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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში: 

მათემატიკისა და წიგნიერების გაერთიანებული 

კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი სასწავლო პროფილისა და 

ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით 

 

გაკვეთილები მოიცავს საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვისა და გაგება-გააზრების აქტივობებს; ასევე, 

აქტივობებს მათემატიკის სტანდარტის ოთხივე მიმართულებიდან: არითმეტიკა (მოქმედებები 

რიცხვებზე), კანონზომიერებები და ალგებრა; გეომეტრია და სივრცის აღქმა; მონაცემების დამუშავება; 

აგრეთვე მოიცავს კომბონატორიკისა და ლოგიკის ამოცანებს, მათემატიკის გამოყენებებს. ამის გამო, თემის 

დამუშავება ხანგრძლივია - ვითარდება არასრული 4 გაკვეთილის განმავლობაში. 

 
მასწავლებელი:  ზურაბ ვახანია 

საგანი: მათემატიკა კლასი: VI 

თემა: რეალური ვითარების მოდელირება 

ასოითი გამოსახულების საშუალებით; 

პრაქტიკული კომბინატორიკა (ამოცანები 

ვარიანტების დათვლაზე); საინფორმაციო 

ტექსტის წაკითხვა და გაგება-გააზრება; 

ინფორმაციის დამუშავება. 

დრო:  3,5 - 4 გაკვეთილი (160 - 180 წთ) 

_ მათემატიკისა და ქართული ენის გაკვეთილები: 

 პირველი (წინარე) გაკვეთილის ბოლო 15 წთ; 

 მეორე დღეს, მეორე გაკვეთილის 45 წთ; 

 მეორე დღესვე, მესამე გაკვეთილის 25-45 წთ; 

 მესამე დღეს, მეოთხე გაკვეთილის  45 წთ; 

 მეოთხე დღეს, მეხუთე გაკვეთილის 30 წთ. 

  

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლე წაიკითხავს დაახლოებით 600-სიტყვიან საინფორმაციო ტექსტს და გაიაზრებს მას; მოსწავლე 

აღმოაჩენს რიცხვით კანონზომიერებას, რის საფუძველზეც ააგებს კვადრატულ რიცხვებს და სამკუთხა 

რიცხვებს, შეადგენს და დაამტკიცებს შესაბამის ფორმულებს; გამოიყენებს ამ ფორმულებს 

არითმეტიკაში, გეომეტრიაში, ყოფა-ცხოვრებაში; ისწავლის წრეხაზის დაყოფას 3, 6, 8, 12, 16 ტოლ 

რკალად ფარგლისა და სახაზავის გამოყენებით. 

მოსწავლე დაინტერესდება მათემატიკის გამოყენებით ყოფა-ცხოვრებაში; ისწავლის სპორტული 

ტურნირის ცხრილის შედგენას; გაიაზრებს ფორმულის ზოგადობას და დარწმუნდება მათემატიკის 
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უდიდეს გამოყენებით შესაძლებლობაში; გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს შემდგომში 

კომბინატორიკის საკითხების სწავლის შესამზადებლად; მათემატიკის საკითხებს დააკავშირებს 

წიგნიერებასთან. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლეს განუმტკიცდება ისტორიული თარიღების (წლების) შესაბამისი საუკუნისა და საუკუნის 

მეოთხედის მოძებნისა და ორ თარიღს შორის გასული წლების გამოთვლის უნარ-ჩვევები; ზოგადად, 

მათემატიკური მოდელირების და, კერძოდ, ალგებრული ფორმულის გამოყენების უნარ-ჩვევები. 

მოსწავლე გაიმეორებს წრეხაზისა და ქორდის ცნებებს.  

მოსწავლეს განუვითარდება ზოგადად ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვნის გამოტანის, კერძოდ კი, 

ინფორმაციის დამუშავების უნარ-ჩვევები. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ.VI.4. მოსწავლეს შეუძლია პრობლემების გადაჭრა გამოთვლების, ვარიანტების დათვლის და 

მიმართებების გამოყენებით.  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სწორად იყენებს ტერმინებს "ყველა", "ყოველი", "თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-ერთი", 

"არცერთი", "ერთადერთი" რიცხვების თვისებების ან რიცხვთა ერთობლიობებს შორის 

მიმართებების დადგენისას; 
 იყნებს ზოგადი-კერძო ტიპის მიმართებებს და მსჯელობს რიცხვითი თვისებების/რიცხვითი 

კანონზომიერების შესახებ მოცემული გამონათქვამის მართებულების შესახებ; 

მათ.VI.5. მოსწავლეს შეუძლია სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვა, განვრცობა და 

აღწერა.   შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 განავრცობს სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამომსახველ ცხრილს: ცვლადის 

მითითებული მნიშვნელობებისათვის პოულობს დამოკიდებული სიდიდის გამოტოვებულ 

მნიშვნელობებს. 

მათ. VI.6. პრობლემის გადაჭრისას მოსწავლეს შეუძლია  ალგებრული გამოსახულების შედგენა, 

გამარტივება.    შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ადგენს რეალური ვითარების ან მისი სიტყვიერი აღწერის შესაბამის (წრფივი გამოსახულებით 

მოცემულ) ტოლობას, უტოლობას ან განტოლებას; 

მათ. VI.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების მოწესრიგება და 

ამოცანის ამოსახსნელად ხელსაყრელი ფორმით წარმოდგენა. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ 

მოსწავლე:  

 ახდენს თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა კლასიფიკაციას (გარდა დისკრეტულ 

რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერვალებად დაჯგუფებისა) და დალაგებას; 

მათ. VI.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია და 

ელემენტარული ანალიზი.   შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 პოულობს მონაცემთა ერთობლიობაში არსებულ კანონზომიერებებს და მსჯელობს მათზე. 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:   
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კითხულობს და გაიაზრებს ასაკობრივად შესაფერისი ლექსიკისა და შინაარსის მქონე დაახლოებით 

500-სიტყვიან საინფორმაციო ტექსტს; აქვს ნაკლებად ცნობილ ლექსიკაზე მუშაობის საწყისი უნარ-

ჩვევები.  

იცის: რიცხვის კვადრატის ცნება და კვადრატის ფართობის გამოთვლა; მრავალკუთხედის, 

დიაგონალის, რკალისა და ქორდის ცნებები; მარტივი რიცხვის ცნება; ფარგლისა და სახაზავის 

გამოყენებით წრეხაზს ყოფს 2 ან 4 ტოლ რკალად; იცის ახალი წელთაღრიცხვის საუკუნეები და არკვევს, 

მერამდენე საუკუნის მერამდენე მეოთხედშია ესა თუ ის წელი; სწორად გაიაზრებს რიგის 

კანონზომიერი გაგრძელების აღმნიშვნელ ნიშანს - სამწერტილს ... ;  იცის ტერმინები: „არითმეტიკა“, 

„გეომეტრია“, „ფორმულა“; ადგენს უმარტივეს ასოით გამოსახულებას, რომელიც რეალურ ვითარებას 

აღწერს; პრაქტიკულად იყენებს განრიგებადობის თვისებას ანუ შეუძლია ფრჩხილების გახსნა (მათ 

შორის, მარტივ ასოით გამოსახულებაში); ხსნის მარტივ კომბინატორულ ამოცანებს - კანონზომიერი 

დათვლის გამოყენებით გამოთვლის ყველა შესაძლო ვარიანტის რაოდენობას, როდესაც ეს რაოდენობა 

არ აღემატება 25-ს. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: საკლასო დიალოგი; ინდივიდუალური მუშაობა; წყვილებში 

მუშაობა; ჯგუფური მუშაობა  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

ინტერაქციულ-კონსტრუქტივისტული და ევრისტიკული მეთოდიკა; მასწავლებელი ასრულებს 

ფასილიტატორის როლს: ერიდება მონოლოგებს, აცლის მოსწავლეს დაყოვნებას, დაფიქრებას, 

შეცდომასაც, არ ამბობს მართებულ პასუხს, არამედ მოსწავლეებს სასწავლო ხარაჩოებით ეხმარება და 

მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ უკუკავშირებს აწვდის. ამისთვის, მასწავლებელი 

გაკვეთილის დროის უმეტეს ნაწილს მერხებს შორის მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის 

რიგრიგობით, დაფასთან კი იშვიათად გადის და ისიც – ხანმოკლე დროით. 

დიფერენცირების პრინციპებისთვის იხ. დანართი # 2.  

სასწავლო მასალა  და რესურსები:  

დაფა, ცარცი (სასურველია, ფერადი ცარცები ან მარკერები), რვეულები, სახაზავები, ფარგლები, 

თაბახის სამუშაო ფურცლები, სქემები (ნახაზები), წასაკითხი ტექსტები. მოსწავლეებს 

ინდივიდუალურად – წითელ-მწვანე „შუქნიშნები“. 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

გაკვეთილების ეტაპები (თემის დამუშავების 11 ეტაპი) 

1) პირველი (წინარე) გაკვეთილის ბოლო 15 წთ  წასაკითხი ტექსტის შემზადება: 
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      I  ფაზა - საერთო საკლასო დიალოგი 

მეორე დღეს, მეორე გაკვეთილის 45 წთ: 

2) მეორე გაკვეთილის I ფაზა: საშინაო დავალების გარჩევა (დრო: 20 წთ) - საერთოსაკლასო 

ინტერაქციული მუშაობა 

3) მეორე გაკვეთილის II  ფაზა: განმავლობაში (დრო: 7 წთ) - ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვა კლასში 

4) მეორე გაკვეთილის III  ფაზა: (დრო: 18 წთ) - ტექსტის გააზრება და მონაცემების დამუშავება: 

      ჯგუფური მუშაობა - დიფერენცირებული დავალებები წამყვანი უნარის ტიპების მიხედვით 

მეორე დღესვე, მესამე გაკვეთილის 25 - 45 წთ: 

5) ჯგუფების ნამუშევრების საერთო საკლასო განხილვა (საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია 

დამატებითი დროის გამოყოფა)  

მესამე დღეს, მეოთხე გაკვეთილის 45 წთ: 

6)  III  ფაზის მეორე ნაწილი  =  მეოთხე გაკვეთილის I ფაზას: საშინაო დავალების გარჩევა  

        (დრო: 20 წთ)  -  საერთო საკლასო ინტერაქციული მუშაობა 

7)  მეოთხე გაკვეთილის II  ფაზა (დრო: 15 წთ) - ფორმულების შედგენა, დამტკიცება და გააზრება 

      - საერთო საკლასო დიალოგი; შემაჯამებელი ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვა მოსწავლის მიერ. 

8)  მეოთხე გაკვეთილის III  ფაზა: ნასწავლი ფორმულების გამოყენების დაწყება  (დრო: 5 წთ) -      

წყვილებში მუშაობა - მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებული დავალება. 

9) მეოთხე გაკვეთილის III  ფაზა: „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი 

თვითშეფასება; მასწავლებლის მიერ შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

მეოთხე დღეს, მეხუთე გაკვეთილის 30 წთ: 

10)   III  ფაზა: ნასწავლი ფორმულების გამოყენების გაწაფვა (დრო: 15 წთ) - 

      წყვილებში მუშაობა - მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებული დავალება. 

