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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. 

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ გაიაზროს წარმოდგენილი გაკვეთილის სტრუქტურა და 

აქტივობები. საჭიროებისა და შეხდულებისამებრ, შესაძლებელია ზოგიერთი აქტივობის მოდიფიცირება, 

ჩანაცვლება ან სხვა რესურსის გამოყენებით ჩატარება.  

შემდგენელთა ჯგუფი: ხათუნა ფირცხალაშვილი, პაატა პაპავა, თამარ ჭანტურია  

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

თემა: ასო-ბგერა „შ“  დრო: 80 წუთი. 2 გაკვეთილი  

შენიშვნა: ორივე გაკვეთილის ერთ დღეს ჩატარება 

მიზანშეწონილი არ არის  

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

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

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

o მოსმენილი ამბავზე დაფუძნებული ლექსის გააზრება შეკითხვებზე პასუხის გაცემით და საკლასო 

დისკუსიაში მონაწილეობით.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. I. 5. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები.  

 მასწავლებლის მიერ ჩამოთვლილ სიტყვებში ან სურათებზე ამოიცნობს იმ სიტყვებს, რომლებიც შეიცავს 

წინასწარ მითითებულ ბგერას/ზეპირ მარცვალს; 

 სიტყვის სათანადო მარცვალში პოულობს ბგერის ადგილმდებარეობას (მარცვლის დასაწყისში, შუაში, 

ბოლოში).  

ქართ. I. 6. მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება. 

 თავისუფლად ცნობს ხშირად გამოყენებული  სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატს3;  

                                                           

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 მონაწილეობს და ეხმარება, დ) მოსწავლეები დამოუკიდებლად 

აკეთებენ - მასწავლებელი აფასებს. მაგალითად, კითხვის სწავლებისას ეს მოდელი ასე გამოიყურება: ა) 

სამოდელო (ხმამაღლა) წაკითხვა, ბ) ერთობლივი კითხვა, გ) მართული კითხვა, დ) დამოუკიდებელი კითხვა.  
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 ნაცნობ სიტყვებში ცნობს და წარმოთქვამს ასოებს;  

 სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს წინასწარ მითითებულ ასოს, მარცვალს.  

ქართ. I. 7. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა. 

 აკავშირებს ასოებს ბგერებთან და ამთლიანებს მათ მარცვლებად, სიტყვებად (წარმოთქვამს სიტყვებს); 

 სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს მითითებულ სიტყვას; 

 ხმამაღლა (მთლიანი სიტყვებით ან დამარცვლით) კითხულობს მარტივი წინადადებებით შედგენილ მცირე  

ზომის  ტექსტებს.  

ქარ. I. 9.  მოსწავლეს შეუძლია ვიზუალურად გამოხატოს წაკითხული / მოსმენილი ტექსტით აღძრული 

შთაბეჭდილებები. 

 ხატავს/აფერადებს მოსმენილი/წაკითხული ნაწარმოების პერსონაჟს. 

ქართ. I. 12. მოსწავლეს შეუძლია ანბანის ყველა ასოს გამოწერა.  

 აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის  სწორი ხაზი, რგოლი, რკალი, საით 

მრგვალდება რკალი, რამდენი რკალია და  ა.შ.); 

 ჰაერში ხელის სწორი მოძრაობით გამოსახავს ნაცნობი ასოს ფორმას.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები  

o მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

o მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში;  

o მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები  

o დისკუსია ნივთის/თვალსაჩინოების მიხედვით;  

o საუბარი ყდისა და ილუსტრაციების მიხედვით;  

o ინტერაქტიული ხმამაღლა წაკითხვა (Read-aloud) პაუზებითა და ვარაუდების გამოთქმით;  

o ერთობლივი კითხვა;  

o აუდიოჩანაწერის მოსმენა პაუზებით;  

o ფონოლოგიური სავარჯიშოები;   

o სამოდელო წერა;  

o წინადადებების/სიტყვების აწყობა; 

o სიტყვის/ნახატიანი ბარათებით ვარჯიში;  

o ერთობლივი წერა.  

