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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში 

მასწავლებელი: რუსუდან ამაღლობელი 

საგანი: მათემატიკა კლასი: III 

თემა:    4-ის გამრავლება დრო: 45 წუთი 

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლემ გაიაზროს 4-ის რიცხვზე გამრავლების არსი, შეძლოს გამრავლების მოქმედების 

დაკავშირება შეკრების მოქმედებასთან და ნამრავლი წარმოადგინოს ტოლ შესაკრებთა ჯამის სახით. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. III.3. მოსწავლეს შეუძლია გამრავლება-გაყოფის მოქმედებების შესრულება, მათი შეკრება-

გამოკლების მოქმედებებთან და ერთმანეთთან დაკავშირება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ახდენს გამრავლების მოქმედების მრავალჯერადი შეკრებით  დემონსტრირებას. 

მათ. III.12. მოსწავლეს შეუძლია დისკრეტული რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების 

მოწესრიგება და წარმოდგენა. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 აჯგუფებს მონაცემებს არაუმეტეს ორი ნიშნით და ასახელებს ნიშნებს, რომელთა მიხედვითაც 

მოახდინა დაჯგუფება. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

ინდივიდუალური მუშაობა, კლასთან მუშაობა, ჯგუფური მუშაობა, წყვილებში მუშაობა. 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (სკაფოლდინგი - ხარაჩოების მეთოდით მუშაობა), განმავითარებელი 

შეფასება (მოკლე ქვიზი, კონსტრუქციული აღწერითი უკუკავშირი, ხელის ნიშნების აქტივობა) 

დიფერენცირებული სწავლება (არჩევანის დაფა, მოსწავლეთა დაჯგუფება ინტერესების მიხედვით 

შესაბამის „ცენტრებში“). 

სასწავლო მასალა და რესურსები: (ტექსტი, თვალსაჩინოება, მულტიმედია, ინტერნეტ-რესურსი და 

სხვ.): 

 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას.  

           

გაკვეთილზე დიფერენცირება ხდება მოსწავლეთა ინტერესების მიხედვით. კლასში წინასწარ 

სპეციალური კითხვარის საშუალებით ჩატარებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა მოსწავლეთა 

ძირითადი ინტერესები: ცხოველთა სამყაროს მოყვარულები, სპორტის მიმდევრები, ხელოვნებისა და 

ინფორმატიკის მოყვარულები. შესაბამისად, მასწავლებელმა მოცემული გაკვეთილისთვის საკლასო 
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ოთახში მაგიდების/მერხების დაჯგუფების საშუალებით შექმნა ოთხი “ცენტრი“ ანუ სამუშაო კუთხე: 1. 

ცხოველების მოყვარულთა; 2. ხელოვნების მოყვარულთა; 3. სპორტის მოყვარულთა; 4. საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მოყვარულთა. მასწავლებელმა მაგიდებზე/მერხებზე განათავსა შესაბამისი სასწავლო 

მასალები და რესურსები. 

სასწავლო მასალები და სხვა რესურსი: საშინაო დავალების, საკლასო სამუშაოს (ოთხი განსხვავებული 

პაკეტი სხვადასხვა ინტერესების მქონე მოსწავლეებისთვის - იხ. ქვემოთ) და განმავითარებელი 

შეფასების აქტივობის პოსტერები, ქვიზი (იხ. დანართი 1- 8),  თვალსაჩინოებანი,  მათემატიკური 

დავალების ბარათები, სახელმძღვანელოს ტექსტი. 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:  

ირჩევს და იყენებს ზეპირი ანგარიშის (შეკრება/გამოკლება) სხვადასხვა ხერხს; ირჩევს და იყენებს 

შეკრება-გამოკლების მოქმედებების შესრულების ადეკვატურ ხერხს; შეუძლია 2-ზე და 3-ზე 

გამრავლების დემონსტრირება მრავალჯერადი შეკრებით, აგრეთვე 2-ზე და 3-ზე ზეპირად გამრავლება, 

ვითარების ამსახველი ამოცანის პირობის მიხედვით მარტივი სქემის შექმნა და შესაბამისი რიცხვითი 

გამოსახულების ჩაწერა. 

