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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში 

მასწავლებელი: ზურაბ ვახანია 

საგანი: მათემატიკა კლასი: I 

თემა: რიცხვების შედარება დრო:  1 გაკვეთილი (35 წთ) 

 

გაკვეთილის მიზნები/სწავლის შედეგები  (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულება) 

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები:  

მოსწავლეს ეცოდინება, რომ რიცხვებს შორის  განსხვავება   ტოლია მათი  სხვაობისა;  

გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს შემდგომში შეკრება-გამოკლების შებრუნებულობის 

(უცნობი კომპონენტის მოძებნის) და ზეპირი გამოკლების ადვილი ხერხის სწავლისთვის 

შესამზადებლად. მოსწავლე  დაეუფლება რიცხვების შედარების ახალ ხერხს – ამ რიცხვების 

სხვაობის გამოყენებით; ასევე, პირიქით: დაეუფლება რიცხვების სხვაობის გამოთვლის ახალ 

ხერხს – იმის გამოთვლით, თუ ერთი რიცხვი რამდენითაა მეტი მეორეზე (ან მეორეს რამდენი 

აკლია პირველამდე);  ნასწავლ ხერხს გამოიყენებს რეალურ ვითარებაში. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლე გაიმეორებს და განიმტკიცებს ზეპირი შეკრება-გამოკლების უნარ ჩვევებს.  

აგრეთვე, გაიმეორებს და განიმტკიცებს ნასწავლი გეომეტრიული ნაკვთების ცოდნას და ამ 

ცოდნასაც გამოიყენებს არითმეტიკაში;  მოსწავლე სიღრმისეულად ჩასწვდება სიტყვა 

„ყოველის“ აზრს და განიმტკიცებს ცხრილის სვეტების ცოდნას; მოსწავლე გაიმეორებს და 

განიმტკიცებს რიგობრივი რიცხვების ცოდნას და მათ გამოიყენებს ცხრილში საჭირო სვეტის 

მოძებნაში; მოსწავლეს განუვითარდება  კანონზომიერების აღმოჩენისა და სიტყვიერი 

ჩამოყალიბების უნარ-ჩვევები; აგრეთვე, საზოგადოდ სიტყვიერი მსჯელობის უნარ-ჩვევები. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი:    მათ. I.3. მოსწავლეს შეუძლია, ერთმანეთთან 

დააკავშიროს თვლა, რიცხვებს შორის დამოკიდებულებები და შეკრება-გამოკლების 

მოქმედებები. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სიტყვიერად აღწერს შეკრების, გამოკლების, ტოლობის და შედეგის ცნებებს სხვადასხვა 

კონტექსტში (მაგალითად, „დავუმატოთ“,  „"მოვაკლოთ“, მიმატება – გაზრდა; 
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გამოკლება – შემცირება, განცალკევება, განსხვავება); 

 ახდენს შეკრება-გამოკლების თვალსაჩინოდ დემონსტრირებას, განსაზღვრავს 

განსხვავებას (მაგალითად, „რამდენით გაიზარდა/შემცირდა?“) და აღწერს რიცხვებს 

შორის დამოკიდებულებებს; 

 მოცემული გროვისათვის ასახელებს ამ გროვის მითითებულ რაოდენობამდე 

შესავსებად საჭირო დამატებით რაოდენობას; ზეპირად ასრულებს 10-ის გავლით 

შეკრება-გამოკლებას და ახდენს გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას. 

მათ. I.4. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობების შეფასება და შედარება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 აკავშირებს „-ით“ მეტობა/ნაკლებობას შეკრება/გამოკლების მოქმედებებთან და ახდენს 

ამის მოდელზე დემონსტრირებას; 

მათ. I.2. მოსწავლეს შეუძლია რიგობრივი რიცხვითი სახელების გამოყენება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 საგანთა მოწესრიგებულ ერთობლიობაში ასახელებს მითითებული საგნის რიგს; 

მოცემული თანმიმდევრობით და მითითებულ პოზიციებზე განათავსებს საგნებს; 

 იყენებს რიგობრივ რიცხვით სახელებს მოვლენათა ან ქმედებათა თანმიმდევრობის 

აღწერისას; 

 ადეკვატურად იყენებს ნულს და მის აღმნიშვნელ სიმბოლოს შესაბამის სიტუაციებში; 

მათ. I.6. მოსწავლეს შეუძლია ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურის ამოცნობა და აღწერა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

აღწერს მითითებულ გეომეტრიული ფიგურას (მაგალითად, ასახელებს მოცემული 

მრავალკუთხედის წვეროების რაოდენობას). 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:   

     იცის რიცხვების შედგენილობა 10-ის ფარგლებში (ანუ რიცხვის დაშლა ორ-ორი 

შესაკრების ჯამად) _ ზეპირად/ზეპირი გამოთვლებით/თვალსაჩინო მოდელის გამოყენებით 

(ეს მოდელი შეიძლება იყოს საკუთარი თითები ან რიცხვის შედგენილობის თვალსაჩინო 

სქემა).  
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     ესმის გამოკლების მოქმედების რაობა – მოცემული რაოდენობიდან მისივე ნაწილის 

მოცილება; იცის რაოდენობათა გამოკლება ნასწავლ ფარგლებში, ანუ რიცხვების სხვაობის 

გამოთვლა; იცის ტერმინები „გამოკლება“, „საკლები“, „მაკლები“ და „სხვაობა“. 

