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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 
 

შემდგენელი: ნათია მანია 

საგანი: ქართული, როგორც მეორე ენა კლასი: IV-VI;  დონე: 4 

თემა: წყლის სამყაროში  დრო: 90 წთ.  

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

მოსწავლეები: 

• შეძლებენ განასხვაონ სიტყვა „ვარსკვლავი“-ს ორი მნიშვნელობა; 

• შეძლებენ გაიხსენონ და ჩამოთვალონ მათთვის ნაცნობი წყლის ცხოველები, რომელთა სახელებიც 

იციან ქართულად;  

• შეძლებენ დაასახელონ მათთვის ნაცნობი წყლის ცხოველების სხეულის ნაწილები: „თავი“, „ყურები“, 

„თვალები“, „ფარფლები“ და ა.შ.;  

• შეძლებენ გაიგონ მნიშვნელობა სიტყვებისა: „სხივი“, „დაკარგა“, „ამოუვა“, კუჭი“, „ეკლიანი“, 

„გამოიტანოს“, „მტაცებელი“, „წყალმცენარე“, „არსებობს“;  

• შეძლებენ დამოუკიდებლად წაიკითხონ და გაიგონ შემეცნებითი ტექსტი „ზღვის ვარსკვლავი“;  

• შეძლებენ შეავსონ ტესტი და უპასუხონ შეკითხვებს წაკითხული ტექსტის მიხედვით;  

• მასწავლებლის დახმარებით შეძლებენ შეავსონ ასოციოგრამები: „ვარსკვლავი“ და „ზღვის 

ვარსკვლავი“.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქ.მ. IV. 1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება. 

ქ.მ. IV. 9. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების წაკითხვა და 

გაგება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 ამოიცნობს ილუსტრაციების ქვეშ მოცემული წარწერების შინაარსს; 

 ეძებს და პოულობს, ტექსტის რომელ ნაწილს უკავშირდება ილუსტრაცია, მისი წარწერა; 

 ამოიცნობს ტექსტის ცალკეული ნაწილის თემას, შინაარსს; 

 ტექსტში ეძებს და პოულობს კონკრეტულ ინფორმაციას მარტივი საკითხავი ამოცანების 

შესასრულებლად (მაგ., იპოვე, სწორია თუ არა ესა თუ ის მოცემული ინფორმაცია; შემოხაზე სწორი 

პასუხი; მოძებნე მსგავსება/განსხვავება და სხვა).  
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მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან (ფორუმი). 

 მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში. 

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად. 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები:  

 უცხო სიტყვების განმარტება ილუსტრაციებით, კონტექსტითა და მიმიკა-ჟესტიკულაციით;   

 ჩუმი კითხვა; 

 ტესტის შევსება;  

 კითხვებზე პასუხი;  

 გამოტოვებული სიტყვების ჩაწერა წინადადებებში;  

 ასოციოგრამის შევსება.  

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

 ცხოველების, მცენარეებისა და მნათობების რამდენიმე ამობეჭდილი ან დახატული და ამოჭრილი 

ილუსტრაცია 

 წიგნი „ზღვის ვარსკვლავი“ ან ამ წიგნის ამობეჭდილი ვერსია 

(http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/done/zgvis_varskvlavi.pdf);  

 ამობეჭდილი ტესტები;  

 დაფა, ცარცი ან დაფა, მარკერი;  

 ფლიფჩარტი, მარკერი.  

გაკვეთილის მსვლელობა კითხვის სამფაზიანი მოდელის მიხედვით   

I  ფაზა   

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს ფლიპჩარტზე დახაზულ ცხრილს „ცხოველები, მცენარეები, მნათობები“, 

განმარტავს სათაურს და ცხრილში ანაწილებს მოსწავლეებისთვის ნაცნობ სიტყვებს (3-3 სიტყვა), 

მაგალითად: 

ცხოველები მცენარეები მნათობები 

ძაღლი 

ქათამი 

დელფინი 

კაქტუსი 

ვაშლი 

ვარდი 

მზე 

მთვარე 

ვარსკვლავი 

 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/done/zgvis_varskvlavi.pdf
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ამის შემდეგ სვამს შეკითხვებს, რათა გაარკვიოს, ესმით თუ არა მოსწავლეებს ცხრილისა და ცხრილში 

ჩაწერილი სიტყვების მნიშვნელობა:  

„რა არის ძაღლი?“ (ძაღლი ცხოველია.) „რომელია აქ წყლის ცხოველი?“ (დელფინი.) „კიდევ რომელი წყლის 

ცხოველები იცით?“ ბავშვები პასუხობენ და მასწავლებელი წერს ცხოველების გრაფაში. შემდეგ თავად 

ამატებს წყლის ცხოველთა იმ დასახელებებს, რომლებიც უნდა შეხვდეთ ტექსტში: მიდია, მოლუსკი, 

მარჯანი... 