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

o საკითხავი წიგნი „შალის შარფი“ (მოსწავლეთა თითოეული წყვილისთვის). წიგნის ელ. ვერსია 
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იხილეთ აქ: http://kargiskola.ge/anbani/shalis%20sharfi.pdf  

o წიგნის „შალის შარფი“ აუდიოვერსია. აუდიოვერსია იხილეთ აქ: 

http://kargiskola.ge/anbaniaudio.php?audio_cigni=audio_shalis%20sharfi  

o მულტიმედია წიგნი „შალის შარფი“. მულტიმედია ფაილი იხილეთ აქ: 

http://kargiskola.ge/anbani/mutimedia/shalis_sharfi.mp4  

o სიტყვის ბარათები (სურათებიანი და სიტყვებიანი);  

o ტომარაში/ჩანთაში ჩადებული შარფი;  

o ლეპტოპი და ხმის გამაძლიერებლები;  

o ლენტებად დაჭრილი წინადადებები ტექსტიდან;  

o სიტყვებად დაჭრილი წინადადებები ტექსტიდან;  

o თაბახის ფურცელი, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა დააწებონ ლენტებად დაჭრილი წინადადებები;  

o ქაღალდის წებო. 

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I გაკვეთილი  

მთელი ტექსტიდან მისი ნაწილებისკენ  

მასწავლებელი ტომარაში დებს შალის შარფს, გამოჰყავს ორი მოხალისე მოსწავლე და სთხოვს ხელის 

შეხებით ამოიცნონ, რა ნივთი დევს ტომარაში. თან უსვამს შეკითხვებს: როგორია? რას გრძნობ, როცა ეხები? 

რა შეიძლება იყოს? რისგან არის დამზადებული? გამოცნობის შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს 

მოიფიქრონ, რაში შეიძლება გამოიყენონ შარფი. შემდეგ რამდენიმე მოხალისეს/წყვილს გამოიყვანს და 

მოქმედებით გამოახატვინებს პასუხს (მაგ., ერთი მოსწავლე მოიხვევს ყელზე, მეორე აიხვევს თვალებს, 

მესამე დაიხურავს თავზე, მეოთხე გადააბამს ორ ნივთს და ა.შ.).  

მასწავლებელი აჩვენებს ბავშვებს წიგნის4 პირველ გვერდს (სადაც გამოსახულია ასო-ბგერა „შ“) და მათთან 

ერთად მოკლედ მიმოიხილავს ილუსტრაციას შეკითხვების მეშვეობით (მაგ., რა არის გამოსახული ამ 

სურათზე? თქვენი აზრით, რატომ ხატია წიგნის პირველ/მთავარ გვერდზე შარფი?  

მასწავლებელი დიდი წიგნის ან მულტიმედია ფაილის გამოყენებით უკითხავს ბავშვებს ტექსტის სათაურს, 

შემდეგ დააკვირვებს „შ“-ს გამოსახულებაზე და ეტყვის კლასს, რომ დღეს ამ ტექსტის/ამბის დახმარებით 

სწორედ ასო-ბგერა „შ“ უნდა გაიცნონ. 

მასწავლებელი წარადგენს წიგნის ყდის ილუსტრაციას და იწყებს საუბარს მასზე მოსწავლეებთან ერთად 

(ვინ არის ნახატზე? რომელი ფრინველია? რა შეიძლება ერქვას? რატომ უკეთია შარფი? შეიძლება, შაშვს ყელი 

ეტკინოს? გინახავთ შაშვი? და სხვ.). 

მასწავლებელი ეკრანზე უჩვენებს წიგნის ელექტრონულ ვერსიას. მოსწავლეები ათვალიერებენ რამდენიმე 

                                                           
4
 შესაძლებელია მასწავლებელმა წიგნის ელექტრონული ვერსიის ნაცვლად გამოიყენოს წინასწარ 

დამზადებული დიდი წიგნიც.  

http://kargiskola.ge/anbani/shalis%20sharfi.pdf
http://kargiskola.ge/anbaniaudio.php?audio_cigni=audio_shalis%20sharfi
http://kargiskola.ge/anbani/mutimedia/shalis_sharfi.mp4
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გვერდის ილუსტრაციებს. გზადაგზა მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს (მაგ., როგორ ხასიათზეა შაშვი? 

რატომ არის ასე? რაზე ფიქრობს? თქვენი აზრით, რატომ არის მოწყენილი? და ა.შ.).  

მასწავლებელი ეკრანზე გამოტანილ წიგნს კითხულობს ინტერაქტიული საჩვენებელი/ხმამაღლა კითხვით 

ლაზერის ან საჩვენებელი ჯოხის გამოყენებით. შესაძლებელია ამისთვის მულტიმედია წიგნის გამოყენებაც. 

გზადაგზა ჩერდება, სვამს შეკითხვებს და აკეთებს კომენტარებს. ბავშვები გადმოსცემენ წიგნიდან მიღებულ 

ინფორმაციას, პასუხობენ შეკითხვებს და გამოთქვამენ ვარაუდებს.  