     იცის რიცხვების `-ით მეტობა~ და `-ით ნაკლებობა~:   

I. იმის გარკვევა (სხვადასხვანაირი დაწყვილებით), თუ რომელ გროვაშია მეტი 

რაოდენობა და რამდენით;   

II. თვალსაჩინო მოდელებზე _ მოცემულ გროვაზე `-ით მეტი~ ან `-ით ნაკლები~ 

გროვის დაწყობა; 

III. ერთმოქმედებიან საყოფაცხოვრებო ამოცანებში `-ით მეტის~ ან `-ით ნაკლების~ 

გამოთვლა; 

        IV. მოცემული რიცხვის `-ით მეტისა~ და `-ით ნაკლების~ გამოთვლა. 

       ცნობს და ხატავს შემდეგ გეომეტრიულ ფიგურებს: მონაკვეთი, წერტილი, წრე, 

სამკუთხედი, კვადრატი, ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი, ექვსკუთხედი. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: საერთოსაკლასო დიალოგი; ინდივიდუალური 

მუშაობა; წყვილებში მუშაობა; ჯგუფური მუშაობა. 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

      ინტერაქციულ-კონსტრუქტივისტული და ევრისტიკული მეთოდიკა; მასწავლებელი 

ასრულებს ფასილიტატორის როლს: ერიდება მონოლოგებს, აცლის მოსწავლეს დაყოვნებას, 

დაფიქრებას, შეცდომასაც, არ ამბობს მართებულ პასუხს, არამედ მოსწავლეებს სასწავლო 

ხარაჩოებით ეხმარება და მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ უკუკავშირებს აწვდის 

მათ. ამისთვის მასწავლებელი გაკვეთილის დროის უმეტეს ნაწილს მერხებს შორის 

მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის რიგრიგობით, დაფასთან კი იშვიათად გადის და 

ისიც – ხანმოკლე დროით. 

     სასწავლო პროფილები და მოსწავლის წამყვანი უნარიანობა, რომელიც არსებითია 

დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას იხ. დანართი #1.  

მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის იხ. დანართი #2.  

გაკვეთილის დაგეგმვისა და წარმართვის თავისებურებანი  დიფერენცირებული სწავლების 

პირობებში იხ. დანართი #3. 

   ინსტრუქციები დიფერენცირებული სწავლების სპეციფიკის შესახებ პირველ ფაზაზე იხ. 
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დანართი #4. 

    თუ მოსწავლეებმა ჯერ კარგად არ იციან კითხვა, დავალებათა ტექსტები მასწავლებელმა 

უნდა წაუკითხოს. 

    ასევე, უმჯობესია მოსწავლეებმა დაფაზე ჩანაწერები მოძრავი ანბანისა და მოძრავი 

ციფრების მაგნიტური ნიშნაკებით გააკეთონ (მით უმეტეს, თუ კარგად არ იციან წერა). 

სასწავლო მასალა  და რესურსები:  

დაფა, ცარცი (სასურველია, ფერადი ცარცები ან მარკერები), სახელმძღვანელო, რვეულები, 

სახაზავები, მოძრავი მაგნიტური ციფრები და ასოები, სამუშაო ფურცლები, გეომეტრიული 

ნაკვთების მრავალფეროვანი მოდელები სხვადასხვა ფერისა (სასურველია, მაგნიტებით), 

სქემები/ნახაზები, კუბიკები, სათვლელი სურათები მრავალფეროვანი შინაარსით 

(სათამაშოები, ყვავილები, ცხოველები, ტექნიკა, სახლები, ადამიანები და სხვა).  

    რიცხვის შედგენილობის თვალსაჩინო მოდელები.  საუკეთესოა ასეთი: 

(და ასევე – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10-

ისთვის). 

ეს შეიძლება იყოს საკლასო ოთახის 

კედელზე ჩამოკიდებული 

პოსტერები ან  ყოველ მოსწავლეს 

ინდივიდუალურად ჰქონდეს 

პატარა რვეულის სახით. თუმცა 

შეიძლება სხვაგვარი სქემებიც 

იყოს. 

     გარდა ამისა, საჭიროა კიდევ 

ერთი ფერადი სქემა (ასევე – დიდი 

საკლასო პოსტერი ან პატარა 

ინდივიდუალური ფურცლები 

მერხებზე). 

      მეორე ან მესამე ფაზაში 

დიფერენცირებული აქტივობის დროს მოსწავლე თვითონ ირჩევს სასურველ დავალებას და, 

შესაბამისად, სასწავლო რესურსებს. 
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საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა – წინასწარ (დრო: 13-15 წთ) 

მასწავლებელი მოქმედებს დანართებში #1-4 მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად. 

წინარე გაკვეთილზე მიცემული საშინაო დავალება  

1- 5 ამოცანა (თავიანთი ქვეამოცანებით) 

ეს ამოცანები ხელს უწყობს წინარე გაკვეთილებზე ნასწავლი საკითხების განმტკიცებას და 

განვითარებას (განსაკუთრებით  – გამოყენებითი მიმართულებით), მათემატიკურ საკითხებს 

შორის კავშირების დამყარებას, ცნებათა და მიმართებათა გააზრებას; აგრეთვე, არის 

მოსწავლების შემამზადებელი ახალი საკითხის  (გაკვეთილის ძირითადი მისაღწევი შედეგის) 

ასათვისებლად. 

1. უკანასკნელ გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის განმტკიცება – სტანდარტული ამოცანა. 

დაბალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა (ან დაფაზე დახატავს, ან მოძრავი 

მაგნიტური ციფრებით ააწყობს). 

 

2.   რამდენი ფანტელი უნდა გააფერადო რუხად და 

გააქრო, რომ დარჩეს ორი ფანტელი?  – გააფერადე! 

      დარჩენილ ორს რამდენი  ფანტელი უნდა მივუხატოთ,  

რომ გახდეს 9 ფანტელი? 

ამოცანის პირველი ნაწილი ადვილია, სწრაფად გაირჩევა.  ადგილზევე ფეხზე ამდგარ 

მოსწავლეს თავისი რვეული უკავია და ხმამაღლა ამბობს: „მე გავაქრე ოთხი ფანტელი და 

დამრჩა ორი ფანტელი“.  

მეორე ნაწილი შედარებით რთულია, წარმოდგენით კეთდება: „ამ ორს შვიდი ფანტელი უნდა 

მივუხატოთ, რომ ცხრა ფანტელი გახდეს“. 

 

3. იანგარიშე და შეავსე:          

8    4 =               8    5 =             8    6 =             8    7 =            8    8 = 

 შემდეგ ამავე ტოლობებში შემოხაზე:  

. * *  * *  *  * . 
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საკლებები – ლურჯად; მაკლებები – მწვანედ; სხვაობები – წითლად. 

