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კითხვის გაკვეთილის/აქტივობის დაგეგმვის სქემა 

საგანი  

ქართული ენა და ლიტერატურა  

კლასი: V 

თემა:ურთიერთობა თანატოლებს შორის, 

დაცინვა 

დრო: 90 წთ (ორი 45-წუთიანი გაკვეთილი) 

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

მოსწავლეები/მოსწავლეებს: 

 გააცნობიერებენ დაცინვის უარყოფით გავლენას ურთიერთობებზე;

 გაუღრმავდებათ ნეგატიური დამოკიდებულება დაცინვის მიმართ;

 პატივისცემით მოექცევიან განსხვავებული ფიზიკური მახასიათებლების ან უნარების მქონე

ადამიანებს.

ცოდნა  

• რა არის დაცინვა და მასხრად აგდება

და როგორ მოქმედებს იგი

ადამიანებზე;

• რა არის დისლექსია;

• დაცინვის, როგორც პრობლემის,

გადაჭრის გზები;

• ლექსიკური ერთეულები/გამოთქმები:

აბუჩად აგდება, ანორექსია,

სპეციალური საგანმანათლებლო

საჭიროებები.

უნარები 

 კავშირების დამყარება საკუთარ

გამოცდილებასთან;

 პარალელების გავლება სხვა ნაწარმოებებთან;

 კავშირებისა და პარალელების გამოყენება

დასკვნების გამოსატანად;

 მცირე და დიდ ჯგუფებში წარმართულ

დისკუსიებში მონაწილეობა.

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი 

ქართ.  V. 8.  მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ტექსტების წაკითხვა და 

ადეკვატურად გაგება-გაანალიზება. 

ქართ. V. 9. მოსწავლეს აქვს წაკითხული მხატვრული ტექსტის ინტერპრეტაციის საწყისი უნარი. 

ქართ. V. 12.  მოსწავლეს შეუძლია  კითხვის სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ტექსტის უკეთ 

გააზრების მიზნით. 

შემდგენელი: მაია ლორთქიფანიძე, G-PriEd
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მოსწავლეთა დაჯგუფების ფორმები: 

მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;
მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებად;
მოსწავლეები მუაობენ ინდივიდუალურად.

დაჯგუფების პრინციპი:  

მოსწავლეები დაყოფილნი იქნებიან სამ ჯგუფად შემდეგი მონაცემების მიხედვით: ა) დიაგნოსტიკური 

ტესტირების შედეგები;  ბ) საკლასო განმავითარებელი შეფასების შედეგები; გ) საშინაო დავალებების 

ანალიზი. 

I ჯგუფი (ჯგუფში 6 მოსწავლე) – კითხვაში საშუალოზე დაბალი მოსწრების მქონე მოსწავლეები 

II და III ჯგუფები (თითო ჯგუფში 6 მოსწავლე) – კითხვაში საშუალო და მაღალი მოსწრების მქონე 

მოსწავლეები 

კითხვაში მოსწავლეთა მოსწრების შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები: გაწაფული კითხვა, 

წაკითხულის შინაარსის გადმოცემა, ლექსიკური მარაგი და ლექსიკურ ერთეულებთან მუშაობა, 

კავშირების დამყარება და პარალელების გავლება, ანალიზი და დასკვნების გამოტანა. 

გაკვეთილზე გამოყენებული მეთოდები/სტრატეგიები/აქტივობები 

 მართული კითხვის აქტივობა

 ვიზუალური სქემების შევსება („დაამყარე კავშირი 1“ „დაამყარე კავშირი 2“)

 დისკუსია წაკითხული ნაწარმოების მიხედვით

 აქტივობის ბარათებზე მუშაობა

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

 ტექსტი 1: „წრიპა ჩარლი“ (იხ. ქვემოთ, დანართი 1)

გაზეთი „კითხვის დრო“ #3 (III-IV კლასები). გაზეთის სრული ვერსია შეგიძლიათ

იხილოთ ბმულზე:

http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/N3_2014%20(III-IV%20class).pdf

