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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: მოცემული გაკვეთილი, ძირითადად, საანბანო პერიოდის ერთი კონკრეტული ასო-ბგერის 

დაუფლებას ისახავს მიზნად. ის აგებულია განვრცობილ ანალიზურ-სინთეზურ მეთოდსა1 და 

მოსწავლეებისათვის პასუხისმგებლობის ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაცემის მოდელზე2 დაყრდნობით. 

გასათვალისწინებელია ის, რომ სამიზნე ასო-ბგერის დაუფლებაზე მუშაობას კიდევ დაეთმობა ერთი ან 

რამდენიმე გაკვეთილი.  

კონკრეტულ კლასში არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით, სასურველია ამ გაკვეთილებზე 

ფონოლოგიური სავარჯიშოების, წინადადებების ცნობაზე ორიენტირებული მცირე აქტივობების, 

წყვილებსა და ჯგუფებში შესასრულებელი აქტივობების შესრულება; ასევე, სიტყვის ბარათებისა და 

სიტყვების კედლის გამოყენება.  

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ გაიაზროს წარმოდგენილი გაკვეთილის სტრუქტურა და 

აქტივობები. საჭიროებისა და შეხდულებისამებრ, შესაძლებელია ზოგიერთი აქტივობის მოდიფიცირება, 

ჩანაცვლება ან სხვა რესურსის გამოყენებით ჩატარება.  

შემდგენელი: ხათუნა რაზმაძე  

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი: I (საანბანო პერიოდი)  

თემა: ასო-ბგერა „თ“  დრო: 40 წთ. 

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

o ასო „თ“-ს ამოცნობა და დაკავშირება შესაბამის ბგერასთან;  

o „თ“-ს შემცველი სიტყვების დეკოდირება იზოლირებულად და წინადადებებში;  

o მოსმენილ ამბავზე დაფუძნებული ლექსის გააზრება შეკითხვებზე პასუხის გაცემით და საკლასო 

დისკუსიაში მონაწილეობით.  

                                                           

1
 განვრცობილი ანალიზურ-სინთეზური მეთოდით დამწყებ მკითხველებთან მუშაობისას მასწავლებელი 

კითხვის აქტივობებს იწყებს ავთენტური ტექსტით და შემდეგ გადადის მისი ნაწილების (წინადადებების, 

სიტყვების, მარცვლების, ასო-ბგერების) დაუფლებაზე.   

2
 პასუხისმგებლობის ნაბიჯ-ნაბიჯ გადაცემის მოდელი გულისხმობს სწავლებას შემდეგი თანმიმდევრობით: ა) 

მასწავლებელი უჩვენებს - მოსწავლეები აღიქვამენ, ბ) მასწავლებელი აკეთებს - მოსწავლეები მონაწილეობენ, გ) 

მოსწავლეები აკეთებენ - მასწავლებელი ერთვება, დ) მოსწავლეები დამოუკიდებლად აკეთებენ - მასწავლებელი 

აფასებს. მაგალითი: ა) სამოდელო (ხმამაღლა) წაკითხვა, ბ) ერთობლივი კითხვა, გ) მართული კითხვა, დ) 

დამოუკიდებელი კითხვა.  
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ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი (კითხვა, წერა)  

ქართ. 1.6. მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება;   

ქართ. 1.11. მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის სტრუქტურის აღქმა;   

ქართ. 1.9. მოსწავლეს შეუძლია ვიზუალურად გამოხატოს წაკითხული/მოსმენილი ტექსტით აღძრული 

შთაბეჭდილება.   

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:    

o მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან.   

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o საუბარი ილუსტრაციისა და სათაურის შესახებ 

o საჩვენებელი/სამოდელო კითხვა (Read-aloud)  

o ლექსის შინაარსის გაგება-აზრება ფრონტალური შეკითხვებით  

o ერთობლივი კითხვა  

o ერთობლივი წერა  

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

o ლექსი „დათუნა და ფუტკრები“ (ავტორი: ავთანდილ მუხურაძე)  

o სათამაშო დათვი ან დათვის ილუსტრაცია (პოსტერი);  

o ლექსის ბოლო სტროფი დიდფორმატიან ქაღალდზე;   

o სამუშაო ფურცლები მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით (იხ. დანართი).  

 

გაკვეთილის მსვლელობა კითხვის სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა - მთელი ტექსტიდან მისი ნაწილებისკენ  

საუბარი ილუსტრაციისა და სათაურის შესახებ  

მასწავლებელს კლასში შეაქვს პოსტერი დათვის გამოსახულებით ან სათამაშო დათვი. ბავშვები საუბრობენ 

თვალსაჩინოების შესახებ. მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს და ცდილობს ჩართოს მოსწავლეები საუბარში. 