ნამუშევრების საერთო საკლასო გარჩევა. 

11)   III  ფაზა: საშინაო დავალების გარჩევა (დრო: 15 წთ) - 

მასწავლებლის მიერ უკუკავშირები „გასასვლელ ბარათებზე“. 

 

გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმაკონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა ამოცანები და ამ 

ამოცანების გარჩევა _ იხ. დანართში # 1. 
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შეფასება:  როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 

მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორისაა, ანუ მოსწავლესთან ახლოს. ამიტომ 

მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური კონსტრუქციული 

უკუკავშირების მიწოდება, ისე მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების სხვა ფორმების გამოყენება 

(შეარჩიოს საკუთარი შეხედულებით). პირველი ფაზა ხანგრძლივია, საშინაო დავალება 

მრავალფეროვანია სირთულის დონითაც, შინაარსითაც და ფორმითაც. შესაბამისად, მისი თითოეული 

ამოცანა დაწვრილებით გაირჩევა; ამიტომ პირველ ფაზაში მასწავლებელი რეალურად მოასწრებს 

თითოეული მოსწავლის მზაობის დონის დიაგნოსტიკას და აგრეთვე მოსწავლის წინსვლის შეფასებას. 

პირველ ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ უკუკავშირს მოსწავლე პირველ ფაზაში მიიღებს (სულ 

მცირე, ერთს). მეორე და მესამე ფაზების განმავლობაშიც მასწავლებელი თითქმის განუწყვეტლივ 

აკვირდება მოსწავლეთა აქტიურობას, მეცადინეობას, საუბარს, მსჯელობას, ქმედებას, ჟესტებსა და 

მიმიკასაც კი და აფასებს მათ მუშაობას (სასურველია, წიგნაკში ან სადმე სხვაგან ჩაინიშნოს _ გააკეთოს 

რაიმე სახის მოკლე ჩანაწერები სათანადო ცხრილებში).  

შენიშვნა.  მასწავლებელს დაფასთან მისვლა იშვიათად მოუწევს, ჯამში სულ რამდენიმე წუთით. 

გაკვეთილის თითქმის მთელი დროის განმავლობაში მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, 

მოსწავლეებთან ახლოსაა და მათ სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს აწვდის ინდივიდუალურად, 

ჩუმი ხმით, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 
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შეფასების რუბრიკა:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი რესურსი:   „ჯიპრაიდის“ წიგნები და ვიდეო სესიები. 

 

დანართი 1. 

გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმა-კონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა ამოცანები  

და ამ ამოცანების გარჩევა 

1)  პირველი (წინარე) გაკვეთილის ბოლო 15 წთ  წასაკითხი ტექსტის შემზადება: 

      I  ფაზა  - საერთო საკლასო  დიალოგი 

მასწავლებელი თითქმის არ მიდის დაფასთან. დაფასთან ძირითადად მოსწავლეები მუშაობენ, 

მასწავლებელი მხოლოდ მითითებებს აძლევს, თვითონ კი მერხებს შორის მოძრაობს, აწვდის 

მოსწავლეებს ინდივიდუალურ უკუკავშირებს და სასწავლო ხარაჩოებს. 

1. ოდესმე რაიმე თუ აღმოგიჩენიათ? ვინმესთვის თუ მოუთხრეთ თქვენი აღმოჩენის შესახებ? 

2. თუ იცით, რა არის ობსერვატორია? რას აკვირდებიან ობსერვატორიიდან? რომელი მეცნიერები 

მუშაობენ ობსერვატორიაში?      

გეოგრაფები?     ასტრონომები?     ისტორიკოსები?     ფიზიკოსები? 

გაკვეთილის მისაღწევი შედეგების ინდიკატორები მიღწევის დონე 

 აღმოაჩენს კანონზომიერებას, ადგენს შესაბამის 

ასოით გამოსახულებას, ასაბუთებს მას 

 იყენებს შედგენილ ფორმულებს ვარიანტების 

დათვლის ამოცანებში 

 გაბმულად და სათანადო ინტონაციით (სასვენი 

ნიშნების შესაბამისი პაუზების დაცვით) 

კითხულობს ძირითად ტექსტებს და ამოცანების 

ტექსტებს 

 პასუხობს ტექსტის გაგება-გააზრების 

შეკითხვებს, გამოაქვს მართებული დასკვნები, 

პასუხებს ლოგიკურად ასაბუთებს (ტექსტზე 

დამყარებით) 

შეუფერხებლად და 

სწორად 

მცირე შეფერხებით და 

ზოგჯერ შეცდომებით;  

ან აკმაყოფილებს 

მხოლოდ ორი ან სამი 

ინდიკატორის 

მოთხოვნებს 

მრავალი შეფერხებითა 

და  შეცდომით; 

ან აკმაყოფილებს 

მხოლოდ ერთი 

ინდიკატორის 

მოთხოვნებს 
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გეოგრაფია, ასტრონომია, ისტორია, ფიზიკა  ამ მეცნიერებებიდან რომლებია 

საბუნებისმეტყველო?  კიდევ რომელი საბუნებისმეტყველო მეცნიერება იცით?   

სასურველი პასუხი: ობსერვატორიიდან ძლიერი ტელესკოპებით აკვირდებიან პლანეტებსა და 

ვარსკვლავებს. მუშაობენ უმეტესად ასტრონომები. ასტრონომია არის მეცნიერება, რომელიც 

პლანეტებსა და ვარსკვლავებს შეისწავლის. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებაა გეოგრაფია, 

ასტრონომია, ფიზიკა, ბიოლოგია და სხვ., ხოლო მათემატიკა  და ისტორია - არა. 

3. შეადგინეთ წინადადება, რომელშიც იქნება სიტყვები „დაწინაურება“ და „გამოქვეყნება“.   

    რას ნიშნავს სიტყვა „გამოუქვეყნებელი“? 

4. შემდეგი სიტყვებიდან რომელი ერთია განსხვავებული და გამორჩეული დანარჩენი ხუთი 

სიტყვისაგან?   ამ შეკითხვას ორი სხვადასხვა პასუხი შეიძლება ჰქონდეს: გააჩნია, რა 

თვალსაზრისით განვიხილავთ სიტყვებს. მოძებნეთ ორივე: 

გაკვირვება     გაოგნება      განრისხება      გაოცება     განცვიფრება     შეცბუნება 

იმავე სიტყვებიდან მოძებნეთ ის, რომლის მნიშვნელობაა:   

გაკვირვება+გაშტერება;                     გაკვირვება+დაბნევა. 

სასურველი პასუხი: 1) გრამატიკის თვალსაზრისით გამორჩეულია შეცბუნება, რადგან შე- 

თავსართი აქვს, ხოლო ყველა დანარჩენს  გა- თავსართი. 

2) სიტყვის მნიშვნელობის, შინაარსის თვალსაზრისით გამორჩეულია განრისხება, რომლის 

მნიშვნელობაა უფროსის ბრაზი უმცროსზე, ხოლო ყველა დანარჩენის მნიშვნელობა 

გაკვირვებას უკავშირდება: გაოგნება - გაკვირვება+გაშტერება;  გაოცება და განცვიფრება  - 

ძლიერი გაკვირვება;  შეცბუნება -  გაკვირვება+დაბნევა. 

წინარე გაკვეთილზე მიცემული საშინაო დავალება  

1. წინარე გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის განმამტკიცებელი. 

2. ვთქვათ, გვსურს ტოლგვერდა მრავალკუთხედის აგება ანუ დახაზვა. ამისთვის, წრეხაზი უნდა 

დავყოთ შესაბამისი რაოდენობის ტოლ რკალებად. მაგალითად, ამ ნახაზებზე ჩანს ტოლგვერდა 

ექვსკუთხედი და რვაკუთხედი: 
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ვთქვათ, გვაქვს ფარგალი და სახაზავი. წრეხაზის დაყოფა ყველაზე ადვილია 2, 4, 8 ტოლ 

რკალად. როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს? დახაზეთ ტოლგვერდა რვაკუთხედი. 

ადვილია აგრეთვე მისი 6 ტოლ რკალად დაყოფა. ამისთვის, წრეხაზზე უნდა მოვნიშნოთ 6 

წერტილი ისე, რომ მეზობელ წერტილებს შორის მანძილი რადიუსის ტოლი იყოს (ანუ ფარგალი 

რადიუსის ტოლ მონაკვეთზე უნდა გავშალოთ). შემდეგ კი 3 ტოლ რკალადაც შევძლებთ დაყოფას. 

დაყოფის წესი ჩანს ამ ნახაზებზე: 

დახაზეთ ტოლგვერდა ექვსკუთხედი და სამკუთხედი. 

ბოლოს, შემდეგთაგან მოძებნეთ ის რიცხვი, რომლის  

ტოლი რაოდენობის ტოლ რკალებად დაყოფა ყველაზე რთულია: 

2,   3,   4,   6,   8,   12,   16,   17,   24,   32. 

პასუხი დაასაბუთეთ. 

შემდეგ, მოცემული რიცხვებიდან ამოწერეთ ყველა მარტივი რიცხვი. 

3. წაიკითხეთ ქვემოთ მოყვანილი ტექსტი და უპასუხეთ მის მომდევნო 

რამდენიმე შეკითხვას. 

 

გამოჩენილი მეცნიერი  გაუსი 

 

იოჰან კარლ ფრიდრიხ გაუსი ერთერთი უდიდესი 

მათემატიკოსი, ასტრონომი, ფიზიკოსი და გეოგრაფი იყო. 

თავის სიცოცხლეშივე მას „მათემატიკოსთა პრინცი“ 

უწოდეს და უდიდეს პატივს სცემდნენ. 

დაიბადა გერმანიაში, ბრაუნშვაიგში, 1777 წელს, ღარიბ ოჯახში. როდესაც მე-3 კლასში იყო, 

მასწავლებელმა კლასს დაავალა, გამოეთვალათ ყველა ნატურალური რიცხვის ჯამი 1-დან 20-მდე. 

მასწავლებელი გულისხმობდა, რომ ბავშვები უბრალოდ შეკრებდნენ ამ რიცხვებს. გაუსმა კი ასეთი 

ხერხი მოიგონა: 

 

 

 

 

ამ ხერხით გაუსმა 1 წუთში გამოთვალა ჯამი. მასწავლებელი და მოსწავლეები გაოცდნენ.  

1     2     3     4    ... ...  19   20 

20   19   18   17  ...  ...   2    1 

21   21   21   21   ... ...   21  21                      20•21 = 210,     210:2 = 105. 
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სკოლაში სწავლისას გაუსმა კიდევ მრავალჯერ გააკვირვა მასწავლებლები. განსაკუთრებულ ნიჭს 

მათემატიკასა და ენებში ავლენდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ მასწავლებლებსაც და თვითონ 

გაუსსაც ძალიან უნდოდათ, რომ ახალგაზრდას სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში განეგრძო. 

