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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, სხვადასხვა ჟანრის 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. 

შემდგენლები: G-PriEd-ის ტრენერთა ჯგუფი 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა  კლასი: III  

თემა: ჭკვიანი ძაღლები  დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი)  

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

მოსწავლეები  

o გაიაზრებენ ძაღლების უნარებს და შესაძლებლობებს ადამიანების დახმარების თვალსაზრისით;  

o გაეცნობიან ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების სქემას და გაივარჯიშებენ მის გამოყენებაში 

დასამუშავებელი ტექსტიდან შერჩეულ ახალ ლექსიკურ ერთეულებზე;  

o შეძლებენ ჭკვიან ძაღლებზე დაწერილი ტექსტის დამუშავებას და ძირითადი იდეების განსაზღვრას 

აბზაცების დასათაურების გზით;  

o განივითარებენ მარტივი ფუნქციური ნაწერის შექმნის უნარს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

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

ინფორმაციის მოძიება და გაგება.  

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

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

შესაბამისად გაფორმება.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

o მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან,  

o მოსწავლეები მუშაობენ დიფერენცირებულად მცირე ჯგუფებში.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა;  

o ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა; 
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o შესაძლო წინადადებები საკვანძო სიტყვების გამოყენებით;  

o სიტყვებზე რეაგირება (მონიშვნა და ფიზიკური მოქმედება);  

o სიტყვის ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების სქემა;  

o მასწავლებლის მიერ ხმამაღლა წაკითხვა;  

o წყვილებში წაკითხვა;  

o ინდივიდუალური ჩუმი კითხვა;  

o დისკუსია (სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით);  

o აბზაცების დასათაურება;  

o ფუნქციური წერა.  

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

o იაკობ გოგებაშვილი, „ჭკვიანი ძაღლები“,  ქართული ენა და ლიტერატურა, III კლასი. ნ. გორდელაძე, 

თ. კუხიანიძე, გვ. 52  

o სიტყვის ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების სქემა (მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით) 

o დაფაზე/ფორმატზე ჩამოწერილი სიტყვების ნუსხა  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა 

გაკვეთილის დაწყებისას მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს: „დღეს ჩვენ წავიკითხავთ საინტერესო ამბავს 

ჭკვიანი ძაღლების შესახებ.“ მასწავლებელი მიმოიხილავს ტექსტს (სათაურს, ილუსტრაციას, ავტორს, ჟანრს). 

მასწავლებლის შესაძლო შეკითხვებია: რა აქვს სათაურად ამ ახალ ტექსტს? ვინ არის ტექსტის ავტორი? რას 
გვატყობინებს მინაწერი სათაურის ქვეშ? რა განსხვავებაა ნამდვილ ამბავსა და მხატვრულ ნაწარმოებს 
შორის? რა არის ამ ტექსტის ავტორის მიზანი? ეთანხმებით აზრს, რომ ძაღლი ჭკვიანი ცხოველია? 
შეგიძლიათ პასუხი მაგალითითაც დაასაბუთოთ? რას მოგვითხრობს ეს ტექსტი? (შეკითხვები აღებულია 

ქართული ენისა და ლიტერატურის III კლასის მასწავლებლის წიგნიდან, გვ. 25) ამ პირველადი მიმოხილვის 

შემდეგ მოსწავლეები გამოთქვამენ ვარაუდებს, თუ რის შესახებაა ეს ტექსტი. საუბარს 3-5 წუთი ეთმობა.  

  

ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა 

მასწავლებელი: „სანამ კითხვას დავიწყებთ, ვნახოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომლებიც ტექსტში 

შეგვხვდება.“ მასწავლებელი უჩვენებს მოსწავლეებს დიდფორმატიან ქაღალდზე (ან დაფაზე) ჩამოწერილ 

სიტყვებს: ნამქერი, ხიფათი, მხსნელი, გაძღოლა, გულწასული, განზრახვა. 