 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  
 

I ფაზა – წინასწარ (12 წთ) 

 

ამ ფაზის აქტივობების მიზანია მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება და მოტივაციის ამაღლება, 

რაც დაეხმარება ახალი ცოდნის კონსტრუირებას. მასწავლებელი ასახელებს გაკვეთილის თემას და 

მიზანს. მასწავლებელი წინასწარ აცნობს მოსწავლეებს შეფასების რუბრიკას (იხ. ქვემოთ), რომლის 

საშუალებითაც იგი ან/და მოსწავლეები  შეაფასებენ ახალი  ცოდნის ათვისების დონეს. 

აქტივობა 1. საშინაო დავალების შინაარსი გამოკრულია ფლიფჩარტით დაფაზე, მასწავლებელი 

დავალების შესრულებას ამოწმებს კლასის  შემოვლით. მასწავლებელი შემთხვევითი შერჩევის წესით 

ირჩევს მოსწავლეებს, სთხოვს გავიდნენ დაფასთან და ახსნან როგორ შეასრულეს საშინაო დავალების 

ესა თუ ის ამოცანა. სხვა მოსწავლეები დაფაზე ამოხსნილ ამოცანას ადარებენ თავიანთ ნამუშევარს. იმ 

მოსწავლეებს, ვინც არასწორი პასუხი მიიღო ან საერთოდ ვერ გაართვა თავი ამოცანას, მასწავლებელი 

ეხმარება სასწავლო ხარაჩოებით. ამ დროს სხვებს (ვინც სწორად შეასრულა დავალება) აძლევს მსგავს 

სავარჯიშოს სახელმძღვანელოდან. შემდეგ ინტერესდება მათ მიერ მიღებული პასუხებით. ბოლოს 

მასწავლებელი სვამს შეკითხვას: განსხვავებული ხერხით ამოხსნა თუ არა რომელიმემ ამოცანა. ასეთი 

ინტერაქციით გაირჩევა შემამზადებელი საშინაო დავალების თითოეული ამოცანა (იხ. დანართი 1). 

შედეგად, მოსწავლეებს უაქტიურდებათ არსებული წინარე ცოდნა; მათ მსჯელობას მასწავლებლის 

მიერ გეზი ეძლევა ისე, რომ მომდევნო ფაზაზე თვითონ ააგონ ახალი ცოდნა. 

II ფაზა – განმავლობაში (33 წთ) 

ამ ფაზის აქტივობების მიზანია, მოსწავლეებმა მოახერხონ ახალი ცოდნის კონსტრუირება. 

მასწავლებელს კლასში წინასწარ შექმნილი აქვს შესაბამისი სასწავლო მასალებით და რესურსებით 

მომარაგებული ოთხი ცენტრი: 1. ცხოველების მოყვარულთა; 2. ხელოვნების მოყვარულთა; 3. სპორტის 

მოყვარულთა; 4. ინფორმატიკის მოყვარულთა. 

აქტივობა 1. (15 წთ) მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს თითოეულ ცენტრს და ეუბნება თავად 

აირჩიონ, რომელ ცენტრში სურთ მუშაობა. მოსწავლეები ჯგუფდებიან ინტერესის მიხედვით 

ჰომოგენურ ჯგუფებად. მასწავლებელს მომზადებული აქვს შესაბამისი დავალებები: 

დავალება ცხოველების მოყვარულთა ცენტრისთვის: 
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მასწავლებელს გამზადებული აქვს სხვადასხვა შინაური და გარეული ცხოველების სურათები. 

მაგიდაზე დევს ფლიფჩარტი, რომელზეც დახატულია მინიზოოპარკი - ცარიელი გალიები. 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს მოათავსონ ცხოველები გალიაში, ისე, რომ შინაური და გარეული 

ცხოველები სხვადასხვა გალიაში აღმოჩნდნენ. თითოეულ გალიაში მათ უნდა ჩასვან (ჩააწებონ) 4 

ცხოველი,  დათვალონ ცხოველთა ჯამური რაოდენობა 1,2,3 და 4 გალიისთვის, გამოსახულება ჩაწერონ 

მრავალჯერადი შეკრების დემონსტრირებით და შემდეგ – გამრავლების მოქმედების გამოყენებით (იხ. 

დანართი 2).  