მაგრამ გაუსის ოჯახს საამისო ფული არ ჰქონდა. ამიტომ მასწავლებლებმა ბრაუნშვაიგის ჰერცოგს 

(თავადს) სთხოვეს, რომ გაუსის სწავლისა და ცხოვრების ხარჯები დაეფარა. ჰერცოგი დიდ პატივს 

სცემდა მეცნიერებას და გაუსს მრავალი წლის განმავლობაში ეხმარებოდა. 

1792-1795 წლებში გაუსი ბრაუნშვაიგის კოლეჯში სწავლობდა (რომელსაც ამჟამად ტექნიკური 

უნივერსიტეტი ეწოდება). ამ წლებში სტუდენტმა გაუსმა ხელმეორედ აღმოაჩინა და დაამტკიცა 

მათემატიკის რამდენიმე მნიშვნელოვანი თეორემა (კანონი). 1795-1798 წლებში გაუსი გეტინგენის 

დიდ უნივერსიტეტში სწავლობდა. ამ წლებში უკვე ახალი თეორემები აღმოაჩინა და დაამტკიცა. 

მაგალითად, მარტივ რიცხვთა თეორემა გვიჩვენებს, თუ როგორ არის მარტივი რიცხვები 

განაწილებული რიცხვთა სხივზე (რიცხვთა ღერძზე).  

უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე, 1799 წელს, გაუსი ბრაუნშვაიგის კოლეჯში მიიწვიეს 

მასწავლებლად. 1807 წელს დააწინაურეს – გეტინგენის უნივერსიტეტის მათემატიკისა და 

ასტრონომიის კათედრის გამგედ და ასტრონომიის ობსერვატორიის დირექტორად დანიშნეს. ამ 

თანამდებობაზე მუშაობდა ის სიცოცხლის უკანასკნელ დღემდე.  1833 წელს გერმანიაში ააგო 

პირველი ელექტრომაგნიტური ტელეგრაფი (უძველესი ტელეფონის მსგავსი მოწყობილობა). 1835 

წელს დააარსა პირველი მაგნიტური ობსერვატორია. 

გაუსის პირადი ცხოვრება ძალიან მძიმე იყო. 1809 წელს მოულოდნელი სნეულებით გარდაიცვალა 

იოჰანნა ოსტჰოფი  გაუსის უზომოდ საყვარელი მეუღლე. ამას მალე მეორე უბედურებაც მოჰყვა 

 გაუსის შვილი, ლუისიც გარდაიცვალა. გაუსი მძიმე მდგომარეობაში, ღრმა დეპრესიაში ჩავარდა, 

სიცოცხლე აღარ სურდა. ახალგაზრდა გაუსს ისევ მეცნიერების ინტერესმა უშველა და გაუსი 

ცხოვრებასა და მუშაობას დაუბრუნდა. რამდენიმე წელიწადში მან მეორე ცოლი შეირთო  

პირველი ცოლის მეგობარი ფრიდერიკა ვილჰელმინა ვალდეკი (რომელსაც გაუსი მოკლე 

საალერსო სახელს უწოდებდა  „მინა“). მაგრამ უბედურება არ მთავრდებოდა  1839 წელს, 

ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად, გაუსის მეორე მეუღლეც გარდაიცვალა. ამის შემდეგ 

ოჯახის მოვლა გაუსის უფროსმა ქალიშვილმა, ტერეზამ ითავა.  

გაუსს ექვსი შვილი ჰყავდა, სამ-სამი თვითეული მეღლისაგან. შვილებიდან ვილჰელმინა იყო 

ყველაზე ახლოს მამასთან, თუმცა ისიც მამაზე ადრე, ახალგაზრდა გარდაიცვალა. გაუსი 

სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა საყვარელი ადამიანების დაკარგვას, მაგრამ მაინც მხნედ იყო, 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1792
https://ka.wikipedia.org/wiki/1795
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/1795
https://ka.wikipedia.org/wiki/1795
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95_%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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ბევრს მუშაობდა და შვილების მიმართ დიდ სიყვარულს ავლენდა. გაუსმა დიდხანს, ღრმა 

მოხუცებულობამდე იცოცხლა  1855 წელს გარდაიცვალა გეტინგენში. 

გაუსმა მრავალი თეორემა აღმოაჩინა და დაამტკიცა, რომლებმაც ძლიერ განავითარა მათემატიკა: 

გაუსის თეორემა და გაუსის განაწილება, უმცირესი კვადრატების მეთოდი და გაუს-მარკოვის 

თეორემა (მონაცემთა დამუშავების დარგში), გაუსის თეორემა რიცხვთა თეორიაში, 

ჰიპერგეომეტრიული მწკრივის თეორემა, არაევკლიდური გეომეტრიის საწყისები და სხვა 

მრავალი. გაუსმა აგრეთვე მოიგონა ფარგლითა და სახაზავით წრის 17 ტოლ რკალად დაყოფის 

წესი, რითაც ტოლგვერდა 17-კუთხედი ააგო. ეს ნახაზი იმდენად ეძვირფასებოდა, რომ, მისი 

ანდერძის თანახმად, საფლავის ქვაზე გამოუკვეთეს. 

ამასთან, გაუსი მხოლოდ მათემატიკით არ კმაყოფილდებოდა  

მათემატიკა იმისთვის სჭირდებოდა, რომ საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში გამოეყენებინა. მას მრავალი აღმოჩენა ეკუთვნის. 

ფიზიკაში: გაუსის კანონი, გაუსის ერთეულთა სისტემა, გაუსის 

მუდმივა, მაგნიტობის საზომი ერთეული „გაუსი“, ლინზების 

სისტემაში გამოსახულების აგების თეორია, პოტენციალის თეორია, გაუს-ოსტროგრადსკის 

თეორემა; გეოგრაფიაში – გაუს-კრიუგერის კოორდინატების სისტემა; ასტრონომიაში: მცირე 

პლანეტების ორბიტების განსაზღვრის წესი და სხვა. ამ აღმოჩენებიდან და თეორემებიდან 

ერთადერთიც კი მეცნიერისთვის საამაყო იქნებოდა, გაუსს კი ათეულობით ჰქონდა! 

გაუსი ღრმა სიბერეშიც განაგრძობდა მეცნიერულ კვლევა-ძიებას და თავისი შედეგების 

გაუმჯობესებას ცდილობდა. ამიტომ მრავალი ნაშრომი დაუმთავრებელი და გამოუქვეყნებელი 

დარჩა. ისინი გაუსის სიკვდილის შემდეგ შეისწავლეს და დაასრულეს მისმა მოწაფეებმა. 

გაუსის დიდი ქანდაკება მის მშობლიურ ქალაქში დგას. გამოჩენილ მეცნიერს დღესაც უდიდეს 

პატივს სცემენ. 

 

4. გაარკვიეთ, როგორ გამოთვალა გაუსმა ნატურალური რიცხვების ჯამი 1-დან 20-მდე.   

სასურველი პასუხი: აღმოაჩინა კანონზომიერება: ყველა ჯამის მნიშვნელობაა 21. სულ ასეთი 20 

ცალი ჯამია. მაგრამ ეს ჯამები მიღებულია მოცემული ნატურალური რიცხვების გაორმაგებით  

ისინი ხომ ორ-ორჯერაა ჩაწერილი. ამიტომ 210 უნდა გავანახევროთ.  

საჭიროა ყურადღების გამახვილება: ჩანაწერში რას აღნიშნავს სამწერტილი ...  

 აღნიშნავს კანონზომიერ გაგრძელებას, ანუ სიტყვებს „და ასე შემდეგ“. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/1855
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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5. გაუსს გარდაცვალების შემდეგ რამდენი შვილი დარჩა? 

პასუხი: სულ 6 შვილი ჰყავდა, 2 გარდაცვლილი იყო, დარჩა 4 შვილი. 

6. რატომ დასჭირდათ გაუსის მოწაფეებს თავიანთი მასწავლებლის ნაშრომების დასრულება და 

გამოქვეყნება? 

სასურველი პასუხი: გაუსი ღრმა სიბერეშიც განაგრძობდა მეცნიერულ კვლევა-ძიებას. 

მიღწეულით არ კმაყოფილდებოდა. გამოქვეყნებას არ ჩქარობდა, რადგან თავისი შედეგების 

გაუმჯობესებას ცდილობდა. ამიტომ მრავალი ნაშრომი დაუმთავრებელი და გამოუქვეყნებელი 

დარჩა.   

7. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა მათემატიკური სიტყვა (რიცხვების გარდა), რომლებიც თქვენ 

ნასწავლი გაქვთ.  ეს სიტყვები დააჯგუფეთ სამ ჯგუფად: 

I. არითმეტიკა;         II. გეომეტრია;           III. სხვა. 

 

2)   მეორე გაკვეთილის I  ფაზა:  საშინაო დავალების გარჩევა   (დრო: 20 წთ) 

 საერთოსაკლასო  ინტერაქციული მუშაობა 

დიფერენცირება იწყება საშინაო დავალებაზე დამოუკიდებელი მუშაობის დაწყებისას. მთელ კლასს ჰქონდა 

ერთი და იგივე საშინაო დავალება. ეს დავალება საკმაოდ დიდია მოცულობით და, რაც მთავარია, 

მრავალფეროვანია როგორც სირთულის, ისე აბსტრაქტულობის დონით და, აგრეთვე, თემატურადაც 

(მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების საკითხებს). წესია: მოსწავლე აკეთებს იმდენს, რამდენიც 

შეუძლია ზომიერი დაძაბვით; იგი საკუთარი სურვილით ირჩევს ამოცანებს. სასურველია, გაკვეთილზე 

საშინაო დავალების ყველა ამოცანა დაწვრილებით გაირჩეს, შესამზადებელი ფუნქციის მქონე დავალებები 

კი - აუცილებლად უნდა გაირჩეს. მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში მუშაობენ – ავსებენ, ხვეწენ 

ნამუშევარს, ზოგ რამეს კი თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა უმრავლესობა 

ძალდაუტანებლად აკეთებს ყველა ან თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას, (შეიძლება ზოგჯერ 

ნახევარიც კი ვერ გააკეთოს). მასწავლებელს პირისახეზე უკმაყოფილებაც კი არ უნდა შეეტყოს იმის გამო, 

რომ ბავშვმა რაღაც ვერ გააკეთა ან არ გააკეთა.  

 პირველი ფაზა იწყება მოკლე, 1-2-წუთიანი შესავალით. ძირითადი ნაწილი კი საშინაო დავალების 

თვითეული ამოცანისა თუ ქვეამოცანის დაწვრილებითი გარჩევაა. ამ დროს ხდება: წინარე გაკვეთილზე 

ნასწავლის განმტკიცება-განვითარება (ამოცანა #1);  წინარე ცოდნის თვითეული საკითხის გააქტიურება და 

ახალი საკითხისთვის შემზადება (ამოცანები # 2-7); დამატებითი საერთო საკლასო შეკითხვების დასმა; 

მოსწავლეთა მზაობის დონის შეფასება მასწავლებლის მიერ; წინარე ცოდნის სტანდარტულ საკვანძო 

საკითხებში დაბალი მზაობის მქონე მოსწავლეთათვის დახმარების გაწევა შეძლებისამებრ. 

