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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები კითხვის სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, ტექსტის გაწაფულად წაკითხვისა და მარტივი 

სტრატეგიების გამოყენების უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. გაკვეთილის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზანია შემოქმედებითი და ფუნქციური წერის უნარების განვითარებაც.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს გრამატიკული ცოდნის 

დასაუფლებელი, ნაწერის რედაქტირების და/ან გაგება-გააზრების სხვა აქტივობებიც.  

შემდგენლები: თეონა ყაულაშვილი, პაატა პაპავა, თათა ჭანტურია 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი:  II  ან  III  

თემა: ადამიანისა და ცხოველის ურთიერთობა დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი)  

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

მოსწავლეები  

o გაივარჯიშებენ თხრობითი ტექსტის გაწაფულად წაკითხვაში წყვილებში კითხვის გზით;  

o ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით დაალაგებენ ტექსტში აღწერილ მნიშვნელოვან მოვლენებს;  

o განივითარებენ წაკითხული ტექსტის მიხედვით გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობის უნარ-

ჩვევებს;  

o განივითარებენ წერილის დაწერის უნარს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას. 

ქართ. III. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენება.  

ქართ. III. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მარტივი მიზნობრივი ტექსტების დაწერა და 

შესაბამისად გაფორმება.  

ქართ. III. 12. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის დამოუკიდებლად შექმნა და აზრის გასაგებად 

ჩამოყალიბება. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

o მუშაობს მთელ კლასთან;  

o მოსწავლეები მუშაობენ ჰეტეროგენულ წყვილებში;  

o მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად;  

o მასწავლებელი მუშაობს დიფერენცირებულ ჯგუფთან (რამდენიმე ე.წ. „სუსტი“ მკითხველი).  
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გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o განვლილი ტექსტის გახსენება; 

o მინიშნებები სიტყვების ბარათებზე; 

o ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა;  

o ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა (სიტყვის მნიშვნელობის არავერბალურად ახსნა); 

o მასწავლებლის მიერ ხმამაღლა წაკითხვა;  

o წყვილებში წაკითხვა;  

o მუშაობა ტექსტთან და სქემის შევსება;  

o დისკუსია (სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით);  

o მოთხრობის დასასრულის დაწერა (შემოქმედებითი წერა);  

o რაფთი.  

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

o „დათო და დათვი“, G-PriEd-ის საკითხავი წიგნი.  

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade2/dato_da_datvi.pdf  

o დაფაზე/ფორმატზე ჩამოწერილი სიტყვების ნუსხა (წაბლი, ლეღვი, დრუნჩი მოილოკა, ანკესი, 

თევზაობდა) 

o ვიზუალური სქემა: „დაწერე და დახატე“ 

სასწავლო მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული „კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე“, დანართი. გვ. 8 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf 

o ვიზუალური სქემა: „დროის ღერძი“ 

სასწავლო მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული „კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით 

საფეხურზე“, დანართი. გვ. 26 

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf 

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

განვლილი ტექსტის გახსენება 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, შეახსენონ განვლილი მასალიდან ერთ-ერთი ტექსტი, რომელიც 

ცხოველისა და ადამიანის ურთიერთობას ეხება, რასაც მოჰყვება ხანმოკლე საუბარი. შემდეგ ეუბნება, რომ 

დღეს წაიკითხავენ წიგნს, რომელშიც ერთ-ერთი ცხოველისა და ადამიანის ურთიერთობაა აღწერილი.  

მანამდე კი მათ (ბავშვებმა) უნდა გამოიცნონ, თუ რომელი ცხოველის შესახებ იქნება ეს ახალი ტექსტი. 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade2/dato_da_datvi.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf
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ამისთვის მასწავლებელი მინიშნებებით დაეხმარება.  

 

მინიშნებები სიტყვების ბარათებზე 

მასწავლებელს წინასწარ მომზადებულ ორ ყუთში ჩაყრილი აქვს 5-5 ბარათი (ორი სხვადასხვა ფერის). 

ყუთებზე არის წარწერები: „როგორია“ და „როგორი არ არის“. „როგორია“ ყუთის ბარათებზე წერია: 
ცხოვრობს ტყეში, გვინახავს მულტფილმებში, უყვარს მსხალი, არის სხვადასხვა ფერის, ადვილად ძვრება 
ხეზე. „როგორი არ არის“ ყუთის ბარათებზე წერია: სუსტი, სლიპინა, პატარა, მშიშარა, შინაური.   

დაფაზე დახაზულია T-სქემა.  

