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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში: 

ქართული ენის, მათემატიკისა და ბუნებისმცოდნეობის 

ინტეგრირებული  გაკვეთილებისთვის - 

სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით 

მასწავლებელი: ზურაბ ვახანია 

საგანი: მათემატიკა კლასი:  III 

თემა: მონაცემთა დამუშავება; 

წიგნიერება. 

დრო:  საკლასო მუშაობა _ 3 გაკვეთილი (135 წთ) 

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლემ შეძლოს დაახლოებით 150-სიტყვიანი საინფორმაციო ტექსტის წაიკითხვა და მისი 

შინაარსობრივი გააზრება; კონკრეტულ ვითარებაში შეძლოს ინტერვალის სახით მოცემულ 

დაჯგუფებული მონაცემების (დიაპაზონის) გააზრება და გამოყენება; შეადგენოს ორ-სამსტრიქონიან 

მრავალსვეტიანი ცხრილი; ტექსტში მოცემული დაახლოვებით 50 რაოდენობრივი და თვისებრივი 

მონაცემიდან ამოკრიბოს საჭირო მონაცემები და დააჯგუფოს ისინი სხვადასხვა ნიშან-თვისებათა 

მიხედვით; შეძლოს მათემატიკის საკითხების დაკავშირება წიგნიერებასთან, მათემატიკის გამოყენება 

ბუნებისმცოდნეობაში. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლე გაიწაფება ორნიშნა და სამნიშნა რიცხვების შედარება-შეკრებაში;  დაინტერესდება 

მათემატიკის გამოყენებით ყოფა-ცხოვრებაში; გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯებს შემდგომში 

დიაპაზონის სწავლის შესამზადებლად; მოსწავლეს განუმტკიცდება ცხრილის გააზრებისა და 

გამოყენების უნარ-ჩვევები; განუვითარდება ზოგადად ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვნის 

გამოტანის, ინფორმაციის მოწესრიგებისა და დახარისხების უნარ-ჩვევები, ასევე, ვარაუდის 

გამოთქმისა და მისი გადამოწმების, ტექსტის წაკითხვისა და გაგება-გააზრების უნარ-ჩვევები;უფრო 

მეტად გაეცნობა ბუნებას, გაიაზრებს „წითელი წიგნის“ მნიშვნელობას, ჩამოუყალიბდება უარყოფითი 

დამოკიდებულება ბრაკონიერობის საქმიანობის მიმართ; დარწმუნდება ცხოველთა დაცვის 

საჭიროებაში და იმაში, რომ ზოგადად წეს-კანონების დაცვა აუცილებელია. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. III.11. მოსწავლეს შეუძლია მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით 

თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ 

მოსწავლე:  

 კითხულობს მოკლე ტექსტს (ორი-სამი მარტივი წინადადება) და ამოკრებს მითითებული 

ობიექტის შესახებ ტექსტში არსებულ მონაცემებს; 
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 სვამს დიახ/არა ტიპის შეკითხვებს მონაცემთა მოსაპოვებლად მოცემულ თემასთან ან 

გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით და აღრიცხავს პასუხს; 

მათ. III.12. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების 

მოწესრიგება და წარმოდგენა. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 აჯგუფებს მონაცემებს არაუმეტეს ორი ნიშნით და ასახელებს ნიშნებს, რომელთა მიხედვითაც 

მოახდინა დაჯგუფება; 

 ალაგებს რამდენიმე რაოდენობრივ მონაცემს ზრდადობით, კლებადობით; 

მათ. III.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ინტერპრეტირება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ახასიათებს დაჯგუფებულ თვისებრივ მონაცემთა ერთობლიობას მასში მონაცემთა საერთო 

რაოდენობის, ქვეჯგუფების რაოდენობის, თითოეულ ქვეჯგუფში მონაცემთა რაოდენობის და 

ერთობლიობაში მონაცემთა განმეორების, პოზიციის, თანმიმდევრობის მიხედვით. 

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას. მოსწავლე: 

 თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს; 

 სიტყვათა ჩამონათვალში თავისუფლად მოიძიებს მასწავლებლის მიერ წაკითხულ ნაცნობ და 

უცნობ სიტყვებს; 

 ხმამაღლა კითხულობს მცირე ზომის ტექსტებს; ხმამაღლა კითხვისას იცავს პაუზას სასვენ 

ნიშნებთან. 

ქართ. III. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის ილუსტრირებულ  

ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება და გაგება (მაგ., საინფორმაციო ტექსტისა საბავშვო ენციკლოპედიაში,  

მარტივი ენით დაწერილი მრავალსაფეხურიანი ინსტრუქციების, განცხადებისა და სხვ.). მოსწავლე: 

 ამოიცნობს თემას;  

 ასახელებს ტექსტის კომპოზიციურ მახასიათებლებს (სათაურს, ილუსტრაციას, წარწერას, 

პირობით ნიშანს, რუბრიკას, აბზაცების რაოდენობას, სქემასა და სხვ.); 

 ამოიცნობს, რომელ რუბრიკაში, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს ესა თუ ის ინფორმაცია; 

 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას (როდის, სად, რამდენი, როგორი, რამდენ 

ხანს და სხვ.); 

 ამოიცნობს ტექსტში მოცემულ სხვადასხვა ინფორმაციას შორის მიზეზშედეგობრივ კავშირებს. 

ქართ. III. 6. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის სხვადასხვა სახისა და ჟანრის თხრობითი ტექსტების 

(ზღაპრის, ნოველის, მოთხრობის, იგავ-არაკის, წერილის, ნამდვილი ამბის...)  დამოუკიდებლად წაკითხვა 

და გაგება-გააზრება.    მოსწავლე: 

 აკავშირებს ერთმანეთთან ექსპლიციტურად მოცემულ ფაქტებს, მოვლენებს, მოქმედებებს და 

გამოაქვს სათანადო დასკვნები; 

 საკუთარი სიტყვებით გადმოსცემს ტექსტის შინაარსს; 

 იმახსოვრებს და საკუთარი სიტყვებით გადმოცემს ტექსტის ცალკეული მონაკვეთის არსებით 

ინფორმაციას; 

 საყრდენების/მინიშნებების გამოყენებით განავრცობს შეკუმშულად, მოკლედ გადმოცემულ 

ამბავს. 

ქართ. III. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენება.  მოსწავლე: 

 ცდილობს უცნობი სიტყვების ახსნას კონტექსტის გათვალისწინებით;  

 ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ; 

 წაკითხული შინაარსის უკეთ გაგების მიზნით გონებაში, წარმოსახვაში აცოცხლებს მას; 

 მთლიანობაში აკვირდება ტექსტის სტრუქტურას, მის სიტყვიერ და არასიტყვიერ 

მაორგანიზებელ ელემენტებს (სათაურს, რუბრიკას, ილუსტრაციას, წარწერას, აბზაცს, სვეტს, 

ლოგოს, ტიპოგრაფიულ მახასიათებლებს, მაგ., მსხვილ შრიფტსა და სხვ.) და იყენებს მათ 

საყრდენებად კონკრეტული ინფორმაციის მოძიებისას; 

 აღწერს, რა ხერხს მიმართა დასმულ კითხვაზე პასუხის გასაცემად; 

 განსაზღვრავს და პოულობს ტექსტის იმ მონაკვეთს, რომელსაც უნდა მიუბრუნდეს პასუხის 

დასაზუსტებლად;   

 მასწავლებლის დახმარებით ადგენს ტექსტის მარტივ გეგმას მისთვის სასურველი ფორმით 
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(სიტყვიერად ან ნახატებით); 

 სარგებლობს სასკოლო ბიბლიოთეკის კატალოგებით, ავტორისა და სათაურის მიხედვით 

მოიძიებს მისთვის სასურველ წიგნს, სახელწოდების მიხედვით – საბავშვო ჟურნალ-გაზეთებს.  

