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გაკვეთილის გეგმა  

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული. რეალიზებულია პასუხისმგებლობის ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაცემით 

სწავლების უნივერსალური საფეხურები: წარდგენა, მოდელირება, მოსწავლეთა ჩართვა, მართული 

პრაქტიკა, დამოუკიდებელი მუშაობა, რეფლექსია. რასაკვირველია, გაკვეთილის ჩატარება შეიძლება 

ავტორის მოწვევის გარეშეც, თუმცა ავტორთან გასაუბრება შესაძლებელია ტელეფონის ან ინტერნეტის 

გამოყენებით. მართალია, ამ გაკვეთილის გეგმა კონკრეტული ავტორის ტექსტზეა აგებული, მასში 

აღწერილი სტრატეგიისა („ჰკითხე ავტორს“/“შეხვედრა ავტორთან“) და შესაბამისი აქტივობების გამოყენება 

შესაძლებელია როგორც რეალური, ისე ისტორიული ავტორების სხვადასხვა შინაარსისა და თემატიკის 

ტექსტზე.   

შემდგენელი: მაია მელუავა, გელუკა ბუიღლიშვილი, პაატა პაპავა, თათა ჭანტურია  

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი: V-VI     

თემა: „როგორ   იხსნა  ჯოვანინომ   თავისი   

ქვეყანა“  

დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი) 

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

• მოსწავლეები წაიკითხავენ და გაიაზრებენ უცნობ საავტორო ზღაპარს;  

• მოსწავლეები გაეცნობიან და მოსინჯავენ კითხვის სტრატეგიას „ჰკითხე ავტორს“, მოიფიქრებენ და 

დაწერენ შეკითხვებსა და სავარაუდო პასუხებს;  

• გააკეთებენ რეფლექსიას ათვისებულ მეთოდზე/სტრატეგიაზე.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. V. 2. მოსწავლეს შეუძლია ჯგუფური და ინდივიდუალური საკომუნიკაციო ამოცანების განხორციელება.  

ქართ. V. 6. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის საწყისი უნარ-ჩვევები.  

ქართ. V. 8. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და ადეკვატურად გაგება-

გაანალიზება.  

ქართ. V. 12. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ტექსტის უკეთ გააზრების მიზნით.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

o მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

o მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში;  

o მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში (ოთხი ჰეტეროგენული ჯგუფი).  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o „ჰკითხე ავტორს“  

o ინტერვიუ პერსონაჟთან  

o ტექსტის ილუსტრირება  

http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-v-12/155
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o 3-2-1: 3 მონაკვეთი, რომლებიც მომეწონა. 2 დამატებითი შეკითხვა ავტორს. 1 საინტერესო თემა, 

რომელზეც ავტორთან ვიმსჯელებდი.  

o მკითხველთა თეატრი  

o ხელაუღებლად წერა  

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

o გელუკა ბუიღლიშვილის ტექსტი „როგორ იხსნა ჯოვანინომ თავისი ქვეყანა“ (იხ. დანართი).  

o ფერადი ფანქრები/ფლომასტერები.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

ინტერვიუ კლასთან  

მასწავლებელი სვამს ფრონტალურ შეკითხვებს ზღაპრის რაობის, საყვარელი ზღაპრებისა და მათი 

პერსონაჟების შესახებ. შემდეგ საუბრობს ზღაპრის ტიპების შესახებ (ლიტერატურული, ხალხური და სხვ.) 

და ეუბნება მოსწავლეებს, რომ დღეს ისინი განიხილავენ საავტორო ლიტერატურულ ზღაპარს.   