როგორია როგორი არ არის 

 

 

 

 

 

 

მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს თამაშის პრინციპს: მათ უნდა გამოიცნონ ჩაფიქრებული ცხოველი 

ბარათების დახმარებით. შემდეგ სთხოვს მოსწავლეთა წყვილებს, რიგრიგობით გამოვიდნენ, ამოიღონ 

თითო ბარათი თითო ყუთიდან, ხმამაღლა წაიკითხონ და მიაკრან შესაბამის სვეტში. მას შემდეგ, რაც ყველა 

ბარათს მიაკრავენ, თითოეულმა წყვილმა პატარა ბარათზე ზუსტად ერთ წუთში უნდა დაწეროს თავისი 

ვარაუდი, თუ რომელი ცხოველი ჩაიფიქრა მასწავლებელმა. დროის ამოწურვისთანავე მასწავლებელი 

შეაგროვებს ბარათებს, დაფაზე ჩამოწერს შედეგებს და გამოიყვანს ერთგვარ რეიტინგს (მაგ., ლეოპარდი - 2 

ხმა, დათვი - 4 ხმა და ა.შ.).  

შენიშვნა: მასწავლებელი წინასწარ აფრთხილებს მოსწავლეებს, რომ წამოყვირების ან დროის გადაცილების 
შემთხვევაში წყვილის პასუხი აღარ განიხილება.  

აქტივობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად მოკლედ შეაჯამებს თამაშს და 

ეუბნება მათ, რომ წასაკითხი ტექსტის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი სწორედ დათვია, მეორე კი, რა თქმა 

უნდა, ადამიანი.  

შენიშვნა: შეიძლება ამ აქტივობის განვრცობა და გაგრძელება. მაგალითად, ყველა წყვილმა დაწეროს დათვის 
შესახებ რამდენიმე პუნქტი სვეტისთვის „როგორია“ და რამდენიმე - სვეტისთვის „როგორი არ არის“.  

 

ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა 

მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს წასაკითხი ტექსტის ყდას და ეკითხება: თქვენი აზრით, რაზე 

შეიძლება იყოს ეს მოთხრობა? რა შეიძლება მოხდეს მასში? როგორი ურთიერთობა აქვთ დათვსა და ბიჭს? 

მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს და საუბრობენ შინაარსის შესაძლო ვერსიებზე.  
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ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა  

მასწავლებელი დაფაზე წინასწარ გააკრავს ამობრუნებულ ბარათებს, რომლებზეც წერია შემდეგი სიტყვები: 

წაბლი, ლეღვი, დრუნჩი მოილოკა, ანკესით თევზაობა. მასწავლებელი სთავაზობს ბავშვებს, უსიტყვო 

მინიშნებებით (ანუ ჟესტებითა და მოძრაობებით) აუხსნან კლასელებს ბარათზე დაწერილი სიტყვა. თუკი 

არავერბალური მინიშნება საკმარისი არ იქნება, ამხსნელს შეუძლია სიტყვიერი განმარტებაც მოიშველიოს. 

მსურველი მოსწავლეები გამოდიან, იღებენ თითო ბარათს, ნახულობენ სიტყვას ისე, რომ სხვებმა ვერ 

დაინახონ და იწყებენ მისი მნიშვნელობის არავერბალურად გამოხატვას.  

II ფაზა - კითხვის დროს  

მასწავლებელი ქმნის ერთ ექვსკაციან დიფერენცირებულ ჯგუფს. დანარჩენი მოსწავლეები იმუშავებენ 

ჰეტეროგენულ წყვილებში.  

 

მუშაობა ტექსტთან და სქემის შევსება. აქტივობის მოდელირება 

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ მათა ახლა წყვილებში უნდა წაუკითხონ ერთმანეთს ტექსტი, 

შემდეგ კი შეავსონ სქემა „დროის ღერძი“. ვიდრე მუშაობაზე გადავლენ, იგი თავად აჩვენებს, თუ როგორ 

უნდა შეასრულონ ეს დავალება.  

მასწავლებელი სთხოვს ერთ-ერთ მოსწავლეს (კარგ მკითხველს), მასთან ერთად გაითამაშოს წყვილებში 

წაკითხვის აქტივობა. მასწავლებელი კითხულობს ტექსტის პირველ გვერდს (ორშაბათის ამბავს), ხოლო 

მოსწავლე - მეორე გვერდს (სამშაბათის ამბავს). მასწავლებელი უხსნის კლასს, რომ მათაც ამგვარად უნდა 

იმუშაონ და წყვილებში, თითო გვერდის მონაცვლეობით, წაუკითხონ ერთმანეთს მთელი ტექსტი 

(ორშაბათიდან შაბათის ამბების ჩათვლით).  

ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე ხაზავს დროის ღერძს და ხმამაღლა ფიქრის გამოყენებით აჩვენებს 

ბავშვებს, როგორ უნდა შეივსოს ის. თავად მასწავლებელი ავსებს ორშაბათის გრაფას (მაგ.: „დათო დათვს 

შეხვდა“ ან „დათოს დათვის შეეშინდა“ ან „დათოს მამამ დათვს თაფლი გამოუტანა“).  
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წყვილებში წაკითხვა 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, წყვილებში წაიკითხონ ტექსტი. წყვილის თითოეული წევრი 

წაუკითხავს მეწყვილეს თითო გვერდს (მაგ.: ერთი მოწავლე წაიკითხავს ორშაბათს, მეორე - სამშაბათს და 

ა.შ.). წაკითხვის პარალელურად, ანუ თითო გვერდის დასრულების შემდეგ, მოსწავლეები 

ინდივიდუალურად ავსებენ დროის ღერძის სქემას.  

