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გაკვეთილის გეგმა  

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და ძირითადად საინფორმაციო-შემეცნებითი ტექსტების 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: თათა ჭანტურია  

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი: III    

თემა: მიკრობები დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი) 

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

 გაიგებენ, რა არის მიკრობები, საიდან ჩნდება და როგორ ვრცელდება; 

 გააცნობიერებენ, რა ზიანის მოყენება შეუძლიათ მიკრობებს და ჩამოაყალიბებენ, როგორ შეიძლება 

ხელი შევუშალოთ მათ გავრცელებას;  

 გამოუმუშავდებათ პოზიტიური დამოკიდებულება სისუფთავის მიმართ და გააცნობიერებენ მის 

მნიშვნელობას;  

 შეძლებენ მიკრობების შესახებ საინფორმაციო ტექსტის მონიშვნებით წაკითხვას, მასში არსებული 

ინფორმაციის ამოკრებასა და დახარისხებას ცხრილებისა თუ ვიზუალური ასოციაციების სქემების 

გამოყენებით. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას.  

ქართ. III. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის საინფორმაციო ხასიათის ილუსტრირებულ  ტექსტებში 

ინფორმაციის მოძიება დაგაგება.  

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 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

o მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში;  

o მოსწავლეები მუშაობენ სამ- და ოთხწევრიან ჰომოგენურ ჯგუფებში. დიფერენცირებული 
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აქტივობებისთვის მოსწავლეები დაჯგუფდებიან მზაობისა და საჭიროებების მიხედვით 

(ინფორმაციის ათვისებისა და ანალიზის უნარი, დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, პრობლემის 

გადაჭრის უნარი, ტექსტის გაგება-გააზრების უნარი).  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o დაფიქრდი-დაწყვილდი-გაუზიარე;  

o ასოციაციური რუკა;  

o დაკვირვება თვალსაჩინოებაზე;  

o მონიშვნებით კითხვა;  

o მონაცემთა ცხრილი;  

o კლასტერული რუკა;  

o ბუკლეტის/პოსტერის დამზადება.  

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

o ნინო სურმავას ტექსტი „მიკრობები“. ამობეჭდილი ტექსტი (თითო მოსწავლისთვის თითო); 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade3/mikrobebi.pdf  

o ამობეჭდილი მონაცემთა სქემები და კლასტერული რუკა (ჯგუფების შესაბამისად, თითო 

ბავშვისთვის თითო);  

o მიკრობების ილუსტრაციები;  

o კალამი/ფანქარი, ფერადი ფანქრები/ფლომასტერები, ფლიპჩარტი (თითო ჯგუფისთვის თითო), 

სტეპლერი, წებო, ჭიკარტები/სკოტჩი, მაკრატელი; 

o კომპიუტერი/ლეპტოპი, ინტერნეტი  

o ვებ-საიტები:  

o Science Kids. Microorganisms.  http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/microorganisms.html  

o TED Ed. You are your microbes - Jessica Green and Karen Guillemin. 

https://www.youtube.com/watch?v=1X8p0vhsWRE  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვამდე 

დაფიქრდი-დაწყვილდი-გაუზიარე, ასოციაციური რუკა  

მასწავლებელი წერს დაფაზე სიტყვას „მიკრობი“ და სთხოვს მოსწავლეებს ერთი წუთის განმავლობაში 

ჩამოწერონ, რა ახსენდებათ ამ სიტყვაზე; შემდეგ გაუზიარონ მეწყვილეს; ბოლოს კი წყვილებს (ან რამდენიმე 

წყვილს) გამოათქმევინებს მოსაზრებას და ყველას ნათქვამს წერს დაფაზე, ასოციაციურ რუკაში.  

 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade3/mikrobebi.pdf
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/microorganisms.html
https://www.youtube.com/watch?v=1X8p0vhsWRE
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დაკვირვება თვალსაჩინოებაზე  

ასოციაციური რუკის შევსების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს მიკრობების რამდენიმე 

ილუსტრაციას; ასაუბრებს, თუ რა არის მათზე გამოსახული, შემდეგ კი ეკითხება, ხომ არ სურთ, 

ასოციაციურ რუკას ილუსტრაციაზე მსჯელობის შემდეგ მიამატონ რაიმე.   