მასწავლებელი ხმამაღლა, გარკვევით კითხულობს თითოეულ სიტყვას. მოსწავლეები საუბრობენ ამ 

სიტყვების მნიშვნელობის შესახებ. საჭიროების მიხედვით მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს სიტყვების 
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მნიშვნელობის დაზუსტებაში.  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, ჩამოწერილი სიტყვების გამოყენებით წყვილებში შეადგინონ ისეთი 

წინადადებები (წერილობით ან ზეპირად), რომლებიც, სავარაუდოდ, შეხვდებათ ტექსტში. მოსწავლეებს 

შეუძლიათ თითო წინადადებაში სიტყვების ნუსხიდან შეარჩიონ ერთი ან ორი სიტყვა. მსურველი 

მოსწავლეები თავიანთ წინადადებებს მთელ კლასს უკითხავენ. თუ შესაძლო წინადადებები ზეპირად 

ჩამოაყალიბეს, მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, ჩაიწერონ ისინი. ცხადია, ამ წინადადებებს 

მოგვიანებით მიუბრუნდებიან ტექსტის წაკითხვის შემდეგ.  

 

სიტყვებზე რეაგირება (მონიშვნა და ფიზიკური მოქმედება) 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ ტექსტის კითხვის დროს მონიშნონ (მაგ., გახაზონ ან შემოხაზონ) 

ჩამოწერილი სიტყვები. ასევე, მასწავლებელმა შეიძლება სთხოვოს მოსწავლეებს, შეასრულონ ესა თუ ის 

ფიზიკური მოქმედება, როცა სიტყვა შეხვდებათ ტექსტში (მაგალითად, ასწიონ მუშტი და გაშალონ 

თითები).  

 

სქემის ახსნა და მისი შევსების მოდელირება  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, რომ სიტყვებზე სამუშაოდ გამოიყენონ სიტყვის ვერბალური და 
ვიზუალური ასოციაციების სქემა (იხ. დანართი 1).  

მასწავლებელი კონკრეტულ მაგალითზე, ხმამაღლა ფიქრის გამოყენებით უჩვენებს მოსწავლეებს (მთელ 

კლასს) სქემის შევსების პროცედურას:  

 ზედა მარცხება უჯრაში ვწერთ შესასწავლ სიტყვას (მაგ. „მწვერვალი“);  

 ზედა მარჯვენა უჯრაში ვხატავთ/ვხაზავთ ამ სიტყვის შესაბამის გამოსახულებას;  

 ქვედა მარცხენა უჯრაში ვწერთ ამ სიტყვის/ცნების განმარტებას საკუთარი სიტყვებით;  

 ქვედა მარჯვენა უჯრაში ვწერთ შესაბამის მაგალითებს და პირად ასოციაციებს. 

 

სიტყვა / ცნება  

მწვერვალი  

 

სურათი / 

ილუსტრაცია  

 

განმარტება  

მთის წვერი 

მთის ყველაზე მაღალი წერტილი  

მახასიათებელი / ჩემი ასოციაცია  

სამკუთხედის ზედა წვერო 

ალპინისტები ცდილობენ მთის მწვერვალზე 
ასვლას. 

ხშირად დაფარულია თოვლით. 
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მასწავლებელი ურიგებს მოსწავლეებს ამობეჭდილ სქემას ან სთხოვს, რომ გადაიხაზონ რვეულებში და 

შეახსენებს ბავშვებს, რომ ისინი შეავსებენ სქემას ტექსტის წაკითხვის დროს.  

II ფაზა - კითხვის დროს  

მუშაობა ტექსტთან და სქემის შევსება ლექსიკურ ერთეულებზე  

მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს წინასწარ განსაზღვრული შემადგენლობის მიხედვით და აძლევს 

თითოეულ ჯგუფს შესაბამის დავალებას:  

o პირველი ჯგუფი (პრობლემური მკითხველები): მასწავლებელი წაუკითხავს მოსწავლეებს ტექსტის 

(იხ. დანართი 2) პირველ მონაკვეთს და ხელის მოძრაობებსაც მათთან ერთად აკეთებს; მოსწავლეები 

მასწავლებლის დახმარებით შეავსებენ სქემას სიტყვაზე „ნამქერი“ (ეს სიტყვა გვხვდება ტექსტის 

პირველ მონაკვეთში). ამის შემდეგ ტექსტის დარჩენილი ნაწილის წაკითხვა შესაძლებელია 

განხორციელდეს სხვადასხვა ფორმით, მაგალითად, მოსწავლეები დამოუკიდებლად წაიკითხავენ, 

მიმდევრობით ხმამაღლა წაიკითხავენ და სხვ.   

o მეორე ჯგუფი (გამართულ კითხვაში პრობლემების მქონე მკითხველები): მოსწავლეები წყვილებში 

კითხულობენ ტექსტს (აბზაც-აბზაც წაკითხვის მეთოდით); ავსებენ სქემას სიტყვაზე „ხიფათი“. 