ამოცანა სტანდარტულია, მაგრამ უნდა შემოწმდეს, იცის თუ არა მოსწავლემ ტერმინები 

„საკლები“, „მაკლები“,  „სხვაობა“.  ერთი მოსწავლე ადგილიდან წაიკითხავს გამოკლების 

შედეგებს, სხვები შეამოწმებენ. შემდეგ, სხვა მოსწავლე ადგილიდან წაიკითხავს საკლებებს 

(ყველა არის 8), სხვა მოსწავლე – მაკლებებს, სხვა – სხვაობებს. 

    შემდეგ  ორი მოსწავლე დაფასთანაა და ხატავს #4 ამოცანის ნახაზს. 

 

 

4.   

დახატე წრეები ისე, რომ მათი რაოდენობა 3-ით მეტი იყოს, ვიდრე ამ ექვსკუთხედების 

რაოდენობა. 

დახატე სამკუთხედები ისე, რომ მათი რაოდენობა 2-ით ნაკლები იყოს, ვიდრე ამ 

ექვსკუთხედების რაოდენობა. 

    კიდევ ერთხელ გამეორდება: 3-ით მეტი – ესე იგი, 3-ის მიმატება;  2-ით ნაკლები – ესე იგი, 

2-ის გამოკლება. 

 

5.  მოიფიქრე ამოცანა იმის შესახებ, თუ ერთი რაოდენობა რამდენითაა მეტი მეორეზე. 

ამოცანა იყოს იმის შესახებ, რაც შენ უფრო მეტად გაინტერესებს. შეგიძლია, ამოცანისთვის 

ნახატი მოამზადო – აქვე დახატე ჩარჩოში  და ასე ამოახსნევინო თანაკლასელს. 

ეს შემოქმედებითი ამოცანაა, თანაც დიფერენცირებულია მოსწავლის ინტერესისა და 

სასწავლო პროფილის მიხედვით.  გაკვეთილზე მოსწავლეთა წყვილები გაცვლიან ამოცანებს 

და ამოხსნიან. თუკი მასწავლებელს რომელიმე ამოცანა ან ამოცანის ნახატი განსაკუთრებით 

მოეწონება, მისი ავტორი მას მთელ კლასს წარუდგენს და ამოახსნევინებს. 

      პირველი ფაზის ბოლოს ტარდება მოძრავი მათემატიკური თამაში: მოსწავლეები ფეხზე 

დგებიან; თამაში მიმდინარეობს წყვილებში: ერთი მოსწავლე უკრავს ტაშებს, მეორე ასევე 

ტაშებით შეავსებს, მაგალითად, 9-მდე. ბოლო წყვილი იქნება მასწავლებელი და ერთი 

მოსწავლე; მასწავლებელი დაუკრავს 9 ტაშს და მოსწავლე უნდა მიხვდეს, რომ ტაში 

სულ არ შემოკრას. 
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II ფაზა  განმავლობაში (დრო: 12-15 წთ) 

      მთავარი აქტივობაა ორი რამის შედარება: ორი რაოდენობის სხვაობისა და იმისა, თუ 

რამდენი აკლია მცირე რაოდენობას დიდ რაოდენობამდე. ამით მოსწავლე თვითონ 

გამოიტანს მთავარ დასკვნას. 

      შენიშვნა. არ უნდა გვეგონოს, თითქოს პირველკლასელისთვის თავისთავად ცხადია, 

რომ ერთი რიცხვი მეტია მეორეზე მათივე სხვაობით. საზოგადოდ, გამოკლების 

საუკეთესო ხერხია   გამოკლება შევსებით. მე-2 კლასში, 100-ის ფარგლებში, მოსწავლეებმა 

თანმიმდევრულად უნდა ისწავლონ ზეპირი ანგარიშის ეს ხერხი.  

        პირველი აქტივობა დიფერენცირებულია სასწავლო პროფილისა და თან ინტერესის 

მიხედვით.  მასწავლებელი დაფაზე წერს:             7      2                       7  2 

  ეს რიცხვები უნდა შევადაროთ ერთმანეთს (უთითებს მარცხენა ჩანაწერს). ზაზა (დაბალი 

მზაობის მოსწავლე), რომელია მეტი? {7 მეტია, ვიდრე 2}. ახლა ჯგუფურ მუშაობაში უნდა 

ვიანგარიშოთ, მაინც რამდენითაა მეტი. ამისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? {უნდა 

დავაწყვილოთ} დიახ, უნდა დავაწყვილოთ! 

შემდეგ კი უნდა დავწეროთ 7-ისა და 2-ის სხვაობა. 

        ეს აქტივობა შეიძლება ჩატარდეს ხუთი სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა 

მასალით: 

1) მოძრავი ნივთები (კუბიკები, თოჯინები, მაგნიტები და სხვა _ მოსწავლის არჩევით);   

შეასრულებს სასურველია დაბალი მზაობის მქონე, რიტმულ-კინესთეტიკური 

მიდრეკილების მოსწავლე; 

2) ბავშვების დაწყვილება  7 გოგონა და 2 ბიჭუნა, ან პირიქით, შეასრულებს სასურველია 

დაბალი მზაობის მქონე ინტერპერსონალური მიდრეკილების მოსწავლე (ანუ, ვისაც 

მოსწონს და ეადვილება ადამიანებთან ურთიერთობა); 

3) ფერადი სქემის დახატვა   შეასრულებს მხედველობითი მიდრეკილების მქონე 

მოსწავლე; 

4) ტექსტიანი საყოფაცხოვრებო ამოცანის ამოხსნა მოსწავლისთვის სასურველი ხერხით; 

მოსწავლეს შეუძლია, გამოიყენოს საშინაო დავალების #5 ამოცანა, რომელიც უკვე 

განხილულია პირველ ფაზაში   მხოლოდ რიცხვები უნდა შეცვალოს, რათა იყოს 7 და 2. 