ტექსტის პირველი მონაკვეთის ინტერაქტიული საჩვენებელი/ხმამაღლა წაკითხვა: 

შაშვი შოთა მცივანაა.  

სიცივის ეშინია. 

მინიდისკუსია, შეკითხვები და კომენტარები 

(ნიმუში: მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს: გიყვართ სიცივე? რატომ? თქვენი აზრით, რატომ ეშინია 

შოთას სიცივის? თქვენ რას ვერ აკეთებთ, როცა გარეთ ცივა? და სხვ. აი, მაგალითად, მე მიყვარს ფეხით 

სეირნობა, მაგრამ როცა ცივა, ამას ვერ ვაკეთებ...)  

ტექსტის მეორე მონაკვეთის ინტერაქტიული საჩვენებელი/ხმამაღლა წაკითხვა: 

როცა ცივა, ეზოში ვერ თამაშობს. 

სულ შინ ზის.  

ქარი ქრის, შინ ზის. 

წვიმა მოდის, შინ ზის. 

ტექსტის მესამე მონაკვეთის ინტერაქტიული საჩვენებელი/ხმამაღლა წაკითხვა: 

ეზოში ვერ თამაშობს. 

- აღარ მინდა შინ. ეზოში მინდა! 

მინიდისკუსია, შეკითხვები და კომენტარები (ზემოთ მოტანილი ნიმუშის მსგავსად). 

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად კითხულობს ტექსტის პირველ (იმავე) მონაკვეთს 

პროექტორზე გაშვებული ელ.წიგნის / მულტიმედია წიგნის / დიდი წიგნის გამოყენებით (შესაძლებელია 

ტექსტი წაიკითხოს რამდენჯერმე: სხვადასხვა ემოციით, სხვადასხვა როლში ან წააკითხოს მოსწავლეების 

სხვადასხვა ჯგუფს მონაცვლეობით. მაგალითად, ვისაც უყვარს შოკოლადის ნაყინი, ვისაც აცვია ზოლიანი 

მაისური და ა.შ.). 

მასწავლებელი შეკითხვების მეშვეობით ასაუბრებს ბავშვებს მოთხრობის პერსონაჟებზე, გარემოებებზე 

(ადგილი, დრო, ვითარება), წამოჭრილ პრობლემაზე. შემდეგ კი უსვამს შეკითხვას: რა შეიძლება მოხდეს? 

რატომ ფიქრობთ ასე?   

მასწავლებელი მოსწავლეებს ასმენინებს ტექსტის აუდიოვერსიას პაუზებით. პარალელურად, ეკრანზე 

უშვებს შესაბამის ილუსტრაციებს (თითო გვერდს). პაუზების გაკეთება შესაძლებელია შემდეგ ადგილებთან:  

I პაუზა: „ეზოში მინდა“ (ანუ ბავშვები უსმენენ ტექსტის უკვე დამუშავებულ მონაკვეთს, ოღონდ ამჯერად, 

როგორც მთლიანი ტექსტის ნაწილს); 

II პაუზა: „გოშიამ ფუღუროში შოთა შენიშნა“ (რა მოხდება? რას იფიქრებდა გოშია შოთას დანახვაზე? რას 
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გააკეთებს გოშია? რა იფიქრა შოთამ? რას იზამს შოთა? );  

III პაუზა: “მოიცა, მე გიშველი“. (გვ. 10 - ილუსტრაცია) (რას მოიფიქრებს გოშია? როგორ დაეხმარება შოთას?). 

მთლიანი ტექსტის მოსმენის შემდეგ მასწავლებელი სხვადასხვა დონის შეკითხვების მეშვეობით 

წარმართავს მინიდისკუსიას (როგორია ესა თუ ის პერსონაჟი? რა თვისებები აქვს? შენ რომელი პერსონაჟი 

მოგეწონა და რატომ? რომელი ადგილი მოგეწონა ყველაზე მეტად და რატომ? შენ როგორ მოიქცეოდი 

გოშიას/შოთას ადგილას? რაში დაეხმარათ ამ პერსონაჟებს ეს შარფი? რატომ ჰქვია მოთხრობას „შალის 

შარფი“? - მიბრუნება სათაურსა და „შ“-ს გამოსახულებიან ილუსტრაციასთან).  

 

საშინაო დავალება  

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო დავალებას (თუ დრო დარჩა, დავალება შეიძლება შესრულდეს 

საკლასო ოთახშივე): მოიფიქრეთ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს ამბავი. დახატეთ ამ ამბის გაგრძელება.  