II ფაზა - კითხვის დროს 

კითხვა მონიშვნებით 

„ძლიერი“ ჯგუფი - მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ტექსტს და სთხოვს ინდივიდუალურად 

წაიკითხონ მონიშვნებით (ეს მეთოდი მათთვის უკვე ნაცნობია); 

„საშუალო“ ჯგუფი -  მოსწავლეები ტექსტს კითხულობენ წყვილებში, მონიშვნებით. მასწავლებელი 

საჭიროების შემთხვევაში მიდის მათთან და ეხმარება.  

„სუსტი“ ჯგუფი - მასწავლებელი პირველ ორ აბზაცს თავად უკითხავს მოსწავლეებს და სთხოვს, რომ მათ 

გზადაგზა აკეთონ მონიშვნები (საჭიროების შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რას გულისხმობს 

მონიშვნებით წაკითხვა). დანარჩენ ტექსტს მოსწავლეები წყვილებში კითხულობენ, კვლავ მონიშვნებით. 

მასწავლებელი ხშირად მიდის მათთან და უწევს საჭირო დახმარებას.  

მონაცემთა სქემები 

ტექსტის წაკითხვის შემდეგ მოსწავლეები ავსებენ მონაცემთა სქემებს/ცხრილებს. მასწავლებელი ხაზგასმით 

სთხოვს მოსწავლეებს, რომ ცხრილის/სქემის/რუკის შევსებისას რამდენჯერმე მიუბრუნდნენ ტექსტს.  

„ძლიერი“ ჯგუფი - მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად (იხ. ცხრილი 1);  

„საშუალო“ ჯგუფი - მოსწავლეები მუშაობენ წყვილებში (იხ. ცხრილი 2); 

„სუსტი“ ჯგუფი - მოსწავლეები ჯერ ერთობლივად ავსებენ კლასტერულ რუკას ჯგუფში; შემდეგ - 

ასრულებენ ამ სამუშაოს მასწავლებლის დახმარებით (იხ. რუკა 1).  

მასწავლებელი დროდადრო მიდის სამივე ჯგუფთან და აკვირდება პროცესის მიმდინარეობას. საჭიროების 

შემთხვევაში ეხმარება მინიშნებებითა და ინსტრუქციებით.  

სქემების (ცხრილებისა და რუკის) შევსების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მთელ კლასს, კიდევ ერთხელ 

მიუბრუნდნენ ასოციაციურ რუკას და, თუ საჭიროა, შეიტანონ მასში ცვლილებები (დაამატონ, ამოაკლონ, 

ჩაასწორონ ინფორმაცია).  

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ  

შემეცნებითი ვიდეოები 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს სასწავლო ვიდეოებსა და სახალისო შემეცნებით თამაშს. დროდადრო 

ჩერდებიან და შეკითხვებისა და მსჯელობის გზით განიხილავენ მიკრობებზე მიღებულ დამატებით 

ინფორმაციას.  

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/microorganisms.html  

http://www.youtube.com/watch?v=1X8p0vhsWRE  

 

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/microorganisms.html
http://www.youtube.com/watch?v=1X8p0vhsWRE
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ბუკლეტის/პლაკატის დამზადება  

„ძლიერი“ ჯგუფი - ამზადებენ ბუკლეტს „მიკრობები და მათთან ბრძოლა - რჩევები“. მოსწავლეები 

ინდივიდუალურად ჩამოწერენ, როგორ ჩნდებიან მიკრობები, როგორ შევებრძოლოთ მათ; შემდეგ ჯგუფში 

შეაჯერებენ და ჯგუფშივე დაამზადებენ ბუკლეტს (იხ. დანართი 2 - ბუკლეტის შაბლონი).  

„საშუალო“ ჯგუფი - ამზადებენ პლაკატს „მიკრობებთან ბრძოლა“. წყვილები ჩამოწერენ, როგორ 

ვებრძოლოთ მიკრობებს, ჯგუფში შეაჯერებენ და ჯგუფშივე დაამზადებენ პლაკატს.  

„სუსტი“ ჯგუფი - ამზადებენ პლაკატს „მიკრობები“. მასწავლებელი, საჭიროების შემთხვევაში, ეხმარება 

ჯგუფს ორგანიზებაში; ჯგუფი ერთობლივად ქმნის პლაკატს მიკრობების თემაზე (შესაძლებელია, პლაკატი 

შეიცავდეს: ა) მხოლოდ სურათებს, ბ) ილუსტრაციებს და ტექსტს).  