რეკომენდაცია ამ ჯგუფისთვის: თუ სამუშაო განსაზღვრულ დროზე ადრე დაასრულეს, მოსწავლეები 

ერთმანეთს გაუზიარებენ შევსებულ სქემებს ან იმუშავენ აქტივობის ბარათებზე.  

o მესამე ჯგუფი (გაწაფული მკითხველები): მოსწავლეები დამოუკიდებლად კითხულობენ ტექსტს და 

ინდივიდუალურად ავსებენ სქემას სიტყვაზე „მხსნელი“. რეკომენდაცია ამ ჯგუფისთვის: თუ 

სამუშაო განსაზღვრულ დროზე ადრე დაასრულეს, მოსწავლეები ერთმანეთს გაუზიარებენ შევსებულ 

სქემებს ან იმუშავებენ აქტივობის ბარათებზე. 

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

დისკუსია (სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით) 

მუშაობის დასრულების შემდეგ ჯგუფები წარადგენენ შევსებულ სქემებს.  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, მიუბრუნდნენ წაკითხვამდე ჩამოყალიბებულ შესაძლო 

წინადადებებს. მოსწავლეები შეადარებენ მათ მიერ შექმნილ ვერსიებს ტექსტში წაკითხულს, მსჯელობენ 

იმაზე, თუ რამდენად დაემთხვა მათი წინადადებების შინაარსი ტექსტის შინაარსს.  

მასწავლებელი გამართავს შემაჯამებელ დისკუსიას წაკითხული ტექსტის შესახებ; სვამს სხვადასხვა ტიპისა 

და დონის შეკითხვებს (მაგ.: რა იყო ამ ტექსტის ძირითადი სათქმელი? რა დასკვნების გამოტანა შეიძლება? 

ურჩევდი თუ არა სხვებს ამ ტექსტის წაკითხვას და რატომ?).  

სხვა შესაძლო შეკითხვები: რომელი ქვეყანაა ტექსტში ნახსენები? რატომ არის სახიფათო შვეიცარიის 
მთებზე გადასვლა? რა იწვევს თურმე იმას, რომ მგზავრებს გზა ხშირად ეკარგებათ? რა ითქვა პირველ 
აბზაცში ისეთი, რაც ტექსტის სათაურთან დაკავშირებულია? რა აუშენებიათ შვეიცარიის მთებში? (იხ. 

მასწავლებლის წიგნი, გვ. 25-26).  

 

აბზაცების დასათაურება 

საკლასო დავალება: მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, ჯგუფების მიხედვით, ტექსტის თითოეულ 
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აბზაცს შესაბამისი სათაური შეურჩიონ და რვეულში მიმდევრობით ჩამოწერონ (იხ. მასწავლებლის წიგნი, 

გვ. 26). სასურველია, დავალების შესრულების შემდეგ მოსწავლეებმა გაუზიარონ კლასს ჯგუფის ვერსიები.  

დისკუსიისა და აბზაცების დასათაურების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, ისაუბრონ იმის 

შესახებ, თუ როგორ დაეხმარა მათ სქემის შევსება და ასოციაციების მოფიქრება სიტყვის გააზრებასა და 

დამახსოვრებაში.  

 

ფუნქციური წერა 

მასწავლებელი ჩამოწერს დაფაზე ორ დავალებას და სთხოვს მოსწავლეებს, ინდივიდუალურად იმუშაონ 

ერთ-ერთზე სურვილის მიხედვით (შესაძლებელია ამ სამუშაოს საშინაო დავალების სახით მიცემაც).   

დავალება 1: წარმოიდგინე, რომ მთებში სამოგზაუროდ წასასვლელად ემზადები. ჩამოწერე პატარა 

ფურცელზე ხუთი რამ შენ შესახებ. ინფორმაცია უნდა დაეხმაროს შენს მპოვნელს იმ შემთხვევაში, თუკი 

თოვლში დაიკარგები. ასეთ ფურცელს გულის ჯიბეში იდებენ ხოლმე. 

დავალება 2: წარმოიდგინე, რომ ტექსტში აღწერილის მსგავსად, საქართველოს ერთ-ერთ მონასტერში ჰყავთ 

ჭკვიანი ქართული ნაგაზები. დედა ძაღლმა დაყარა პატარა ლეკვები. ბერებმა გადაწყვიტეს ორი ლეკვის 

გაყიდვა. შეადგინეთ ტექსტი, რომლითაც გაავრცელებდით ამ ინფორმაციას გაზეთში ან ინტერნეტში.  