რადგან გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი გარჩევაა, 
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ამიტომ დიფერენცირება ხდება მზაობის და ინტერესების მიხედვით – დაფასთან გასარჩევი ამოცანების 

განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო პროფილისა და ინტერესების შესაბამისად 

(მაგალითად, იმის გათვალისწინებით, თუ ვის რა უფრო აინტერესებს - გეომეტრიული ფორმები უფრო 

ემარჯვება, რიცხვები თუ ტექსტები).   

საშინაო დავალების ამოცანები #1 და #2-ის დიდი ნაწილი ადვილი და მეტ-ნაკლებად სტანდარტულია. 

ამიტომ, დაფასთან თავიდან ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები გავლენ. მზაობა თავდაპირველად 

წინარე გაკვეთილის მიხედვით ფასდება, ხოლო საშინაო დავალების გარჩევისა და საერთო საკლასო 

დიალოგის მსვლელობისას თანდათან მიმდინარე მზაობის დონეებიც გამოიკვეთება. ბოლო ერთი-ორი 

ამოცანა, პირიქით, შედარებით რთულია. 

 

3)   მეორე გაკვეთილის II  ფაზა  (დრო: 7 წთ) - ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვა კლასში 

მოსწავლეები ხმამაღლა კითხულობენ ტექსტს ფურცლებიდან, გაგრძელებებით. მასწავლებელი აწვდის 

უკუკავშირებს და წააკითხებს მეორედაც, რათა კარგად, გაბმულად და სათანადო ინტონაციით წაიკითხონ.  

დიფერენცირება ხდება მზაობის მიხედვით: თუკი რომელიმე მოსწავლეს კითხვა უჭირს, მან წყვილში 

წაიკითხოს საშუალოდ მკითხველ ბავშვთან ერთად. 

 

4)   მეორე გაკვეთილის III  ფაზა (დრო: 18 წთ)    ტექსტის გააზრება და მონაცემების დამუშავება: 

         ჯგუფური მუშაობა  დიფერენცირებული დავალებები წამყვანი უნარის ტიპების მიხედვით 

I  ჯგუფი -  არითმეტიკოსები 

1. გამოთვალეთ ყველა ნატურალური რიცხვის ჯამი ერთიდან მილიონამდე.  ჩაწერეთ ამ რიცხვის 

სახელწოდება.  მერამდენე სამკუთხა რიცხვია ამ ჯამის მნიშვნელობა? 

პასუხი: 500000 • 1000001 = 500 000 500 000.  ხუთასი მილიარდ ხუთასი ათასი. ესაა მემილიონე სამკუთხა 

რიცხვი. 

2. გამოთვალეთ ყველა ნატურალური რიცხვის ჯამი ასიდან ათასამდე  მოკლე გზით (გაუსის 

ხერხით, ორი ჯამის სხვაობის გამოთვლის გარეშე!). 

სასურველი პასუხი:  

100     101     102      103   ... ...   999    1000 

1000    999    998     997  ...  ....   101    100 
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1100   1100  1100  1100  ...  ....   1100  1100                       901•110:2 = 901•55 = 49 555. 

3. რით განსხვავდებოდა გაუსის აღმოჩენები უნივერსიტეტში სწავლისას მისი აღმოჩენებისგან 

კოლეჯში სწავლისას? 

სასურველი პასუხი: უნივერსიტეტში გაუსმა ახალი თეორემები აღმოაჩინა და დაამტკიცა; ეს 

თეორემები მანამდე არავინ იცოდა, ხოლო კოლეჯში გაუსმა მეცნიერებაში უკვე ცნობილი 

თეორემები აღმოაჩინა და დაამტკიცა.  

4. რა იყო გაუსის კვლევა-ძიების მთავარი მიზანი  წმინდა მათემატიკა თუ საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებები? 

სასურველი პასუხი: გაუსის კვლევა-ძიების მთავარი მიზანი ის იყო, რომ საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში გამოეყენებინა მათემატიკა. მას სამყაროს შესწავლა აინტერესებდა ყველაზე 

მეტად. საამისოდ კი მათემატიკა მიაჩნდა საუკეთესო იარაღად. 

 

II  ჯგუფი - გეომეტრები და მხაზველები 

1. დახაზეთ ტოლგვერდა 12-კუთხედი. 

სასურველი პასუხი: ჯერ ნასწავლი წესით დაიხაზოს ტოლგვერდა 6-კუთხედი, მერე კი 

თვითეული მიღებული რკალი განახევრდეს.  

2. გაარკვიეთ:  ხუთქიმიანი ვარსკვლავის ფორმის მქონე ასეთი მრავალკუთხედი 

არის თუ არა ტოლგვერდა ხუთკუთხედი და რატომ. 

პასუხი: არა, რადგან ესაა არა ხუთკუთხედი, არამედ ათკუთხედი.  

3. ტოლგვერდა ოთხკუთხედი არის თუ არა იგივე, რაც კვადრატი და რატომ. 

სასურველი პასუხი: არა, რადგან ტოლგვერდა ოთხკუთხედი, კვადრატის  

გარდა, სხვანაირიცაა: თუმცა ყველა კვადრატი ტოლგვერდა ოთხკუთხედია. ისევეა: ყოველი 

კვადრატი მართკუთხედია, მაგრამ ყოველი მართკუთხედი არაა კვადრატი; ამიტომ კვადრატი 

არაა იგივე, რაც მართკუთხედი. 

4. გაუსის მრავალ აღმოჩენას შორის რით გამოირჩევა მისი ერთი აღმოჩენა გეომეტრიაში? 

სასურველი პასუხი: გამოირჩევა წრეხაზის დაყოფა 17 ტოლ რკალად. ეს აღმოჩენა გაუსს 

განსაკუთრებით ჰყვარებია, რადგან ანდერძი დაუტოვებია: საფლავის ქვაზე ამის ნახაზი 

გამომიკვეთეთო. 
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5. გაუსმა წრეხაზი 17 ტოლ რკალად დაყო. ყოველი მიღებული წერტილი რომ ყველა სხვა 

წერტილთან შეეერთებინა, სულ რამდენი ქორდა გაივლებოდა? 

 მითითება.  გამოიყენეთ შესაბამისი სამკუთხა რიცხვი. 

სასურველი პასუხი: ერთი წერტილიდან გაივლება 16 ქორდა; მეორიდან  15 (რადგან 

პირველთან უკვე შეერთებულია); მესამიდან   14 (რადგან პირველთან და მეორესთან უკვე 

შეერთებულია); და ასე შემდეგ. ბოლოს ერთადერთი ქორდა გაივლება. ამიტომ მივიღებთ ჯამს: 

1 + 2 + 3 + ... + 16  =  17•16:2  =  136.  

 

III  ჯგუფი -  წიგნიერები 

1. შეადარეთ ერთმანეთს ტექსტის პირველი და ბოლო აბზაცები. რა არის საერთო მათ შორის? 

    მეორდება თუ არა პირველი აბზაცის აზრი ბოლო აბზაცში? რატომ? 

სასურველი პასუხი: საერთოა ის, რომ გაუსს დიდ პატივს სცემდა საზოგადოება. მაგრამ აზრი 

არ მეორდება, რადგან პირველ აბზაცში ეს პატივისცემა გაუსის სიცოცხლეშია, ხოლო ბოლო 

აბზაცში - გაუსის სიკვდილის შემდეგ დღემდე.  

2. ტექსტის ბოლოდან მე-3 აბზაცში მოძებნეთ სიტყვები „ერთადერთი“ და „ათეულები“.  

რომელი აზრის გამოსახატავადაა ტექსტში ამ სიტყვების დაპირისპირება? 

სასურველი პასუხი: გაუსს ათეულობით აღმოჩენა ჰქონდა, ხოლო სხვა მეცნიერი ერთადერთი 

ასეთი აღმოჩენითაც კი იამაყებდა; რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენები იყო. 

მაშასადამე, გაუსს ორმოცჯერ მეტი გაუკეთებია, ვიდრე მრავალ სხვა გამოჩენილ მეცნიერს.  

3. დაახლოებით რამდენი წლისა იყო გაუსი, როდესაც პირველად დაქორწინდა? მეორედ? 

უბრალოდ გამოკლებაა საჭირო. 

4. ტექსტში მოძებნეთ ყველა ფრჩხილებში ჩასმული სიტყვა. თვითეულ შემთხვევაში გაარკვიეთ, 

რისთვისაა საჭირო ეს ფრჩხილები: 

ა) გამოყენებული სიტყვის მნიშვნელობის ახსნა ან დაზუსტება; 

ბ) ჩამოყალიბებული აზრის დაზუსტება ან შესწორება; 

გ) არასაჭირო, ზედმეტი ცნობები (ინფორმაცია); 

დ) დამატებითი ცნობები (ინფორმაცია). 

სასურველი პასუხი: ფრჩხილები ტექსტში შვიდჯერაა. მათგან:  1),  3),  4),  5) - (ა);  
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2),  6),  7) - (დ) 

5. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა უცნობი ან ნაკლებად ცნობილი სიტყვა (ანუ რომელიც შეიძლება 

არ იცოდეს მეექვსეკლასელმა ბავშვმა). ეს სიტყვები დააჯგუფეთ სამ ჯგუფად: 

I. რომელთა მნიშვნელობა ტექსტიდანვე  ჩანს, ანუ მივხვდებით, ეს სიტყვა რას ნიშნავს, თუ 

ტექსტს დაკვირვებით წავიკითხავთ; 

II. რომლებსაც ცალკე განმარტება სჭირდება; 

III. რომლებსაც განმარტება არ სჭირდება, რადგან მათი ცოდნა არაა საჭირო ტექსტის 

შინაარსის კარგად გასაგებად (ესენი სპეციალური ტერმინებია). 

სასურველი პასუხი: I. ბრაუნშვაიგი, ჰერცოგი, კოლეჯი, თეორემა, გეტინგენი, რიცხვთა სხივი, 

კათედრის გამგე, ელექტრომაგნიტური ტელეგრაფი, სნეულება, დეპრესია, ითავა, მხნედ, 

ანდერძი, მოწაფე.  

II. აღმოჩენა, გაოცდნენ, ობსერვატორია,  ასტრონომია, საბუნებისმეტყველო, დააწინაურეს, 

გამოუქვეყნებელი (გამოქვეყნება), ტოლგვერდა. 

III. (გაუსის) განაწილება, უმცირესი კვადრატების მეთოდი, გაუს-მარკოვის თეორემა, რიცხვთა 

თეორია, ჰიპერგეომეტრიული მწკრივი, არაევკლიდური გეომეტრია; ერთეულთა სისტემა, 

მუდმივა, მაგნიტობის საზომი ერთეული, ლინზების სისტემაში გამოსახულების აგება, 

პოტენციალის თეორია, გაუს-ოსტროგრადსკის თეორემა; გაუს-კრიუგერის კოორდინატების 

სისტემა; მცირე პლანეტების ორბიტების განსაზღვრა. 

 

IV  ჯგუფი - ისტორიკოსები 

1. დაახლოებით რამდენი წლისა იყო გაუსი, როდესაც ბრაუნშვაიგის კოლეჯში დაიწყო მუშაობა 

მასწავლებლად? გეტინგენის უნივერსიტეტში? 