შეასრულებს ენობრივი მიდრეკილების მქონე სასურველია საშუალო ან მაღალი მზაობის 
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მოსწავლე  სავარაუდოდ, რიცხვის შედგენილობის თვალსაჩინო მოდელის გამოყენებით. 

5) ზეპირად, გონებაში ანგარიში და რიცხვით გამოსახულებათა შედგენა  შეასრულებს 

მათემატიკური მიდრეკილების მქონე (სასურველია მაღალი მზაობის) მოსწავლე. 

შესაძლოა, რიცხვის შედგენილობის თვალსაჩინო მოდელის გამოყენებით. 

      მასწავლებელი სულ ჯგუფებთანაა და საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ. იმასაც ცდილობს, 

რომ მოსწავლეებს ზედმეტი დრო არ დაეხარჯოთ. გამოკლების შესრულებისას ყურადღებას 

ამახვილებინებს იმაზე, რომ სხვაობის ანგარიში  ეს იგივე გამოკლებაა. პრეზენტაციები არაა 

საჭირო: მასწავლებელი ჯგუფებს ადგილზევე მიაწვდის უკუკავშირს, წაახალისებს, შეაქებს. 

დროის მოსაგებად ასევე უკეთესია, რომ  ჩანაწერი დაფაზე მასწავლებელმა გააკეთოს. 

მთავარია, რომ მეორე ფაზის ბოლოს დაფაზე ეწეროს:  

განსხვავება:    7   მეტია   2-ზე   5-ით                სხვაობა:   7  2  = 5    

   მაშ, ორ რიცხვს შორის განსხვავება ტოლი ყოფილა ... რისი? {ამ რიცხვების სხვაობის}. 

დიახ, ახლა სხვა რიცხვები ვნახოთ.  

    მეორე ფაზის მეორე აქტივობა 

სრულდება საერთოსაკლასო 

დიალოგის ფორმატში. 

მასწავლებელი მიუთითებს დიდ 

სქემა-სურათზე: 

_ სულ რამდენი სვეტია აქ? {ათი 

სვეტია}. ყოველ (ამ სიტყვის 

გამოკვეთით) სვეტში ერთი  და  

იმავე (ამ სიტყვის გამოკვეთით) რაოდენობის წითელი წრეებია. რამდენია? {ათ-ათი} 

ბაკურ (პასიური, დაბალი მზაობის მოსწავლე), მეცხრე სვეტში რამდენი იქნება წითელი 

წრე? {ათი} საიდან იცი? {ყოველ სვეტში ხომ ათია, ამიტომ მეცხრეშიც ათი იქნება}. 

მაყვალა (ყველაზე პასიური მოსწავლე), მეოთხე სვეტში რამდენი იქნება წითელი წრე? 

{ათი} საიდან იცი? {ყოველ სვეტში ხომ ათია, ამიტომ მეოთხეშიც ათი იქნება}. მწვანე 

წრეები თუა  ერთი  და  იმავე რაოდენობით? {არა}. აბა, კანონზომიერებას ვინ 

აღმოაჩენს? {პირველ სვეტშია ერთი ცალი მწვანე წრე, მეორეში _ ორი, მესამეში _ სამი, 

და ასე მატულობს ერთით!}. კარგი, ახლა მოძებნეთ მეშვიდე სვეტი, დააკვირდით. 

რამდენი წითელი წრეა მასში? {ათი} მწვანე წრე რამდენია? {შვიდი}. ათი რამდენითაა 

მეტი, ვიდრე შვიდი? {სამით}. საიდან ხედავთ? {წრეები დაწყვილებულია და სამი წითელი 
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წრეა დარჩენილი მეწყვილის გარეშე} დიახ. ათისა და შვიდის სხვაობა კი რისი ტოლია? 

{სამის}. 

       ასევე შევადარებთ ათსა და რვას, ათსა და ოთხს, ათსა და ცხრას და ა.შ. 

დასკვნა გამეორდება:  _ ათი იმდენითაა ცხრაზე მეტი, რამდენიცაა ათისა და ცხრის ... 

რა? {სხვაობა} დიახ, სხვაობა გვიჩვენებს, თუ დიდი რიცხვი რამდენითაა მეტი პატარაზე! 

  _ რას გვიჩვენებს მეორე სვეტი? {ათი მეტია ორზე რვით} რის ტოლია ათისა და ორის 

სხვაობა?  (და ა. შ.).    ათი იმდენითაა ექვსზე მეტი, რამდენიცაა ათისა და ექვსის... რა? 

{სხვაობა} დიახ, სხვაობა გვიჩვენებს, თუ დიდი რიცხვი რამდენითაა მეტი პატარაზე! 

     საინტერესოა უკანასკნელი მეათე სვეტი. მაღალი მზაობის მქონე მოსწავლე იმსჯელებს, 

მაგალითად, ასე:  ათისა და ათის სხვაობა უდრის ნულს; ამიტომ ათს ათამდე აკლია ნული; 

ანუ ათი უდრის ათს.  

     მასწავლებელი დაამატებს:  ათი ათისგან არ განსხვავდება; განსხვავება  (ამ სიტყვის 

გამოკვეთით) ათსა და ათს შორის არის ნული. ათისა და ათის სხვაობაც  ნულია. 

     ბოლოს მასწავლებელი კიდევ ერთხელ მოკლედ და გამოკვეთილად შეაჯამებს:  მაშ, 

(თითს ადებს და თითით შემოხაზავს შესაბამის ჩანაწერებს)  სხვაობა გვიჩვენებს, თუ დიდი 

რიცხვი რამდენითაა მეტი პატარაზე!  რიცხვების სხვაობა იგივეა, რაც ამ რიცხვებს  შორის ... 

რა ? {განსხვავება}. დიახ, კარგია!  