 ტექსტი 2: „მაბეზღარა“ (იხ. ქვემოთ, დანართი 2)

გაზეთი „კითხვის დრო“ #3 (V-VI კლასები). გაზეთის სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ

ბმულზე:

http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/N3_2015%20(V-VI%20class).pdf

• ლექსიკონის ბარათები (დამზადებული მასწავლებლის მიერ)

• სქემა „დაამყარე კავშირი 1“ (იხ. ქვემოთ, დანართი 3)

• სქემა „დაამყარე კავშირი 2“ (იხ. ქვემოთ, დანართი 4)

წყარო:

კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით საფეხურზე (I-VI კლასები) 

http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/N3_2014%20(III-IV%20class).pdf
http://kargiskola.ge/teachers/gazeti/N3_2015%20(V-VI%20class).pdf
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ბმული: http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf

ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები 

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

გაკვეთილის მსვლელობა 

I ფაზა - წაკითხვამდე 

მასწავლებელი მოსწავლეებს გააცნობს შესასრულებელ სამუშაოს, კერძოდ, ეუბნება, რომ მათ ჯგუფებში 

უნდა წაიკითხონ სხვადასხვა ტექსტი და შეავსონ განსხვავებული სქემები, გამოყონ პრობლემა, 

იმსჯელონ, შეადარონ, არის თუ არა თემატური მსგავსება ტექსტებს შორის. 

შესავსები სქემებიდან ერთ-ერთს მოსწავლეები იცნობენ. მეორე, უცნობი სქემის შევსების მოდელირებას 

კი მასწავლებელი თავად ახდენს ხმამაღლა ფიქრის მეშვეობით. ნიმუშად იყენებს ბავშვებისთვის უკვე 

ნაცნობ, დამუშავებულ ტექსტს (ა. წერეთელი, „მელოტები“). 

სქემის მოდელირების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს მოკლედ წარუდგენს ტექსტებს. ხაზს უსვამს, 

რომ ორივე ტექსტი პირველ პირშია დაწერილი, ეკითხება მოსწავლეებს, ძირითადად რა ტიპის 

ტექსტებია პირველ პირში დაწერილი, ხომ არ ახსენდებათ მსგავსი წიგნები და სხვ.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს დაურიგებს წასაკითხ ტექსტებს, შესავსებ სქემებსა და ლექსიკონის 

ბარათებს. ლექსიკონის ბარათებზე წინასწარ აქვს განმარტებული ის რამდენიმე სიტყვა, რომელთა 

მნიშვნელობაც, სავარაუდოდ, უცნობი იქნება მოსწავლეთათვის. მასწავლებელი, აგრეთვე, შეახსენებს 

მოსწავლეებს, რომ მათ შეუძლიათ სხვა უცნობი სიტყვების მოსაძებნად გამოიყენონ განმარტებითი 

ლექსიკონი.  

I ჯგუფი მუშაობს  ტექსტზე  „წრიპა ჩარლი“, ავსებენ სქემას „დაამყარე კავშირი 2“. ლექსიკონის ბარათზე 

განმარტებულია შემდეგი სიტყვები: მესერი, ერიდებიან, აბუჩად აგდება.   

II და III ჯგუფები ამუშავებენ ტექსტს „მაბეზღარა“, ავსებენ სქემას „დაამყარე კავშირი 1“. ლექსიკონის 

ბარათზე განმარტებულია შემდეგი სიტყვები: დისლექსია, ანორექსია, სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებები. 

II ფაზა - კითხვის დროს 

მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს და ავსებენ სქემას ინდივიდუალურად. მასწავლებელი ძირითადად 

მუშაობს პირველ ჯგუფთან, ეხმარება მათ ტექსტის წაკითხვაში, ლექსიკური ერთეულების გაგებასა და 

სქემის შევსებაში. საჭიროებისამებრ ეხმარება სხვა ჯგუფებსაც. თუკი რომელიმე მოსწავლე/ჯგუფი 

შედარებით ადრე დაამთავრებს სამუშაოს, მასწავლებელი ურიგებს მათ წინასწარ შერჩეული აქტივობის 

ბარათებს. 

