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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.  

შემდგენლები: პაატა პაპავა, თათა ჭანტურია  

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა   კლასი: IV ან V   

თემა: სახლები  დრო: 45 წთ.  

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

მოსწავლეები:  

o დაამუშავებენ საინფორმაციო-შემეცნებით ტექსტს, რომელიც შეეხება სახლის ტიპებს და 

დანიშნულებას სხვადასხვა კულტურაში;  

o გამოიყენებენ საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვისა და გააზრების სტრატეგიებს (შეკითხვებზე 

პასუხის გაცემა, მსგავსება-განსხვავებების გარკვევა, ვიზუალიზება, ლექსიკურ ერთეულებთან 

მუშაობა და სხვ.);  

o ზეპირად და წერილობით გამოთქვამენ მოსაზრებებს/დამოკიდებულებებს საცხოვრებელი სახლის 

შესახებ.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობი თემების შემცველი სხვადასხვა სახის  არამხატვრული 

ტექსტების წაკითხვა და გაგება.  

ქართ. IV. 8. მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა წაკითხული ტექსტის 

(მხატვრულის/არამხატვრულის) მიმართ; ავლენს ესთეტიკური და ეთიკური შეფასების სურვილს.  

ქართ. IV. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და 

კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად.  

ქართ. IV. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტის შეთხზვა.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

 მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

 მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად;  

 მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფები.  

http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=99?iframe=true&width=700&height=300
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-iv-8/133
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-iv-8/133
http://ncp.ge/ge/curriculum/qart-iv-8/133
http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=100?iframe=true&width=700&height=300
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გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o მიმოხილვა შეკითხვების გამოყენებით;  

o ჩამოთვალე - დაწყვილდი - გაუზიარე;  

o სიტყვების გამომძიებელი (ერთ-ერთი ვარიანტი);  

o საჩვენებელი ხმამაღლა წაკითხვა მოსწავლეებისთვის;  

o მახასიათებლების ანალიზი და შედარება;  

o 3-2-1.  

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

o ტექსტი „სახლები“. ლელა ქისტაური. საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade5/saxlebi.pdf  

o ორი განსხვავებული სახლის ფოტოსურათი (ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია);  

o დიდფორმატიანი ქაღალდი წინასწარ მომზადებული სქემით „სიტყვების გამომძიებელი“. 

o ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი (მაგ. ქართული ენის სასკოლო განმარტებითი ლექსიკონი. 

თამარ ბეროზაშვილი. 2012 წელი. დიოგენე; ენის მოდელირების ასოციაციის ონლაინ განმარტებითი 

ლექსიკონი ena.ge)  

o სამუშაო ფურცლები: ა) გრაფიკული სქემა/ცხრილი „სიტყვების გამომძიებელი, ბ) მახასიათებლების 

ცხრილი.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის შემზადება  

სწრაფი მიმოხილვა შეკითხვების გამოყენებით  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას და მიზანს. უხსნის მათ, რომ დღევანდელ 

გაკვეთილზე საუბარი ექნებათ საცხოვრებელი სახლების შესახებ და ტექსტზე მუშაობის დაწყებამდე სვამს 

რამდენიმე შეკითხვას:  

 როგორი საცხოვრებელი სახლები გინახავთ?  

 თქვენ როგორ სახლში ცხოვრობთ? რამდენსართულიანია? ეზო აქვს? სახურავი რა ფერისაა?  

 თქვენი ფიქრით, ადრე როგორ სახლებში ცხოვრობდნენ ადამიანები? რით განსხვავდებოდა მათი 

სახლები თანამედროვე სახლებისგან?  

 ყველა ქვეყანაში ერთნაირ სახლებში ცხოვრობენ ადამიანები?  

 ხომ არ იცით რამე რომელიმე ქვეყნის უჩვეულო სახლების შესახებ?  

 

http://www.kargiskola.ge/teachers/cignebi/Readers_Grade5/saxlebi.pdf
https://saba.com.ge/books/shop#author:1333
https://saba.com.ge/books/shop#publisher:1209
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ჩამოთვალე–დაწყვილდი–გაუზიარე სურათის მიხედვით 

მასწავლებელი დაფაზე აკრავს (ან პროექტორით გაუშვებს) ორ სურათს ერთმანეთისაგან განსხვავებული 

სახლების გამოსახულებით; სთხოვს მოსწავლეებს, კარგად დააკვირდნენ მოცმულ ფოტოებს და 3-4 წუთის 

განმავლობაში ჩამოწერონ სამი მსგავსება და სამი განსხვავება ამ სახლებს შორის. მოსწავლეები მუშაობენ 

ინდივიდუალურად. 