III ფაზა   შემდეგ (დრო: 5-10 წთ) 

    სასურველია, მესამე ფაზა მიმდინარე გაკვეთილზევე დაიწყოს. თუკი, მიზეზთა გამო, 

მასწავლებელი დაინახავს, რომ ვერ ესწრება მესამე ფაზის ყველა დაგეგმილი აქტივობის 

ჩატარება,  მაშინ ზოგ ამოცანას საშინაო დავალებაში გადაიტანს. მესამე ფაზა მიმდინარე 

გაკვეთილზე დაიწყება, მაგრამ ვერ დამთავრდება  ის გრძელდება მომდევნო საშინაო 

დავალებაში [დანართში #5]  და აგრეთვე, პერიოდულად, მომავალი თვეების განმავლობაში 

(ცალკეული განმამტკიცებელი ამოცანების სახით). 

     სამი სხვადასხვა გზით ამოიხსნება შემდეგი საყოფაცხოვრებო ამოცანა: 

     ცირას სურს სათამაშო დათუნიას ყიდვა. დათუნია 8 ლარი ღირს, ცირას კი მხოლოდ 5 

ლარი აქვს. ნიკამ უთხრა, რამდენიც აკლია, მე დაგიმატებო! რამდენი ლარი უნდა დაუმატოს 

ნიკამ? 

     1) რვას გამოკლებული ხუთი უდრის სამს;    8  5 = 3. 
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2) რვა უდრის  ხუთს მიმატებული სამი (რიცხვის შედგენილობის თვალსაჩინო მოდელის 

გამოყენებით),   ამიტომ ხუთს რვამდე აკლია სამი. 

      3) დაწყვილებით გავარკვევთ, რომ რვა სამით მეტია ხუთზე. 

     ბოლოს, მცირე რეფლექსია:  აბა, ვინ იტყვის, დღეს ახალი რა ვისწავლეთ? {რიცხვებს 

შორის განსხვავება}. გუშინ რა ვისწავლეთ? {რიცხვების შედარება; გამოკლება...}. დიახ! მაშ, 

როგორ გავიგოთ, პატარა რიცხვს რამდენი აკლია დიდ რიცხვამდე? {უნდა გამოვთვალოთ 

მათი სხვაობა; დიდ რიცხვს უნდა გამოვაკლოთ პატარა} დიახ. პირიქითაც შეიძლება. როგორ 

უნდა ვიანგარიშოთ სხვაობა? {სხვაობა ისაა, რამდენიც აკლია პატარა რიცხვს დიდამდე}. 

შეფასება:  როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის 

მიხედვით იმსჯელებთ მათ მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორისაა, ანუ მოსწავლესთან ახლოს. 

ამიტომ მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური 

კონსტრუქციული უკუკავშირების მიწოდება, ისე მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების 

სხვა ფორმების გამოყენება (შეარჩიოს საკუთარი შეხედულებით). პირველი ფაზა 

ხანგრძლივია, საშინაო დავალება მრავალფეროვანია სირთულის დონითაც, შინაარსითაც და 

ფორმითაც. შესაბამისად, მისი თითოეული ამოცანა დაწვრილებით გაირჩევა; ამიტომ 

პირველ ფაზაში მასწავლებელი რეალურად მოასწრებს თითოეული მოსწავლის მზაობის 

დონის დიაგნოსტიკას და აგრეთვე მოსწავლის წინსვლის შეფასებას. მეორე და მესამე 

ფაზების განმავლობაშიც მასწავლებელი თითქმის განუწყვეტლივ აკვირდება მოსწავლეთა 

აქტიურობას, საუბარს, მსჯელობას, ქმედებას, ჟესტებსა და მიმიკასაც კი და აფასებს მათ 

მუშაობას (სასურველია, წიგნაკში ან სადმე სხვაგან ჩაინიშნოს   გააკეთოს რაიმე სახის მოკლე 

ჩანაწერები სათანადო ცხილებში).  

          შენიშვნა.  პირველი და მესამე ფაზების განმავლობაში მასწავლებელს დაფასთან მისვლა 

თითქმის არ დასჭირდება. მთელი მეორე ფაზის განმავლობაში მასწავლებელს დაფასთან 

მისვლა რამდენიმეჯერ მოუწევს,  ჯამში სულ ხუთიოდე წუთით; ანუ გაკვეთილის თითქმის 

მთელი დროის განმავლობაში მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, მოსწავლეებთან 

ახლოსაა და მათ სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს აწვდის ინდივიდუალურად, ჩუმი 

ხმით, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 
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შეფასების რუბრიკა:    

 

 

 

 

დამატებითი რესურსი:   G-RriEd-ის წიგნები და ვიდეოსესიები 

 

მოსწავლის შეფასების კრიტერიუმი მიღწევის დონე 

 ორი რიცხვის სხვაობას ანგარიშობს ზეპირად „შევსების 

ხერხით“;   

 სხვაობის გამოთვლის საშუალებით არკვევს ერთი რიცხვი 

რამდენითაა მეტი, ვიდრე მეორე;  

 იცის სიტყვა „განსხვავების“ (ორ რიცხვს შორის) 

მნიშვნელობა. 

შეუფერხებლად და 

სწორად 

მცირე შეფერხებით 

და ზოგჯერ 

შეცდომებით   

მრავალი 

შეფერხებითა და  

შეცდომით 
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დანართი #1. 

სასწავლო პროფილები და მოსწავლის წამყვანი უნარიანობა,  

რომელიც არსებითია დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას 

1. აბსტრაქტულ-მათემატიკური  აზროვნების   ტიპი, მათემატიკისკენ მიდრეკილებით: 

ადვილად (ხშირად თვითონ, სხვისი ახსნის გარეშე) სწავლობს რიცხვებს, გამოსახულებებს, 

ალგებრულ მიმართებებს, ფორმულებს და სხვ. საყოფაცხოვრებო ამოცანის პირობაში სწრაფად 

ამოიცნობს მათემატიკის თვალსაზრისით არსებით მიმართებას, სხვა ინფორმაციას კი ადვილად 

უგულებელყოფს. ტექსტები არ უყვარს. 