III ფაზა - წაკითხვის  შემდეგ  

მას შემდეგ, რაც ჯგუფები დაასრულებენ ინდივიდუალურ მუშაობას, მასწავლებელი მათ ურიგებს 

სამუშაო ფურცლებს („ჩვენი აზრით...“). მოსწავლეებმა ერთმანეთს უნდა გაუზიარონ და შეაჯამონ 

თავიანთი მოსაზრებები, შემდეგ კი გადაიტანონ სამუშაო ფურცელზე.   

http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva.pdf
http://kargiskola.ge/teachers/resource_books/kitxva/resursi_kitxva_danarti.pdf
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სამუშაო ფურცლების შევსების შემდეგ ჯგუფები კლასის წინაშე აკეთებენ ნამუშევრების პრეზენტაციას, 

მოკლედ მიმოიხილავენ ნაწარმოების შინაარსს, წამოჭრილ პრობლემას/პერსონაჟებს.  

მას შემდეგ, რაც ყველა ჯგუფი წარადგენს აუდიტორიის წინაშე ნამუშევრებს, იმართება მცირე დისკუსია. 

მოსწავლეები საუბრობენ დამუშავებულ ტექსტებს შორის მსგავსება-განსხვავებებზე. აღწერენ თავიანთ 

შეფასებასა და დამოკიდებულებას ტექსტების პერსონაჟების/იდეის მიმართ.   

საშინაო დავალება 

I ჯგუფისთვის - ურჩიე პერსონაჟს პრობლემის მოგვარების გზები. 

II და III ჯგუფებისთვის - ჩამოწერე არგუმენტები საკუთარი პოზიციის დასაცავად. 

შეფასება: 

 ინდივიდუალურად შევსებული სქემების ანალიზი

 მომდევნო დღისთვის შესასრულებელი საშინაო დავალების ანალიზი

 საკლასო დისკუსიის შეფასების რუბრიკა

დამატებითი რესურსი: 

 აქტივობის ბარათები

აქტივობის ბარათების სრული პაკეტი შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

http://kargiskola.ge/teacher.php

 ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი

http://kargiskola.ge/teacher.php
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k i T x v i s  d r o

moTxroba

gamarjoba! gadavwyvite, Cems skolaze 
giamboT. 

me nika mqvia da saSualoze kargad vswav-
lob, arc Zalian kargad, arc – cudad. 
ubralod, sul vCqarob da yovelTvis ar 
gamomdis davalebebis uSecdomod dawera. 
deda ambobs, rom yuradReba maklia, To-
rem ise uniWo ar var. magram dRes 
Cems swavlaze ar gwerT. sul 
sxva ram mawuxebs. 

pataraobidan dabali var. 
klasSic yovelTvis yvelaze 
dabali viyavi. amis gamo xan 
ras meZaxdnen, xan – ras: lo-
kokinas, jujas, wripa Car lis 
da kidev iseT rameebs, risi 
gameorebac saerTod ar minda. 
marTalia, am zafxuls ornaxeva-
ri santimetriT gavizarde, magram 
mainc meoreklasels ufro vgavar, vidre 
– meoTxeklasels. dasvenebaze ufros-
klaseli biWebi zogjer CanTas marTmeven
da meserze Seagdeben. roca mis CamoRebas
vcdilob, damcinian. Cemi megobrebi ki am
dros ubralod uyureben am yvelafers.
uares SemTxvevaSi isinic icinian.