II გაკვეთილი 

ტექსტის ნაწილებზე მუშაობა  

მასწავლებელი შეახსენებს მოსწავლეებს წინა დღეს წაკითხულ წიგნს, ხელახლა აჩვენებს პირველ 

ილუსტრაციას (შარფი „შ“-ს ფორმით) და სვამს შეკითხვას: რატომ აქვს ამ შალის შარფს „შ“-ს ფორმა? 

(სავარაუდო პასუხები იქნება: ამ ტექსტში ბევრი „შ“ შეგვხვდა, „შ“ უნდა ვისწავლოთ... და ა.შ.). 

მასწავლებელი ჩაატარებს ერთ ან ორ ფონოლოგიურ სავარჯიშოს (სასურველია სურათიანი ბარათების 

გამოყენება). 

მასწავლებელი იღებს ცარცს და დაფაზე ბადიან ნაწილზე წერს ტექსტის სათაურს „შალის შარფი“. 

ბავშვებთან ერთად ხმამაღლა შლის მას ბგერებად, ცალკე გამოაქვს ასო „შ“ და წერს რამდენჯერმე, თან 

ხმამაღლა საუბრობს, რომელ რეგისტრში იწერება, საიდან ვიწყებთ მის წერას, რამდენი უჯრა სჭირდება. 

შემდეგ წარმართავს ერთობლივი წერის აქტივობას (იატაკზე ფეხით / მერხზე ცხვირით / ჰაერში თითით).  

მასწავლებელი ბავშვებს ანაწილებს ექვს ოთხკაციან ჯგუფად. ორ-ორ ჯგუფში არიან სიტყვების წაკითხვაში 

შედარებით გაწაფული მოსწავლეები (2 ჯგუფი - ძლიერი, 2 - საშუალო) დანარჩენ ორ ჯგუფში - შედარებით 

გაუწაფავი მკითხველები. მასწავლებელი მოსწავლეთა ჯგუფებს ურიგებს სამუშაო მასალის პაკეტს, 

რომელშიც შედის:  

 ლენტებად დაჭრილი წინადადებები  

 თაბახის ფურცელი, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა დააწებონ ლენტებად დაჭრილი წინადადებები  

 წებო  

 წიგნი  

წინადადებების მოცულობა დიფერენცირებულადაა დანაწილებული ჯგუფებში. 

I და II 

ჯგუფები 

ყველა წინადადება ცალკეულ ლენტზეა დაწერილი (13 წინადადება). 

მოსწავლეებმა დედნის მიხედვით უნდა დააწებონ ლენტები ცარიელ 

ფურცლებზე  

(პირველი გვერდი შევსებულია ყველა ჯგუფისთვის.). 

გვ. 2-10 
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III და IV 

ჯგუფები 

ყველა წინადადება ცალკეულ ლენტზეა დაწერილი. მოსწავლეებმა დედნის 

მიხედვით უნდა დააწებონ ლენტები ნაწილობრივ შევსებულ ფურცლებზე 

(პირველი გვერდი შევსებულია ყველა ჯგუფისთვის.). 

ამოჭრილია და მოსწავლეებმა უნდა ჩააწებონ შემდეგი წინადადებები: 

გვ. 5: „წვიმა მოდის, შინ ზის.“ „ეზოში მინდა!“  

გვ. 6: „ერთ დღეს ტყეში გოშიამ შეირბინა.“ 

გვ. 7: „- არა, გოშია, მცივა.“  

გვ. 8: „გოშია შეწუხდა.“ 

გვ. 9: „მოიცა, მე გიშველი!“ 

V და VI 

ჯგუფები 

ყველა წინადადება ცალკეულ ლენტზეა დაწერილი. მოსწავლეებმა დედნის 

მიხედვით უნდა დააწებონ ლენტები ნაწილობრივ შევსებულ ფურცლებზე 

(პირველი გვერდი შევსებულია ყველა ჯგუფისთვის.). 

ამოჭრილია და მოსწავლეებმა უნდა ჩააწებონ შემდეგი წინადადებები: 

გვ. 5: „ეზოში მინდა!“  

გვ. 7: „- არა, გოშია, მცივა.“  

გვ. 8: „გოშია შეწუხდა.“ 

გვ. 9: „მოიცა, მე გიშველი!“ 

მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფები აკეთებენ მოკლე პრეზენტაციებს. 