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 

შეკთხვებზე პასუხი 

და საუბარი თემაზე  

მუშაობა ლექსიკურ 

ერთეულებზე (წინადად. 

შედგენა, სქემების შევსება)  

ჯგუფში ტექსტის 

დამუშავება (წაკითხვა, 

გააზრება, აბზაც. 

დასათაურება) 

წერითი ნამუშევრის 

შექმნა (ფუნქციური 

წერა) 

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

         

         

         

         

         

 

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

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  
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დამატებითი რესურსი:  

ვებ-საიტი: https://www.youtube.com/watch?v=rzQoWZqlFBE  

როგორ ეხმარებიან ძაღლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს.  

შენიშვნა: შესაძლებელია ამ რესურსის სხვადასხვაგვარად გამოყენება. მაგალითად, ხმის გარეშე ჩვენება და 

დისკუსიის გამართვა ნანახი ეპიზოდების შესახებ.  

 

 

 

დანართი 1. 
 

 

 

 

ვერბალური და ვიზუალური ასოციაციების სქემა  
 

სიტყვა / ცნება  

 

 

 

სურათი / ილუსტრაცია  

განმარტება  

 

 

 

მახასიათებელი / ჩემი ასოციაცია  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzQoWZqlFBE
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დანართი 2.  

 

ჭკვიანი ძაღლები 

(ნამდვილი ამბავი) 

იაკობ გოგებაშვილი  

 

შვეიცარიაში ისეთი მაღალი მთებია, რომ ზაფხულშიც კი თოვლი და ყინული ფარავს. 

ზამთარში აქ მგზავრობა ძნელია, რადგან ძლიერ ცივა და საშინელი ნამქერი იცის. ბევრ 

მგზავრს ეკარგება გზა და გასაჭირში ვარდება. მაგრამ ხიფათი უფრო დიდი იქნებოდა, აქ 

გასაჭირიდან გამომხსნელი ძაღლები რომ არ ყოფილიყვნენ.  

მთებში აშენებულია ერთი მონასტერი, სადაც ბერები ცხოვრობენ. სწორედ მათ ჰყავთ დიდი 

ძაღლები, რომელთაც ნამქერში მოყოლილი ადამიანების სიცოცხლე ბევრჯერ უხსნიათ.  

 

- - - - - - - - -  

 

ბერები ზამთარში, ცუდი დარის დროს, ძაღლებს ბოთლით ღვინოს შეაბამენ ხოლმე ყელზე, 

კალათით პურს ჩამოჰკიდებენ და მთებში აგზავნიან. ძაღლი დარბის და ათვალიერებს, გზა ხომ 

არავის დაჰკარგვიაო. თუ ვინმეს შენიშნავს, მაშინვე მიირბენს, პურსა და ღვინოს მიუტანს, მერე წინ 

გაუძღვება და მონასტერში მიჰყავს. ერთმა ასეთმა ძაღლმა ორმოცი კაცი გადაარჩინა სიკვდილს 

თორმეტი წლის განმავლობაში.  

ერთხელ მან თოვლში იპოვა ყინვითა და შიმშილით გულწასული ბავშვი. ძაღლმა რომ აწევა 

დაუწყო, ბავშვმა თვალი გაახილა, ძლიერ შეეშინდა და გაქცევა მოინდომა. მაგრამ იმდენი ღონე აღარ 

ჰქონდა, რომ წამომჯდარიყო. მაშინ ძაღლმა ლაქუცი დაუწყო და გაყინულ თითებს ულოკავდა. 

ბოლოს ბავშვს გვერდზე დაუწვა და ამით მიანიშნა, რომ ზედ შეჯდომოდა. ბავშვი მიუხვდა ძაღლს 

განზრახვას, როგორც იქნა, ზურგზე შეაჯდა და ხელები შემოჰხვია. ძაღლმა სასწრაფოდ  ბერებთან 

მიიყვანა. აქ ბავშვს კარგად მოუარეს და მალე მოარჩინეს.  

ბევრი სხვა მაგალითიც შეიძლებოდა დაგვესახელებინა და კიდევ უფრო ცხადი გაგვეხადა, რომ 

ძაღლი ძალიან ჭკვიანი ცხოველია.  

 