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:   

 შეადგენს 3-სტრიქონიან და 3-სვეტიან ცხრილებს. ასეთი ცხრილებიდან ამოკრებს საჭირო 

მონაცემებს; აჯგუფებს საგნებს ორი ნიშან-თვისების მიხედვით; ამოკრებს რამდენიმე მონაცემს 

ერთგვაროვან მონაცემთა მოკლე სიიდან (არაუმეტეს ათი მონაცემი); მონაცემთა ერთობლიობის 

ყოველ მონაცემს მიუჩენს ადგილს რომელიმე მოცემულ ჯგუფში (მონაცემთა რაოდენობა არ 

აღემატება ათს, ხოლო ჯგუფების რაოდენობა - სამს); 

 ერთი კლასის ობიექტთა (მაგალითად, გეომეტრიული ფიგურები) შესახებ მონაცემებს 

ალაგებს/აჯგუფებს რაიმე წესით; განმარტავს დალაგების/დაჯგუფების წესს; 

 სიტყვიერად ახასიათებს მონაცემთა სიას (რომელშიც გაერთიანებულია არაუმეტეს 10 

მონაცემისა) მონაცემთა საერთო რაოდენობის, განმეორების, პოზიციის, თანმიმდევრობის 

მიხედვით; 

 სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს მონაცემთა უმარტივეს (ორსვეტიან ან ორსტრიქონიან) ცხრილს. 

 იცის რიცხვების დასახელება, წაკითხვა და შეკრება-გამოკლება 999-ის ფარგლებში. 

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, თაბახის სამუშაო 

ფურცლები, წასაკითხი ტექსტი (ამობეჭდილი), ცხოველების სურათები (უმჯობესია ეკრანზე 

პროექტორით ჩვენებით), მოსწავლეებს ინდივიდუალურად – წითელ-მწვანე „შუქნიშნები“. 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით 

გაკვეთილების ეტაპები  (თემის დამუშავების 14 ეტაპი) (დრო: 135 წუთი) 

1) წინარე მცირე საპროექტო დავალებაზე მუშაობა (დრო:  საშუალოდ 1 კვირა). 

2) საპროექტო სამუშაოს შედეგების განხილვა და დისკუსია  (დრო: 10 წუთი). 

3)  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: ტექსტის შინაარსის შემზადება (დრო: 
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10 წუთი). 

4)  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა -  „წაკითხვამდე“: ტექსტის ნაკლებად ცნობილ 

სიტყვებზე მუშაობა (დრო: 10 წუთი). 

5) მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: ვარაუდების გამოთქმა (დრო: 5 წუთი). 

6) მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: წინარე საშინაო დავალებაზე მუშაობა - 

ტექსტის სწავლა კითხვით და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის დაწერა (დრო: 15 წუთი). 

7) წინასწარ - მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზის - „წაკითხვამდე“ - დასრულება: საშინაო 

დავალების განხილვა - საერთო საკლასო ინტერაქციული მუშაობა (დრო: 10 წუთი). 

8) განმავლობაში - „წაკითხვისას“: ტექსტის წაკითხვა კლასში (დრო: 5 წუთი). 

9) შემდგომ - „წაკითხვის შემდეგ“ - ტექსტის გააზრება: პირველი ჯგუფური მუშაობა სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საერთო 

საკლასო განხილვა (დრო: 30 წუთი). 

10) „წაკითხვის შემდეგ“ - მონაცემთა დაჯგუფება: მეორე ჯგუფური მუშაობა სასწავლო პროფილისა და 

ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საერთო საკლასო განხილვა  

(დრო: 30 წუთი). 

11) „წაკითხვის შემდეგ“ - ამოცანები მომდევნო საშინაო დავალებისთვის. 

12) „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი თვითშეფასება; მასწავლებლის მიერ 

შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

13) ტექსტის მომდევნო საშინაო დავალების გარჩევა;  მასწავლებლისეული უკუკავშირები „გასასვლელ 

ბარათებზე“ (დრო: 5 წუთი). 

14) კიდევ ერთი დამატებითი დავალება მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე. 

შენიშვნა: გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმა-კონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა 

ამოცანები და ამ ამოცანების გარჩევა იხ. დანართში #1.  

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

იმსჯელებთ მათ მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, ანუ მოსწავლესთან ახლოსაა. 

ამიტომ, მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური კონსტრუქციული 

უკუკავშირების მიწოდება, ისე მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების სხვა ფორმების გამოყენება. 

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 
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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 სადმე 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 საჭიროების შემთხვევაში, ჩუმი ხმით, ინდივიდუალურად აწვდის 

სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ 

აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 

შეფასების რუბრიკა:    

გაკვეთილის მისაღწევი შედეგების ინდიკატორები მიღწევის დონე 

 ტექსტიდან ამოკრებს, ამოწერს მითითებულ 

მონაცემებს;  

 ამოკრებილ მონაცემებს აჯგუფებს 

მითითებული წესით; 

 დაჯგუფების შედეგებს წარმოადგენს  ცხრილის 

სახით; 

 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 

 

დამატებითი რესურსი:   „ჯიპრაიდის“ წიგნები და ვიდეო სესიები. 
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დანართი #1. 

 

გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმა-კონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა ამოცანები  

და ამ ამოცანების გარჩევა 

წინასწარი აქტივობანი 

1. წინარე მცირე საპროექტო დავალებაზე მუშაობა (დრო: საშუალოდ 1 კვირა). 

 შეადგინეთ ორი შეკითხვა და გამოკითხეთ თქვენი ნაცნობები, რათა გამოვიკვლიოთ: ჩვენს ხალხს 

რამდენად უყვარს გარეული ცხოველები (მათ შორის ფრინველები), და მოსწონს თუ არა ნადირობა. 

შეკითხვებზე პასუხი უნდა იყოს მხოლოდ „კი“ ან „არა“. 

 ყოველ გამოკითხულ ადამიანს დაუსვით დამატებითი შეკითხვა: „თქვენი აზრით, რა არის 

ყველაზე მეტად მავნებელი გარეული ცხოველებისთვის?“ ამ შეკითხვაზე პასუხი დააწერინეთ 

პატარა ბარათზე (უმჯობესია, წებოვან ფერად ბარათზე), ან თქვენ დაწერეთ. 