შემდეგ ის აცნობს მოსწავლეებს წასაკითხი ლექსის სათაურს („დათუნა და ფუტკრები“). საუბარი 

გრძელდება - მოსწავლეები გამოთქვამენ: ა) აზრებს სათაურის შესახებ, ბ) ვარაუდებს ლექსის შინაარსის 

შესახებ (რა შეიძლება მოხდეს? რას იზამს დათვი? რას იზამენ ფუტკრები?).  

შესაძლო შეკითხვები საუბრის წარმართვისთვის: რა ჰქვია ამ ცხოველს? სად ბინადრობს? რას მიირთმევს?  
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საჩვენებელი/სამოდელო კითხვა  

მასწავლებელი ხმამაღლა, გამომეტყველებით უკითხავს ბავშვებს ლექსს „დათუნა და ფუტკრები“ (იხ. 

დანართი 1). შემდეგ უსვამს ბავშვებს შეკითხვებს: მოგეწონათ ლექსი? რომელი ადგილი მოგეწონათ 

ყველაზე მეტად? რატომ? გინდათ კიდევ ერთხელ წაგიკითხოთ? ...  

 

ლექსის შინაარსის გააზრება ფრონტალური შეკითხვებით  

მასწავლებელი შეკითხვების დასმით ეხმარება ბავშვებს ტექსტის შინაარსის აღქმასა და გააზრებაში: ვინ 

არის ამ ლექსის მთავარი გმირი? (დათვი) რა იპოვა დათვმა? (თაფლი) რითი ამოიღო დათვმა თაფლი? 

(თათით.) მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს მოსწავლეების მიერ პასუხის სახით გამოთქმულ სამ სიტყვას 

(დათვი, თაფლი, თათი).  

მასწავლებელი ჩამოწერილი სიტყვების გვერდით წერს დიდი ზომის „თ“-ს და აცნობს მოსწავლეებს 

სასწავლო მიზნებს (ვისწავლოთ კიდევ ერთი ასო-ბგერა [„თ“], კარგად გავიაზროთ წაკითხული ლექსი).  

შესაძლო კითხვები და მითითებები ლექსის შინაარსის გააზრებისთვის: ლექსის მიხედვით, სად მიაგნო 

დათვმა თაფლს? როდის არის დათვი გახარებული? გაიხსენეთ, რა სიტყვებით გამოხატა დათვმა სიხარული, 

როცა თაფლი იპოვა. როგორ ამოიღო დათვმა თაფლი? რას ნიშნავს გამოთქმა: შემოვაცლით ქურქსო? ლექსის 

მიხედვით, ამ სიტყვებს დათვი ამბობს თუ ფუტკრები? გავიხსენოთ, დაახლოებით რა ზომისაა ფუტკარი, 

მაჩვენეთ ხელებით. თუ შეგიძლიათ, ხელებით მაჩვენეთ, რა ზომისაა დათვი. თქვენი აზრით, როგორ 

მოერევა ფუტკარი დათვს? შეძლეს ფუტკრებმა დათვის მოშორება? როგორ მოექცნენ ფუტკრები ქურდბაცაცა 

დათვს? როგორ გგონიათ, ამის მერე დათვი კიდევ მოიპარავდა თაფლს?  

 

ერთობლივი კითხვა  

მასწავლებელი შეახსენებს მოსწავლეებს ლექსის ბოლო სტროფს („აბლი-ბაბლი, ბაბლი...“) და გამოაკრავს მას 

დაფაზე.  

მასწავლებელი თავიდან ბოლომდე კითხულობს დაფაზე გაკრულ სტროფს შედარებით ნელი ტემპით, 

სიტყვებზე ხელის ან ჯოხის გაყოლებით. ამის შემდეგ მოსწავლეებიც ერთვებიან და კითხულობენ ტექსტს 

ერთობლივი კითხვის ვარიაციებით (იხ. „ერთობლივი კითხვა და მისი ვარიაციები“, სასწავლო-

მეთოდოლოგიური რესურსების გზამვკლვევი, კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე. გვ. 88-

89).  