2. ენობრივი  აზროვნების   ტიპი:  ადვილად კითხულობს, გაიაზრებს და წერს ტექსტებს; 

მეტყველებს მდიდარი და გამართული ენით; მათემატიკური საკითხების სწავლა უადვილდება 

სიტყვიერი ლოგიკური მსჯელობით. არ უყვარს ფორმულები და აბსტრაქტული 

გამოსახულებები, თუმცა საკმაოდ კარგი ლოგიკური აზროვნება აქვს. 

3. მხედველობითი  ტიპი: აქვს კარგი მხედველობითი აღქმა და მეხსიერება; ეადვილება 

სივრცითი წარმოდგენები; უყვარს თვალსაჩინოება, სქემები, ნახატები. მისი აზროვნება 

უმეტესად ხატობრივია. მათემატიკაში ყველაზე მეტად გეომეტრიული ფორმები და ნახაზები 

აინტერესებს. არ უყვარს ფორმულები, აბსტრაქტული გამოსახულებები და ტექსტები.  

4. რიტმულ-კინესთეტიკური  ტიპი: კარგად ფლობს სხეულს, გამორჩეულად უყვარს ცეკვა 

ანდა სპორტი. უმრავლეს შემთხვევაში იზიდავს მუსიკა, აქვს კარგი მუსიკალური სმენა. არ 

უყვარს ფორმულები და აბსტრაქტული გამოსახულებები, არც ტექსტები. 

5. ინტერპერსონალური  ტიპი: უყვარს და ეხერხება ადამიანური ურთიერთობების აწყობა, არ 

უყვარს მარტოობა. კარგად უგებს სხვებს. მისთვის მთავარია ადამიანები და არა საქმე. 

მათემატიკაში ყველაზე მეტად მოსწონს სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და 

დამუშავება. აქტიურია ჯგუფური მუშაობის დროს. 

ასეთია წმინდა ტიპები, რომლებიც ცხოვრებაში იშვიათად გვხვდება. როგორც წესი, ადამიანი 

ორი-სამი ტიპის თავისებური ნაერთია და მათგან ერთ-ერთი ტიპი ვითარების მიხედვით 

აქტიურდება.  

ამიტომ დიაგნოზის დასმა ფრიად სათუოა. ყველაზე საიმედოა:  

როგორც შინაარსის, ისე ფორმის მხრივ მრავალფეროვან აქტივობა-დავალებათა შეთავაზება  

(რიცხვები და მათემატიკური გამოსახულებები, მოკლე ტექსტები, ნახაზები, სურათები, 

მოდელები, მოძრავი და რიტმული თამაშები, მუშაობა მეწყვილესთან ერთად და მცირე 

ჯგუფთან ერთად...); აგრეთვე, მოსწავლეებისთვის ფართო არჩევანის მიცემა, რათა თითოეულმა 

მოსწავლემ ის აქტივობა (დავალების ფორმა) აირჩიოს, რომლისკენაც ყველაზე მეტად გაუწევს 

გული. თუმცა არც სხვა მხრივ მის განვითარებაზე ზრუნვა არ უნდა შევწყვიტოთ.   
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დანართი #2. 

მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის 

რასაკვირველია, სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მზაობის დონის მიხედვით დიფერენცირება. დიფერენცირებული 

სწავლების წარმართვის შემთხვევაში მოსწავლეთა დაჯგუფება ძირითადად ჰომოგენურია ანუ 

ერთგვაროვანია (ჯგუფში მსგავსი ტიპისა ან მსგავსი მზაობის მოსწავლეები არიან). ასეა 

უკეთესი კონკრეტული მათემატიკური საკითხის სწავლებისთვის, ხოლო ჰეტეროგენური 

დაჯგუფება უფრო სოციალურ უნარ-ჩვევათა განვითარებას ემსახურება. ნებისმიერ 

შემთხვევაში დაჯგუფება მოქნილი უნდა იყოს - მოსწავლეები მუდმივად ერთი პრინციპის 

შესაბამისად არ უნდა ჯგუფდებოდნენ ერთიდაიგივე ჯგუფებში, ანუ ხშირად უნდა მოხდეს 

გადაჯგუფებანი, ისე რომ მოსწავლეს სხვადასხვა თანატოლებთან მოუწიოს თანამშრომლობა 

ჰომოგენურ თუ არაჰომოგენურ ჯგუფებში. 

 გაკვეთილის პირველ ფაზაში დიფერენცირება ხდება უპირატესად მზაობის დონის მიხედვით. 

ეს მეორე და მესამე ფაზებშიც გრძელდება, ძირითადად შეკითხვა-დავალებათა განაწილების 

მხრივ. ამასთან, მეორე ანდა მესამე ფაზაში დიფერენცირება აგრეთვე ხდება სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით. მასწავლებელი კლასს ერთსა და იმავე მათემატიკურ 

საკითხზე 4-5 განსხვავებულ დავალებას სთავაზობს. დავალებები განსხვავდება:   

I. აბსტრაქტულობის დონითა და ფორმით (ნივთიერი ან სურათოვანი თვალსაჩინოება/სქემები 

და ნახაზები/მოკლე ტექსტები/რიცხვითი გამოსახულებები; ზოგჯერ შესაძლებელია აგრეთვე 

რიტმულ-კინესთეტიკური მოდელები  კაკუნ-ტაშები და სხვა);    

II. კონტექსტით ანდა შედგენილობით (სათამაშოები, ყვავილები, ცხოველები, ტექნიკა, სახლები, 

ადამიანები და სხვა).  

 მოსწავლე თვითონ ირჩევს სასურველ დავალებას. მასწავლებელი მოსწავლეებს ისე აჯგუფებს, 

რომ ერთ ჯგუფში 3-4-ზე მეტი მოსწავლე არ იყოს, ჯგუფების რაოდენობა კი ნებისმიერია. თუ 

ბევრი ბავშვი ითხოვს ერთსა და იმავე დავალებას, შეიძლება, რომ რამდენიმე ჯგუფს ერთი და იგივე დავალება მიეცეს. 

მაშასადამე, ძალიან არსებითია გაკვეთილის თემატიკური არაერთგვაროვნება.  
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დანართი #3. 