 გამოკითხვის შედეგები აღრიცხეთ და დათვალეთ  პასუხების რამდენ-რამდენი წყვილია „კი-კი“, 

„კი-არა“, „არა-კი“ და „არა-არა“, ხოლო დამატებითი შეკითხვის პასუხების ბარათები შეაგროვეთ და 

კლასში მოიტანეთ. 

 პასუხების თვითეული წყვილისთვის ყველა მოსწავლის მიერ მიღებული რიცხვები შეაჯამეთ, 

შეკრიბეთ; სულ 8 ჯამი უნდა მიიღოთ, ოთხ-ოთხი თვითეული შეკითხვისთვის. 

 ჯამური შედეგები წარმოადგინეთ ერთი ცხრილის სახით. 

პროექტის დავალების ტექსტს, ისევე როგორც საზოგადოდ დავალებათა ტექსტებს, თვითონ მოსწავლეები 

კლასში წაიკითხავენ ხმამაღლა (სასურველია, აბზაც-აბზაც გაგრძელებებით). მასწავლებელი შეკითხვების 

დასმით გადაამოწმებს, გაიაზრეს თუ არა ყოველი აბზაცის შინაარსი. საჭიროების შემთხვევაში 

შესაძლებელია აბზაცი ხელმეორედ წაიკითხონ უფრო დაკვირვებით. მასწავლებლის მიერ ახსნა არაა 

სასურველი. 

შენიშვნა: ეს აქტივობა შესაძლებელია ჩატარდეს ბუნებისმცოდნეობის გაკვეთილზე; თუმცა, 

მასწავლებლის შეხედულებისამებრ, შეიძლება ჩატარდეს ქართული ენის ან მათემატიკის 

გაკვეთილებზეც. 

პროექტზე მუშაობისას მასწავლებელი ყურადღებას აქცევს მოსწავლეების მუშაობას. იმ შემთხვევაში, თუ 

მოსწავლეები ვერ მიხვდებიან ჯამური შედეგები ერთი ცხრილის სახით როგორ წარმოადგინონ, 

მასწავლებელი მიანიშნებს , რომ ცხრილს 3 სტრიქონი და 5 სვეტი უნდა ჰქონდეს. 

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

7 

  

 

 

 

2. საპროექტო სამუშაოს შედეგების განხილვა და დისკუსია  (დრო: 10 წუთი) 

შენიშვნა: ეს აქტივობა შესაძლებელია ჩატარდეს ბუნებისმცოდნეობის გაკვეთილზე; თუმცა, 

მასწავლებლის შეხედულებისამებრ, შეიძლება ჩატარდეს მათემატიკის გაკვეთილზეც. 

მოსწავლეები დაფაზე აკრავენ ცხრილს. უკეთესი იქნება, თუ პროექტორით აჩვენებენ ეკრანზე. მსჯელობა 

ჩატარდება იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს თვითეული სვეტის მონაცემები, ანუ როგორი იყო შესაბამისი 

პასუხები; რომელია პასუხების ყველაზე უცნაური წყვილი {პასუხი: „კი-კი“}. რამდენადაა შესაძლებელი, 

რომ ადამიანს გარეული ცხოველები უყვარდეს და თან ნადირობაც მოსწონდეს. ჩატარდება მცირე 

დისკუსია იმაზე, თუ თვითონ მოსწავლეები რომელ პასუხს ეთანხმებიან. ჩატარდება დებატები თემაზე: 

უნდა აიკრძალოს თუ არა ნადირობა. შეჯამდება-დასკვნა: რომელ ცხოველებზეა აკრძალული ნადირობა 

და რატომ?  

- რა ეწოდება იმ წიგნს, რომელშიც ამ ცხოველების სიაა?   

პასუხი: წითელი წიგნი. 

- დაუკვირდით, რატომ დაარქვეს ამ წიგნს „წითელი“. ხომ შეიძლებოდა დაერქმიათ, მაგალითად, „მწვანე“, 

მით უმეტეს, რომ ბუნებას ეხება?! რატომ მაინცდამაინც „წითელი“?  

სასურველი მსვლელობა: მოსწავლეები იმსჯელებენ. რეკომენდებულია დავუკავშიროთ საგზაო ნიშნებს - 

რისი ნიშანია წითელი ფერი და რისი - მწვანე. 

შენიშვნა: მასწავლებლის შეხედულებისამებრ, შეიძლება ამ აქტივობათა გადანაწილება 

ბუნებისმცოდნეობის ან მათემატიკის 2-3 გაკვეთილზე, 5-10-წუთიან საგაკვეთილო მონაკვეთებად. 

მათემატიკის ან ბუნებისმცოდნეობის კიდევ ერთ გაკვეთილზე განვიხილავთ პასუხებს გამოკითხვის 

დამატებით შეკითხვაზე. კარგი საერთო საკლასო აქტივობაა პასუხების დაჯგუფება. პასუხების პატარ-

პატარა ბარათები უნდა მიაკრან დაფაზე და დაფაზევე დაიწყონ დაჯგუფება - ერთად მოაგროვონ მსგავსი 

შინაარსის მქონე ბარათები. შემდეგ, თვითეულ ჯგუფს შეურჩიონ საერთო სათაური (მაგალითად: 

„უკანონო ნადირობა“, „ბუნების დაბინძურება“ და სხვ.). საჭიროების შემთხვევაში, მასწავლებელი 

 
დიახ-

დიახ 

დიახ-

არა 

არა-

დიახ 
არა-არა 

ცხოველები     

ნადირობა     

სულ გამოვკითხეთ   _______ ადამიანი. 
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ეხმარება სასწავლო ხარაჩოებით. შემდეგ დაფაზე ერთ სვეტად ჩამოიწერება ყველა ბუნებისთვის ზიანის 

მომტანი ქმედება. ბოლოს მოსწავლეები იმსჯელებენ, კიდევ რამე ხომ არაა დასამატებელი. 

 

3.  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა -  „წაკითხვამდე“: ტექსტის შინაარსის შემზადება 

(ბუნებისმცოდნეობის გაკვეთილი, დრო: 10 წუთი) 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ანკესს, ბადეს, მახეს (სურათებს) და ეკითხება: - რა არის ეს და 

რისთვის იყენებენ მას ადამიანები? 

- ხომ არ იცით, კიდევ როგორ იჭერენ თევზებს, ან სხვა ცხოველებს?  

სასურველი პასუხი: დინამიტის აფეთქებით, ელექტროდენით, საწამლავით. 

- თქვენი აზრით, ასეთი იარაღები მოსაწონია? რატომ? რა მოხდება, თუ ყველა ასე ინადირებს?  გაიხსენეთ 

წესების გარეშე ნადირობის მაგალითი საკუთარი გამოცდილებიდან ან ფილმიდან. 

- ხომ არ იცით, რა ეწოდება ისეთ მონადირეს, რომელიც ნადირობის წესებს არღვევს? 

თუ არცერთ მოსწავლეს არ ეცოდინება, მასწავლებელი დაფაზე დახატავს 10 პატარა უჯრედს, ზოგს 

შეავსებს საჭირო ასოებით და სახალისო თამაშის ფორმით მიახვედრებს დანარჩენ ასოებს, ასე აიწყობა 

ტერმინი  „ბ რ ა კ ო ნ ი ე რ ი “. 