 

სტრატეგიის „ჰკითხე ავტორს“ წარდგენა და გავარჯიშება  

მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს, რომ კარგი მკითხველები ფიქრობენ შეკითხვებზე, რომლებსაც ავტორს 

დაუსვამდნენ. ამ გაკვეთილზე მოსწავლეები ისწავლიან, თუ როგორ დაუსვან შეკითხვები ტექსტის ავტორს.  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, შეარჩიონ ერთი საყვარელი ზღაპარი და მოიფიქრონ შეკითხვა, 

რომელსაც ავტორს დაუსვამდნენ, თუკი ის ახლა შემოვიდოდა საკლასო ოთახში. რამდენიმე მსურველი 

კლასს გაუზიარებს თავის შეკითხვას. მასწავლებელი დაფაზე წერს სტრატეგიის სახელწოდებას: „ჰკითხე 

ავტორს“ და ქვეშ მიაწერს მათ შეკითხვებს.  

მასწავლებელი თავისი საყვარელი ზღაპრის მაგალითზე ხმამაღლა ფიქრით უჩვენებს მოსწავლეებს, თუ 

როგორ მოიფიქრებს ხოლმე შეკითხვებს ზღაპრის მთავარი აზრის, პერსონაჟების ან ავტორის მიერ 

გამოყენებული მხატვრული ხერხების შესახებ.  

მაგალითი: ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ზღაპარია ოსკარ უაილდის „ბედნიერი უფლისწული“1. ავტორთან ამ 

ნაწარმოების შესახებ საუბრის საშუალება რომ მომცემოდა, ამ შეკითხვებს დავუსვამდი:  

• „რატომ შეარჩიეთ პერსონაჟად ქანდაკება და არა ცოცხალი ადამიანი?“ 

• „როგორ ........... ?“  

• „რატომ ............ ?“  

ბოლოს მასწავლებელი დაფაზე დაწერს შეკითხვის ფორმულირების რამდენიმე შაბლონს: „რატომ 

გადაწყვიტეთ ............... ?“ „როგორ მოიფიქრეთ ................. ?“ „რა იგულისხმეთ ....................?“ 

                                                           
1 მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა დაასახელოს ისეთი ზღაპარი, რომელსაც მოსწავლეები 

იცნობენ. ამავდროულად, სასურველია მოერიდოს ისეთ ზღაპრებს, რომლებიც უკვე ბევრჯერ არის 

განხილული.  
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მასწავლებელი ააქტიურებს მოსწავლეებს და სთხოვს მოიფიქრონ და დაასახელონ ერთ-ერთი ზღაპარი 

(სახელმძღვანელოდან ან საკლასო/სკოლის ბიბლიოთეკიდან). მოსწავლეებმა წყვილებში უნდა მოიფიქრონ 

და დაწერონ ავტორისათვის დასასმელი ერთი შეკითხვა, რომელიც დაიწყება ასე: „რატომ გადაწყვიტეთ 

.................... ?" გარდა ამისა, მათ უნდა მოიფიქრონ და დაწერონ ავტორის სავარაუდო პასუხიც. 

მოსწავლეთა წყვილები კლასს უზიარებენ საკუთარ ვარიანტებს. მასწავლებელი აძლევს უკუკავშირს 

შეკითხვის შინაარსისა და ფორმულირების შესახებ.  

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ შესაძლებელია ავტორისათვის შეკითხვების დასმა როგორც 

კითხვის დაწყებამდე, ისე კითხვის დროს და წაკითხვის შემდეგ.  

[მასწავლებელი] წაკითხვამდე მე მიჩნდება შეკითხვები იმის შესახებ, თუ რატომ შეარჩია ავტორმა ეს 
სათაური. რამდენიმე აბზაცის წაკითხვის შემდეგ, ალბათ, დავსვამდი ასეთ შეკითხვას: ....................... ? 
წაკითხვის შემდეგ დავსვამდი ასეთ შეკითხვას: ............................... ? 

ამის შემდეგ მოსწავლეები ინდივიდუალურად წერენ შეკითხვებს. დიფერენცირებული სწავლებისათვის 

შესაძლებელია ზოგიერთი მოსწავლისათვის შეკითხვების შაბლონების მიწოდებაც, მაგალითად: რატომ 

გადაწყვიტეთ, რომ .......................... ? რატომ გააკეთებინეთ მთავარ პერსონაჟს .............................. ?  

