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გაკვეთილის გეგმა 

შემდგენელი: ნინო ბალარჯიშვილი 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა კლასი: II 

თემა: იაკობ გოგებაშვილის „ვანო და 

ქვევრი“ და „ვანო და ჩიტი“  

დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი) 

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

მოსწავლეები  

 შეძლებენ ორი ტექსტის გაგება-გააზრებასა და მათ შეპირისპირებას;

 გაეცნობიან ახალ ლექსიკურ ერთეულებს: ქვევრი, ილანძღებოდა, იტანჯებოდა, შესჩივლა, წყეული.

 შეძლებენ პერსონაჟების ძირითადი თვისებების გამოკვეთას, მათ დახასიათებას;

 შეძლებენ მცირე ზომის ტექსტის შეთხზვას;

 გააცნობიერებენ ბუნების დაცვის, მოვლა-გაფრთხილების აუცილებლობას და პოზიტიურად

განეწყობიან ცხოველების მიმართ;

 გაიაზრებენ, ამ მოთხრობების მიხედვით ადამიანის როგორი საქციელია მათთვის მიუღებელი.

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

ქართ. II. 2. მოსწავლეს შეუძლია  მოისმინოს და გაიგოს ნაცნობ თემებზე შექმნილი მცირე ზომის სხვადასხვა 

სახის ტექსტები და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება. 

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

ქართ. II. 11. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შექმნა, მარტივი ლექსიკური ერთეულების

გამოყენებით.  

მოსწავლეთა დაჯგუფების ფორმები: 

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან,

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად,

 მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში;

 მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში.

დაჯგუფების კრიტერიუმები:  

ჯგუფი ა) კარგი მკითხველები (ინდივიდუალური მუშაობა)  

ჯგუფი ბ) საშუალო მკითხველები (წყვილებში მუშაობა)  

ჯგუფი გ) პრობლემური მკითხველები (ერთობლივი მუშაობა მასწავლებლის დახმარებით) 
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გაკვეთილზე გამოყენებული მეთოდები/სტრატეგიები/აქტივობები: 

 ვარაუდები ილუსტრაციის მიხედვით; 

 შესაძლო წინადადებები; 

 ერთობლივი კითხვის ვარიაციები; 

 ამბის შეთხზვა (წერა); 

 ხატვა ტექსტის მიხედვით. 

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

 ტექსტები: „ვანო და ქვევრი“, „ვანო და ჩიტი“ 

 ილუსტრაციები  

 მაკრატელი  

 წებო  

 ფერადი ფანქრები  

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვამდე  

დაფაზე სხვადასხვა ფერით დაწერილია ორი სიტყვა:  

           

          კარგი საქციელი               ცუდი საქციელი 

 

 

 

 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს წაიკითხონ სიტყვები და გამოთქვან მოსაზრებები, თუ რა არის, მათი 

აზრით, კარგი საქციელი და რა არის - ცუდი. ბავშვები ასახელებენ ადამიანის დადებით და უარყოფით 

ქმედებებს. 

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება, რომ გაიცნობენ თავიანთ თანატოლ ბიჭს, სახელად ვანოს და 

მის შესახებ შეთხზულ ორ ამბავს წაიკითხავენ. 

მასწავლებელი დაფაზე ამაგრებს და მოსწავლეების ყურადღებას ამახვილებს ორ ნახატზე: ბიჭი და პატარა 
ფრინველი; ბიჭი და ქვევრი (იხ. დანართი). მიმართავს ბავშვებს, რომ ეს ნახატები წასაკითხი მოთხრობების 

ილუსტრაციებია და სთხოვს სავარაუდო სათაურები მოუფიქრონ მოთხრობებს. ბავშვები ასახელებენ 

სურათის მიხედვით სათაურებს (სავარაუდო სათაურებია: „ბიჭი და ჩიტი“, „ვანო და ბეღურა“, „ვანო და 

ქვევრი“, „ყოჩაღი ბიჭი“ და სხვ.). 
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მასწავლებელი სთხოვს ბავშვებს გამოთქვან ვარაუდები, თუ რა იქნება ამ მოთხრობებში გადმოცემული, რის 

შესახებ იქნება ისინი.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე წინასწარ ჩამოწერილ სიტყვებს აცნობს ბავშვებს. ჯერ მასწავლებელი 

კითხულობს, შემდეგ კი ერთობლივად კითხულობენ. მასწავლებელი ბავშვებთან ერთად განმარტავს ამ 

სიტყვებს: ქვევრი, ილანძღებოდა, იტანჯებოდა, შესჩივლა, წყეული.  