- როგორ გგონიათ, რა საშუალებით და როგორ შეიძლება დავიცვათ ცხოველები გადაშენებისგან? 

სასურველი მსვლელობა: მოსწავლეები გიხსენებენ „წითელ წიგნს“, ნადირობის წესებს და სხვ. 

ტექსტის ნაკლებადცნობილ სიტყვებზე მუშაობა 

ქურციკი, ჯიხვი, არჩვი, ნიამორი, ჯიქი, თახვი, წავი, კვერნა, ფოცხვერი, ზღვის გოჭი 

გათვალსაჩინოების მეთოდი: სურათების შესაბამება წარწერებთან (ლოტო). 

სასურველია, პროექტორით ეკრანზე ჩვენება მოხდეს, ანუ ლოტოს მოძრავი სურათები და წარწერები 

ეკრანზე გამოჩნდეს. იქვე, მოკლე დამატებითი ცნობები, რომლებსაც თვითონ მოსწავლეები 

მონაცვლეობით ხმამაღლა წაიკითხავენ: 

ჯიხვი - დიდი გარეული თხა; ბინადრობს მაღალ მთებში, ჭიუხებში, კლდეებში; ადვილად დახტის 

კლდიდან კლდეზე, თუ ფეხი დაუსხლტება, მოკაუჭებული რქით ეკიდება კლდეზე, რათა ხრამში არ 

გადაიჩეხოს. 

არჩვი და ნიამორი - ბინადრობენ მთის ტყეებში, ჯიხვზე უფრო პატარები არიან. 
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ქურციკი -  ბინადრობს მინდორ-ველებში, ძალიან ჩქარა დარბის. 

თახვი - ბინადრობს მდინარის ნაპირას, ჭალებში. აშენებს ჯებირებს ტოტებისგან და მორებისგან. 

წავი - ბინადრობს მდინარის ნაპირას, ძალიან სწრაფია, საუკეთესოდ ცურავს და ყვინთავს, თევზებზე 

ნადირობს, ულამაზესი ბეწვი აქვს. 

კვერნა - ბინადრობს ტყეში, ძალიან სწრაფია, ნადირობს თაგვებზე და ფრინველებზე. 

ფოცხვერი - ჰგავს დიდ ტყის კატას, ბინადრობს ტყეში, ძალიან სწრაფი და ავია. 

აფთარი - ჰგავს დიდ ტურას, ბინადრობს ტყეში, ძალიან სწრაფი და ავია. 

ჯიქი - ბინადრობს ტყეში, ჰგავს ვეფხვს, მაგრამ ვეფხვზე უფრო პატარაა. 

მასწავლებელი სვამს კითხვებს: 

- სად ბინადრობენ ზღვის გოჭი და დელფინი? დათვი და ირემი? რომელი გარეული ცხოველია ადამიანის 

ყველაზე ერთგული მეგობარი?  

სასურველი პასუხი: დელფინი. 

- გაიხსენეთ და დაასახელეთ ის ოთხი ცხოველი, რომლებიც სულ თავიდან განვიხილეთ  

პასუხი: ჯიხვი, არჩვი, ნიამორი, ქურციკი.  

- რატომ დავასახელეთ ეს ოთხი ერთად, რა საერთო თვისება აქვს ოთხივეს?  

პასუხი: ოთხივე ბალახის მჭამელია, მხოლოდ მცენარეებით იკვებება. 

- დიახ, სხვები კი მტაცებლები არიან და ხორცით იკვებებიან. რა თანმიმდევრობით დავასახელეთ ისინი? 

რატომ დავიწყეთ ჯიხვით და დავამთავრეთ ქურციკით?  

სასურველი პასუხი: რაც უფრო მაღლა ბინადრობს, მით უფრო ადრე დავასახელეთ; ჯიხვი ყველაზე 

მაღალ მთებშია, ქურციკი - ყველაზე დაბლა, ველ-მინდვრებში. 

 

4.  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა -  „წაკითხვამდე“: ტექსტის ნაკლებად ცნობილ სიტყვებზე 

მუშაობა სიტყვის დაშლისა და მის ნაწილებზე დაკვირვების მეთოდით (ქართული ენის წინარე 

გაკვეთილი, დრო: 10 წუთი). 

ლექსიკურ-გრამატიკული ამოცანები შეიძლება გაუნაწილდეთ წყვილებს ან ჯგუფებს. 
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1) დააკვირდით კანონზომიერებას და „---“ ნიშნები შეავსეთ საჭირო სიტყვებით: 

წერა  საწერი,     ხტუნვა  სახტუნაო,     ცურვა   --- ,     ---   სასხლავი,    

---         საგანგაშო,     ---           --- . 

- რას ნიშნავს სიტყვა „განგაში“?  (რომელიმე მოსწავლემ მცირე როლური გათამაშებით წარმოადგინოს). 

მაშასადამე რას ნიშნავს სიტყვა „საგანგაშო“? 

2) შენება  მშენებელი,    ხატვა   --- ,    ხაზვა        --- ,    თხრა       --- ,         

ღრღნა      ---,      ---    მტაცებელი,     ---      მწოვარი,    ---          --- . 

- მაშ რომელი ცხოველია მტაცებელი? რომელია მღრღნელი? 

3)  ფეხი+ბურთი    ფეხბურთი,   სამი+კუთხე    სამკუთხედი,    ნება+(და)რთვა     ---,  

ბალახი+მჭამელი      ---,     ხორცი+მჭამელი       ---,   ---     ძუძუმწოვარი,     

---    წყალხმელეთა,     ---     ქვეწარმავალი,   ---         --- . 

4)  ქუდი  უქუდო,   კუდი  უკუდო,  ნაყოფი     --- ,   ---       უფოთლო, 

---      უხერხემლო,  წესი      ---,   ---     უკანონო,    

ნებართვა      --- ,   ---     --- . 

- რომლებია უხერხემლო ცხოველები?   

სასურველი პასუხი: ჭიები, მწერები, ლოკოკინა, კიბორჩხალა და სხვ.    

- პირიქით, ხერხემლიანები?   

სასურველი პასუხი: თევზები, ბაყაყი, ქვეწარმავლები, ფრინველები, ძუძუმწოვრები. 

5) თვით+ნასწავლი    თვითნასწავლი  ვინც ყველაფერი თვითონ ისწავლა, მასწავლებლის გარეშე.  

ასევე: თვითნებური = თვით+ნება+ური.   

- მაშ რას ნიშნავს სიტყვა „თვითნებური“?    

ა) ყველასთვის ნებადართული; 

ბ) მხოლოდ გამორჩეული ადამიანებისთვის ნებადართული; 

გ) ვინმეს ნება-სურვილით გაკეთებული, უნებართვოდ; 

დ) მკაცრად აკრძალული. 
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5. მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: ვარაუდების გამოთქმა (ქართული ენის 

გაკვეთილი, დრო: 5 წუთი). 

- გაიხსენეთ, რაზე ვისაუბრეთ და გამოთქვით ვარაუდები, თუ რაზე შეიძლება იყოს წასაკითხი ტექსტი 

(მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს და წერენ დაფაზე, „ვარაუდების ღრუბლებში“). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს უჩვენებს ტექსტის სათაურს, სურათს და წასაკითხ ტექსტს. მოსწავლეები 

ამოწმებენ, თუ რამდენად გამართლდა მათი ვარაუდი, რომელი ვარაუდი გამართლდა. 