რას ნიშნავს .................. ? 

 

წასაკითხი ნაწარმოების წარდგენა და გამოწვევა  

მასწავლებელი წარუდგენს მოსწავლეებს იმ ზღაპარს, რომელსაც გაკვეთილზე წაიკითხავენ. ესაა 

ახალგაზრდა მეზღაპრის, გელა ბუიღლიშვილის „როგორ იხსნა ჯოვანინომ თავისი ქვეყანა“. შემდეგ აწვდის 

მოსწავლეებს ინფორმაციას ავტორის შესახებ, ამცნობს, რომ დღეს ის კლასის სტუმარი იქნება და 

მოსწავლეების შეკითხვებს უპასუხებს. შესაბამისად, საჭიროა კარგი შეკითხვების მოფიქრება.  

შენიშვნა: სასურველია ზოგჯერ ავტორის როლი მასწავლებელმა ან რომელიმე მსურველმა მოსწავლემ 

შეასრულოს.  

მასწავლებელი ჰეტეროგენულ ჯგუფებში გაანაწილებს ბავშვებს და აცნობს ამ აქტივობის მიზანს: მათ უნდა 

მოიფიქრონ სააზროვნო შეკითხვები ზღაპართან დაკავშირებით როგორც კითხვის დაწყებამდე, ისე 

წაკითხვის შემდეგ. ჯგუფებში თითო მოსწავლეს მიენიჭება „ჩამწერის“ როლი.  

მასწავლებელი სთხოვს ჯგუფებს, რომ ჩამოწერონ ორ-ორი შეკითხვა, რომლებიც გაუჩნდათ ტექსტის 

წაკითხვამდე და გააცნონ ავტორსა და კლასს.2 ავტორი ჩაინიშნავს შეკითხვებს, რათა მოგვიანებით 

უპასუხოს. 

II ფაზა - კითხვის დროს (ტექსტთან მუშაობა) 

ინტერაქტიული მართული პრაქტიკა  

ავტორი ტექსტს უკითხავს მოსწავლეებს. ამის შემდეგ მასწავლებელი შეახსენებს ბავშვებს, რომ შეკითხვების 

მოსამზადებლად მკითხველები უნდა ჩაუღრმავდნენ ტექსტის შინაარსსა და დეტალებს. ამიტომ 

მოსწავლეები კიდევ ერთხელ მუშაობენ ტექსტთან ჯგუფებში, შემდეგ განიხილავენ წაკითხულ ტექსტს და 

აყალიბებენ შეკითხვებს. „ჩამწერი“ ინიშნავს ჯგუფში დასმულ შეკითხვებს, შემდეგ გამართავს და საბოლოო 

სახეს აძლევს მათ.  

ორ-ორი ჯგუფი ერთმანეთს გადასცემს თავის შეკითხვების ფურცელს. ჯგუფებს ეძლევათ დავალება: 

შეარჩიეთ გვერდითა ჯგუფის ფურცლიდან ერთი შეკითხვა და დაწერეთ სავარაუდო პასუხი (რომელსაც, 

                                                           
2 სასურველია ამ აქტივობის შესასრულებელი ინსტრუქციები თვალსაჩინოდ ეწეროს დაფაზე ან 

სამუშაო ბარათების სახით დაურიგდეს თითოეულ ჯგუფს.  
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თქვენი აზრით, ავტორი გასცემდა). „ჩამწერი“ მოსწავლეები უზიარებენ მთელ კლასს შერჩეულ შეკითხვას 

და ავტორის სავარაუდო პასუხს: „ჩვენმა პარალელურმა ჯგუფმა ავტორს დაუსვა ასეთი შეკითხვა 

....................... ? ჩვენი აზრით, ავტორი ასეთ პასუხს გასცემდა დასმულ შეკითხვაზე: .................................. ?3 

 

ინტერაქცია ავტორთან  

მოსწავლეები უსვამენ ავტორს შეკითხვებს. ავტორი პასუხობს და ცდილობს პოზიტიურად შეაფასოს 

დასმული შეკითხვები, ხაზი გაუსვას იმას, თუ რატომ მოეწონა შეკითხვა ან რატომ ჩათვალა ის 

მნიშვნელოვნად.  