მასწავლებელი აგრძელებს შეკითხვების დასმას: 

„რა არის კაქტუსი?“ (მცენარე.) „წყლის მცენარეები თუ იცით?“ (კი. არა.) „მცენარეები წყალშიც არიან. წყლის 

მცენარეს ჰქვია წყალმცენარე.“ მასწავლებელი წერს სიტყვას „წყალმცენარე“ მცენარეების გრაფაში. 

„რა არის მზე? ვარსკვლავი?“ (მნათობი.)  

„ამოარჩიეთ ილუსტრაციებიდან საჭირო ნახატები და მიაკარით სიტყვების გვერდით.“ ბავშვები იღებენ 

ნახატებს და წებოვანი ლენტით აკრავენ დახატულ მზეს სიტყვის „მზე“ გვერდით, ვარსკვლავს — სიტყვასთან 

„ვარსკვლავი“ და ასე შემდეგ.  

„სად არის ვარსკვლავები?“ „იცით ისეთი ვარსკვლავი, რომელიც მნათობი არ არის (ცაზე არ არის)?“ „იცით 

ისეთი ვარსკვლავი, რომელიც ცხოველია? სად ცხოვრობს ის?“ 

თუ მოსწავლეები ვერ დაასახელებენ, მაშინ მასწავლებელი ასახელებს ზღვის ვარსკვლავს და წერს 

ცხოველების გრაფაში. რომელიმე მოსწავლე იღებს ზღვის ვარსკვლავის დარჩენილ ილუსტრაციას და აკრავს 

ცხრილში. 

შემდეგ მასწავლებელი  კითხვებს უსვამს მოსწავლეებს ცხრილში განაწილებული სიტყვების შესახებ 

(გვერდით მიკრულია ილუსტრაციები). მაგალითად: 

„რა აქვს დელფინს?“ (თავი, თვალები, ფარფლები...) „რა აქვს კაქტუსს? ვარდს?“ (ეკლები.) „როგორია კაქტუსი? 

ვარდი?“ (ეკლიანია.) „რა აქვს მზეს?“ (სხივები.) „რა აქვს ვარსკვლავს?“ (სხივები.) „რას აკეთებენ მნათობები?“ 

(ანათებენ.) „ზღვის ვარსკლავი ანათებს?“ (არა.) „სხივები აქვს?“ (კი.) „კიდევ რა აქვს ზღვის ვარსკვლავს? 

როგორია ის?“ (მოსწავლეები ვერ პასუხობენ.)  

შეკითხვებზე პასუხის მიზანია, მოსწავლეებს გაუღვიძოს ინტერესი, მოამზადოს ისინი ტექსტის 

წასაკითხავად, გაახსენოს უკვე ნასწავლი და გააცნოს ახალი ლექსიკა (ეკლიანი, სხივი, ანათებენ...).  

შემდეგ მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ტექსტს „ზღვის ვარსკვლავი“ და ეუბნება, რომ ყველა დანარჩენ 

კითხვაზე პასუხი მათ ამ ტექსტში უნდა იპოვონ.  
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II ფაზა  

მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, ჩუმად წაიკითხონ ტექსტი და შეავსონ ტესტი. თუ საჭიროება 

მოითხოვს და მოსწავლეები არ არიან მიჩვეულნი ასეთი ტიპის დავალებების დამოუკიდებლად შესრულებას, 

მასწავლებელი აკეთებს მოდელირებას და ხმამაღალი ფიქრის მეთოდით ასრულებს სავარჯიშოების პირველ 

(ა) დავალებებს.  

მასწავლებელი ასევე სთხოვს მოსწავლეებს, რომ გზადაგზა შეხვედრილი გაუგებარი სიტყვები მოინიშნონ და 

მოგვიანებით ჰკითხონ მასწავლებელს.  

მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს და ავსებენ ტესტს:  

 

1. რომელ გვერდზეა პასუხი ამ შეკითხვაზე (მიუწერე შეკითხვას გვერდის  ნომერი): 

ა) რა ფორმა აქვს ზღვის ვარსკვლავს? — (2)  

ბ) რამდენი სხივი აქვს ზღვის ვარსკვლავს? _  

გ) რას ჭამს ზღვის ვარსკვლავი? _  

დ) რამდენი ფერისაა ზღვის ვარსკვლავი? _  

 

2. + - ით მონიშნე სწორი წინადადებები:  

ა) ვარსკვლავები არის ცაში, ზღვაში და ოკეანეში.   + 

ბ) ზღვის ვარსკვლავები ანათებენ.  

გ) არიან ძალიან დიდი და ძალიან პატარა ზღვის ვარსკვლავები.  

დ) ზღვის ვარსკვლავები ეკლიანები არიან.  

ე) ყველა ზღვის ვარსკვლავი მტაცებელია.  

ვ) არ არსებობს წითელი ზღვის ვარსკვლავი.  

ზ) არ არსებობს 100 წლის ზღვის ვარსკვლავი.  

 

3. შემოხაზე სწორი პასუხი: 

ა) რა არის ზღვის ვარსკვლავი? 

1. მცენარე 

2. ცხოველი 

3. მნათობი  
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 ბ) რამხელაა ყველაზე პატარა ზღვის ვარსკვლავი? 

1. 1 სანტიმეტრი 

2. 20 სანტიმეტრი 

3. 1 მეტრი  

 გ) რამდენი კუჭი აქვს ზღვის ვარსკვლავს? 

1. ერთი 

2. ორი 

3. სამი 

 

4. დაასრულე წინადადებები: 

ა) თუ ზღვის ვარსკვლავმა სხივი დაკარგა, ახალი   _______________    _______________ . 

ბ) ზღვის ვარსკვლავები ჭამენ მიდიებს, მოლუსკებს, მარჯნის რიფებსა და   _______________ . 

გ) ზღვის ვარსკვლავი ცოცხლობს   _____________    _____________ . 

 

ტესტის შესრულების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, წყვილებში გადაამოწმონ ნაწერები და 

იმსჯელონ განსხვავებულ პასუხებზე. შემდეგ ტესტის პასუხებს კიდევ ერთხელ გადაამოწმებენ — 

მოსწავლეები რიგრიგობით ხმამაღლა კითხულობენ დავალებებსა და შესაბამის ციტატებს წიგნში. 

დანარჩენები უსმენენ და ასწორებენ დაშვებულ შეცდომებს.  

პასუხების შეჯერებისა და შეცდომების გასწორების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, წაიკითხონ 

მონიშნული უცხო სიტყვები და გაუგებარი ადგილები. მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები 

ცდილობენ, კონტექსტის საფუძველზე მიხვდნენ სიტყვის მნიშვნელობას. თუ ამას ვერ ახერხებს ვერც ერთი 

მოსწავლე, მაშინ მასწავლებელი მიმიკის, ჟესტიკულაციის, ილუსტრაციებისა და სხვა ხერხების დახმარებით 

უხსნის მათ ახალი სიტყვების მნიშვნელობას. 

მასწავლებელს წინასწარ აქვს ჩამოწერილი მისი კლასისთვის სავარაუდო უცნობი სიტყვების მცირე სია და 

ნაფიქრი აქვს, თუ როგორ უნდა აუხსნას ეს სიტყვები კლასს.  

სიტყვების კონტექსტის მეშვეობით განმარტების მცდელობისას მოსწავლეები კიდევ ერთხელ უბრუნდებიან 

ტექსტს.  
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III ფაზა  

მასწავლებელი დაფაზე ხაზავს ორ ასოციოგრამას, უსვამს მოსწავლეებს შეკითხვებს ტექსტის გარშემო და 

ავსებს ასოციოგრამებს ამ შეკითხვების საშუალებით: 

                                                                                                                 

 

 

                                                                                 

                                                                                      

 

 

მაგალითად, ეკითხება მოსწავლეებს:  

სადაა ვარსკვლავები? და პასუხს („ცაზეა“) მიაწერს პირველ ასოციოგრამას.  

სხვა მსგასვი შეკითხვები შეიძლება იყოს: რა არის ზღვის ვარსკვლავი? სად ცხოვრობენ ზღვის 

ვარსკვლავები? რას ჭამენ? და ასე შემდეგ...  

