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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-ინტერაქტივისტულ 

მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, კითხვის უნარის განვითარებაზეა ორიენტირებული.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს ზეპირმეტყველების, წერის, 

გრამატიკული ცოდნის დასაუფლებელი აქტივობებიც.  

შემდგენელი: მაია ლორთქიფანიძე   

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა    კლასი: II  

თემა: წელიწადის დროები  დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი) 

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

მოსწავლეები  

 დაეუფლებიან წელიწადის დროებთან დაკავშირებულ სიტყვებს;  

 სპეციალური ცხრილის დახმარებით გაიაზრებენ წელიწადის დროთა ძირითად მახასიათებლებსა და 

თავისებურებებს;  

 შეძლებენ წაკითხული ტექსტიდან მითითებული ინფორმაციის ამოკრებას;  

 გამოხატავენ ტექსტის წაკითხვით მიღებულ შთაბეჭდილებებს თემატური ხელნაკეთი კომპოზიციის 

შექმნის გზით;  

 განივითარებენ მცირე ჯგუფებში მუშაობის უნარს;  

 ჩამოიყალიბებენ ესთეტიკურ დამოკიდებულებას ბუნების მოვლენებისა და წელიწადის დროების 

მიმართ. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. II. 3. მოსწავლეს შეუძლია აქტიური ლექსიკისა და ძირითადი ენობრივი ფორმების მეტყველებაში 

გამოყენება. 

ქართ. II. 4. მოსწავლეს შეუძლია წერილობითი კოდის გაშიფვრა. 

ქართ. II. 8. მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი/წაკითხული ტექსტი ან ტექსტის ცალკეული ფრაგმენტი 

გარდაქმნას აზრობრივ ნახატად.  

ქართ. II. 9. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის მარტივი სტრატეგიების გამოყენება. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები 

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან,  

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად 

 მოსწავლეები მუშაობენ სამწევრიან (ჰეტეროგენულ) ჯგუფებში 

http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-ii-3/43
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-ii-3/43
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-ii-9/49
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-ii-9/49
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გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები 

o გონებრივი იერიში;  

o ტექსტის დამოუკიდებლად კითხვა მარკირებით;  

o წელიწადის დროების რუკა;  

o ხელნაკეთი კომპოზიციის დამზადება წაკითხული ტექსტის მიხედვით;  

o საკლასო დისკუსია;  

o გასეირნება გალერეაში. 

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

o ტექსტი „ოთხი სურვილი“ (სახელმძღვანლო „დედაენის კვალზე“, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 

2011, გვ. 84);  

o ფერადი ქაღალდები;  

o თაბახის ფურცლები;  

o ფერადი ფანქრები/ფლომასტერები;  

o წებო;  

o მცირე ზომის ბარათები.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვამდე 

მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ბარათებს და სთხოვს დაწერონ ერთი წელიწადის დრო, რომელიც 

ყველაზე მეტად მოსწონთ, შემდეგ კი მიაწერონ სამი რამ, რაც ყველაზე მეტად უკავშირდება მათ მიერ 

შერჩეულ წელიწადის დროს (მაგ.: ზამთარი: თოვლი, ახალი წელი, საჩუქრები).  

რამდენიმე მსურველი მოსწავლე მათ მიერ ბარათებზე ჩამოწერილ ინფორმაციას უზიარებს მთელ კლასს.  

მასწავლებელი პასუხებს ინიშნავს დაფაზე /დიდფორმატიან ქაღალდზე წინასწარ მომზადებულ ცხრილში, 

რომელშიც ჩამოწერილია წელიწადის ოთხი დრო (ცხრილი შედგება ორი ნაწილისგან: „მე ვფიქრობ“ და 

„ტექსტის მიხედვით“, რომლის თითოეულ ნაწილში ოთხ-ოთხი სვეტია გამოყოფილი. თითოეულ სვეტში 

იწერება წელიწადის კონკრეტულ დროსთან დაკავშირებული ინფორმაცია); მასწავლებელი მოსწავლეებთან 

ერთად მიმოიხილავს და შეაჯამებს ცხრილის მარცხენა ნაწილში დაგროვებულ ინფორმაციას (იხ. დანართი 1). 
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მე ვფიქრობ ტექსტი ამბობს 

გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი 

 

 

 

 

 

       

 

მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს იმ სიტყვებს, რომლებიც მოსწავლეებს შეხვდებათ ტექსტში და შეიძლება 

მათთვის უცნობი აღმოჩნდეს. მოსაწავლეები მასწავლებელთან ერთად განიხილავენ/აზუსტებენ ჩამოწერილი 

სიტყვების მნიშვნელობას. 

II ფაზა - ტექსტის წაკითხვა და დამუშავება  

მოსწავლეები ინდივიდუალურად კითხულობენ სახელმძღვანელოში მოცემულ ტექსტს. 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, კითხვის პროცესში მარკირებით მოინიშნონ სიტყვები და 

ფაქტები/მოვლენები, რომლებიც უკავშირდება წელიწადის ამა თუ იმ დროს.  

მოსწავლეების მიერ მონიშნულ ინფორმაციას მასწავლებელი ჩაწერს ცხრილის მეორე (იდენტურ) ნაწილში.  

III ფაზა - განმტკიცება-გამთლიანება წაკითხვის შემდეგ 

მოსწავლეები ერთმანეთს ადარებენ ცხრილის პირველ და მეორე ნაწილს; გახაზავენ იმ სიტყვებს/მოვლენებს, 

რომლებიც ორივე ცხრილშია მოცემული.  