 

6. მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: წინარე საშინაო დავალებაზე  მუშაობა - 

ტექსტის სწავლა კითხვით და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის დაწერა (დრო:15 წუთი). 

საგანგაშო   „წითელი  წიგნი“ 

გარეულ ცხოველებს, განსაკუთრებით კი ძუძუმწოვარ ცხოველებს, ძალიან გაუჭირდათ. ამის მიზეზებია 

ტყეების თვითნებური გაჩეხვა, ბუნების გაჭუჭყიანება ქარხნების მიერ, ნაგვის დაყრა და სხვა. ყველაზე 

უარესი კი  „უწესო“ (წესების დაცვის გარეშე) ნადირობაა. ამის გამო ბოლო 400 წლის განმავლობაში მთელ 

მსოფლიოში უკვე გადაშენდა (სულ გაქრა) ძუძუმწოვართა 63 სახეობა (ჯიში), ხოლო 600 გადაშენების 

პირასაა და „წითელ წიგნშია“ შეყვანილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ  კანონითაა აკრძალული მათზე 

ნადირობა. მაგრამ, სამწუხაროდ, მათზე უკანონოდ, ფარულად მაინც ნადირობენ. 

საქართველოში სულ 100-მდე სახეობის ძუძუმწოვარი ბინადრობს, მათგან 32 „წითელ წიგნშია“ 

შეყვანილი. საქართველოში ყველაზე დიდი ცხოველია მურა დათვი. მისი წონაა: 

250-320 კგ, ანუ   250 კგ-დან   320 კგ-მდე და ისიც კი  

„წითელ წიგნშია“ შეყვანილი.  აქვე არიან აგრეთვე: ჯიხვი,  

არჩვი, ნიამორი, ირემი, ქურციკი, წავი, კვერნა, ფოცხვერი,  

აფთარი, ჯიქი, ზღვის გოჭი, დელფინი, თახვი და კიდევ  

მრავალი მღრღნელი (თაგვისებური).  

„წითელ წიგნში“ არიან აგრეთვე: ფრინველები  35 სახეობა, 

ქვეწარმავლები და ამფიბიები  14, თევზები  15, მწერები 

და სხვა უხერხემლოები კი  45 სახეობა. 

მრავალი მცენარეც კი „წითელ წიგნშია“ მოხვედრილი. 

უნდა დავიცვათ საბრალო ცხოველები, უნდა დავიცვათ ბუნება! 
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შენიშვნა: სასურველია მსგავსი სურათი, ოღონდ ცხოველები შეიცვალოს ტექსტში 

დასახელებული ცხოველებით. 

1. რა წერია ტექსტში 600 სახეობის შესახებ? 

ა) ესაა ძუძუმწოვართა სახეობები, რომლებიც სასწრაფოდაა შესატანი „წითელ წიგნში“. 

ბ) ესაა „წითელ წიგნში“ შეტანილი სახეობები გადაშენებულ ძუძუმწოვართა.  

გ) ესაა ძუძუმწოვართა სახეობები, რომლებიც მალე გადაშენდებიან, თუ არ დავიცავთ. 

დ) ესაა უხერხემლო ცხოველთა სახეობები, რომლებიც „წითელ წიგნშია“ შეტანილი. 

პასუხი: (გ).   სასურველია ერთ-ერთმა დაბალი მზაობის მოსწავლემ იმსჯელებს ხმამაღლა. 

2. გაარკვიეთ, რომელი წინადადებაა მართებული საქართველოს  ცხოველების შესახებ: 

ა) „წითელ წიგნში“ ცხოველების სახეობათა უმრავლესობაა. 

ბ) „წითელ წიგნში“ ცხოველების სახეობათა უმცირესობაა. 

გ) „წითელ წიგნში“ ძუძუმწოვრების  სახეობათა უმრავლესობაა. 

დ) „წითელ წიგნში“ ძუძუმწოვრების  სახეობათა უმცირესობაა. 

პასუხი: (დ).   

დამატებითი კითხვები კლასში ამ ამოცანის გარჩევისას მაღალი მზაობის მოსწავლეებს: 

- ამ ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს მოსწავლეს  რომელი შეიძლება ეგონოს მართებული 

პასუხი? როგორ მიახვედრებდით, როგორ აუხსნიდით მას ამ შეცდომას? 

თუ მართებლ პასუხად (ბ) დასახელდება, მაშინ სასურველი მსჯელობაა: მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, 

ცხოველების სულ რამდენი სახეობაა საქართველოში; ვიცით მხოლოდ, რომ ძუძუმწოვრების 100 სახეობაა. 

ამიტომ ყველანაირ ცხოველთა სახეობებზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით. 

3. გაარკვიეთ, ამ ორიდან რომელი წინადადებაა მართებული და რომელი მცდარი: 

I. „წითელ წიგნში“ მხოლოდ ცხოველთა სახეობებია შეტანილი. 

II. ცხოველებს შორის ყველაზე მეტად ძუძუმწოვრებს გაუჭირდათ. 

პასუხი: I მცდარია, რადგან  „წითელ წიგნში“ მცენარეებიცაა (წერია ბოლოსწინა აბზაცში). 

II მართებულია, რადგან პირველ აბზაცში წერია, რომ განსაკუთრებით კი ძუძუმწოვრებს გაუჭირდათო. 
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წინადადების მართებულობა-მცდარობა მოსწავლემ უნდა დაასაბუთოს (როგორც ყოველთვის, მხოლოდ 

სწორი პასუხის თქმა არაა საკმარისი). ტექსტის გასააზრებელ შეკითხვებში დასაბუთება ესაა ზუსტად 

საჭირო ნაწყვეტის ხმამაღლა წაკითხვა ტექსტიდან და მსჯელობა. 

საშუალო ან მაღალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა. 

4. რომელი სიტყვები უნდა ეწეროს „---“ ნიშნების ადგილას კანონზომიერების მიხედვით? 

უკანონო / უწესო,     გაუჭირდა / გაუძნელდა,    მრავალი / ---,       ბინადრობს / ----,   

აგრეთვე / ---,     საბრალო / ---,    ფარულად / ---,    თვითნებური / ---. 

შეარჩიეთ საჭირო სიტყვები მოცემული სიიდან. სიაში ორი ზედმეტი სიტყვაა: 

უნებართვო   კიდევ    აკრძალულად    მალულად    ცხოვრობს   მიზეზი   საწყალი 

კანონზომერება: წყვილის ორივე სიტყვა მსგავსი მნიშვნელობისაა (სინონიმებია).სიაში ზედმეტი 

სიტყვებია: აკრძალულად, მიზეზი. სხვები შესავსებად დაგვჭირდება. 

5. ტექსტის რიცხვითი მონაცემების გამოყენებით შეადგინეთ და ჩაწერეთ ისეთი შეკითხვა, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება ხუთი რიცხვის შეკრება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

„საქართველოს ცხოველების სულ რამდენი სახეობაა წითელ წიგნში?“  

პასუხი: 32 + 35 + 14 + 15 + 45 

დამატებითი შეკითხვა კლასში ამ ამოცანის გარჩევისას:  

- როგორ ჯობია ამ შეკრების შესრულება, რა თანმიმდევრობით?  