დროის ამოწურვის შემდეგ ისინი ჯერ მეწყვილეს უზიარებენ თავიანთ ჩამონათვალს, საბოლოოდ კი - მთელ 

კლასს. მასწვლებელმა შეიძლება (ა) მსურველ ან (ბ) შემთხვევითი პრინციპით შერჩეულ წყვილებს სთხოვოს 

ჩამონათვალის გაზიარება. მასწავლებელი წარმართავს მოკლე დისკუსიას, რომელშიც სხვა წყვილებიც 

ერთვებიან საკუთარი მოსაზრებებითა და კომენტარებით.  

 

სიტყვების გამომძიებელი 

მას შემდეგ, რაც წყვილებს მიეცემათ საკუთარი მოსაზრებების კლასისთვის გაზიარების საშუალება, 

მასწავლებელი კედელზე აკრავს (ან დაფაზე წერს) წინასწარ დიდფორმატიან ქაღალდზე მომზადებულ 

ცხრილს სათაურით „სიტყვების გამომძიებელი“ (იხ. დანართი 1).  

სიტყვა ჩემი ვარაუდით ტექსტის მიხედვით ლექსიკონის მიხედვით 

საძირკველი     

ბლოკი     

ალპინისტი     

მომთაბარე ცხოვრება     

თექა     

თავსამკაული     

მშვილდოსანი     

 

ამ ცხრილის მარცხენა სვეტში მოცემულია უცნობ სიტყვათა ჩამონათვალი. მასწავლებელი სთხოვს, 

დაფიქრდნენ რას შეიძლება ნიშნავდეს თითოეული სიტყვა. მოსწავლეთა მიერ გამოთქმულ ვარაუდებს 

მასწავლებელი წერს ცხრილის მეორე სვეტში. შემდეგ კი სთხოვს, რომ როცა კითხვას დაიწყებენ, ტექსტის 

მიხედვით დააზუსტონ თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა. ასევე შეუძლიათ, ისარგებლონ განმარტებითი 

ლექსიკონებით.  

II ფაზა - კითხვა და ტექსტთან მუშაობა  

ხმამაღლა წაკითხვა მოსწავლეებისთვის  

ცხრილის შევსების შემდეგ მასწავლებელი ხმამაღლა, გამომეტყველებით კითხულობს ტექსტის შესავალ 

ნაწილს. დროდადრო კლასის გააქტიურების მიზნით ჩერდება, აკეთებს ახსნა-განმარტებითი სახის 

კომენტარებს და შეკითხვების დასმის გზით აზუსტებს, რამდენად იგებენ მოსწავლეები წაკითხულს.  
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ხმამაღლა წაკითხვის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი უბრუნდება ცხრილს „სიტყვების გამომძიებელი“ 

და მოსწავლეების დახმარებით ცდილობს, ტექტიდან გამომდინარე, განმარტონ იმ სიტყვების მნიშვნელობა, 

რომლებიც წაკითხვისას შეხვდათ. საჭიროებისამებრ, მნიშვნელობის საბოლოოდ დასაზუსტებლად 

მიმართავენ ლექსიკონს.  

მასწავლებელი შეაჯამებს ტექსტის წაკითხულ ნაწილს და გადადის მომდევნო აქტივობაზე.  

 

ტექსტის კითხვა და მახასიათებლების ცხრილის შევსება  

მასწავლებელ ყოფს მოსწავლეებს 4 ჯგუფად და აძლევს ტექსტებს/წიგნებს - თითო ჯგუფს ორ-ორს. 

მოსწავლეებმა ყურადღებით უნდა წაიკითხონ ტექსტი და შეასრულონ სამი ძირითადი დავალება:  

1. შეავსონ მახასიათებლების ცხრილი (იხ. დანართი 2);  

სახლი 
სად გვხვდება და 

რას უწოდებენ? 

რა მასალისგან 

შენდება? 
როგორი ფორმა აქვს? 

საინტერესო 

ინფორმაცია 

 

პირველი სახლი 

 

    

 

მეორე სახლი 

 

    

2. დააზუსტონ გაკვეთილის დასაწყისში განხილული სიტყვების მნიშვნელობა და ჩაწერონ რვეულში;  

3. განსაზღვრონ შერჩეულ ორ სახლს შორის თითო დიდი მსგავსება და მკვეთრი განსხვავება.  

მოსწავლეები ასრულებენ დავალებას, მასწავლებელი გადაადგილდება ჯგუფებს შორის და 

საჭიროებისამებრ ეხმარება მოსწავლეებს შენიშვნებით, რჩევებითა და მინიშნებებით. გაკვეთილის 

დიფერენცირების შემთხვევაში (იხ. ვარიაციები ქვემოთ) მასწავლებელი ძირითადად საგანგებოდ 

დაკომპლექტებულ ჯგუფთან იმუშავებს.  