უბრალოდ გამოკლებაა საჭირო. 

2. დაახლოებით რამდენ წელიწადს იცოცხლა გაუსმა? რომელი საუკუნის მერამდენე მეოთხედში 

დაიბადა? რომელი საუკუნის მერამდენე მეოთხედში გარდაიცვალა? 

პასუხი: გაუსმა იცოცხლა 33 + 55 = 88 წელიწადს. დაიბადა XVIII საუკუნის მეოთხე მეოთხედში 

და გარდაიცვალა XIX საუკუნის მესამე მეოთხედში.  

3. რა მიზნით გაიღო საკმაოდ დიდი ხარჯები ბრაუნშვაიგის ჰერცოგმა? რატომ გახდა საჭირო 

მისი დახმარება? 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%A1%E2%80%93%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90&action=edit&redlink=1
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სასურველი პასუხი: ჰერცოგმა თანხები გაიღო იმისათვის, რათა გაუსს სკოლის დამთავრების 

შემდეგ სწავლის გაგრძელების საშუალება ჰქონოდა. აქ მარტო სწავლის ხარჯები კი არ შედის, 

არამედ აგრეთვე სტუდენტი გაუსის ბინისა და კვების ხარჯებიც. თუმცა როგორც კი გაუსმა 

უნივერსიტეტი დაამთავრა, მას კარგი სამუშაო შესთავაზეს და სიცოცხლის ბოლომდე ჰქონდა 

კარგი ხელფასი. ესე იგი ჰერცოგის დახმარება აღარ დასჭირდებოდა. 

4. რამ უშველა გაუსს, რომ რამდენიმე უმძიმესი უბედურება დაეძლია, მხნედ დარჩენილიყო და 

ღრმა სიბერემდე ეცოცხლა? 

სასურველი პასუხი: უშველა მეცნიერების სიყვარულმა და სამყაროს შესწავლის ინტერესმა. ეს 

ინტერესი იმდენად ძლიერი იყო, რომ გაუსს არ შეეძლო, კვლევა-ძიება შეეწყვიტა. ამიტომ 

მეცნიერულ მუშაობას განაგრძობდა, მუშაობამ კი ჩვეულებრივ ცხოვრებაში დააბრუნა. ამის 

გარდა, გაუსს შვილებიც ძალიან უყვარდა და ამითაც დიდ შვებას იღებდა. 

მასწავლებელმა განუწყვეტლივ თვალყური უნდა ადევნოს ჯგუფების მუშაობას და საჭიროების 

შემთხვევაში სასწავლო ხარაჩოებით დაეხმაროს მათ. საჭირო გახდება, აგრეთვე, დახმარება დავალების 

განაწილებაში და დროის მართვაში, რათა ბავშვებს ძალიან ბევრი დრო არ გაეპაროთ. ამ დროს 

მასწავლებელი თავისთავად დაინახავს, ჯგუფები როდის დაამთავრებენ მუშაობას. თუ რომელიმე ჯგუფი 

სხვებზე ადრე დაამთავრებს, მას დამატებით შეკითხვას მისცემს იმავე ტექსტის შესახებ. 

და პირიქით: თუ მასწავლებელი დაინახავს, რომ რომელიმე ჯგუფი (ან 2, 3, ან ყველა ჯგუფი) ვერ ასწრებს 

ყველა დავალების შესრულებას, მაშინ ბოლო ამოცანას მოაკლებს და საშინაო დავალებაში გადაიტანს. 

ისინი, ცხადია, მომდევნო გაკვეთილზე გაირჩევა.  

 

5)  მეორე დღესვე, მესამე გაკვეთილის 25 – 45 წთ:  ჯგუფების ნამუშევრების საერთო საკლასო 

განხილვა  

ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ, დაფასთან გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევარს და 

ჩატარდება საერთო საკლასო განხილვა. თითო ამოცანას თითო მოსწავლე წარადგენს (არც ლიდერობა და 

არც პრეზენტაცია ამ გაკვეთილზე არაა საჭირო). ცხადია, ყველა ამოცანის ტექსტი თვითონ მოსწავლემ უნდა 

წაიკითხოს ხმამაღლა. 

საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი დროის გამოყოფა.  

 

მომდევნო საშინაო დავალება 

1. ვინ იყვნენ ერთმანეთისთვის იოჰანნა ოსტჰოფი და ფრიდერიკა ვილჰელმინა ვალდეკი?  

იოჰანნა ოსტჰოფი და ტერეზა? 
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პასუხი:   მეგობრები;  დედა-შვილი. 

2. რამდენ წელიწადს სწავლობდა გაუსი ბრაუნშვაიგის  კოლეჯში? გეტინგენის უნივერსიტეტში? 

პასუხებზე არაა მითითებული „დაახლოებით“ (როგორც იყო სხვა მსგავს შეკითხვებში). ამიტომ 

ამ შეკითხვებზე ზუსტი პასუხის გაცემა შეუძლებელია, რადგან არ გვაქვს საკმარისი მონაცემები 

(ინფორმაცია). რომელი მონაცემები აკლია ამოცანის პირობას? გამოთვალეთ პასუხების უდიდესი 

და უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.  

სასურველი პასუხი: სირთულეს გვიქმნის ის, რომ არ ვიცით, წელიწადის რომელ დროს მოხდა 

ეს ამბები. ბრაუნშვაიგის  კოლეჯში გაუსი სწავლობდა 1792-1795  წლებში. უდიდესი შესაძლო 

დრო იმ შემთხვევაშია, თუ სწავლა დაიწყო 1792 წლის 1 იანვარს და დაამთავრა 1795 წლის 31 

დეკემბერს. ამ შემთხვევაში კოლეჯში ისწავლიდა 1792, 1973, 1794 და 1795 წლების 

განმავლობაში, ანუ 4 წლის განმავლობაში. უმცირესი შესაძლო დრო იმ შემთხვევაშია, თუკი 

პირიქით მოხდა: სწავლა დაიწყო 1792 წლის 31 დეკემბერს და დაამთავრა 1795 წლის 1 იანვარს. 

ამ შემთხვევაში კოლეჯში ისწავლიდა მხოლოდ 1973 და 1794 წლების განმავლობაში, ანუ 2 

წლის განმავლობაში. ესე იგი პასუხია: 2-4 წლის განმავლობაში.  

ასევე, მეორე პასუხი იქნება: 3-5 წლის განმავლობაში. 

3. ამ რაოდენობათა შესაბამის ნატურალურ რიცხვებს „კვადრატული რიცხვები“ ეწოდება: 

       

           

                  და ასე შემდეგ. 
 

აღმოაჩინეთ კანონზომიერება და გამოთვალეთ 41-ე კვადრატული რიცხვი. 

გეომეტრიის რომელი საკითხი უკავშირდება ამ ამოცანას? 

დაამტკიცეთ, რომ კვადრატული რიცხვი არ შეიძლება იყოს მარტივი. 

სასურველი პასუხი: რადგან ნატურალური რიცხვების კვადრატებია, ამიტომ 41-ე 

კვადრატული რიცხვია 412  =  1681. 

გეომეტრიიდან ამ ამოცანას უკავშირდება კვადრატის ფართობის გამოთვლა. მაგალითად, თუ 

კვადრატის გვერდის სიგრძეა 41 მ, მაშინ მისი ფართობი იქნება 1681 კვ. მ. ეს სქემაზეც კარგად 

ჩანს - წრეების რაოდენობა თითქოს კვადრატის ფართობივითაა, ხოლო ქვედა სტრიქონში 

(ქვედა რიგში) წრეების რაოდენობა თითქოს კვადრატის გვერდის სიგრძესავითაა. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/1792
https://ka.wikipedia.org/wiki/1795
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პირველი კვადრატული რიცხვია 1, რომელიც არც მარტივია და არც შედგენილი. ყველა სხვა 

კვადრატული რიცხვი კი მამრავლებად სულ მცირე ორ ნატურალურ რიცხვს მაინც შეიცავს, 

ამიტომ ვერ იქნება მარტივი. 

4. ვთქვათ, ცხრილში უნდა ჩავწეროთ n რაოდენობის ადამიანის n ცალი სიდიდე (მაგალითად, 4 

ადამიანის დაბადების წელი, სიმაღლე, წონა და წლოვანება). რამდენ უჯრედიანი ცხრილი 

დაგვჭირდება საამისოდ? 

ვთქვათ, n რაოდენობის ადამიანიდან თვითეულმა ელფოსტით საქმიანი წერილი მისწერა ყველა 

სხვას. ცხრილში აღრიცხული უნდა იყოს თვითეული ამ წერილის გაგზავნის თარიღი. როგორი 

და რამდენ უჯრედიანი ცხრილი დაგვჭირდება საამისოდ? 

სასურველი პასუხი: პირველ ცხრილში უნდა იყოს არა n2, არამედ (n + 1)2  ცალი უჯრედი, 

რადგან ერთი დამატებითი სვეტი თვითონ ადამიანების სახელებისთვისაა საჭირო, ხოლო 

ერთი დამატებითი სტრიქონი - სიდიდეთა სახელებისთვის.  

მეორე ცხრილში უნდა იყოს (n + 1)2  n  ცალი უჯრედი, რადგან ის დამატებითი სტრიქონი და 

სვეტი ისევ საჭიროა, მაგრამ სამაგიეროდ მოაკლდება  n  ცალი უჯრედი, რადგან ადამიანი 

თავითავს წერილს ვერ მისწერს. უნდა დაიხაზოს კვადრატული ცხრილი და გამუქდეს 

ზედმეტი უჯრედები - დიაგონალის უჯრედები. 

 

 

 

 

 

 

5. კვადრატი შეიძლება გავყოთ ორ ნახევრად  ორ ტოლ სამკუთხედად. ამის გათვალიწინებით 

დახაზეთ პირველი ხუთი „სამკუთხა“ რიცხვის სქემა და ჩაწერეთ თვით ეს რიცხვები. რომელია 

მათგან მარტივი რიცხვი? 

სასურველი პასუხი: სამკუთხა რიცხვების სქემა ალბათ 90 გრადუსით მობრუნებული 

დაიხაზება - პირდაპირ კვადრატების განახევრებით. ჯერ დარჩეს ასე, მერე მოვაბრუნებთ.  

სამკუთხა რიცხვებია: 1, 3, 6, 10, 15, ... . მარტივია 3.  

6. რა კავშირია სამკუთხა რიცხვებსა და მესამეკლასელი გაუსის კლასისთვის მიცემულ ამოცანას 

შორის? 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

19 

სასურველი პასუხი: სქემიდან ჩანს, რომ სამკუთხა რიცხვები შეიძლება მივიღოთ ასე: 1; 1+2;  

1+2+3; 1+2+3+4; 1+2+3+4+5; ... 

ანუ, 1-დან n-მდე ყველა ნატურალური რიცხვის ჯამის მნიშვნელობა. 

7. უნდა შევადგინოთ 8 ქალაქს შორის მანძილთა ცხრილი. როგორი ცხრილი იქნება საჭირო 

საამისოდ? რამდენი უჯრედი ექნება ამ ცხრილს? 