II ფაზა - ტექსტის ნაწილებზე მუშაობა  

ასო-ბგერის გაცნობა და დამუშავება  

მასწავლებელი ლექსის ბოლო სტროფიდან გამოყოფს იმ სიტყვებს, რომლებშიც ასო-ბგერა „თ“ შეხვდათ. ეს 

სიტყვებია: „თაფლი“, „მაჭამეთ“, „თუ“, „ხართ“. მასწავლებელი შემოხაზავს მხოლოდ სიტყვას „თაფლი“ 

(რადგან ის „თ“-თი იწყება) და მოსწავლეებთან ერთად განიხილავს მას გრაფო-ფონემური თვალსაზრისით: 

რომელი ასო-ბგერით იწყება ეს სიტყვა? რამდენი ასო-ბგერისგან შედგება? რომელი ხმოვნებია ამ სიტყვაში? 

რამდენი მარცვალია? რამდენჯერ შეგვხვდა „თ“ ასო ამ სიტყვაში? მასწავლებელი დიდად წერს ასო „თ“-ს.  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, გამოვიდნენ და შემოხაზონ ასო „თ“. ერთ „თ“-ს თავად შემოხაზავს 

ნიმუშის მისაცემად.  
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მასწავლებელი: მოდი, გავიხსენოთ სიტყვები, რომლებიც „თ“-თი იწყება. მე ამ სიტყვებს დაფაზე ჩამოვწერ. 

მაგალითად, მე მახსენდება სიტყვა თაგვი. მასწავლებელი დაფაზე წერს ამ სიტყვას (ამ სამოდელო წერის 

დროს შესაძლებელია ე. წ. „ხმამაღლა წერის“ გამოყენებაც. მასწავლებელი აჟღერებს საკუთარ მოქმედებებს: 

„თ“-ს შემდეგ მე უნდა დავწერო „ა“. აი, ასე. „ა“-ს შემდეგ რა უნდა დავწერო? მოდი ჯერ ბგერებად დავშლი 

დასაწერ სიტყვას თ ა გ. უნდა დავწერო „გ“. „გ“-ს წერას ვიწყებ აი აქედან. კარგი გამოვიდა!..). შემდეგ 

მოსწავლეები კარნახობენ სიტყვებს და მასწავლებელი მათ დაფაზე წერს.  

მასწავლებელი: ახლა გავიხსენოთ სიტყვები, რომლებშიც „თ“ ურევია. მაგალითად, მახსენდება სიტყვა 

„უთო“. შემდეგ მოსწავლეები კარნახობენ და მასწავლებელი ამ სიტყვებსაც დაფაზე ჩამოწერს. ორი-სამი 

სიტყვის დაწერის შემდეგ მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს, ჩაერთონ წერის პროცესში. თუკი 

რომელიმე მოსწავლე გამოთქვამს სურვილს, მასწავლებელი აწერინებს ამა თუ იმ უკვე დაუფლებულ ასოს 

დაფაზე (ერთობლივი წერის ელემეტები). ამ ეტაპზე ასო „თ“-ს ის თავად წერს.  

III ფაზა - ნაწილებიდან ახალი მთელისკენ  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს მათთვის წინასწარ მომზადებულ მასალას „დათვი და თაფლი“ (იხ. 

დანართი 2). მასწავლებელი კითხულობს პირველ წინადადებას, მოსწავლეები თითს აყოლებენ წაკითხულს 

და წინადადების უკეთ გასააზრებლად პასუხობენ მასწავლებლის კითხვებს: რას მიაგნო დათვმა? რას 

ნიშნავს სიტყვა „მიაგნო“? რა სიტყვით შეცვლიდით? რა ჰქვია ცხოველს, რომელმაც მიაგნო თაფლს? 

რამდენსიტყვიანია ეს წინადადება? რომელი სიტყვა იწყება „თ“ ასო-ბგერით? კიდევ რომელ სიტყვაში 

გვხვდება ასო-ბგერა „თ“? რამდენჯერ შეგხვდათ „თ“ ასო ამ მონაკვეთში? ტექსტის რომელ მონაკვეთს 

დახატავდით?  

მასწავლებელი კითხულობს შემდეგ წინადადებას და აგრძელებს მასზე მუშაობას იმავე პრინციპითა და 

თანმიმდევრობით, როგორც უკვე განხილულ მონაკვეთზე.  

 

ინტერაქტიული და ერთობლივი წერა 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, გაიხსენონ სხვა სიტყვებიც, რომლებიც ასევე იწყება „თ“ ასო-ბგერით 

და უკარნახონ მას. რამდენიმე სიტყვას თვითონ წერს დაფაზე. შემდეგ ბავშვებს აძლევს საშუალებას, 

გამოვიდნენ დაფასთან და დაწერონ ესა თუ ის ნაცნობი, შესწავლილი ასო. მოსწავლეთა შესაძლებლობისა და 

სურვილის გათვალისწინებით, შესაძლებელია, რომელიმე მათგანმა დაწეროს: სამიზნე ასო-ბგერა („თ“), ჯერ 

კიდევ შეუსწავლელი ასო-ბგერა, მარცვალი ან მთელი სიტყვაც კი.  