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ  

მასწავლებელი ოთხ ჯგუფს უნაწილებს 

ტექსტის დასამუშავებელ დავალებებს:  

ჯგუფი 1. „კრიტიკოსები“ იმუშავებენ სქემით 

„3, 2, 1“: 

3 მონაკვეთი, რომლებიც მოგვეწონა.  

2 დამატებითი შეკითხვა ავტორს.  

1 საინტერესო თემა, რომელზეც ავტორთან 

ვიმსჯელებდი.  

ჯგუფი 2. „ჟურნალისტები“ დაგეგმავენ 

ინტერვიუს პერსონაჟთან ან მისწერენ წერილს 

ავტორს.  

ჯგუფი 3. „მხატვრები“ დახატავენ შერჩეულ 

ეპიზოდს ზღაპრიდან.  

ჯგუფი 4. „მსახიობები“ წარმოადგენენ ტექსტს 

„მკითხველთა თეატრის“ ტექნიკით.  

  

პრეზენტაცია  

ჯგუფები წარმოადგენენ ნამუშევრებს/შესრულებულ დავალებას.  

 

რეფლექსიური წერა  

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს ორწუთიან „ხელაუღებლად წერას“. შესაძლო ვარიანტები:  

• „შური“ 

• „ჯოვანინოს მიერ მოყოლილი ამბავი“ (პერსონაჟი ჯოვანინო თავად ყვება ამ ამბავს პირველ პირში) 

• „რატომ ვურჩევდი სხვებს ამ ზღაპრის წაკითხვას“ 

                                                           
3 შესაძლებელია აქტივობის ამ ნაწილის გამოტოვება და პირდაპირ ავტორთან ინტერაქციაზე 

გადასვლა.  
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• „რომელ ზღაპარს მაგონებს ეს ტექსტი და რატომ?“ 

გაკვეთილის შეჯამება და რეფლექსია მეთოდზე  

ვარიანტი 1. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, შეავსონ კითხვარი:  

- როგორ ვაფასებ ჩემს ჩართულობას?  

- რომელი შეკითხვა და რომელი პასუხი მომეწონა ყველაზე მეტად?  

- კიდევ რომელ წიგნებზე ვისურვებდი ავტორთან შეხვედრას?  

  

ვარიანტი 2. მასწავლებელი წარმართავს დისკუსიას  

- როგორ გვეხმარება ავტორისათვის შეკითხვების დასმა კითხვის პროცესში?  

- რომელია ავტორისადმი დასმული მნიშვნელოვანი შეკითხვები?  

- სასურველია ავტორთან შეხვედრა? რატომ?  

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, 

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

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 
შეკითხვების დასმა 

ტექსტთან მუშაობა 

(წაკითხვა და გაგება-

გააზრება)  

გუნდური მუშაობა 

დავალებაზე 
პრეზენტაცია 

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

         

         

         

         

         

 

ნამუშევრების (ბუკლეტისა და პლაკატების) პრეზენტაციებზე უკუკავშირის მიწოდებისას შესაძლებელია, 

დამატებითი რესურსის სახით ნამუშევრის პრეზენტაციისა და ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკების 

გამოყენება.  
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დანართი 

 

როგორ იხსნა ჯოვანინომ თავისი ქვეყანა 

იყო ერთი გაძვალტყავებული  ქვეყანა, რომელსაც ვერაგი და შურიანი მეფე 

მართავდა. სახის ფერის გამო მას ქვეშევრდომები პომიდორ I-ს ეძახდნენ. მეფე 

ღარიბებს არ ინდობდა და დიდ გადასახადს ახდევინებდა.  