ufrosklaselebisgan erTi meeqvse-
klaseli biWi gamoirCeva, leri. iseTi 
Zlieria, Tu moindoma, albaT, behemoTsac 
daWmuWnis. misi yvelas eSinia. an eridebian, 
an masTan megobrobas arCeven. megobrobas 
ra, mis nebismier survils morCilad as-
ruleben. me sul vcdilob, Tavi avarido, 
mag ram yovelTvis ar gamomdis. derefanSi 
Tu Semxvda, viTom SemTxveviT kedelze 
mimanarcxebs xolme da Tan amas xumrobas 
eZaxis.

cota xnis win TiTqos movisvene. giorgi 
gadmovida Cvens klasSi. Zalian kargad swav-
lobs. SarSan maTematikis olimpiadazec 
gaimarjva da Transformer Book-ic misces1.  
giorgi Cemze dabalia da Cemze gamxdari. 
oTaxSi Semovida Tu ara, mivxvdi, amis  

1  Transformer Book – nouTbuqi, romelsac klavi-
atura exsneba. Tan leptopia da Tan – tableti.

Semdeg mas dascinebdnen da me davisvenebdi. 
asec moxda. im dRidan moyolebuli giorgis 
yovel fexis nabijze amcireben. mis garSemo 
wres kraven da damcinav saxelebs eZaxian. is 
amaze Zalian brazdeba, yurebi uwiTldeba 
da mzadaa, atirdes. Tavidan vurCie, yurad-

Reba ar mieqcia am yvelafrisTvis. zus-
tad vici, Tu is ar gabrazdeba, male 

moswyindebaT misi abuCad agde-
ba da Tavs daanebeben. magram 

giorgi amas ver axerxebs da 
yovelTvis, roca dascinian, 
Zalian wiTldeba. sxvebic 
agrZeleben mis damcirebas.

axla me vmegobrob im bi-
WebTan, vinc adre damcinoda. 

isini uflebas maZleven, maT-
Tan viTamaSo, radgan axali `ga-

sarTobi~ hyavT _ giorgi. unda 
vaRiaro, rom erTi-orjer mec davcine. 
TviTonac ar vici, ase ratom moviqeci. SeiZ-
leba mindoda gamego, rogoria, roca sxvas 
amcireb. simarTle giTxraT, cudi gancdaa. 
danaSaulis grZnoba damrCa: me xom vici, ras 
grZnobs giorgi am dros. ar minda misi damci-
reba, magram Tu ase ar moviqcevi, Cemi megob-
rebi ar momcemen maTTan yofnis uflebas.

ar vici, ratom amcireben bavSvebi erT-
maneTs. iqneb, Tu sxvas patarad agrZno-
bineb Tavs, sakuTari Tavi ufro didi da 
magari ggonia? ver getyviT. erTi ki aris, 
ase gagrZeleba aRar minda. 

 ras fiqrobT, rogor  moviqce? 

wripa Carli

safiqrali: 

– Tqveni azriT, rogor unda moiqces
moTxrobis mTavari gmiri? ratom?

– ris mixedviT arCeven bavSvebi
samiznes dasamcireblad? sworia am
Tvisebebis gamo bavSvis damcireba?

– Tqveni azriT, ratom amcireben
bavSvebi erTmaneTs?

– Tqven Tu yofilxarT msgavs 
situaciaSi?
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safiqrali: 

- Tqveni azriT, rogor unda moiqces
moTxrobis mTavari gmiri?

- Tqveni azriT, eTeri iseve eqceva ni-
nis, rogorc nini – mas?

- ras fiqrobT eTersa da mis megobre-
bze?

- Tqveni azriT, marTla saRebavis
daRvriT aris gamowveuli eTeris ase-
Ti damokidebuleba?

- Tqven rogor moiqceodiT ninis adgi-
las?

moTxroba

gamarjoba!
me nini var. minda Cemze mogweroT da rCe-

va gkiTxoT. 
ar vici, Tqven rogor fiqrobT, me ki mgo-

nia, yvela skolaSi aris erTi bavSvi mainc, 
romelsac sxvebi dascinian. Cems skola-
Si aseTi bavSvi me var. damcinian, radgan 
disleqsia mWirs (e. i. specialuri sagan-
manaTleblo saWiroebe-
bi maqvs). didi xnis gan-
mavlobaSi vfiqrobdi, 
Wkviani ar var-meTqi. 
wera-kiTxva Cvens klasSi 
yvelam Cemze adre iswav-
la. 

