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საკითხის სწავლების გეგმა 

მასწავლებელი: რუსუდან ამაღლობელი 

საგანი    მათემატიკა კლასი:     მეხუთე 

თემა:    მართკუთხა პარალელეპიპედის 

სრული ზედაპირის ფართობის გამოთვლა 

დრო: ორი 45 წუთიანი გაკვეთილი 

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

გაკვეთილის მიზანი: მოსწავლეებმა დაადგინონ მიმართებები ბრტყელ და სივრცულ ფიგურებს შორის 

და ფიგურის ელემენტებს შორის და მათი გამოყენებით გამოთვალონ მართკუთხა პარალელეპიპედის 

და კუბის ზედაპირის ფართობი. 

 

სწავლის შედეგები: მოსწავლეები განიმტკიცებენ ცოდნას სივრცული ფიგურების აგებულების შესახებ, 

ბრტყელ და სივრცულ ფიგურებს შორის კავშირების შესახებ, გაიწაფებიან ალგებრული 

გამოსახულებების შედგენასა და რიცხვითი მნიშვნელობების გამოთვლაში,  განივითარებენ 

მათემატიკური მოდელირების უნარჩვევებს. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ.V.8. მოსწავლეს შეუძლია ფიგურებს შორის და ფიგურის ელემენტებს შორის მიმართებების 

დადგენა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სივრცული ფიგურის მოდელზე უთითებს პარალელურ და ურთიერთ-თანამკვეთ წახნაგებს, 

მსჯელობს გადაიკვეთება თუ არა მოცემული წახნაგები მათი გავრცობის შედეგად. 

მათ.V.9. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი ფიგურების ფართობების პოვნა და შედარება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 იყენებს ფართობის ადიციურობას არაგადამფარავი ფიგურების კომბინაციით მიღებული 

ფიგურის ფართობის მოსაძებნად. 

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

ინდივიდუალური,  ჯგუფური (ჯერ ჰეტეროგენური, შემდეგ ჰომოგენური შემადგენლობით), მთელი 

კლასი 

 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

 

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (კეთებით სწავლა, სკაფოლდონგი), განმავითარებელი შეფასება 

(თამაში „მოხტუნავე რიცხვები“, კონსტრუქციული აღწერითი უკუკავშირი, წერის გამოყენება 

ათვისების შესამოწმებლად აქტივობის „დაამყარე კავშირი“ საშუალებით,  „ხელის ნიშნები“), 
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დიფერენცირებული სწავლება (არჩევანის დაფა, მოქნილი დაჯგუფება, დიფერენცირების სტრატეგია - 

კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ). 

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

სხვ.):   

მრავალწახნაგების მოდელები, კარკასები და შლილები, პოსტერები. 
 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას.  

 

დიფერენცირებისას შლილები, კარკასები და მოდელები საჭიროების მიხედვით გამოიყენება 

სხვადასხვა მზაობის მოსწავლეებთან სამუშაოდ. 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარჩვევები: მოსწავლე 

 ამზადებს მართკუთხა პარალელეპიპედისა და კუბის შლილს; მოცემული შლილის მიხედვით 

ამზადებს მოდელს და ასახელებს მიღებულ ფიგურას; 

 ზომავს ფიგურებისა და ობიექტების წრფივი ელემენტების სიგრძეებს სტანდარტული 

ერთეულების საშუალებით; 

 დაფარავს ფიგურას ერთნაირი არაგადამფარავი ფიგურებით და ასახელებს დასაფარად საჭირო 

ფიგურების მთლიან რაოდენობას;  

 ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის ტოლობას, უტოლობას ან 

განტოლებას (რომელშიც უცნობი არის ტოლობის მხოლოდ ერთ მხარეს);  

 იყენებს შეკრებისა და გამრავლების კომუტაციურობას, ასოციაციურობას და შეკრების მიმართ 

გამრავლების დისტრიბუციულობის თვისებებს (ერთი ცვლადის შემცველი) ასოითი 

გამოსახულებების გასამარტივებლად;  

 გამოითვლის მართკუთხედის ფართობს ფორმულის საშუალებით. 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I  წინასწარ (დრო 25 წთ) 

აქტივობების მიზანია  მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება და მოტივაციის ამაღლება, რათა 

მოხდეს ახალი ცოდნის კონსტრუირებისთვის ხელისშეწყობა. 