ერთხელ მეფემ მოიწადინა, ამინდზეც გადასახადი დაეწესებინა. პირობა ასეთი 

იყო: თუ მზიანი დარი იქნებოდა, ხალხს გადასახადი უნდა გადაეხადა. თანაც ამ 

ქვეყანაში მწველი მზე იცოდა. ხალხი წელებზე ფეხს იდგამდა, რომ მეფის ბრძანება 

შეესრულებინა.  

იმ ქვეყანაში ერთი პატარა ბიჭიც ცხოვრობდა, სახელად ჯოვანინო. ერთ დღეს 

ჯოვანინო კასინოს მთებში იყო წასული ფიჩხის საძებნად. მუშაობაში შემოაღამდა. 

უკან მომავალი ბერიკაცს წამოეწია, რომელსაც ფიჩხის კონა აეკიდა და ძლივს 

მიათრევდა ფეხებს. ჯოვანინომ მაშინვე ძირს დადო თავისი კონა და მოხუცს მიმართა:  

- ბაბუ, მოგეხმარები, წაგაღებინებ ტვირთს.  

მოხუცს გაუხარდა და შვებით ამოისუნთქა. მალე მისი ქოხიც გამოჩნდა.  

- დამელოდე, ბიჭუნა! - უთხრა მოხუცმა ბიჭს, ქოხში შევიდა, ლამაზად 

მოხატული მარაო გამოიტანა და ჯოვანინოს გაუწოდა:  

- აი, ბიჭუნა, გამომართვი, ამის წყალობით შენ მუდამ ახალგაზრდა იქნები. 

რამდენჯერაც გაიქნევ, იმდენი წლით გაახალგაზრდავდები.  

ჯოვანინომ ჩამოართვა მარაო და თვალიერება დაუწყო. როცა მადლობის 

სათქმელად მიბრუნდა, აღარც მოხუცი იყო და აღარც ქოხი. 

ჯოვანინოს ჯადოსნური ნივთის ამბავმა პომიდორ I-ის ყურამდეც მიაღწია. 

მეფემ მარაოს ხელში ჩაგდება მოიწადინა და ვეზირებს ჯოვანინოს მოყვანა უბრძანა. 

ვეზირებმა, რასაკვირველია, მაშინვე შეასრულეს მეფის ბრძანება. მეფემ ჯოვანინოს 

მარაო მოსთხოვა. ბიჭი დათანხმდა, ოღონდ მეფეს ხალხისათვის გადასახადი უნდა 
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მოეხსნა. გახარებულმა მეფემ თავი სწრაფად დაუქნია, ჯოვანინოს მარაო ხელიდან 

გამოსტაცა და თავის ოთახში შეიკეტა.  

კარგა ხანს მეფის ოთახიდან ჩამიჩუმი არ ისმოდა. ჯოვანინო ლოდინით 

დაიღალა. ვეზირები დაბნეულები იდგნენ და აღარ იცოდნენ, რა ექნათ. 

ავისმომასწავებელი სიჩუმე უცებ ჩვილი ბავშვის ტირილმა დაარღვია. მეფის 

ოთახიდან პატარას სასოწარკვეთილი ტირილი არ წყდებოდა. 

ბოლოს ვეზირებმა გაბედეს კარის შეღება და რა დაინახეს?! მეფის საწოლზე 

ჩვილად ქცეული პომიდორ I დაგორებულიყო და მწარედ ჩხაოდა.  

ვეზირებმა უმწეოდ გადახედეს ერთმანეთს. ბოლოს სიბრძნით განთქმულმა 

პირველმა ვეზირმა ჩვილი ხელში აიყვანა და თქვა: ჯერ სხვას მივანდოთ ქვეყნის 

მართვა, ეს პატარა კი სწორად გავზარდოთო. 

ეს აზრი ყველას მოეწონა. ჩვილი მეფე ძიძას ჩააბარეს, ხოლო ტახტზე დროებით 

პირველი   ვეზირი დასვეს. ალბათ, მიხვდით, რა იყო მისი პირველი ბრძანება.  

 

გელუკა  ბუიღლიშვილი 

 