გაკვეთილის დაგეგმვისა და წარმართვის თავისებურებანი  

დიფერენცირებული სწავლების პირობებში 

გაკვეთილის დაგეგმვისას არასასურველია ორი უკიდურესობა: 1) გაკვეთილის დაქსაქსულობა, 

მრავალფეროვანი და მრავალი აქტივობა (თუნდაც თავისთავად კარგი და სახალისო), მაგრამ 

არასაკმარისი ფოკუსირება მისაღწევ შედეგებზე; 2) გაკვეთილის შინაარსობრივი 

ერთფეროვნება, შემოფარგვლა მხოლოდ მისაღწევ შედეგებთან დაკავშირებული აქტივობებით 

(მაგალითად, მთელი გაკვეთილის განმავლობაში მხოლოდ გამოკლება, ან მხოლოდ 

სტერეომეტრიული მაკეტების კეთება).  

გაკვეთილი მრავალფეროვანი უნდა იყოს არამარტო აქტივობებით, არამედ შინაარსობრივადაც, 

რათა ყველა მოსწავლეს მიეცეს შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი ტიპის დავალება, 

რომელიც იქნება  მრავალფეროვანი, ოღონდ ფოკუსირებული. კერძოდ, 35 წუთიდან ჯამური 25-

30 წუთი მთავარ მისაღწევ შედეგებს ეთმობა, 5 წუთი კი სტანდარტის სხვა მიმართულებებს. 

ამის გარეშე ვერ მოხდება ნასწავლი საკვანძო საკითხების პერიოდული გამეორება-განმტკიცება 

და მათი შესაბამისი უნარ-ჩვევები განუვითარებელი დარჩება. ეს საჭიროა პირველ კლასში, მით 

უმეტეს, რომ ექვსი წლის ბავშვისთვის არაა ნაყოფიერი 20 წუთის განმავლობაში ერთსა და იმავე 

თემაზე მუშაობა. 

დიფერენცირება იწყება საშინაო დავალებაზე დამოუკიდებელი მუშაობის დაწყებისას. მთელ 

კლასს ჰქონდა ერთი და იგივე საშინაო დავალება. ეს დავალება საკმაოდ დიდია მოცულობით 

და, რაც მთავარია, მრავალფეროვანია როგორც სირთულის, ისე აბსტრაქტულობის დონით და, 

აგრეთვე, თემატურადაც (მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების საკითხებს).  წესია: 

მოსწავლე აკეთებს იმდენს, რამდენიც შეუძლია ზომიერი დაძაბვით; იგი საკუთარი სურვილით 

ირჩევს ამოცანებს. სასურველია, გაკვეთილზე საშინაო დავალების ყველა ამოცანა 

დაწვრილებით გაირჩეს, შესამზადებელი ფუნქციის მქონე დავალებები კი - აუცილებლად უნდა 

გაირჩეს. მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში მუშაობენ – ავსებენ, ხვეწენ ნამუშევარს, 

ზოგ რამეს კი თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა უმრავლესობა 

ძალდაუტანებლად აკეთებს ყველა ან თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას, 

(შეიძლება ზოგჯერ ნახევარიც კი ვერ გააკეთოს). მასწავლებელს პირისახეზე უკმაყოფილებაც კი 

არ უნდა შეეტყოს იმის გამო, რომ ბავშვმა რაღაც ვერ გააკეთა ან არ გააკეთა.  

საშინაო დავალების სიდიდე და მრავალფეროვნება რომ არა, მოსწავლეს არ ექნებოდა 

ნამდვილი არჩევანი. ამასთან, არაა საჭირო შედარებით რთული ამოცანების მონიშვნა * ნიშნით 

ან სხვაგვარად. საქმე ისაა, რომ ამოცანის სირთულე ბავშვის წამყვანი უნარიანობის ტიპზე და 

აგრეთვე ცვალებად სიტუაციურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, მხედველობით-
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სივრცითი უნარიანობის ტიპის ბავშვს აინტერესებს და არც უძნელდება თუნდაც რთული 

გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნა, თუმცა რიცხვები არ იზიდავს. ასეა თუ ისე, არჩევანის 

თავისუფლება დიფერენცირებული სწავლების მნიშვნელოვანი პირობაა. 
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დანართი #4. 

დიფერენცირებული სწავლების სპეციფიკა პირველ ფაზაზე 

პირველი ფაზა იწყება მოკლე, 1-2-წუთიანი შესავალით, ძირითადი ნაწილი კი საშინაო 

დავალების ამოცანების დაწვრილებითი გარჩევაა. ამ დროს ხდება: წინარე გაკვეთილზე 

ნასწავლის განმტკიცება-განვითარება (ამოცანა #1);  წინარე ცოდნის თითოეული საკითხის 

გააქტიურება და ახალი საკითხისთვის შემზადება (ამოცანები #2, #3, #4); დამატებითი 

საერთოსაკლასო შეკითხვების დასმა; მოსწავლეთა მზაობის დონის შეფასება მასწავლებლის 

მიერ; წინარე ცოდნის სტანდარტულ საკვანძო საკითხებში დაბალი მზაობის მქონე 

მოსწავლეთათვის დახმარების გაწევა შეძლებისამებრ;  მცირე დროს დაიკავებს, აგრეთვე, 

განმტკიცება, განვითარება, გამოყენება, ახალი კუთხით შემობრუნება, სხვა საკითხებთან 

დაკავშირება (ამოცანა #5). 

რადგან გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი 

გარჩევაა, ამიტომ დიფერენცირება ხდება მზაობის და ინტერესების მიხედვით – დაფასთან 

გასარჩევი ამოცანების განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების შესაბამისად (მაგალითად, იმის გათვალისწინებით, თუ ვის რა 

უფრო აინტერესებს - გეომეტრიული ფორმები უფრო ემარჯვება, რიცხვები თუ ტექსტები).   