მასწავლებელი ასახელებს გაკვეთილის თემას და მიზანს. მასწავლებელი წინასწარ აცნობს მოსწავლეებს 

შეფასების რუბრიკას (იხ. ქვემოთ), რომლის საშუალებითაც იგი ან/და მოსწავლეები მოახდენენ 

მოსწავლეთა შეფასებას.  

აქტივობა 1. მოსწავლეთა გახალისების და განმავითარებელი შეფასების მიზნით მასწავლებელი 

ატარებს თამაშს „მოხტუნავე რიცხვები“ (შესაბამისად ადაპტირებულს). მოსწავლეთა თითოეულ 

წყვილს  წინასწარ ეძლევა ერთი „მისი“ რიცხვი. მასწავლებელი სვამს კითხვებს, მაგალითად:   

1) რას უდრის ექვსკუთხა პირამიდას წახნაგების რაოდენობა? (7)  

2) რას უდრის სამკუთხა პრიზმას წიბოების რაოდენობა?  (9) 

3) რას უდრის მართკუთხა პარალელეპიპედის წვეროების რაოდენობა?  (8)   
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4) რას უდრის კუბის წიბოების რაოდენობა? (12)    

5) რას უდრის კვადრატის ფართობი, რომლის გვერდი 4 სმ-ია? (16)  

6) რას უდრის კვადრატის პერიმეტრი, რომლის გვერდი 5 სმ-ია? (20)  

7) რას უდრის კვადრატის გვერდი, რომლის ფართობი 36 სმ-ია? (6) 

8) რას უდრის ხუთკუთხა პირამიდას წიბოების რაოდენობა? (11). 

ფეხზე უნდა წამოხტეს მოსწავლეთა ის წყვილი, ვისი რიცხვიცაა შეკითხვის პასუხი და ხმამაღლა 

დაასახელოს თავისი რიცხვი.  

 

აქტივობა 2. მასწავლებელი კლასს ყოფს ჰეტეროგენულ ჯგუფებად შემთხვევითი შერცევის პრინციპით. 

ჯგუფების შიგნით ინტერაქციით ირჩევა შესამზადებელი საშინაო დავალების თვითეული ამოცანა (იხ. 

დანართი 1). ამის შედეგად მოსწავლეებს უაქტიურდებათ არსებული წინარე ცოდნა; მათ მსჯელობას 

მასწავლებლის მიერ გეზი ეძლევა ისე, რომ ახალი ცოდნა თვითონ ააგონ; არსებითად, მოსწავლეები 

პრაქტიკულად უკვე ეუფლებიან იმას, რაც თეორიულად აწი უნდა ისწავლონ; მასწავლებელი აფასებს 

მოსწავლეთა მზაობას და საგანგებოდ ეხმარება არასაკმარისი მზაობის მქონე მოსწავლეებს. 

 

აქტივობა 3. მასწავლებელი ხმამაღლა კითხულობს მათემატიკურ დებულებებს და  სთხოვს 

მოსწავლეებს განსაზღვრონ ჭეშმარიტია თუ მცდარი დებულება და რატომ? 

1) ყველა კვადრატი მართკუთხედია. 

2) ზოგიერთი მართკუთხედი კვადრატია. 

3) ყოველი მართკუთხა პარალელეპიპედის გვერდითი წიბოები ტოლია. 

4) ყოველი მართკუთხა პარალელეპიპედის მეზობელი წიბოები ტოლია. 

5) ყოველი კუბის ყველა წიბო ტოლია. 

6) ზოგიერთი პარალელეპიპედის ყველა წიბო ტოლია. 

