეფასებები. 

აქტივობა 4: მასწავლებელი მოსწავლეებს თითოეულ ჯგუფში აძლევს ორ დამატებით სავარჯიშოს 

მათემატიკური დავალების ბარათების საშუალებით, რათა დარწმუნდეს, რომ ხარვეზები 

აღმოფხრილია და მოსწავლეები პროგრესირებენ იმდენად, რომ შესაძლებელია დაიწყოს ახალ 

საკითხზე მუშაობა! 

განსამტკიცებელი დავალებები ჯგუფების მიხედვით: 

„მრავალნიშნა რიცხვის ჩაწერის შემსწავლელთა ჯგუფი“  

ა) ჩაწერე რიცხვი: ას სამი ათას ორას ორმოცდახუთი 

ბ) დაწერე შენი ან შენი ოჯახის წევრის ტელეფონის ნომრის ბოლო 4 ციფრი. ჩამოწერე ყველა შესაძლო 

ოთხნიშნა რიცხვი ამ 4 ციფრის გამოყენებით. მათ შორის: 

რომელი იქნება უდიდესი? 

რომელი იქნება უმცირესი? 

გამოთვალე სხვაობა უდიდეს და უმცირეს რიცხვებს შორის. 

„მრავალნიშნა რიცხვებზე გამოთვლების შემსწავლელთა ჯგუფი“ და  „ტექსტური ამოცანის ამოხსნის 

შემსწავლელთა ჯგუფი“ 

ა) გამოთვალე 

      3257             190297 

 + 14894          -    85914 

  

ბ) ორი ვერტმფრენი გამოემართა A და B ქალაქებიდან  ერთმანეთის შესახვედრად. ერთმა იფრინა 6237 

კმ, მეორემ - 520 კმ-ით მეტი. მათ შორის მანძილი კიდევ დარჩა 570კმ. რა მანძილია ქალაქებს შორის? 

„ჯგუფი რომელმაც დაძლია ყველა საკითხი“ 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს თამაშს „მე თვლა არ მეშლება“. თამაშის წესი ასეთია:  

მოსწავლე 1 წუთის განმავლობაში  მოცემულ მრავალნიშნა რიცხვს უმატებს ერთნიშნა რიცხვს, შემდეგ 

მათ ჯამს უმატებს იგივე ერთნიშნა რიცხვს და ა. შ. ანუ ერთნიშნა რიცხვის ბიჯით ითვლის მოცემული 

მრავალნიშნა რიცხვიდან. ამ შეკრების პროცესში ყოველი  ლუწი რიცხვის შეხვედრისას მოსწავლემ 

უნდა თქვას: „ მე თვლა არ მეშლება“. თამაშის მიზანია მოსწავლემ სწორად და ბევრჯერ  შეასრულოს 
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შეკრება,  ამასთანავე არ დაივიწყოს ფრაზა “ მე თვლა არ მეშლება“! თამაშის პირველ დონეზე 

მასწავლებელმა მოსწავლეს შეიძლება შესთავაზოს, მაგალითად, რომ მრავალნიშნა რიცხვს 1003 

მიუმატოს  5, მეორე დონეზე 20014 + 7, მესამე დონეზე 300026 + 9. მოსწავლეები თვითონ ირჩევენ, 

რომელ დონეზე სურთ თამაში.   

თითეული ჯგუფი მუშაობს დამოუკიდებლად. დახმარების სათხოვნელად ჯგუფი მასწავლებელს 

ანიშნებს „შუქნიშნის“ წითელი ბარათით, ხოლო დავალების დასრულებას - მწვანე ბარათით. ამ დროს 

მასწავლებელი დადის ჯგუფებს შორის და აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას ჯგუფებში, აკეთებს 

ჩანიშვნებს დაკვირვებისაღრიცხვის ცხრილში. დავალების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი 

ამოწმებს დავალებებს ადგილზე მისვლით ჯგუფებთან. 

აქტივობა 5: მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს მათემატიკურ თამაშს „მე ვიცნობ რიცხვებს“. 

თამაშის წესი ასეთია - მოსწავლემ რაც შეიძლება მცირე დროში  ზეპირად უნდა დაიმახსოვროს,  

ჩაწეროს და წაიკითხოს  მრავალნიშნა რიცხვი. რიცხვის მიღებისთვის მოსწავლე აგორებს კამათელს და 

კამათლის ზედაპირზე გამოსახულ ციფრს იმახსოვრებს. პირველი ციფრი არის რიცხვის ყველაზე 

მაღალი თანრიგის ციფრი, ყოველი მომდევნო გაგორებისას მიღებული ციფრები კი მომდევნო დაბალ 

თანრიგებში განლაგდებიან. მაგალითად: თუ მოსწავლეს სურს ჩაწეროს და წაიკითხოს სამნიშნა 

რიცხვი, პირველი გაგორებით მიღებული ციფრი იქნება ასეულების თანრიგის, მეორე - ათეულების 

თანრიგის, ხოლო მესამე -  ერთეულების.  თამაშის  პირველ დონეზე ხდება ოთხნიშნა რიცხვის მიღება,  

მეორე დონეზე - ხუთნიშნასი, მესამე დონეზე კი ექვსნიშნასი. მოთამაშე მოსწავლე თვითონ ირჩევს, 

რომელ დონეზე თამაშობს. შესრულების დონისა და ხარისხის მიხედვით მოთამაშე მოსწავლე იღებს 

„ოქროს“, „ვერცხლის“ ან „ბრინჯაოს“  მედალს. 

აქტივობა 6:  გაკვეთილის ბოლოს ბავშვები  აკეთებენ  შეფასებას -  საკუთარი თავის  და გაკვეთილის. 

მასწავლებელი სთხოვს და ეხმარება მათ, რომ შეფასებები არგუმენტირებული იყოს და 

თვითშეფასებისას გამოიყენონ დადგენილი კრიტერიუმები. 

 

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

დაკვირვების აღრიცხვის ცხრილი, სადაც მასწავლებელი აფიქსირებს  + , V  და  - ნიშნებს. 

მოსწავლის 

სახელი, 

გვარი 

აქტივობები 

     

შეფასების 

სქემის 

შექმნა 

ქვიზი ჯგუფში 

მუშაობა 

პრეზენტაცია 

/ფასილიტაცია 

 

 

განმტკიცება თამაში 

კამათელით 

შეფასება 

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

 

დამატებითი რესურსი:  

დიდი კამათელი, წამმზომი 

 

დანართი 1 

ფასილიტატორი მოსწავლეების შეფასების სქემა  

 ფასილიტატორი 1 ფასილიტატორი 2 ფასილიტატორი 3 

მსჯელობა    

რიცხვების 

ჩაწერა 

   

ანგარიში    

ამოცანის 

ამოხსნა 

   

ქულების ჯამი    

გასაგებია (3 ქულა), ბუნდოვანია (2 ქულა), გაუგებარია (1 ქულა) 

 

დანართი 2 

ჯგუფის წევრების ურთიერთშეფასების სქემა 

ჯგუფის 

წევრები 

შეადგინა 

ნახაზი/სქემა 

დასვა 

კითხვები 

ამოცანის 

ამოსახსნელად  

სწორად 

შეასრულა 

გამოთვლები 

სწორად 

შეასრულა 

ჩანაწერები 

     

     

     

     

 

+ _ შეასრულა ფასილიტაციის შედეგად,  - _  ვერ შეასრულა ფასილიტაციის შედეგად 

 