ამ შეკითხვების მეშვეობით მასწავლებელი ცდილობს, გაახსენოს მოსწავლეებს ტექსტში ამოკითხული 

ძირითადი ინფორმაცია და თვალსაჩინო გახადოს იგი ასოციოგრამის მეშვეობით.  

 

ასოციოგრამების შევსების შემდეგ მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: რა აქვთ საერთო ზღვისა და ცის 

ვარსკვლავებს? რა არის განსხვავება? რატომ ჰქვია ორივეს „ვარსკვლავი“?  

 

 

 

საშინაო დავალება: 

1. უპასუხეთ შეკითხვას: 

რა ფერისაა ზღვის ვარსკვლავი?  

____________________ ,   ____________________ ,   ____________________ ,   ____________________ ,  

____________________ ,   ____________________ ,  და   ___________________ . 

 

 

 

 

ვარსკვლავი ზღვის ვარსკვლავი 

ცაზეა 

ზღვაშია 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd)  

7 

2. დახატეთ ზღვის ვარსკვლავები. გამოიყენეთ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ფერი: 
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შეფასება  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას და საკუთარ სამუშაო რვეულში აკეთებს სპეციალურ 

ჩანაწერებს. ეს შეიძლება იყოს:    

 სწრაფი, მიმდინარე ჩანაწერები იმ მოსწავლეთა მუშაობის ასპექტებზე, რომლებიც: ა) ძნელად ან 

საერთოდ ვერ ართმევენ თავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.   

 მოსწავლეთა მუშაობის მონიტორინგის სქემა. გაკვეთილის მსვლელობისას ან დასრულების შემდეგ 

ცხრილის უჯრებში მასწავლებელი ჩაწერს დაკვირვების შედეგებს ერთი-ორი სიტყვით ან 

სპეციალური სიმბოლოებით (მაგ.:   /  /   - კარგი, საუკეთესო;   ± /  /  - საშუალო, 

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

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).   

 

მოსწავლე  

მონაწილეობა 

პირველი ფაზის 

ინტერაქციაში  

(შეკითხვ. პასუხი)  

ტესტის შევსება და 

შედეგების 

შეჯერება-

შესწორება 

უცხო სიტყვების 

განმარტება 

კონტექსტის 

მიხედვით 

ასოციოგრამის 

შევსება   

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

         

         

         

         

         

 

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას ასევე ტესტების შესრულებისას (ინდივიდუალური 

სამუშაო) და აფასებს ნამუშევრებს სწორი პასუხების პროცენტული რაოდენობის მიხედვით.  

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს დაკვირვების შედეგები მოსწავლეებისთვის უკუკავშირის 

მიწოდების, დიფერენცირებული აქტივობების დაგეგმვისა და მიზნობრივი დახმარების უზრუნველყოფის 

დროს. 
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დანართი  

 

 

 

 

ზღვის ვარსკვლავი 

 

ნათია მანია  

 

ვარსკვლავები ცაზეა. ვარსკვლავები ზღვაშიცაა. ზღვის ვარსკვლავი ცხოველია.  

ზღვის ვარსკვლავები ზღვასა და ოკეანეში ცხოვრობენ. ისინი ცის ვარსკვლავებივით არ 

ანათებენ, მაგრამ ვარსკვლავის ფორმა აქვთ. 

ზოგ ზღვის ვარსკვლავს ხუთი სხივი აქვს, ზოგს -- უფრო მეტი.  

ზოგი ზღვის ვარსკვლავი პატარაა, ერთი სანტიმეტრი. ზოგი კი დიდია -- ერთი მეტრი.  

თუ ზღვის ვარსკვლავმა სხივი დაკარგა, ახალი სხივი ამოუვა.  

ვარსკვლავებს ეკლიანი კანი და ორი კუჭი აქვთ. ზღვის ვარსკვლავს შეუძლია, ერთი 

კუჭი გარეთ გამოიტანოს და ისე შეჭამოს საჭმელი.  

ზოგი ზღვის ვარსკვლავი მტაცებელია. მტაცებელი ზღვის ვარსკვლავი ჭამს მიდიებს, 

მოლუსკებს, მარჯნის რიფებს.  

ზოგი ზღვის ვარსკვლავი არ არის მტაცებელი. ის ჭამს წყალმცენარეებს. 

არსებობს სხვადასხვა ფერის ზღვის ვარსკვლავი: მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, იისფერი, 

წითელი, ყვითელი, სტაფილოსფერი და ჭრელი.  

ზღვის ვარსკვლავი ოც წელს ცოცხლობს.  

 

 

 