მოსწავლეები ხელის ნიშნებით გამოხატავენ თავის პოზიციას და მასწავლებელი განსაზღვრავს მათი 

მზაობის დონეს საშინაო დავალების შესრულებისა და კითხვებზე პასუხის შედეგების მიხედვით. 

II  განმავლობაში (დრო 35 წთ - პირველი გაკვეთილის 20 წუთი + მომდევნო გაკვეთილის 15 წუთი) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა მოახერხონ ახალი ცოდნის კონსტრუირება. აქტივობების შედეგად 

მოსწავლეები  გააცნობიერებენ და ჩამოაყალიბებენ იმას, რაც, არსებითად, უკვე იციან პრაქტიკულ 

დონეზე; ეს ხდება როგორც მთელ კლასთან ერთობლივი ინტერაქციით, ისე ჯგუფური მუშაობით; 

მასწავლებელი საგანგებოდ ეხმარება არასაკმარისი მზაობის მქონე მოსწავლეებს.  

 

აქტივობა 4. მასწავლებელი მზაობის მიხედვით აჯგუფებს მოსწავლეებს სამ ჰომოგენურ ჯგუფად 

(დაბალი მზაობა, საშუალო მზაობა და მაღალი მზაობა) სხვადასხვა ფერის ბარათების გადაცემის 

საშუალებით. მოსწავლეები ერთ ჯგუფად უნდა შემოუსხდნენ იგივე ფერით მონიშნულ მაგიდას, რა 

ფერის ბარათიც თვითონ უჭირავთ. 
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დაბალი  მზაობის ჯგუფს მასწავლებელი აძლევს დავალებას: მართკუთხა პარალელეპიპედის შლილის 

მიხედვით, რომელზეც მითითებულია თითოეული წიბოს ზომა სანტიმეტრებში, გამოთვალონ 

თითოეული წახნაგის ფართობი და მიღებული შედეგები შეკრიბონ. 

საშუალო მზაობის ჯგუფს: შლილის მიხედვით, რომელზეც მითითებულია კუბის წიბოს ზომა 

ასოს/სიმბოლოს საშუალებით, გამოთვალონ კუბის ერთი წახნაგის ფართობი და ყველა წახნაგის 

ფართობთა ჯამი ჩაწერონ ალგებრული გამოსახულების საშუალებით. 

მაღალი მზაობის ჯგუფს: მართკუთხა პარალელეპიპედის შლილის მიხედვით, რომელზეც 

მითითებულია პარალელეპიპედის წიბოების ზომები ასოების/სიმბოლოების საშუალებით,  

პარალელეპიპედის ყველა წახნაგთა ფართობების ჯამი ჩაწერონ ალგებრული გამოსახულების სახით. 

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში, მასწავლებელი ძირითადად მუშაობს დაბალი მზაობის ჯგუფთან 

ერთად. თითოეულ მოსწავლეს მერხზე უდევს მის მიერ დამზადებული შლილი, მაკეტი, კარკასი.  

სამუშაოს დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი აკეთებს პრეზენტაციას 

დაფასთან. სხვები ყურადღებით უსმენენ, რათა დაუსვან შეკითხვები და შეაფასონ გაკვეთილის ბოლოს 

თანატოლთა და საკუთარი ნამუშევარი შეთანხმებული რუბრიკის მიხედვით. 

მომდევნო გაკვეთილზე მასწავლებელი განაგრძობს საკითხზე მუშაობას. 

აქტივობა 5. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ჩამოაყალიბონ სიტყვიერად როგორ ხდება 

მრავალწახნაგას სრული ზედაპირის ფართობის გამოთვლა. მოსწავლეები აჯამებენ მთავარ იდეას, 

ჩამოაყალიბებენ გამოთვლის წესს და შედეგს ჩაწერენ ფორმულის სახით. 

გაკვეთილის მსვლელობისას მასწავლებელი ახდენს მოსწავლეთა განმავითარებელ შეფასებას და 

აწვდის ზეპირსიტყვიერ აღწერით უკუკავშირს.  