ლექსიკური ერთეულების უკეთ გაცნობისა და ტექსტის შინაარსთან დაკავშირებით წინასწარი ვარაუდების 

ჩამოყალიბების მიზნით, მასწავლებელი იყენებს მეთოდს „შესაძლო წინადადებები“ და მოსწავლეებს 

სთხოვს, ამ სიტყვების გამოყენებით წყვილებში შეადგინონ სავარაუდო წინადადებები, რომლებიც შეიძლება 

შეხვდეთ ტექსტში.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ უნდა წაიკითხონ ვანო ბიჭის ორი ამბავი, მაგრამ, 

სამწუხაროდ, მას ფურცლები დაეფანტა და მოთხრობები ერთმანეთში აირია. იგი სთხოვს ბავშვებს, 

დაეხმარონ არეული მოთხრობების განცალკევებასა და დალაგებაში. 

II ფაზა - კითხვის დროს  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უჩვენებს დაფაზე განლაგებულ არეულ წინადადებებს მოთხრობებიდან და 

მოთხრობების სათაურებს: „ვანო და ჩიტი“, „ვანო და ქვევრი“. 

1) ერთხელ პატარა ვანომ ჩიტი დაიჭირა და ხეზე თავდაყირა დაკიდა. 

2) ვანო თავმოხდილ ქვევრთან იდგა და ილანძღებოდა. 

3) საწყალი ჩიტი ძალიან იტანჯებოდა, მაგრამ ვანოს არ ეცოდებოდა.  

4) ქვევრი ცარიელი იყო და ყველა ლანძღვა უკანვე უბრუნდებოდა. 

5) კეკემ დაინახა, ჩამოხსნა ჩიტი და გაუშვა. 

6) ვანოს დედას შესჩივლა: - ამ წყეულმა ქვევრმა გამლანძღაო!  

7) ვანომ ტირილი დაიწყო. ვანო არავის შეეცოდა. 

8) დედამ უპასუხა: შენი თავი თვითონვე გაგილანძღავს, რაც ჩასძახე, ქვევრმაც იგივე ამოგძახაო! 

არეულ წინადადებებს მასწავლებელი ჯერ მარტო კითხულობს ხმამაღლა, შემდეგ კი - მოსწავლეებთან 

ერთად. ამის შემდეგ მასწავლებელი აკითხებს მოსწავლეებს შესაძლო წინადადებებს, ბავშვები ადარებენ 

თავიანთ შედგენილ წინადადებებს ტექსტში გამოყენებულ წინადადებებს. 

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აჯგუფებს და ურიგებს მცირე ზომის ბარათებზე დაწერილ არეულ 

ტექსტებს (დაფაზე განთავსებულის ანალოგს) და სთხოვს, გამოყონ ერთი ამბავი მეორისაგან (მაკრატლით 

დაჭრან და დააწებონ თაბახზე წინადადებები იმგვარად, რომ მიიღონ მოთხრობები, მიუსადაგონ 

სათაურები, ბოლოს კი დაურთონ ილუსტრაციები.  

მოსწავლეები ასრულებენ მასწავლებლის მიერ მიცემულ დავალებას: ა) ჯგუფში მკითხველები მუშაობენ 

ინდივიდუალურად, ბ) ჯგუფის მკითხველები - წყვილებში, გ) ჯგუფის მკითხველები - ერთობლივად, 

მასწავლებლის დახმარებით. 

მას შემდეგ, რაც ჯგუფები განაცალკევებენ მოთხრობებს, მთელი კლასი კითხულობს ტექსტებს ხმამაღლა 

კითხვის ვარიაციებით (ქოროს ტიპის, ექოს ტიპის და სხვ.).  

ამის შემდეგ მასწავლებელი სხვადასხვა დონის შეკითხვების მეშვეობით წარმართავს დისკუსიას 
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მოთხრობების შესახებ. ბავშვები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს და დამოკიდებულებებს. 

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს რამდენიმე წერით დავალებას. ბავშვებს შეუძლიათ ამოირჩიონ ერთ-

ერთი და ის შეასრულონ: 

1. რჩევები ვანოს 

2. ჩიტის ნაამბობი 

3. ვანოს ნაამბობი 

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მსურველებს შეუძლიათ თავიანთი ნაწერები გაუზიარონ კლასელებს 

საავტორო სკამზე.  

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 

მონაწილ. 

ინტერაქციაში 

(შეკითხვ. პასუხი) 

მონაწილეობა 

მოთხრობების 

განცალკევებაში 

მონაწილეობა 

ერთობლივ 

კითხვაში 

მონაწილეობა 

წერის პროცესში 

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

         

         

         

         

მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს დაკვირვების შედეგები მოსწავლეებისთვის 

უკუკავშირის მიწოდების, დიფერენცირებული აქტივობების დაგეგმვის, მიზნობრივი დახმარების 

უზრუნველყოფის დროს. შესაძლებელია, რომ ამა თუ იმ უნარის დაუფლებაში შეფერხების მიზეზების 

დასადგენად ჩატარდეს დამატებითი დიაგნოსტირება ერთი ან რამდენიმე მოსწავლისათვის.  
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დანართი 
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