სასურველი პასუხი:  32 + 35 = 67;   67 + 14 = 81;   15 + 45  = 60;  81+ 60 = 141. 

მათემატიკაში საშუალო ან მაღალი მზაობის მოსწავლე დაწერს დაფაზე და იმსჯელებს ხმამაღლა. 

6. ტექსტში არის თუ არა ნახსენები შინაური ცხოველი? რატომ?  

- არა, რადგან შინაურ ცხოველებს ადამიანები ამრავლებენ, მათ გადაშენება არ ემუქრება, მათ „წითელ 

წიგნში“ არ შეიტანენ. 

7. ბავშვმა შეცდომით დაწერა: ეს წიგნი წითელ ხეშია შესატანი. რას გულისხმობდა ეს ბავშვი?  

ა) ამ ძვირფას წიგნს წითელი ხის ყდა უნდა გაუკეთდეს. 

ბ) ეს წიგნი საიდუმლოა და წითელ ხეში უნდა დაიმალოს. 
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გ) ეს ხე წითელ წიგნშია შესატანი. 

დ) ამ სახეობის ხეები ძალიან ხშირია და ამიტომ წითელ წიგნში უნდა იყოს. 

პასუხი: (გ).  ქართულში საშუალო ან მაღალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა. 

 

7) წინასწარ - მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზის - „წაკითხვამდე“ - დასრულება: საშინაო 

დავალების გარჩევა - საერთო საკლასო ინტერაქციული მუშაობა (მათემატიკის + ქართული ენის 

გაკვეთილი, დრო: 10 წუთი). 

 

საშინაო დავალება გაირჩევა დაწვრილებით. 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.  

რადგან გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი გარჩევაა, 

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 - რიცხვები თუ ტექსტები).   

მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თვითეულ მოსწავლესთან მიდის რიგრიგობით, 

თვალს გადაავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ 

უკუკავშირს. ამ დროს სხვა ორი-სამი მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობენ - საშინაო დავალების 

სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ამზადებენ ჩანაწერებს ან ნახატებს, ნახაზებს. 

შემდეგ, მათ თანმიმდევრულად, რიგრიგობით გაარჩევენ, ხმამაღალი მსჯელობის თანხლებით. როცა 

ერთი მათგანი გარჩევას და მსჯელობას იწყებს, ცხადია, დანარჩენები უსმენენ და ადგილიდან ამოწმებენ, 

ადარებენ თავიანთ ამოხსნებს, წითელ-მწვანე „შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან 

არდათანხმებას. დაფასთან გაყვანილი მოსწავლეები ხშირ-ხშირად იცვლებიან. 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

15 

8. განმავლობაში - „წაკითხვისას“: ტექსტის წაკითხვა კლასში (მათემატიკის + ქართული ენის გაკვეთილი, 

დრო: 5 წუთი). 

მოსწავლეები ხმამაღლა კითხულობენ ტექსტს ფურცლებიდან, გაგრძელებებით. მასწავლებელი აწვდის 

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

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

წაიკითხოს, საშუალოდ მკითხველ ბავშვთან ერთად. 

 

9. შემდგომ - „წაკითხვის შემდეგ“ - ტექსტის გააზრება: პირველი ჯგუფური მუშაობა სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საერთო საკლასო 

განხილვა (მათემატიკის + ქართული ენის გაკვეთილი, დრო: 30 წუთი). 

- ბავშვებო, ახლა ჩავატარებთ ჯგუფურ მუშაობას. დავიყოფით ოთხ ჯგუფად: წიგნიერები (ვისაც კითხვა 

უყვარს), მათემატიკოსები (ვისაც მათემატიკა უყვარს), ბუნებისმცოდნეები ( ვისაც ბუნება აინტერესებს) და 

მხატვარ-მხაზველები (ვისაც ხატვა ანდა ხაზვა ეხერხება). 

- თქვენ თვითონ აირჩიეთ, რომელ ჯგუფში გირჩევიათ მუშაობა! გადანაწილდით! 

თუ რომელიმე ჯგუფის მსურველები არ აღმოჩნდებიან ან ძალიან ცოტანი იქნებიან, მასწავლებელი 

თვითონ აირჩევს ამ ჯგუფს და მოსწავლეებს ეტყვის:  

- აბა ვის გსურთ ჩემთან ერთად ჯგუფში მუშაობა? 

მასწავლებელი ჯგუფებს უნაწილებს დავალების ფურცლებს.  

I. მათემატიკოსები 

1. გაარკვიეთ, შემდეგთაგან რომელი რიცხვი არ შეესაბამება ცხოველების სახეობათა რაოდენობას:     

ა) 600;     ბ) 100;    გ) 35;    დ) 63;    ე) 15;    ვ) 320;    ზ) 45. 

2. გაარკვიეთ, შემდეგთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს სამი მურა დათვის საერთო წონა:          

ა) 980 კგ;     ბ) 950 კგ;    გ) 720კგ;    დ) 650 კგ. 

3. ტექსტის რიცხვითი მონაცემების გამოყენებით შეადგინეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება გაყოფა.   

4. რას ნიშნავს, რომ რომელიმე ცხოველი „წითელ წიგნშია“ შეტანილი? 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

16 

ა) კანონი კრძალავს მათზე ნადირობას, რადგან ძნელი და საშიშია მათზე ნადირობა. 

ბ) ისინი სწრაფად ვერ მრავლდებიან და ამიტომ მათი რაოდენობა თანდათან მცირდება. 

გ) მათი რაოდენობა ძალიან მცირეა, რადგან იშვიათი ჯიშისანი არიან. 

დ) ისინი გადაშენების პირას არიან და ამიტომ კანონით აკრძალულია მათზე ნადირობა.     

5. წაიკითხეთ წინადადება და გამუქებულ სიტყვას შეურჩიეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:  

საქართველოში ძუძუმწოვართა 32 ს ა ხ ე ო ბ ა  გადაშენების პირასაა. 

ა) ჯიში;         ბ) ნიმუში;        გ) სახე;      დ) მაგალითი. 

6. გაარკვიეთ, მართალია თუ არა და რატომ:     

ცხოველების სახეობათა გადაშენების ერთადერთი მიზეზი წესების დარღვევით ნადირობაა. 

7. ტექსტის მიხედვით შეადგინეთ, დახაზეთ და შეავსეთ ერთი ცხრილი. 

II. ბუნებისმცოდნეები 

1. შემდეგთაგან რომელი რიცხვი არ ეხება საქართველოს ბუნებას? 

ა) 15;   ბ) 32;   გ) 63;    დ) 250;    ე) 14;    ვ) 45. 

2. შემდეგთაგან რომელია „უწესო ნადირობა“? 

I. აკრძალული იარაღებით ნადირობა; 

II.  წელიწადის ისეთ დროს ნადირობა, როცა ცხოველები მრავლდებიან; 

III.  უნებართვოდ, ფარულად ნადირობა; 

ა) მხოლოდ I და II;      ბ) მხოლოდ I და III;        გ) მხოლოდ II და III;      დ) სამივე. 