სასურველი პასუხი: ცხრილი 

სამკუთხა გამოვა, რადგან თუ მასში 

არის მანძილი ერთი ქალაქიდან 

მეორემდე, მაშინ აღარ იქნება საჭირო 

მანძილი მეორიდან პირველამდე. 

თანაც აღარაა საჭირო ბოლო, ქვედა 

ერთი სტრიქონი, რადგან ბოლო 

ქალაქამდე ყველა მანძილი უკვე 

ჩაწერილია ბოლო სვეტში. 

თვალსაჩინოდ ჩანს, რომ უჯრედების რაოდენობა თითქმის სამკუთხა რიცხვია, რადგან იგი ასე 

მიიღება: 2+3+4+...+ 9. ანუ, სამკუთხა რიცხვზე 1-ით ნაკლები რიცხვია. 

მასწავლებელი თითქმის არ მიდის დაფასთან; დაფასთან ძირითადად მოსწავლეები მუშაობენ; 

მასწავლებელი მხოლოდ მითითებებს აძლევს, თვითონ კი მერხებს შორის მოძრაობს; საჭიროების 

შემთხვევაში აწვდის მოსწავლეებს ინდივიდუალურ უკუკავშირებს და სასწავლო ხარაჩოებს. 

 

6)  მესამე დღეს, მეოთხე გაკვეთილის 45 წთ: III ფაზის მეორე ნაწილი = მეოთხე გაკვეთილის I ფაზას: 

საშინაო დავალების გარჩევა და გაღრმავება (დრო: 25 წთ)  საერთო საკლასო ინტერაქციული 

მუშაობა. 

საშინაო დავალების განხილვა ისევე ჩატარდება, როგორც ეს მეორე გაკვეთილზე ხდებოდა. 

 

7)  მეოთხე გაკვეთილის II ფაზა (დრო: 15 წთ) - ფორმულების შედგენა, დამტკიცება და გააზრება 

  საერთო საკლასო დიალოგი; შემაჯამებელი ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვა მოსწავლის მიერ. 

მასწავლებელი თითქმის არ მიდის დაფასთან; დაფასთან ძირითადად მოსწავლეები მუშაობენ; 

მასწავლებელი მხოლოდ მითითებებს აძლევს, თვითონ კი მერხებს შორის მოძრაობს; საჭიროების 

შემთხვევაში აწვდის მოსწავლეებს ინდივიდუალურ უკუკავშირებს და სასწავლო ხარაჩოებს. 
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კითხვები მოსწავლეებს: 

1. რა კავშირია საშინაო დავალების მე-3 და მე-4 ამოცანებს შორის?  

სასურველი პასუხი: მე-4 ამოცანაში კვადრატულ რიცხვებს ვიყენებთ.  

2. რით განსხვავდება მე-4 ამოცანის მეორე ცხრილი პირველისგან?  

სასურველი პასუხი: ცხრილს გაუქმებული აქვს დიაგონალის უჯრედები, რადგან 

ადამიანი თავისთავს წერილს ვერ მისწერს.   

3. ახლა განვიხილოთ ცხრილების მხოლოდ მთავარი უჯრედები, რომლებშიც საჭირო 

ინფორმაციაა შეტანილი. ცხადია აღარ გვჭირდება დამატებითი სვეტი და სტრიქონი. 

პირველ ცხრილში n2 ცალი მთავარი უჯრედია და აკლდება დიაგონალის უჯრედები. რამდენი 

უჯრედია დიაგონალზე?  

პასუხი: { n }  

ესე იგი რამდენი რჩება?  

პასუხი: n2    n 

ახლა იმავე უჯრედების რაოდენობა სხვანაირად ჩავწეროთ.  

სულ n რაოდენობის ადამიანია. თვითეულმა რამდენი წერილი დაგზავნა?  

პასუხი: n   1.  

მაშ სულ რამდენი წერილი დაგზავნილა?  

პასუხი: n (n   1). 

ესე იგი ერთიდაიმავე უჯრედების რაოდენობა ჩვენ ორი ფორმულით გამოვთვალეთ. მაგრამ 

რაოდენობა ხომ ერთიდაიგივეა.  

რატომაა ტოლი ეს ორი რაოდენობა? ვინ დაამტკიცებს?   

სასურველი პასუხი: n (n   1)-ში გამოვიყენოთ განრიგებადობა ანუ გავხსნათ 

ფრჩხილები: 

n (n   1) = n2  n. 

4. საშინაო დავალების მე-5 ამოცანაში თქვენ ააგეთ სამკუთხა რიცხვები. მოდი, მათი სქემა 

დავხაზოთ წერტილებით. ოღონდ ცოტა მოვატრიალოთ, რათა უფრო ლამაზად გამოჩნდეს: 
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5. ახლა გავიხსენოთ მე-6 ამოცანა. 

სამკუთხა რიცხვების სქემა თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს ნატურალური რიცხვების ჯამებს 1-დან 2-

მდე, 3-მდე, 4-მდე და ასე შემდეგ. ახლა გამოვიყვანოთ 1-დან m-მდე ყველა ნატურალური 

რიცხვის  ჯამის გამოსათვლელი ფორმულა. ვინ დაწერს დაფაზე ჯამის გამოსახულებას?  

პასუხი: 1 + 2 + 3 + ... + m 

გამოვიყენოთ გაუსის ხერხი. მიუწერე ქვეშ საჭირო ჯამი (მოსწავლე მიუწერს). ახლა შეკრიბე. 

გაამრავლე. რა მოქმედება დაგვრჩა შესასრულებელი? 

სასურველი პასუხი: განახევრება. 

მაშ საბოლოოდ რა ფორმულა მივიღეთ? 

პასუხი: 1 + 2 + 3 + ... + m = m (m +1) / 2 

მერამდენე სამკუთხა რიცხვის ფორმულაა ეს?   

პასუხი: მე-m-ე  სამკუთხა რიცხვის. 

ჩვენ კი ქალაქების ცხრილში სადამდე გვქონდა ჯამი?  

პასუხი: (n   1)-მდე. 

მაშასადამე, ჩვენ ფორმულაში m-ის ნაცვლად რა უნდა ჩავსვათ?    

პასუხი: (n   1). 

აბა, ლელა, ჩასვი! 

პასუხი: (n   1) (n   1 + 1) /2 = (n   1) n / 2. 

მივიღეთ თუ არა იგივე რაოდენობა? დიახ,  ესაა გამოთვლის მეორე გზა. 

6. რა კავშირია საშინაო დავალების მე-5 და მე-7 ამოცანებს შორის?  

სასურველი პასუხი: მე-7 ამოცანაში სამკუთხა რიცხვებს ვიყენებთ.   

დიახ. ხოლო სამკუთხა რიცხვები მრავალ ვითარებაშია გამოსადეგი. მაგალითად, წინარე 

გაკვეთილზე რომელ ამოცანაში შეგხვდა სამკუთხა რიცხვი?  

სასურველი პასუხი: წრეხაზზე მდებარე 17 წერტილი რომ ქორდებით შევაერთეთ. 

ეს ქორდა მონაკვეთია. რა მოხდებოდა, წერტილები არა მონაკვეთებით, არამედ ისრებით რომ 

შეგვეერთებინა?  

შენიშვნა. თუ კლასს ნასწავლი აქვს წრფე და სხივი, მაშინ მონაკვეთებისა და ისრების 

შეპირისპირების ნაცვლად შეიძლება წრფეებისა და სხივების შეპირისპირება. 
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7. ახლა სამკუთხა რიცხვების ფორმულა მეორენაირად დავამტკიცოთ. ამ მეორე გზას ჩვენი 

სამკუთხა ცხრილი გვიჩვენებს. როგორ მივიღეთ კვადრატული რიცხვისგან შესაბამისი სამკუთხა 

რიცხვი?  

პასუხი: გავანახევრეთ. 

მაგრამ დიაგონალს შუაზე ხომ ვერ გავჭრიდით? სამკუთხა რიცხვს კვადრატის ყოფილი 

დიაგონალი მთლიანად დარჩა. ამიტომ ეს დიაგონალი თავიდანვე დავუმატოთ და მერე 

გავანახევროთ. განახევრების შემდეგ ზუსტად ერთი დიაგონალი დაგვრჩება. ვინ დაწერს დაფაზე 

ამ გამოთვლებს? 

პასუხი: (m2 + m) / 2 

ახლა დაამტკიცეთ, რომ ამის ტოლია m (m +1) / 2.  ისევ რომელი თვისება უნდა გამოვიყენოთ? 

სასურველი პასუხი: განრიგებადობა ანუ ფრჩხილების გახსნა:    

m (m +1)  =  m2 + m. 

 

მეორე ფაზის ბოლოს ერთ-ერთი მოსწავლე (კარგად მკითხველი) ხმამაღლა წაიკითხავს 

შემაჯამებელ ტექსტს: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. მასწავლებელი მოსწავლეებს ეკითხება: 

მაშ რა ყოფილა მათემატიკის სიძლიერე?   

სასურველი პასუხი: ზოგადობა  ერთი ფორმულა უამრავ ვითარებას მოიცავს. 

ჩვენ აქამდე რა ვიცოდით  რომ მათემატიკა არის ყველაზე ... როგორი მეცნიერება?  

სასურველი პასუხი: ყველაზე ზუსტი მეცნიერება.  

ფორმულა ზოგადია    უამრავ სულ სხვადასხვა ვითარებას მოიცავს და აღწერს. მაგალითად, ჩვენ 

ვისწავლეთ ორი ფორმულა. ისინი მოიცავს შემდეგ ვითარებებს: კვადრატული რიცხვები და 

სამკუთხა რიცხვები; ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვების ჯამი; წერტილების 

შეერთება ქორდებით ან ისრებით; თამაშები სპორტულ ტურნირში; ადამიანების მიერ 

ერთმანეთისთვის წერილების დაგზავნა ან ხელის ჩამორთმევა; ციფრებისგან ორნიშნა რიცხვების 

შედგენა და სხვა (ეს სხვები საშინაო დავალებაში გვექნება!). მათემატიკის სიძლიერე სწორედ ეს 

ზოგადობაა: იმის მაგივრად, რომ ათასჯერ ჩავატაროთ რთული გამოთვლები, შეიძლება, ერთი 

ფორმულა ვიცოდეთ და სწრაფად და ადვილად გამოვთვალოთ საჭირო რიცხვი. 
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დიახ. მათემატიკა ყველაზე ზუსტი მეცნიერებაა და თან ყველაზე ზოგადი მეცნიერებაა! აბა ვინ 

წარმოიდგენდა, რომ რიცხვების ჯამები, ქორდები, დაგზავნილი წერილები, ქალაქებს შორის 

მანძილები და სპორტული ტურნირი  ეს ყველაფერი რომ ერთი ფორმულით აღიწერება?! 

 

8)  მეოთხე გაკვეთილის III ფაზა: ნასწავლი ფორმულების გამოყენების დაწყება (დრო: 5 წთ) - 

წყვილებში მუშაობა - მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებული დავალება. 

შენიშვნა. სასურველია, მოსწავლეებმა გამოთვალები თავიდან არ დაიწყონ, არამედ ნასწავლი ფორმულები 

გამოიყენონ) 

წყვილებს ვთავაზობთ რამდენიმე სხვადასხვა დავალებას და წყვილი თვითონ ირჩევს 

სასურველს.  