შენიშვნა: ვინაიდან წყვილები ერთსა და იმავე დროს უკითხავენ ერთმანეთს, ხმაურის თავიდან აცილების 
მიზნით, მასწავლებელი წინასწარ გააფრთხილებს მოსწავლეებს, რომ დაბალი ხმით წაუკითხონ მეწყვილეს.  

სანამ მოსწავლეები წყვილებში კითხულობენ, მასწავლებელი მიუჯდება „სუსტი“ მკითხველების ჯგუფს და 

მათთან მუშაობს. მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით, შესაძლებელია ხმამაღლა წაუკითხოს 

ტექსტი მოსწავლეებს, გამოიყენოს ერთობლივი კითხვის რომელიმე ვარიანტი ან გამეორებით წაიკითხონ 

რომელიმე ეპიზოდი. ასევე შესაძლებელია, რომ „დროის ღერძის“ სქემა არა ინდივიდუალურად, არამედ 

ერთობლივად შეავსონ მასწავლებლის აქტიური დახმარებით.  

წაკითხვისა და სქემების შევსების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად მოკლედ 

განიხილავს შევსებულ სქემებს.  

 

შემოქმედებითი წერა (დასასრულის დაწერა)  

მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს სამუშაო ფურცლებს (ვიზუალური სქემა „დაწერე და დახატე“) და  

სთხოვს, ინდივიდუალურად მოიფიქრონ და დაწერონ, თუ რა შეიძლება მოხდეს კვირას („დათო და დათვი“, 

გვ. 8). ეუბნება, რომ რაც უფრო საინტერესო და ორიგინალურ ამბავს მოიფიქრებენ, უკეთესი იქნება 

შესაძლებელია, წერის დაწყებამდე მასწავლებელმა დასვას შეკითხვა: „შენ რომ ყოფილიყავი დათოს 

ადგილას, რას გააკეთებდი კვირას დათვთან ერთად?“ მოსწავლეები ფიქრობენ და წერენ.  

სურვილის შემთხვევაში რამდენიმე მოსწავლე წარადგენს თავის ნამუშევარს კლასის წინაშე.  

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

დისკუსია (სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით) 

ტექსტის წაკითხვის შემდეგ მასწავლებელი სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით ეხმარება მოსწავლეებს, 

იმსჯელონ ტექსტზე (მაგ.: სად დაიწყო წიგნში აღწერილი ამბავი? როგორ შეხვდნენ დათო და დათვი 

ერთმანეთს? რატომ გამოუტანა დათოს მამამ დათვს თაფლი? ხომ შეეძლო, თოფი გამოეტანა და მოეკლა? 

რატომ მოუტანა დათვმა მეორე დღეს დათოს წაბლი? რატომ არ ეშინოდა დათოს დათვის? და სხვ.).  

 

რაფთი 

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს, რომ ახლა ზოგიერთმა მათგანმა უნდა მოირგოს დათოს როლი და 

წერილი მისწეროს დათვს, ზოგიერთმა კი, პირიქით - დათვის სახელით უნდა მისწეროს დათოს. 

მეწყვილეთაგან ერთი იქნება დათო, მეორე - დათვი. წერილის თემა მათი მეგობრობა იქნება. იმისათვის, 

რომ ამ თემაზე წერილის დაწერა გაუადვილდეთ, მასწავლებელი კიდევ ერთხელ შეახსენებს ბავშვებს 

განვლილ მასალას, „წერილი მურას“ (ნ. მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ე. მაღლაკელიძე. ქართული ენა და 

ლიტერატურა, III კლასი, გვ. 6).  
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როლი - დათო / დათვი;   აუდიტორია - დათვი / დათო;   ფორმატი - წერილი;   თემა - მეგობრობა 

სურვილის შემთხვევაში ბავშვებს შეუძლიათ წერილები გააფორმონ ილუსტრაციებით.  

წერის დასრულების შემდეგ მეწყვილეები გაცვლიან ნამუშევრებს, კითხულობენ ერთმანეთის ნაწერებს და 

უზიარებენ მეწყვილეს თავიანთ შთაბეჭდილებებს, რჩევებს.  

შესაძლებელია, მსურველმა მოსწავლეებმა თავიანთი წერილები წაუკითხონ კლასს საავტორო სკამის 

გამოყენებით.  

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 

შეკითხვებზე 

პასუხი და საუბარი 

თემაზე  

მუშაობა ლექსიკურ 

ერთეულებზე  

წყვილებში ტექსტის 

წაკითხვა 

წერითი ნამუშევრის 

შექმნა (მოთხრობის 

დასრულება და წერილი) 

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

         

         

         

         

         

 

მოცემული ცხრილის გარდა შესაძლებელია, დამატებითი რესურსის სახით, წერითი ნამუშევრისა და 

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  

 

 

 