III ფაზა - გამთლიანება-განმტკიცება წაკითხვის შემდეგ 

მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები დაასრულებენ ტექსტზე მუშაობას, მასწავლებელი კვლავ უბრუნდება 

სიტყვების სქემას და ცდილობს შეავსოს ცხრილის მეორე გრაფა სხვადასხვა ჯგუფიდან მიწოდებული 

ინფორმაციით. თვითონაც ეხმარება მოსწავლეებს სწორი მნიშვნელობების მიგნებაში. ზოგ შემთხვევაში 

კვლავ აბრუნებს ტექსტთან. რომელი სიტყვის მნიშვნელობაც კვლავ ბუნდოვანი და დაუზუსტებელი რჩება, 

ცდილობს ლექსიკონში მოაძებნინოს.  

შემდეგ ეტაპზე ყველა ჯგუფი აკეთებს მახასიათებლების ცხრილის პრეზენტაციას და აცნობს ახალ 

ინფორმაციას მთელ კლასს.  

საკითხის შესაჯამებლად მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს და ასაუბრებს მოსწავლეებს იმის შესახებ, თუ რა 

გაიგეს ამ ტექსტებიდან ახალი? როგორ იმუშავეს, რა გაუჭირდათ, რამ გაახალისათ? ჩართული იყო თუ არა 
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ყველა მოსწავლე? საინტერესო იყო თუ არა ტექსტი და მასზე მუშაობა? რატომ? და სხვ.  

 

3–2–1  

გაკვეთილის ბოლოს თითოეული მოსწავლე ირჩევს განხილული სახლებიდან მისთვის ყველაზე 

საინტერესოს და ასრულებს წერით დავალებას „3–2–1“:  

3 რამ, რაც მომეწონა ამ სახლში;  

2 რამ, რასაც შევცვლიდი ამ სახლში;  

1 რჩევა იმას, ვინც ამ სახლში ცხოვრებას აპირებს.  

 

საშინაო დავალება  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს საშინაო დავალებას: დაწერეთ როგორია თქვენი ოცნების სახლი და 

დაურთეთ ილუსტრაცია. 

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 

(წაკითხვა და 

გაგება-გააზრება) 

წერითი დავალების 

შესრულება   

საშინაო 

დავალება 

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 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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ვარიაციები  (დიფერენცირება, ინტეგრირება, განვრცობა და სხვ.) 

შესაძლებელია ამ გაკვეთილის დიფერენცირება სხვადასხვა ფორმით, მაგალითად, მასწავლებელმა 

დააკომპლექტოს ერთი ჯგუფი დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლეებით. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, 

რომ მასწავლებელმა:  

 შესთავაზოს ამ ჯგუფს ტექსტის ადაპტირებული (შემოკლებული და გამარტივებული), წინასწარ 

მომზადებული ვერსიის წაკითხვა;  

 შესთავაზოს ამ ჯგუფს ტექსტის არა სრულად, არამედ ნაწილის წაკითხვა-დამუშავება (ასეთ 

შემთხვევაში მოსწავლეებს მოუწევთ „სიტყვების გამომძიებლის“ უჯრების ნაწილის შევსება);  

 თავად წაუკითხოს ამ ჯგუფის მოსწავლეებს ტექსტის კიდევ ერთი ან ორი მონაკვეთი;  

 სთხოვოს მოსწავლეებს არა სამივე, არამედ პირველი და მეორე დავალების შესრულება (იხ. 

გაკვეთილის მეორე ფაზა);  

 გაუკეთოს დავალების შესრულების მოდელირება მანამ, სანამ მოსწავლეები დაიწყებენ მის 

შესრულებას (მაგ., სამიზნე სიტყვის მნიშვნელობის დადგენა ტექსტისა და ლექსიკონის გამოყენებით, 

საგნის (სახლის) მახასიათებლების განსაზღვრა და სხვ.).  

 

  



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

7 

დანართი 1 
 

 

ვიზუალური სქემა/ცხრილი „სიტყვების გამომძიებელი“  

 

სიტყვა ჩემი ვარაუდით ტექსტის მიხედვით ლექსიკონის მიხედვით 

საძირკველი    

ბლოკი    

ალპინისტი    

მომთაბარე ცხოვრება    

თექა    

თავსამკაული    

მშვილდოსანი    
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დანართი 2 

 

 

მახასიათებლების ცხრილი  

 

სახლი 
სად გვხვდება და რას 

უწოდებენ? 

რა მასალისგან 

შენდება? 
როგორი ფორმა აქვს? საინტერესო ინფორმაცია 

 

პირველი სახლი 

 

    

 

მეორე სახლი 

 

    

 

 