თუ რომელიმე დავალებას მოსწავლეები არ აირჩევენ, ის მომდევნო საშინაო დავალებას შეიძლება 

დაემატოს. ყველა დავალება არის გათვლილი ამოცანის შედგენაზე და შემდეგ გამოთვლაზე: 

1) 12 ჩოგბურთელის სპორტული ტურნირი, განახევრებით; 

12 ჩოგბურთელის სპორტული ტურნირი, განახევრების გარეშე (რადგან ტურნირში 

თვითეულმა მონაწილემ ორ-ორჯერ უნდა ითამაშოს ყველა სხვასთან); 

ორივე ტურნირის ცხრილის დახაზვა. 

 

სპორტული ტურნირის ცხრილის ნიმუში: 

 

 

 

ბოლოს კიდევაა ხოლმე 2 სვეტი: ჯამური ქულა და დაკავებული ადგილი. მაგრამ ეს 2 სვეტი ჩვენ არ 

გვჭირდება. ამ ცხრილში ზოგი უჯრედი ზედმეტია. რომელი უჯრედებია ხოლმე გამუქებული, ან შიგ 

ბურთები ჩახატული?  

სასურველი პასუხი: დიაგონალის უჯრედები, რადგან გუნდი თავისთავს ვერ შეხვდება. 

შენიშვნა. მოსალოდნელი შეცდომაა: n (n  + 1) / 2  ფორმულის გამოყენება.  

ასევე მომდევნო ამოცანებშიც მთავარია ნასწავლი ფორმულების სწორად გამოყენება - მათში m-ის 

ნაცვლად რა უნდა ჩაისვას - 11, 12 თუ 13. 

2) 12 ადამიანის მიერ ერთმანეთისთვის წერილების მიწერა, განახევრების გარეშე.  
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     12 ადამიანის მიერ ერთმანეთისთვის ხელის ჩამორთმევა (თითო-ჯერ). ცხრილების დახაზვა. 

3) 12 წერტილის შეერთება მონაკვეთებით; 12 წერტილის შეერთება ისრებით. პირველი ნახაზის 

დახაზვა (დიდად უნდა დაიხაზოს!). 

4) რიცხვების ყველა შესაძლებლობის გამოთვლა (ვარიანტების დათვლა). 

მოცემულია k ცალი სხვადასხვა ციფრი, ნულის გარდა. რისი ტოლი შეიძლება იყოს k? 

გაარკვიეთ, ამ ციფრებით სულ რამდენი ორნიშნა რიცხვის შედგენაა შესაძლებელი, თუ: 

I. ციფრების გამეორება შეიძლება; 

II. ციფრების გამეორება არ შეიძლება; 

გაარკვიეთ, ამ ციფრებით ციფრების სულ რამდენი წყვილის შედგენაა შესაძლებელი, თუ: 

III. ციფრების გამეორება შეიძლება; 

IV. ციფრების გამეორება არ შეიძლება; 

მითითება. წყვილში თანმიმდევრობა სულერთია: 4, 9 და 9, 4 ერთიდაიგივე წყვილია. 

რადგან ციფრები სხვადასხვაა, k არ შეიძლება იყოს 1-ს ტოლი. ვინაიდან ნული არ შედის, არ შეიძლება 

იყოს 10.   

ამრიგად, შეიძლება იყოს: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.   

გვაქვს ორი თანრიგი:  

 I. ციფრების გამეორება შეიძლება: ჩვეულებრივ მივიღებთ კვადრატულ რიცხვს: k2. 

II. ციფრების გამეორება არ შეიძლება: მოაკლდება 11, 22, 33, ..., 99;  ანუ, k ცალი რიცხვი; დარჩება  

k2  k. 

III.  წყვილში ციფრების გამეორება შეიძლება: ჰგავს გარჩეულ ამოცანებს, მაგალითად, ქორდების 

რაოდენობის შესახებ. ვთქვათ, პირველ თანრიგშია 1. მაშინ მეორე თანრიგში შეიძლება იყოს 1, 2, 3, 

...; ანუ, k ცალი ციფრი. ვთქვათ, პირველ თანრიგშია 2; მაშინ მეორე თანრიგში შეიძლება იყოს 2, 3, 

...; ანუ, (k  1) ცალი ციფრი, რადგან 1; 2 უკვე შედგენილია და ასე შემდეგ. მივიღებთ სამკუთხა 

რიცხვების ჯამს: 1 + 2 + ... + k = k (k + 1)/2. 

IV. ციფრების გამეორება არ შეიძლება: ისევე როგორც II-ში, მოაკლდება k ცალი რიცხვი; 

დარჩება: k (k + 1)/2  k. 

 

მასწავლებელი სულ მერხებს შორის დადის და საჭიროების შემთხვევაში სასწავლო ხარაჩოებით 

ეხმარება წყვილებს. ასე რომ, მუშაობის დასრულებისას თითქმის ყველას მართებული პასუხი 
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ექნება მიღებული. დაფასთან გაირჩევა თითოეული დავალება. პარალელურად იმუშავებს ორ-

ორი მოსწავლე. სხვები რვეულებში ჩაიწერენ. 

 

9) მეოთხე გაკვეთილის III  ფაზა: „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი 

თვითშეფასება; მასწავლებლის მიერ შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

 

მოსწავლეები შეავსებენ „გასასვლელ ბარათებს“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ ბარათებზე უკუკავშირს მოსწავლეები მომდევნო გაკვეთილზე მიიღებენ. 

ბოლოს მასწავლებელი ჩაატარებს მოკლე განმავითარებელ შეფასებას ბოლო 3 გაკვეთილის 

მიხედვით - გამოკვეთს, თუ კონკრეტულად რა გააკეთა კარგად თვითეულმა მოსწავლემ 

(წყვილმა, გუნდმა). 

 

მომდევნო საშინაო დავალება 

1. ფორმულის გამოყენებით გამოთვალეთ 90-დან 900-მდე ყველა ნატურალური რიცხვის ჯამი. 

1. გაიხსენეთ ბოლო ორი გაკვეთილი. რა მოგეწონათ ყველაზე მეტად? რამ დაგაინტერესათ? 

____________________________________________________________________________________ 

2. რა გეადვილათ ყველაზე მეტად?   

____________________________________________________________________________________ 

3. რა გაგიძნელდათ?   

____________________________________________________________________________________ 

4. ამ ძნელ საკითხში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს?   

____________________________________________________________________________________ 

5. როგორ აუხსნიდი მას შეცდომას? 

____________________________________________________________________________________ 

6. სპორტულ ტურნირში ჩასატარებელი თამაშების რაოდენობის გამოთვლა რომ დაგჭირდეთ, 

რომელ გზას გამოიყენებდით? 

____________________________________________________________________________________ 
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სასურველი პასუხი: 901•900:2  90•89:2;  

მოსალოდნელი შეცდომაა: 901•450   91•45. 

2.  ჩვენ დავამტკიცეთ სამკუთხა რიცხვის ფორმულა  m (m + 1) / 2. ცხადია, სამკუთხა რიცხვი არ 

შეიძლება წილადური იყოს. მაგრამ საზოგადოდ ნატურალური რიცხვების ნამრავლის ნახევარი 

შეიძლება არ იყოს მთელი რიცხვი. აღწერეთ, რა სახის რიცხვი შეიძლება იყოს ორი ან რამდენიმე 

ნატურალური რიცხვის ნამრავლის ნახევრის მნიშვნელობა.  

შემდეგ გაარკვიეთ, რა ხდება  სამკუთხა რიცხვების შემთხვევაში  ნახევარი რატომ გამოდის 

ყოველთვის მთელი რიცხვი? 

სასურველი პასუხი: საზოგადოდ, ნატურალური რიცხვების ნამრავლის მნიშვნელობა ან 

ლუწია, ან კენტი. თუ ლუწია, მისი ნახევარი მთელი რიცხვია; ან, თუ კენტია, მაშინ ლუწი+1  

სახისაა. ამიტომ მისი ნახევარი ისეთი რიცხვია, რომლის წილადური ნაწილი 1/2-ის ტოლია 

(მაგალითად: 0,5; 1,5; 2,5; ...; 94,5 და ასე შემდეგ). 

მაგრამ თუ სამკუთხა რიცხვია, ის  m(m + 1) / 2 -ის ტოლია.  m(m + 1)  ნამრავლში კი ან 

რიცხვია ლუწი, ან მისი მომდევნო რიცხვი (m + 1)-ია. ამიტომ ნამრავლის მნიშვნელობა 

აუცილებლად ლუწია. ესე იგი ამ ნამრავლის ნახევარი ყოველთვის მთელი, ნატურალური 

რიცხვია. 

3. I.  შეადგინეთ ამოცანა ვარიანტების დათვლაზე, რომელიც შეეხება ქალაქებს შორის 

თვითმფრინავის რეისებს. 

სასურველი პასუხი: 10 ქალაქიდან ყოველ სხვაში თვითმფრინავის რეისი უნდა დაინიშნოს. 

სულ რამდენი რეისი დასჭირდებათ? 

II. მოიგონეთ კიდევ ერთი, ახალი საყოფაცხოვრებო ან საბუნებისმეტყველო ვითარება, 

რომელშიც გამოვიყენებთ:                           

ა) კვადრატულ რიცხვებს;       ბ) სამკუთხა რიცხვებს. 

სასურველი პასუხი: მაგალითად: ა) და ბ). მღებავს 11 სხვადასხვა ფერის საღებავი აქვს; 

ის აპირებს ახალი ფერების საღებავების მიღებას, რისთვისაც თავისი საღებავები 

თანაბრად უნდა შეურიოს ერთმანეთში  თვითეული ფერის საღებავი ყოველ სხვაში. 

სულ რამდენ ახალ ფერს მიიღებს მღებავი? 
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4. სპორტულ გუნდს აქვს 8 სხვადასხვა ფერის მაისური და ასეთივე ფერის შორტები; რამდენი 

სხვადასხვანაირი სპორტული ფორმა შეიძლება შეადგინონ? განიხილეთ სამი სხვადასხვა 

შემთხვევა:   

ა) სპორტული ფორმა მთლიანად ერთი ფერისა შეიძლება იყოს; 

ბ) ფერების გამეორება არ შეიძლება; 

გ) ფერების გამეორება შეიძლება, მაგრამ ფერების წყვილის გამოყენება მხოლოდ ერთხელ არის 

შესაძლებელი; მაგალითად, თუ შედგენილია ფორმა წითელი მაისური + თეთრი შორტი, მაშინ 

აღარ გამოდგება თეთრი მაისური + წითელი შორტი. 

პასუხი: ა) 8•8;       ბ) 8•7;      გ) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 9•4. 

5. გაიაზრეთ მსჯელობა: n ცალი წერტილიდან თვითეული ერთდება ყველა დანარჩენთან, ანუ  

(n   1) ცალ წერტილთან. ამიტომ სულ გაივლება n(n   1) ცალი მონაკვეთი. მაგრამ ამ 

მონაკვეთების ერთობლიობაში ყოველი მონაკვეთი ორ-ორჯერაა ჩათვლილი, რადგან AB 

მონაკვეთი იგივეა, რაც BA მონაკვეთი. ამიტომ ნამრავლი უნდა გავანახევროთ. 