 

პრეზენტაცია  

ეწყობა სამივე ჯგუფის ნამუშევრების პრეზენტაცია, მასწავლებელი და მსმენელები აძლევენ უკუკავშირს. 

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 

საუბარი თემაზე და 

ასოციაც. რუკის 

შევსება 

ტექსტთან მუშაობა 

(წაკითხვა და გაგება-

გააზრება, სქემების შევსება)  

ჯგუფში დავალების 

შესრულება დამუშავ. 

ტექსტის მიხედვით 

პრეზენტაცია 

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

         

         

         

         

         

 

ნამუშევრების (ბუკლეტისა და პლაკატების) პრეზენტაციებზე უკუკავშირის მიწოდებისას შესაძლებელია, 

დამატებითი რესურსის სახით ნამუშევრის პრეზენტაციისა და ჯგუფური მუშაობის შეფასების რუბრიკების 

გამოყენება.  
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დანართი 1  

 

 

მიკრობები 

ნინო სურმავა 

 

რატომ გაფრთხილებს ყოველდღე დედა, რომ ხელი უნდა დაიბანო, სანამ სუფრას მიუჯდები? 

რატომ არ შეიძლება გაურეცხავი ხილის ჭამა? რატომ უნდა გაანიავო ოთახი? 

იმიტომ, რომ ჩვენ გვერდით ცხოვრობენ პატარა არსებები – მიკრობები. 

მიკრობები ისეთი პაწაწინები არიან, რომ თვალით ვერ ვხედავთ. მათი დანახვა მხოლოდ 

სპეციალური გამადიდებელი ხელსაწყოთი შეგვიძლია. ამ ხელსაწყოს მიკროსკოპი ჰქვია. ზოგი 

მიკრობი სასარგებლოა, ზოგი კი – მავნე. მავნე მიკრობები ადამიანს ემტერებიან. მართალია, ისინი 

პაწაწინები არიან, მაგრამ დიდი ზიანის მოტანა შეუძლიათ. მავნე მიკრობები იწვევენ მრავალ საშიშ 

დაავადებას – სახსრებისა და მუცლის ტკივილს, კარიესს, ვირუსებს, ინფექციურ დაავადებებს... 

როგორ აღწევენ მიკრობები ჩვენამდე? 

ჩვენ ვეხებით საგნებს,  ხელს ვართმევთ ერთმანეთს. ამ დროს ეს უჩინარი მოძალადეები მჭიდროდ 

ეკვრიან ჩვენს ხელებს. შემდეგ ჩვენი ხელებიდან იმ ნივთებზე გადადიან, რასაც შევეხებით. 

მიკრობები ეკრობიან წიგნებს, ჭიქას, პურს, ხილს. 

ასე „მოგზაურობენ“ მიკრობები. 

ქუჩიდან უამრავი მიკრობი მოგვყვება სახლში. 

მიკრობების გასანადგურებლად საუკეთესო საშუალებაა ხელების ხშირად დაბანა! 

უამრავი მიკრობია პირის ღრუშიც. ისინი ჩნდებიან და მრავლდებიან კბილის ჯაგრისებზეც. ამიტომ 

კბილის ჯაგრისი წელიწადში ორჯერ ან სამჯერ უნდა გამოვცვალოთ. 

 

 

შენიშვნა: ტექსტში ფერებით მონიშნულია ის ადგილები, რომლებშიც მოცემულია საჭირო 
ინფორმაცია ცხრილების შესავსებად. მოსწავლეებს, ცხადია, მონიშვნების გარეშე დაურიგდებათ 
ტექსტი (საჭიროების შემთხვევაში, მასწავლებელს შეუძლია „სუსტ“ ჯგუფთან მონიშნული ტექსტიც 
გამოიყენოს). 
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ცხრილი 1. 

 

 

ცხრილი 2. 

სიტყვა  

 

მიკრობი 

 

სურათი / ილუსტრაცია  

განმარტება  

   

   

   

   

რა ახასიათებს / რას მაგონებს  

 

 

  

 

ზომა 
როგორ და სად 

ჩნდებიან? 
რას იწვევენ? 

როგორ 

დავიცვათ 

თავი? 

მნიშვნელოვანი 

და საინტერესო 

ინფორმაცია 

 მიკრობი           
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რუკა 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

მიკრობი 

როგორ 

დავიცვათ 

თავი? 

როგორ და სად 

ჩნდებიან? 
რას იწვევენ? 
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დანართი 2. ბუკლეტის შაბლონი  
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