Cems mSoblebs da mas-
wavleblebs egonaT, rom 
me mondomeba maklda. 
arada, yovelTvis Zalian 
vcdilobdi bejiTad 
meswavla. mere aRmoCnda, 
rom disleqsia maqvs. es niSnavs, rom uniWo ki 
ar var, aramed miZneldeba sityvebis amocnoba 
da damaxsovreba. zogjer sityvebs da asoebs 
ukuRma vkiTxulob. magaliTad, `x~ SeiZleba 
`Z~-Si amerios, an `moswavles~ nacvlad wavi-
kiTxo `omswavle~. zogjer swori sityvis 
arCevac miWirs: vici, risi Tqmac minda, magram 
sityvebs ver vpoulob. 

uniWo rom ar vyofilvar gamixarda, Tum-
ca Cemi problemis mizezis gageba ar mesia-
movna. 

Cvens klasSi erTi gogoa, romelic sul 
damcinis. mas eTeri hqvia. yvelas eubneba, rom 
suleli var. man da misma megobrebma skolis 
sapirfareSoSi didi warwerac ki gaakres: 

`nini sulelia, sulelia, suleliaaa!~
wina kviras ki daamates: 
`suleli, ufro suleli, 
usulelesiii!!!~
xSirad dilaobiT sawolidan wamod-

gomac ki ar minda. vici, ra melodeba skola-
Si: eTeri da misi megobrebi! 

masTan problemebi mesame klasidan 
damewyo. orive iatakze visxediT da sas-
kolo speqtaklisTvis scenebs vxatavdiT. 
me xes vxatavdi, eTeri – mzesumziras. uceb 
ya visferi saRebavi dameRvara da eTeris 
naxati dasvara. man Tavidan veraferi Tqva, 
iatakze ijda da misCereboda gaTxupnil 
mzesumziras. Semdeg fexze wamodga, Tavze 
damadga da yvirili damiwyo. ra ar miwoda, 

maT Soris, ra Tqma unda, sulelic. Sevwuxdi, 
naxati rom gavufuWe da bodiSic movuxade. 
Tumca, ar mgonia, amxela ambavi unda aetexa. 
xom SeiZleboda, Tavidan daexata? im dRidan 
moyolebuli, sul cdilobs, damamciros. 
TiTqos es misi cxovrebis miznad gadaiqca. 

meoTxe klasi TiTqos ukeTesi iyo. cota 
xniT isic vifiqre, saerTod davaviwydi-

meTqi. magram mexuTe 
klasidan CemTvis skola-
Si yofna isev autaneli 
gaxda. axla Worebs mi-
vrceleben, rom anoreq
sia maqvs. me gamxdari 
var, yovelTvis aseTi 
viyavi da man es icis. 
TviTonaa yovelTvis 
dietaze, me ki vcdilob, 
bevri vWamo, rom cota 
movimato. darwmunebu-
li var, skolaSi yvelam 

gaigo axali Wori. vamCnev, rogor miyureben 
da makvirdebian. cdiloben daaskvnan, mar-
Tla anoreqsiuli var Tu ara. 

vcdilob, ar mivaqcio yuradReba maT 
saqciels, magram es Zalian Znelia, roca 
pirdapir saxeSi giyureben da dagcinian, 
gWoraven. 

ar micdia maswavlebelTan am Temaze sau-
bari. mainc verafers miSvelis. eTers romc 
daelaparakos, uaresi iqneba. is yvelas ety-
vis, rom me mabezRara var da xumrobas ver 
vigeb. 

sxva skolaSi gadavidodi, magram de-
daCems amis gagonebac ar unda. 

ar vici, rogor moviqce. iqneb mirCioT, 
ra vqna?
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