საშინაო დავალების ამოცანები #1, #2,  #3 და #4 ადვილი და მეტ-ნაკლებად სტანდარტულია, 

ამიტომ დაფასთან თავიდან ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები გავლენ. მზაობა 

თავდაპირველად წინარე გაკვეთილის მიხედვით ფასდება, ხოლო საშინაო დავალების 

გარჩევისა და საერთოსაკლასო დიალოგის მსვლელობისას თანდათან მიმდინარე მზაობის 

დონეებიც გამოიკვეთება. ბოლო ამოცანა, პირიქით, ყველაზე რთულია. ამიტომ, შესაძლებელია, 

მასწავლებლის შეხედულებისამებრ, მის გარჩევაში აქტიურად მონაწილეობდნენ ყველაზე 

მაღალი მზაობის მოსწავლეები, ხოლო დანარჩენები აკეთებდნენ რვეულებში საჭირო 

ჩანიშვნებს. რასაკვირველია, ეს არაა სავალდებულო. მასწავლებელს შეუძლია, მხოლოდ 

ზოგჯერ მოიქცეს ასე – თუკი მიიჩნევს, რომ ბოლო ამოცანა ზედმეტია ზოგი მოსწავლისთვის. ეს 

დაბალი მზაობის მოსწავლეთა საჭიროებაზეა დამოკიდებული, რაც მასწავლებელმა უნდა 

შეაფასოს – პირველი ფაზის ბოლოსთვის საამისოდ მას უკვე საკმაო ინფორმაცია ექნება. 

მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის 

რიგრიგობით, თვალს ავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ 

კონსტრუქციულ უკუკავშირს. ამ დროს სხვა მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობს  

საშინაო დავალების სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ამზადებს 

ჩანაწერებს ან ნახატებს, ნახაზებს. შემდეგ მათ თანმიმდევრულად არჩევენ, ხმამაღალი 

მსჯელობის თანხლებით. როცა ერთი მათგანი გარჩევას და მსჯელობას იწყებს, დანარჩენები 
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უსმენენ და ადგილიდან ამოწმებენ, ადარებენ თავიანთ ამოხსნებს, წითელი და მწვანე 

„შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან არდათანხმებას. დაფასთან გაყვანილი 

მოსწავლეები ხშირად იცვლებიან. 
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დანართი #5. 

მომდევნო გაკვეთილისთვის მისაცემი საშინაო დავალება 

1 6 ამოცანა (თავიანთი ქვეამოცანებით) 

ეს ამოცანები ხელს უწყობს მიმდინარე გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის, აგრეთვე ადრე 

ნასწავლი რომელიმე საკითხის განმტკიცებას და განვითარებას (განსაკუთრებით  გამოყენებითი 

მიმართულებით); მათემატიკურ საკითხებს შორის კავშირების დამყარებას, ცნებათა და 

მიმართებათა გააზრებას;  აგრეთვე, არის მოსწავლეების შემამზადებელი  დავალება მომდევნო 

საკითხის (მომდევნო გაკვეთილის ძირითადი მისაღწევი შედეგის) შესასწავლად. 

1.  გამოთვალე, რამდენი აკლია:   

      სამს – ცხრამდე;    ექვსს – ცხრამდე;    ოთხს – რვამდე;    რვას – რვამდე;    ნულს – რვამდე. 

 

2.  დახატე ფიგურები ისე, რომ გამოჩნდეს: სხვაობა 6  4  იგივეა, რაც 6-სა და 4-ს შორის 

განსხვავება, ანუ ის, რაც აკლია 4-ს 6-მდე. 

 

3.  მოცემული ნიშნები დაალაგე სამ ჯგუფად:   

1) მათემატიკური მოქმედების ნიშნები – ეს ჯგუფი შემოხაზე ლურჯად; 

2) რიცხვების შედარების ნიშნები – ეს ჯგუფი შემოხაზე რაიმე სხვა ფერად (რომელიც 

გსურს); 

3) სხვა ნიშნები – ეს ჯგუფი არ შემოხაზო, დარჩეს შემოუხაზავად. 

_             >               =              +           <              ?          , 

 

4. მომდევნო გაკვეთილის საკითხის წინარე ცოდნის გამააქტიურებელი ამოცანა. 

 

5. მომდევნო გაკვეთილის საკითხის წინარე ცოდნის გამააქტიურებელი ამოცანა. 

 

6.  მოიფიქრე ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება ერთი რაოდენობის შევსება მეორე 

რაოდენობამდე; ან იმის გამოთვლა, თუ რამდენი აკლია ერთ რიცხვს მეორემდე. ამოცანის 

შინააარსი შეარჩიე შენი ინტერესის მიხედვით.  შეგიძლია შენი ამოცანა ხვალ თანაკლასელს 

ამოახსნევინო. ასევე შეგიძლია, ამოცანისთვის ნახატი მოამზადო – აქვე დახატე ჩარჩოში – და 

ასე ამოახსნევინო თანაკლასელს. 
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ეს შემოქმედებითი ამოცანაა, თანაც დიფერენცირებულია მოსწავლის ინტერესისა და სასწავლო 

პროფილის მიხედვით. მომდევნო გაკვეთილზე მოსწავლეთა წყვილები გაცვლიან ამოცანებს და 

ამოხსნიან. მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას და ამოწმებს ამოცანების 

სისწორეს. თუკი მასწავლებელს რომელიმე ამოცანა ან ამოცანის ნახატი განსაკუთრებით 

მოეწონება, მისი ავტორი მას მთელ კლასს წარუდგენს და ამოახსნევინებს. 

 

მასწავლებელი აღნიშნავს, რომ აქ შესაძლებელი იყო წინარე გაკვეთილის საშინაო დავალების #5 

ამოცანის გამოყენება . თუ ამას ვერცერთი მოსწავლე ვერ გაიზრებს, მაშინ კლასში 

მასწავლებელი სასწავლო ხარაჩოების მიწოდებით მიახვედრებს და გადააკეთებინებს. ამით 

კიდევ ერთხელ განმტკიცდება ის მთავარი დასკვნა, რომ რიცხვებისთვის არსებითად ერთი და 

იგივეა: განსხვავება, სხვაობა, გამოკლება, შევსება და „-ით ნაკლებობა“. 

 