მასწავლებელი და მოსწავლეები განიხილავენ სიტყვებს/მოვლენებს, რომლებიც არ არის გახაზული ცხრილში.  

მასწავლებელი სვამს სხვადასხვა დონის კითხვებს და წარმართავს საკლასო დისკუსიას ტექსტის უკეთ 

გააზრებისათვის.  

მაგ:  

 რა არის აკიდო?  

 რა უთხრა ნიკომ მამას გაზაფხულზე?  

 რატომ წააკითხა მამამ ნიკოს უბის წიგნაკის ჩანაწერი?  

 რატომ უწოდა ავტორმა ამ ტექსტს „ოთხი სურვილი“?  

 რა დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ ამ მოთხრობის წაკითხვის შემდეგ?  

მასწავლებელი ყოფს კლასს მცირე, სამწევრიან ჯგუფებად; თითოეულ ჯგუფს ეძლევა დავალება და 

შესაბამისი ინსტრუქცია: დაამზადეთ კონკრეტული წელიწადის დროის შესაბამის ხელნაკეთ კომპოზიციას 

(შესაძლებელია, რომ ესა თუ ის წელიწადის დრო ერთზე მეტ ჯგუფს შეხვდეს). მოსწავლეები ამზადებენ 
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კომპოზიციებს ინსტრუქციის მიხედვით (იხ. დანართი 2).  

[ნამუშევრების პრეზენტაცია] მოსწავლეები წარუდგენენ კლასს დამზადებულ მაკეტებს. მასწავლებელი 

უსვამს მათ შეკითხვებს მუშაობის პროცესისა და ნამუშევრის მახასიათებლების შესახებ. მასწავლებელი 

სთხოვს მოსწავლეებს, შეაფასონ ერთმანეთის ნამუშევრები. მასწავლებლის დახმარებით მოსწავლეები 

უკავშირებენ ნამუშევრებს ტექსტში გადმოცემულ ინფორმაციას და გამოყენებულ სიტყვებს.  

სასურველია, გაკვეთილი დასრულდეს აქტივობით „გასეირნება გალერეაში“.  

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 

შეკითხვ. პასუხი და 

დისკუსია ტექსტის 

გარშემო 

მუშაობა ლექსიკურ 

ერთეულებზე  

ტექსტთან მუშაობა 

(სიტყვების 

დეკოდირება)  

ხელნაკეთი 

კომპოზიციის 

შექმნა და წარდგენა  

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 დიაგნოსტირება ერთი ან რამდენიმე მოსწავლისათვის. 
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დანართი 1 

 

ცხრილის ნიმუში  

მე ვფიქრობ ტექსტი ამბობს 

გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარი 

ყვავილები 

 

პეპლები 

 

სითბო 

 

ჩემი 

დაბადების 

დღე 

 

 

ნაყინი 

 

არდადეგები 

 

ზღვა 

 

აუზი 

 

მზე 
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დანართი 2 

 

ხელნაკეთი კომპოზიციის დამზადება  

ტექსტის მიხედვით ხელნაკეთი კომპოზიციის დამზადება სახალისო შემოქმედებითი აქტივობაა. ის 

ეხმარება მოსწავლეებს წაკითხული/მოსმენილი ტექსტის გააზრებასა და მიღებული 

შთაბეჭდილებების გამოხატვაში. ხელნაკეთი საგნები შეიძლება სხვადასხვა სახის იყოს: კოლაჟი, 

დიორამა, თოჯინა და სხვ.  

ზოგადი ინსტრუქცია წაკითხული ტექსტის მიხედვით კომპოზიციის დასამზადებლად:  

- მასწავლებელი ყოფს კლასს წყვილებად ან მცირე ჯგუფებად და თითოეულ წყვილს/ჯგუფს 

აძლევს ნაწარმოების რომელიმე ეპიზოდს.  

- მოსწავლეები გაიხსენებენ ეპიზოდს და მოიფიქრებენ კომპოზიციის მახასიათებლებს.  

- არსებული რესურსების გამოყენებით მოსწავლეები ამზადებენ კომპოზიციას. ზემოთ 

განხილულ გაკვეთილზე მოსწავლეები მუყაოს ყუთების, პლასტელინის, ფერადი ქაღალდების 

გამოყენებით აკეთებენ კონკრეტული წელიწადის დროის შესაბამის კომპოზიციას.  

კომპოზიციის ერთ-ერთი ვარიაციაა „სურათი მილაკში“, რომელიც ასე მზადდება:  

- მოსწავლეები ჯგუფებში ხატავენ მცირე ზომის ხეებს. მაგალითად, გაზაფხულის ჯგუფი 

ხატავს აყვავებულ ხეს, ზამთარისა - დათოვლილს და ა. შ.; 

- მოსწავლეები გამოჭრიან დახატულ ხეებს;  

- ცარიელ თაბახის ან ფერად ფურცელს დაახვევენ და გააკეთებენ ჭოგრიტის მსგავს მილაკს. 

ერთმანეთზე გადააწებებენ ფურცლის ბოლოებს, რომ მილაკი არ გაიხსნას; 

- მილაკში შიგნით აწებებენ ხეს მხოლოდ ფესვების მხრიდან; 

- ბოლოს სწორად დადებენ (წამოაყენებენ ხეს მილაკში). 

 

 

ნამუშევრები დაამზადეს მეექვსე საავტორო სკოლის II4 კლასის მოსწავლეებმა. 

 