 

III  შემდეგ (დრო 30 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა შეძლონ ახალი ცოდნის განმტკიცება მისი გამოყენების გზით. ამ 

დროს მასწავლებელი გაიგებს, ვინ  როგორ მიაღწია დასახულ მიზანს, ვის სჭირდება შემდგომი 

დახმარება; ამას იგი მომდევნო გაკვეთილების დაგეგმვისასაც გაითვალისწინებს.  

 

აქტივობა 6. მასწავლებელი მთელ კლასს სთავაზობს  ამოცანას, გაზომონ მათ მიერ დამზადებული 

მართკუთხა პარალელეპიპედის წიბოები და გამოთვალონ პარალელეპიპედის სრული ზედაპირის 

ფართობი. მასწავლებელი მოძრაობს კლასში და აკვირდება, ვინ როგორ უმკლავდება დავალებას.  

 

აქტივობა 7. შემდეგ მასწავლებელი ატარებს განმავითარებელი შეფასების აქტივობას „დაამყარე 

კავშირი“, როდესაც მოსწავლეებს სთხოვს  მოიყვანონ შესაფერისი მაგალითები ყოფა-ცხოვრებიდან, 

გამოსახონ სქემის ან სურათის საშუალებით და მოახდინონ ვერბალური წერილობითი ახსნა-

განმარტება. 

მასწავლებელს მსურველები გამოჰყავს დაფასთანნამუშევრის წარმოსაჩენად, ხოლო დანარჩენები 

შეფასების კრიტერიუმების გამოყენებით აფასებენ მათ ნამუშევრებს. 

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

5 

აქტივობა 8. მასწავლებელი ახდენს მოსწავლეთა გადაჯგუფებას განმავითარებელი შეფასების 

შედეგების მიხედვით და თითოეულ ჯგუფს სთავაზობს ამოცანას: ნიკამ უნდა შეღებოს საკლასო 

ოთახის კედლები და ჭერი, ოთახის სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე შესაბამისად 3 მ, 4 მ, 5 მ-ის ტოლია. 1 

კვ. მ ფართობის შესაღებად 200 გრამი საღებავია საჭირო. რა ფართობის ზედაპირი აქვს შესაღები ნიკას? 

მასწავლებელი დავალების დიფერენცირებისათვის იყენებს „არჩევანის დაფას“. დაბალი მზაობის 

ჯგუფისათვის დავალება მოიცავს მხოლოდ პასუხის გაცემას ამოცანის კითხვაზე. საშუალო და მაღალი 

მზაობის მოსწავლეებს მასწავლებელი აძლევს საშუალებას,  დამატებით უპასუხონ ორ შეკითხვას, 

რომელიც არჩევანის დაფაზეა გაკრული: 

ა) როგორ შეიცვლებოდა შესაღები ფართობი, იატაკიც რომ ყოფილიყო შესაღები?   

ბ) რამდენი გრამით მეტი საღებავი იქნებოდა საჭირო, იატაკიც რომ ყოფილიყო შესაღები? 

გ) მხოლოდ კედლების შესაღებად რა რაოდენობის საღებავია საჭირო?  

დ) რამდენი საღებავია საჭირო 3 ასეთი ოთახის შესაღებად? 

ე) ეყოფა თუ არა ნიკას 3კგ საღებავი მხოლოდ კედლების შესაღებად? 

ვ) რამდენი გრამი საღებავია საჭირო მხოლოდ იატაკის შესაღებად? 

მასწავლებელი ადგილზე მიდის თითოეულ ჯგუფთან, აკვირდება მათ მუშაობას და ეცნობა შედეგებს, 

აძლევს უკუკავშირს. 

მასწავლებელი წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების მიხდვით აფასებს რამდენიმე მოსწავლეს და 

კლასს აძლევს საშინაო დავალებას ცოდნის განმტკიცების მიზნით, სადაც მათ გაკვეთილზე 

დადგენილი ფორმულების საშუალებით უნდა გამოთვალონ რამდენიმე განსხვავებული ზომების მქონე 

მართკუთხა პარალელეპიპედის ზედაპირის ფართობი.. 