 

საშინაო დავალება: მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, დახატონ შერჩეული მონაკვეთის შესაბამისი 

ჩანახატი (დათვი, რომელმაც ახლახანს იპოვა თაფლი) ან აძლევს ამგვარსავე სამუშაოს თემაზე: „როგორ 

დასრულდებოდა ეს ამბავი?“ დროის არსებობის შემთხვევაში ეს სამუშაო შესაძლებელია შესრულდეს 

კლასშივე. მასწავლებელი, აგრეთვე, შინ შესასრულებლად მოსწავლეებს ურიგებს სამუშაო ფურცლებს „თ“ 

ასო-ბგერასთან დაკავშირებული სავარჯიშოებით (იხ. დანართი 3).  

შეფასება (პროგრესის მონიტორინგი ) 

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 
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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 

შეკითხვ. პასუხი და 

საუბარი ტექსტის 

შინაარსის შესახებ 

ტექსტის 

ერთობლივი 

კითხვა 

ასო-ბგერისა და 

სიტყვების 

დეკოდირება 

ასოების წერა 

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

         

         

         

         

         

 

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს დაკვირვების შედეგები მოსწავლეებისთვის 

უკუკავშირის მიწოდების, დიფერენცირებული აქტივობების დაგეგმვის, მიზნობრივი დახმარების 

უზრუნველყოფის, მშობლებთან კომუნიკაციის დროს. შესაძლებელია, რომ ამა თუ იმ უნარის დაუფლებაში 

შეფერხების მიზეზების დასადგენად ჩატარდეს დამატებითი დიაგნოსტიკური ტესტირება ერთი ან 

რამდენიმე მოსწავლისათვის.  
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დანართი 1

დათუნა და ფუტკრები 

 

ერთხელ დათვმა ტყეში, 

უზარმაზარ  ხეში, 

შეამჩნია ფუღურო, 

ნეტავ, რაღას ვუყურო? 

 

ვხედავ, ფრენენ ფუტკრები, 

ბედს ტყუილად ვუწყრები, 

გავიჩინე საკვები. 

თაფლით დავითაფლები. 

 

ხეზე  აძვრა დრუნჩა. 

დროს არ კარგავს ფუჭად, 

მარდად ჩაყო თათი 

ხმა მოესმა მათი. 

 

- დათვს რამდენჯერ ვუთხარი, -  

ბრაზობს დედა ფუტკარი, 

ხელს ნუ ახლებ სკას, 

არ გაგატან თაფლს! 

 

აზუზუნდნენ ფუტკრები, 

ყველა ერთად, უკლებლივ. 

– ე, მაგ თაფლის ქურდსო, 

შემოვაცლით ქურქსო. 

 

ქურდბაცაცა დრუნჩა, 

კბენას ვერ გადურჩა. 

დაედევნენ ზრიალით, 

დათვი გარბის ღმუილით.  

 

- აბლი, ბაბლი, ბაბლი, 

მაინც მიყვარს თაფლი. 

მეც მაჭამეთ ფიჭები, 

თუ ხართ კარგი ბიჭები. 
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დანართი 2 

 

დათვი და თაფლი 

დათვმა  თაფლს  მიაგნო. 

დათვმა  თაფლში  თათი  ჩაყო. 

დათვმა  თაფლი  ქოთანში  გადმოიტანა. 

დათვმა  თაფლიანი  თათით  მთელი  თავი  მოითხუპნა. 

 

დავალება    

როგორ გგონია, რა მოხდება შემდეგ? დახატე ამ ამბის გაგრძელება.   
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დანართი 3  

 

ა) მოძებნე და შემოხაზე ყველა სიტყვაში ასო–ბგერა „თ“.  

 

თ ა ვ ი           თ ა თ ი           თ ი თ ი           თ ო ვ ლ ი   

 

თ ო ფ ი           თ ვ ა ლ ი           თ ხ ი ლ ი           თ ე ვ ზ ი    

 

 

ბ) ამოირჩიე ზემოთ მოცემული სიტყვებიდან ორი სიტყვა. თითოეულ ღრუბელში ჩახატე 

თითო სიტყვის შესაბამისი სურათი. შემდეგ ღრუბლების ქვემოთ დაწერე სიტყვები.  

 

 

თ 