3. ტექსტის რიცხვითი მონაცემების გამოყენებით შეადგინეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება გამრავლება.  უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

4. წაიკითხეთ წინადადება და გამუქებულ ორ სიტყვას შეურჩიეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვა:  

ბოლო 400 წლის განმავლობაში  მ თ ე ლ  ქ ვ ე ყ ნ ი ე რ ე ბ ა ზ ე  უკვე გადაშენდა ძუძუმწოვართა 63 სახეობა, 

ხოლო 600 გადაშენების პირასაა. 

ა) მრავალ ქვეყანაში;     ბ) სხვადასხვა ქვეყანაში;   გ) მთელ დედამიწაზე;    დ) ზოგან. 
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5. გაარკვიეთ, მართალია თუ არა და რატომ:    

I. გადაშენება ემუქრება არამარტო ცხოველებს, არამედ აგრეთვე მცენარეებსაც და მათაც იცავენ; 

II.  მწერების სახეობებს გადაშენება არ ემუქრება. 

6. გაარკვიეთ, შეიძლება თუ არა, რომ თითო-თითო ჯიქი, დელფინი და ფოცხვერი ერთად იწონიდნენ 

1000 კილოგრამს. პასუხის დასაბუთება ჩაწერეთ. 

7. რატომ არ არიან „წითელ წიგნში“ ზღარბი, ციყვი და კურდღელი? თქვენ თუ შეიტანდით? 

III. წიგნიერები 

1.  რას შეესაბამება ტექსტში რიცხვი 400?                   

ა) სახეობათა რაოდენობას;    ბ) ცხოველის წონას;     გ) დროს;      დ) მანძილს;       ე) თანხას. 

2. ტექსტის მერამდენე აბზაცი / აბზაცები ეხება მხოლოდ საქართველოს ბუნებას?  

3. ტექსტის რიცხვითი მონაცემების გამოყენებით შეადგინეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება გამოკლება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

4. წაიკითხეთ წინადადება და გამუქებულ სიტყვებს შეურჩიეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები:  

ბოლო 400 წლის განმავლობაში მთელ ქვეყნიერებაზე უკვე გადაშენდა ძუძუმწოვართა 63 სახეობა, ხოლო 

600 გადაშენების პირასაა. 

ა) გაუჩინარების წინაა;          ბ) განადგურებასთანაა ახლოს;  

გ) გადავარდნის პირასაა;      დ) სიკვდილის პირასაა. 

5. გაარკვიეთ, მართალია თუ არა და რატომ: 

 „წითელ წიგნში“ არაა შეტანილი ის სახეობანი, რომლებიც უკვე გადაშენებულია. 

6. ზოგი ნაკლებად ცნობილი სიტყვა ტექსტშივეა განმარტებული. მათ მნიშვნელობას მივხვდებით, თუ 

ტექსტს ყურადღებით წავიკითხავთ. შემდეგთაგან რომელი არაა ასეთი სიტყვა? ანუ რომლის 

მნიშვნელობას ვერ მივხვდებით ტექსტის წაკითხვის დროს? 

ა) გადაშენება;       ბ) სახეობა;       გ) მღრღნელი;       დ) მიზეზი. 

7. ტექსტიდან ამოირჩიეთ 3 ან 4 ცხოველი და მოიგონეთ საინტერესო ამბავი მათ შესახებ.  
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IV. მხატვრები და მხაზველები 

1. ცხოველთა სულ რამდენი სახეობაა საქართველოს „წითელ წიგნში“? 

2. გაარკვიეთ, მართალია თუ არა და რატომ: 

საქართველოს „წითელ წიგნში“ ყველაზე მეტია ძუძუმწოვართა სახეობანი. 

3. წაიკითხეთ წინადადება და გამუქებულ სიტყვას შეურჩიეთ მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვები:  

გარეულ ცხოველებს, გ ა ნ ს ა კ უ თ რ ე ბ ი თ  კი ძუძუმწოვარ ცხოველებს, ძალიან 

გაუჭირდათ.  

ა) უნებართვო მიზეზით;      ბ) ყველაზე მეტად;      გ) მათ შორის;      ე) და აგრეთვე; 

4. შეიძლება თუ არა, რომ დიდი მურა დათვი 265 კგ-ს იწონიდეს? რატომ? 

5. ტექსტის რიცხვითი მონაცემების გამოყენებით შეადგინეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება რიცხვების შედარება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

6. მოძებნეთ ტექსტის მე-2 აბზაცის მე-2 წინადადების მე-4 სიტყვის მე-4 თანხმოვანი.  

7. დახატეთ ორი გარეული ცხოველი, რომლებიც ტექსტშია ნახსენები. ერთ-ერთი მათგანი დახატეთ 

ჩვეულებრივად, შეძლებისდაგვარად ლამაზად, მეორე კი დახატეთ სასაცილოდ, რისთვისაც გამოიყენეთ 

ნაკვთები (წრეები, სამკუთხედები, მართკუთხედები და სხვა). ცხოველის ნახატი ნაკვთებით ააწყვეთ. 

ნახატებს მიუწერეთ ცხოველის სახელი. 

მასწავლებელი სულ ჯგუფებთანაა და საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ. იმასაც ცდილობს, რომ 

მოსწავლეებს ზედმეტი დრო არ დაეხარჯოთ. ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ დაფასთან 

გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევარს და ჩატარდება საერთო საკლასო განხილვა. თითო ამოცანას 

თითო მოსწავლე წარადგენს (არც ლიდერობა და არც ლამაზი პრეზენტაცია ამჯერად არაა საჭირო). 

ცხადია, ყველა ამოცანის ტექსტი თვითონ მოსწავლემ უნდა წაიკითხოს ხმამაღლა. 

            

10) „წაკითხვის შემდეგ“ - მონაცემთა დაჯგუფება: მეორე ჯგუფური მუშაობა სასწავლო პროფილისა და 

ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საერთო საკლასო განხილვა  

(მათემატიკის + ქართული ენის გაკვეთილი, დრო: 30 წუთი)    

იმავე ჯგუფებს ეძლევა ახალი დავალება. 
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1. ტექსტში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 4 ჯგუფად მათ სახელში მარცვლების რაოდენობის 

მიხედვით. მოიფიქრეთ დაჯგუფების წესი. 

თვითეულ ჯგუფს დაუმატეთ კიდევ ერთი, სხვა ცხოველი, რომელიც ტექსტში არაა ნახსენები.  

შეადგინეთ ოთხსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

2. ტექსტში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ ოთხ ჯგუფად:  

I. დადის ან დახტის (მიწა);    II. დახოხავს (მიწა);    III. დაფრინავს (ჰაერი);   IV. დაცურავს (წყალი). 

თვითეულ ჯგუფს დაუმატეთ კიდევ ერთი, სხვა ცხოველი, რომელიც ტექსტში არაა ნახსენები.  