მასწავლებელი სთხოვს ბავშვებს იმ სიტყვების გახსენებას, რომლებიც ტექსტში შეხვდათ და რომლებშიც „შ“ 

ურევია (შალი, შოთა, შარფი, გოშია, შაშვი, შინ, ეშინია, თამაში...). თუ მოსწავლეებს გაუჭირდებათ 

სიტყვების გახსენება და ჩამოთვლა, მასწავლებელი მარტივი მიმანიშნებელი შეკითხვებით (ან ჟესტებით) 

ეხმარება მათ. ბავშვების ნათქვამ სიტყვებს მასწავლებელი ინიშნავს დაფაზე, შემდეგ კი სთხოვს 

მოსწავლეებს, რომ დაეხმარონ სიტყვების დაჯგუფებაში (სიტყვები, რომლებიც იწყება „შ“-ზე და რომლებშიც 

ურევია „შ“.).  

მოსწავლეები ერთობლივი წერით დაფაზე წერენ ტექსტის სათაურსა და სიტყვებს ტექსტიდან და/ან 

მოძრავი ანბანით აწყობენ მას. 

მასწავლებელი მოსწავლეთა იმავე ჯგუფებს ურიგებს სამუშაო მასალას, რომელშიც შედის: 

 სიტყვებად დაჭრილი წინადადებები 

 თაბახის ფურცელი, რომელზეც მოსწავლეებმა უნდა დააწებონ სიტყვები 

დასაწებებელი სიტყვების რაოდენობა მოცულობა დიფერენცირებულადაა დანაწილებული ჯგუფებში. 

I და II 

ჯგუფები 

მოსწავლეებმა დედნის მიხედვით უნდა დააწებონ სიტყვები ცარიელ 

ფურცლებზე (20 სიტყვა). გვ. 11-12 

III და IV მოსწავლეებმა დედნის მიხედვით უნდა დააწებონ ამოღებული სიტყვები 
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ჯგუფები ნაწილობრივ შევსებულ ფურცლებზე. 

ამოღებული სიტყვები: 

გვ. 11: „შალის“, „შოთას“, „შემოიხვია“, „შარფმა“, „უშველა“, „სციოდა“  

გვ. 12: „გოშია“, „თამაშობდნენ“ 

V და VI 

ჯგუფები 

მოსწავლეებმა დედნის მიხედვით უნდა დააწებონ ამოღებული სიტყვები 

ნაწილობრივ შევსებულ ფურცლებზე. 

ამოღებული სიტყვები: 

გვ. 11: „შარფი“, „შემოიხვია“, „შოთას“ 

გვ. 12: „გოშია“, „თამაშობდნენ“ 

 

მასწავლებელი სიტყვების წაკითხვაში გაწაფული ჯგუფების წევრებს ინდივიდუალურად ურიგებს სიტყვის 

ბარათებს საკვანძო სიტყვებით (გოშია, შარფი, შაშვი), ე.წ. „საშუალო სიძლიერის“ ბავშვებს ასევე 

ინდივიდუალურად აძლევს სიტყვების მხოლოდ ორ-ორ ბარათს (გოშია, შარფი), გაუწაფავ ბავშვებს აძლევს 

ერთ სიტყვას ან ნახატიან ბარათებს (შარფის, გოშიას, შაშვის გამოსახულებით). მოსწავლეებმა უნდა 

მოუსმინონ განმეორებით ჩართულ აუდიოჩანაწერს და სიტყვის/ნახატიანი ბარათი ასწიონ იმ დროს, 

როდესაც გაისმება შესაბამისი სიტყვა.  

ნაწილებიდან ახალი მთელისკენ  

აუდიოჩანაწერით მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი წარმართავს საუბარს: გოშია დარჩა 

შარფის გარეშე. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება დაემართოს მას? (სავარაუდო პასუხები: შეიძლება გაცივდეს, 

შეიძლება სახლში დედა ეჩხუბოს...).  

მასწ.: მოდი, დავწეროთ ამ ამბის გაგრძელება.  

ბავშვები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს და მასწავლებლის დახმარებით შეთხზავენ წაკითხული ამბის 

რამდენიმეწინადადებიანი გაგრძელების ვერსიას.  

ერთობლივი წერის მეთოდით, მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად დაფაზე წერენ ახალ ამბავს 

(მონაწილეობენ ასოებისა და სიტყვის დაწერაში). ბოლოს ერთობლივი კითხვით კითხულობენ 

ახლადშექმნილ ტექსტს (შესაძლებელია დახატონ ილუსტრაციებიც ან მიეცეთ საშინაო დავალებად). 

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 

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).  
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მოსწავლე 

შეკითხვ. პასუხი და 

საუბარი ტექსტის 

შინაარსის შესახებ 

ტექსტის 

ერთობლივი 

კითხვა 

ასო-ბგერისა და 

სიტყვების 

დეკოდირება 

ასოებისა და 

სიტყვების 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.  

 

 