რა არის ეს მსჯელობა? 

ა) ნასწავლი (ჩვენ მიერ დამტკიცებული) ფორმულის გამოყენება; 

ბ) ახალი ფორმულის დამტკიცება (დაუსრულებელი); 

გ) ჩვენ მიერ ჩატარებული ერთერთი გამოთვლის მესამე გზა; 

დ) დასკვნა, რომელიც გამომდინარეობს განვლილი გაკვეთილიდან. 

პასუხი: (გ) ქორდების ამოცანა ასეც შეიძლებოდა ამოხსნილიყო. 

6. დაახლოებით რამდენი წლისა იყო გაუსის ქალიშვილი ტერეზა, როდესაც გაუსმა გერმანიაში 

პირველი მაგნიტური ობსერვატორია დააარსა? 

სასურველი პასუხი: ამ შეკითხვაზე პასუხის გასაცემად საკმარის ინფორმაციას ჩვენი 

ტექსტი არ შეიცავს.  

შემდეგთაგან რომელი ინფორმაცია გვაკლია? 

ა) ტერეზა გაუსის მერამდენე შვილი იყო (ქალიშვილებს შორის კი იყო უფროსი ანუ პირველი, 

მაგრამ არ ვიცით, უფროსი ძმა ჰყავდა თუ არა). 

ბ) წელიწადის  მაინც რომელ თვეში და რომელ რიცხვში დააარსა გაუსმა ობსერვატორია და 

ასევე  რომელ თვეში და რომელ რიცხვში დაიბადა ტერეზა. 

გ) რამდენი წლისა იყო გაუსი, როდესაც ობსერვატორია დააარსა. 
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დ) რამდენი წლისა იყო გაუსი, როდესაც ტერეზა დაიბადა. 

თქვენი ვარაუდით შეავსეთ ამოცანის პირობა საჭირო ინფორმაციით და შემდეგ ამოხსენით ის. 

 ამოხსნა  მე-7 ამოცანის შემდეგ.  

7. მე-6 ამოცანის ასარჩევი პასუხებიდან მოძებნეთ ის, რომელიც: 

I. ჭარბ, ზედმეტ ინფორმაციას მოითხოვს (თუმცა კი ეს ინფორმაცია საკმარისი იქნებოდა); 

II. არაფრისმომცემ, ისედაც ცნობილ ინფორმაციას მოითხოვს; 

III. ისეთ ინფორმაციას მოითხოვს, რომელიც ამოცანის ამოხსნას არ უკავშირდება. 

I.  ჭარბ, ზედმეტ ინფორმაციას მოითხოვს (თუმცა კი ეს ინფორმაცია საკმარისი 

იქნებოდა).  ასეთი იყო (ბ) ასარჩევი პასუხი _ არაა საჭირო იმის ცოდნა, თუ 

ზუსტად რომელ თვეში და რომელ რიცხვში, ვინაიდან შეკითხვაშია 

„დაახლოებით რამდენი წლისა“.  თუმცა, ეს ინფორმაცია საკმარისი კი 

იქნებოდა ამოცანის ამოსახსნელად (საკმარისზე მეტიცაა). 

II. არაფრისმომცემ, ისედაც ცნობილ ინფორმაციას მოითხოვს.  ასეთი იყო (გ) 

ასარჩევი პასუხი, რადგან ობსერვატორიის დაარსებისას გაუსის წლოვანება 

ჩვენთვის ისედაც ცნობილია _ იყო 56 წლისა, ვინაიდან    1833  1777  =  56.   ესე 

იგი ეს არაა დამატებითი ინფორმაცია და ამოცანის ამოხსნაში ვერ 

დაგვეხმარება. 

III. ისეთ ინფორმაციას მოითხოვს, რომელიც ამოცანის ამოხსნას არ უკავშირდება 

_ ასეთი იყო (ა) ასარჩევი პასუხი, რადგან ტერეზას წლოვანების გასარკვევად 

არაფერ შუაშია ის, თუ მერამდენე შვილი იყო ის და უფროსი ძმები ჰყავდა თუ 

არა. 

ხოლო (დ) ასარჩევი პასუხი ზუსტად ის ინფორმაცია იყო, რომელიც 

გვჭირდებოდა. ვთქვათ, ტერეზას დაბადებისას გაუსი 24 წლისა იყო. ესე იგი 

ტერეზა დაბადებულა  

1777 + 24 = 1801 წელს.  ამიტომ ობსერვატორიის დაარსებისას ანუ 1833 წელს 

ტერეზა იქნებოდა დაახლოებით    



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

29 

1833  1801  =  32 წლისა. 

 საშინაო დავალების განხილვა ისევე ჩატარდება, როგორც მეორე გაკვეთილზე. 

 

10)   III  ფაზა: ნასწავლი ფორმულების გამოყენების დასრულება (დრო: 15 წთ): 

წყვილებში მუშაობა  მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებული დავალება. 

ნამუშევრების საერთო საკლასო გარჩევა. 

 

წყვილები დაასრულებენ მუშაობას. ნამუშევრები განიხილება დაფასთან. პრეზენტაციები არაა 

საჭირო. დაფაზე პარალელურად ორ-ორმა მოსწავლემ მოამზადოს ჩანაწერები. 

 

11)   III  ფაზა: საშინაო დავალების გარჩევა (დრო: 15 წთ);  

მასწავლებლის მიერ უკუკავშირები „გასასვლელ ბარათებზე“. 

 

საშინაო დავალების განხილვა ისევე ჩატარდება, როგორც მეორე გაკვეთილზე. 

„გასასვლელ ბარათების“ პასუხები მასწავლებელს წინასწარ დახარისხებული და შეჯერებული უნდა 

ჰქონდეს; მან უკუკავშირები უნდა მიაწოდოს ბარათის თვითეულ საკითხზე შეჯერებულად (და რა 

სათითაოდ ყოველი ბარათის მიხედვით) და, საჭიროებისას, დაურთოს მოკლე ინდივიდუალური 

კომენტარები. 

 

 

 

დანართი 2. 

სასწავლო პროფილები და მოსწავლის წამყვანი უნარიანობა,  

რომელიც არსებითია დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას; 

მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის 

 

1. აბსტრაქტულ-მათემატიკური  აზროვნების   ტიპი, მათემატიკისკენ მიდრეკილებით: ადვილად 

(ხშირად თვითონ, სხვისი ახსნის გარეშე) სწავლობს რიცხვებს, გამოსახულებებს, ალგებრულ მიმართებებს, 

ფორმულებს და სხვ. საყოფაცხოვრებო ამოცანის პირობაში სწრაფად ამოიცნობს მათემატიკის 

თვალსაზრისით არსებით მიმართებას, სხვა ინფორმაციას კი ადვილად უგულებელყოფს. ტექსტები არ 

უყვარს. 
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2. ენობრივი  აზროვნების   ტიპი:  ადვილად კითხულობს, გაიაზრებს და წერს ტექსტებს; მეტყველებს 

მდიდარი და გამართული ენით; მათემატიკური საკითხების სწავლა უადვილდება სიტყვიერი ლოგიკური 

მსჯელობით. არ უყვარს ფორმულები და აბსტრაქტული გამოსახულებები, თუმცა საკმაოდ კარგი 

ლოგიკური აზროვნება აქვს. 

3. მხედველობითი  ტიპი: აქვს კარგი მხედველობითი აღქმა და მეხსიერება; ეადვილება სივრცითი 

წარმოდგენები; უყვარს თვალსაჩინოება, სქემები, ნახატები. მისი აზროვნება უმეტესად ხატობრივია. 

მათემატიკაში ყველაზე მეტად გეომეტრიული ფორმები და ნახაზები აინტერესებს. არ უყვარს ფორმულები, 

აბსტრაქტული გამოსახულებები და ტექსტები.  

4. რიტმულ-კინესთეტიკური  ტიპი: კარგად ფლობს სხეულს, გამორჩეულად უყვარს ცეკვა ანდა 

სპორტი. უმრავლეს შემთხვევაში იზიდავს მუსიკა, აქვს კარგი მუსიკალური სმენა. არ უყვარს ფორმულები 

და აბსტრაქტული გამოსახულებები, არც ტექსტები. 

5. ინტერპერსონალური  ტიპი: უყვარს და ეხერხება ადამიანური ურთიერთობების აწყობა, არ უყვარს 

მარტოობა. კარგად უგებს სხვებს. მისთვის მთავარია ადამიანები და არა საქმე. მათემატიკაში ყველაზე 

მეტად მოსწონს სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება. აქტიურია ჯგუფური მუშაობის 

დროს. 

ასეთია წმინდა ტიპები, რომლებიც ცხოვრებაში იშვიათად გვხვდება. როგორც წესი, ადამიანი ორი-სამი 

ტიპის თავისებური ნაერთია და მათგან ერთ-ერთი ტიპი ვითარების მიხედვით აქტიურდება.  

ამიტომ დიაგნოზის დასმა ფრიად სათუოა. ყველაზე საიმედოა:  

როგორც შინაარსის, ისე ფორმის მხრივ მრავალფეროვან აქტივობა-დავალებათა შეთავაზება  (რიცხვები და 

მათემატიკური გამოსახულებები, მოკლე ტექსტები, ნახაზები, სურათები, მოდელები, მოძრავი და 

რიტმული თამაშები, მუშაობა მეწყვილესთან ერთად და მცირე ჯგუფთან ერთად...); აგრეთვე, 

მოსწავლეებისთვის ფართო არჩევანის მიცემა, რათა თითოეულმა მოსწავლემ ის აქტივობა (დავალების 

ფორმა) აირჩიოს, რომლისკენაც ყველაზე მეტად გაუწევს გული. თუმცა არც სხვა მხრივ მის განვითარებაზე 

ზრუნვა არ უნდა შევწყვიტოთ.   

რასაკვირველია, სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მზაობის დონის მიხედვით დიფერენცირება. დიფერენცირებული სწავლების 

წარმართვის შემთხვევაში მოსწავლეთა დაჯგუფება ძირითადად ჰომოგენურია ანუ ერთგვაროვანია 

(ჯგუფში მსგავსი ტიპისა ან მსგავსი მზაობის მოსწავლეები არიან). ასეა უკეთესი კონკრეტული 

მათემატიკური საკითხის სწავლებისთვის, ხოლო ჰეტეროგენური დაჯგუფება უფრო სოციალურ უნარ-

ჩვევათა განვითარებას ემსახურება. ნებისმიერ შემთხვევაში დაჯგუფება მოქნილი უნდა იყოს - 

მოსწავლეები მუდმივად ერთი პრინციპის შესაბამისად არ უნდა ჯგუფდებოდნენ ერთიდაიგივე ჯგუფებში, 

ანუ ხშირად უნდა მოხდეს გადაჯგუფებანი, ისე რომ მოსწავლეს სხვადასხვა თანატოლებთან მოუწიოს 

თანამშრომლობა ჰომოგენურ თუ არაჰომოგენურ ჯგუფებში. 