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

        შეფასების რუბრიკა 

შედეგი 1-4 5-6 7-8 9-10 
სივრცული 

ფიგურის შლილის 

დამზადება, 

შლილების 

მიხედვით 

სივრცული 

ფიგურების 

შედგენა, 

სხვადასხვა სახის 

საკმაოდ 

მრავალ 

შემთხვევაში 

ვერ ამოიცნობს 

სივრცულ 

გეომეტრიულ 

ფიგურებს,  მათ 

ელემენტებსა და 

მიმართებებს 

აღწერს, თუმცა კი 

ზოგჯერ  

შეცდომებით, 

სივრცული 

ფიგურის ელემენტებს 

და მათ შორის 

მიმართებებს; 

ამზადებს ზოგიერთი 

სივრცული 

სრულად აღწერს 

სივრცულ 

ფიგურების 

ელემენტებსა და 

მათ შორის 

მიმართებებს და 

იშვიათად უშვებს 

შეცდომებს; 

ამზადებს 

ყოველთვის 

ზუსტად 

ასახელებს 

სივრცული 

ფიგურის ტიპს 

და მის 

ელემენტებს, 

აგრეთვე 

სრულად და 
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გაზომვების 

ჩატარება, 

ფართობის 

გამოთვლა და 

გამოყენება 

პრაქტიკული 

საქმიანობისთვის.  

ელემენტებს 

შორის,  უჭირს 

ფართობის 

გამოთვლა 

გეომეტრიული 

ფიგურის შლილს, 

ზოგიერთ სივრცულ 

ფიგურას 

განასხვავებს მათი 

შლილების 

მიხედვით; ითვლის 

ზედაპირის ფართობს,  

მაგრამ ვერ იყენებს 

პრაქტიკული 

პრობლემების 

გადაჭრისთვის. 

ზოგიერთი 

სივრცული 

გეომეტრიული 

ფიგურების 

შლილებს, 

განასხვავებს მათ 

შლილების 

მიხედვით; 

ითვლის 

მრავალწახნაგას 

ზედაპირის 

ფართობს და 

იყენებს 

პრაქტიკული 

საქმიანობისათვის. 

ზუსტად აღწერს 

მიმართებებს 

ფიგურების 

ელემენტებს 

შორის; ამზადებს 

სივრცული 

გეომეტრიული 

ფიგურების 

შლილებს და 

კარკასებს, 

განასხვავებს 

ფიგურებს 

შლილების 

მიხედვით; 

შემოქმედებითად 

უდგება საკითხს, 

თეორიულ 

ცოდნას 

შესაბამისად 

იყენებს 

პრაქტიკაში. 

 

 

დამატებითი რესურსი:  

მასწავლებლის მიერ შედგენილი მათემატიკური დავალების ბარათები ძირითადი სამუშაოების 

სწრაფად დამსრულებლებისთვის. 

 

 

 

დანართი 1 

 

საშინაო დავალების ამოცანები: 

1) მართკუთხედის ფორმის ფეხბურთის მოედანის სიგრძე 20 მ-ია, სიგანე 15 მ. გამოთვალეთ 

ფართობი. 

2) ფანჯარას კვადრატის ფორმა აქვს, რომლის გვერდი 120 სმ-ია. რა ფართობის მინა უნდა 

ჩასვან ფანჯარაში? 

3) საკლასო ოთახის დაფის სიგრძე 3 მ-ია, სიგანე 4 მ. რამდენი გრამი საღებავი უნდა შეიძინონ 

დაფის შესაღებად, თუ 1კვ.მ-ს 200 გრ საღებავი სჭირდება? 

4) იპოვეთ მოცემული ფიგურის ფართობი: 
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  3                                   5            

                               3                                   

                     

                   4                        4      

 

5) გამოთვალეთ თქვენი საძინებელი ოთახის კედლების, იატაკისა და ჭერის ფართობები და 

შეაჯამეთ. 

6) დაამზადეთ მართკუთხა პარალელეპიპედისა და კუბის შლილები. 

 