შეადგინეთ ოთხსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

3. ტექსტში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 3 ჯგუფად:  

I. რომელთა სახელი იწყება ხმოვნით;    

II. რომელთა სახელი იწყება თანხმოვნით ანბანის პირველი 20 ასოდან; 

III. რომელთა სახელი იწყება სხვა თანხმოვნით. 

თვითეულ ჯგუფს დაუმატეთ კიდევ ერთი, სხვა ცხოველი, რომელიც ტექსტში არაა ნახსენები.  

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

4. ტექსტში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 3 ჯგუფად თქვენი გემოვნებით:          

I. ლამაზები;       II. უშნოები;       III. საშუალოები (არც ლამაზი და არც უშნო). 

თვითეულ ჯგუფს დაუმატეთ კიდევ ერთი, სხვა ცხოველი, რომელიც ტექსტში არაა ნახსენები.  

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ დაფასთან გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევრებს და 

ჩატარდება საერთოვსაკლასო განხილვა. თითო ამოცანას თითო მოსწავლე წარადგენს, ხოლო თუ  ეს 30-35 

წუთი არ იქნება საკმარისი, მაშინ მომდევნო გაკვეთილის დრო გახდება საჭირო. 

მერე ჩატარდება მცირე რეფლექსია: - აბა ვინ იტყვის, დღეს ახალი რა ვისწავლეთ?   

შემდეგ მასწავლებელიც დაამატებს: - მეც ვიტყვი, რა იყო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო. დღეს ჩვენ 

ცხოველები დავაჯგუფეთ. მოსწავლეთა ყველა გუნდს ცხოველების ერთიდაიგივე სია ჰქონდა, მაგრამ 

ყველა გუნდმა სხვადასხვანაირად დააჯგუფა და ცხოველების სულ სხვადასხვა ჯგუფები მიიღო. აბა, 
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თვითეული გუნდიდან თითო მოსწავლემ გვითხრას, თუ რისი მიხედვით დააჯგუფეს ცხოველები! 

მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ მოსაზრებებს. შემდეგ დასრულდება რეფლექსია: 

- რამ დაგაინტერესა ყველაზე მეტად? რა გააკეთე ყველაზე ადვილად? რა გაგიჭირდა? კმაყოფილი ხარ 

შენი მუშაობით? რით არა ხარ კმაყოფილი? 

 ბოლოს მასწავლებელი ატარებს მოკლე განმავითარებელ შეფასებას - გამოკვეთს, თუ კონკრეტულად რა 

გააკეთა კარგად თვითეულმა მოსწავლემ (ჯგუფმა). 

 

11.  „წაკითხვის შემდეგ“ დამატებითი ამოცანები  

მათთვის, ვინც ადრე დაამთავრებს ჯგუფური დავალების შესრულებას; აქვეა ამოცანები მომდევნო 

საშინაო დავალებისთვის  

1. რამდენი წინადადებაა ტექსტის მე-2 აბზაცში?   

2. ტექსტის მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების მერამდენე სიტყვაა „წავი“?  

3. აარჩიეთ ის შეკითხვა, რომელზე საპასუხოდაც საკმარისია ტექსტში მოცემული ინფორმაცია და 

უპასუხეთ მას:  

ა) მცენარეთა სულ რამდენი სახეობაა საქართველოს „წითელ წიგნში“? 

ბ) სულ რამდენი ცხოველია საქართველოს „წითელ წიგნში“? 

გ) ცხოველთა სულ რამდენი სახეობაა მთელი მსოფლიოს „წითელ წიგნში“? 

დ) ცხოველთა სულ რამდენი სახეობაა საქართველოს „წითელ წიგნში“? 

4. წინარე ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს მოსწავლეს  რომელი შეიძლება ეგონოს 

მართებული პასუხი? როგორ მიახვედრებდით, როგორ აუხსნიდით მას ამ შეცდომას? 

5. მოძებნეთ ტექსტის პირველი აბზაცის ბოლო წინადადების მე-4 და მე-5 სიტყვები.   

შეადგინეთ 8-სიტყვიანი წინადადება ამ სიტყვების  გამოყენებით. 

6. ქვემოთ მოცემულია ტექსტის გეგმა არეულად. დაალაგეთ ნომრები მართებული თანმიმდევრობით:  

1) „წითელი წიგნი“. 

2) ძუძუმწოვრების სახეობათა გადაშენება. 

3) ბუნების დაცვის მოწოდება. 
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4) გარეულ ცხოველთა გასაჭირის მიზეზები. 

5) საქართველოს „წითელი წიგნის“ ძუძუმწოვრები. 

6) საქართველოს „წითელი წიგნის“ სხვა ცხოველები. 

7) კანონდარღვევით ნადირობა. 

 ახლა ჩაამატეთ კიდევ ერთი, ახალი ნომერი ისე, რომ ტექსტის შინაარსი უკეთესად გადმოიცეს. 

აარჩიეთ ამათგან: 

ა) დავიცვათ ბუნება.      

ბ)  საქართველოს „წითელი წიგნის“ ფრინველები. 

გ) „უწესო მონადირეთა“ დასჯა. 

დ) „წითელი წიგნის“ მცენარეები. 

7. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა ის რიცხვი, რომელიც ცხოველების სახეობათა რაოდენობას გვიჩვენებს. ეს 

რიცხვები და მათ შესაბამის სახეობათა სახელწოდებები დაალაგეთ რიცხვების კლების მიხედვით. 

8. აღწერეთ ბრაკონიერობის მაგალითები. 

9. ტექსტიდან ამოწერეთ სამ-სამი:  ბალახისმჭამელი ცხოველი;  მტაცებელი ცხოველი;  რქოსანი ცხოველი. 

10.  გარეული ცხოველებისთვის ძალიან მავნებელია რამდენიმე რამ. რომელია მათთვის ყველაზე უარესი?

 ა) ტყეების თვითნებური ჩეხა;     ბ) „უწესო“ ნადირობა; 

გ) ბუნების გაჭუჭყიანება ქარხნების მიერ;      დ) ნაგვის დაყრა. 

 

12. „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი თვითშეფასება; მასწავლებლის მიერ 

შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

 

13. ტექსტის მომდევნო საშინაო დავალების გარჩევა;  მასწავლებლისეული უკუკავშირები „გასასვლელ 

ბარათებზე“ (ბუნებისმცოდნეობის, მათემატიკის ან ქართული ენის  მომდევნო გაკვეთილებზე, დრო: 5 

წუთი). 
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„გასასვლელ ბარათების“ პასუხები მასწავლებელს წინასწარ დახარისხებული და შეჯერებული უნდა 

ჰქონდეს, უკუკავშირები მიაწოდოს ბარათის თვითეულ საკითხზე შეჯერებულად (და რა სათითაოდ 

ყოველი ბარათის მიხედვით) და, საჭიროებისას, დაურთოს მოკლე ინდივიდუალური კომენტარები. 

 

14. კიდევ ერთი დამატებითი დავალება მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე. 

ინტერნეტში ან წიგნებში მოიძიეთ, თუ დაახლოებით რას იწონის ტექსტში ნახსენები თვითეული 

ძუძუმწოვარი. შედეგები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით, რომელშიც ცხოველების სახელები მათი წონის 

კლების თანმიმდევრობით იქნება დალაგებული. 

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

23 

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. 

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 
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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. 

 

 