 

დავალება  ხელოვნების მოყვარულთა ცენტრისთვის 

მასწავლებელს გამზადებული აქვს ცნობილ მხატვართა ნამუშევრების ფოტოები, რომლებსაც აწერია 

მხატვრის სახელი და მოღვაწეობის თარიღი. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ამოარჩიონ 

თითოეული მხატვრის 4-4 ნამუშევარი, გამოაკრან ცენტრში და მოაწყონ მინიგამოფენა. მათ უნდა  

დათვალონ 1,2,3 და 4 მხატვრის ნამუშევართა ჯამური რაოდენობა, გამოსახულება ჩაწერონ 

მრავალჯერადი შეკრების დემონსტრირებით, ხოლო შემდეგ გამრავლების მოქმედების გამოყენებით 

(იხ. დანართი 3). 

 

დავალება სპორტის მოყვარულთა ცენტრისთვის 

მასწავლებელს მომზადებული აქვს ფლიფჩარტი და მარკერები. მასწავლებელს ფურცელზე 

ჩამოწერილი აქვს ფეხბურთის გუნდების სახელები თავისი მოთამაშეებით, შესაბამისად, 

მომზადებული აქვს ფეხბურთელთა ფოტოები. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს თითოეული 

გუნდიდან ამოარჩიონ ოთხი საუკეთესო მოთამაშე, ფლიფჩარტზე მიამაგრონ მათი ფოტოები, 

დააწერონ სახელი და გვარი. მათ უნდა დათვალონ ამორჩეულ მოთამაშეთა ჯამური რაოდენობა 1,2,3 

და 4  გუნდისათვის, გამოსახულება ჩაწერონ მრავალჯერადი შეკრების დემონსტრირებით, ხოლო 

შემდეგ -  გამრავლების მოქმედების გამოყენებით (იხ. დანართი 4). 

 

დავალება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მოყვარულთა ცენტრისთვის 

მასწავლებელს  მომზადებული აქვს ყუთი რამდენიმე განყოფილებით, ასევე, დისკები წარწერებით: 

ფილმები, ფეხბურთის მატჩების ჩანაწერები, თამაშები,  სიმღერები. შემდეგ იგი სთხოვს მოსწავლეებს 

ყუთის თითოეულ განყოფილებაში ჩაალაგონ  ერთი და იგივე კატეგორიის 4-4 დისკი. მასწავლებელი 

სთხოვს მოსწავლეებს დათვალონ დისკების ჯამური რაოდენობა 1,2,3 და 4 განყოფილებაში. მათ  

გამოსახულება უნდა ჩაწერონ მრავალჯერადი შეკრების დემონსტრირებით, ხოლო შემდეგ - 

გამრავლების მოქმედების გამოყენებით. 

 

მასწავლებელი ეტაპობრივად აკონტროლებს თითოეული ჯგუფის მუშაობას, აკვირდება, აღრიცხავს 

დაკვირვების ფურცელზე (იხ. დანართი 5), საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება მათ. მასწავლებელი 

სთხოვს ჯგუფის ლიდერებს წარმოადგინონ ჯგუფის მიერ შესრულებული დავალება. სხვა ჯგუფის 

წევრები უსმენენ და მასწავლებლის თხოვნით მსჯელობენ მათ ნამუშევარზე ჯგუფური მუშაობის 

შეფასების რუბრიკის მიხედვით, რომელიც გამოკრულია კედელზე (იხ. დანართი  6). 

მასწავლებელი დაკვირვების შედეგების საფუძველზე აძლევს უკუკავშირს თითოეულ ჯგუფს. 

 

აქტივობა 2. (10 წთ) 

განმავითარებელი შეფასების მიზნით მასწავლებელი გამოაკრავს თვალსაჩინოებას (იხ. დანართი 7), 

სადაც გამოსახულია რამდენიმე შესაბამისობა, და სთხოვს მოსწავლეებს განსაზღვრონ ჭეშმარიტია თუ 

მცდარი თითოეული მათგანი. ისინი ხელის ნიშნებით გამოხატავენ თავიანთ აზრს. 
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ამ ინსტრუმენტით მასწავლებელი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს, როგორ აქვს ათვისებული 

თითოეულ მოსწავლეს მოცემული მასალა, იწერს შენიშვნებს დაკვირვების ფურცელზე, რამდენიმე 

მოსწავლეს აძლევს შესაბამის უკუკავშირს, მაგალითად:  

1. წარმატებით გაართვი თავი დავალებას, თვალსაჩინოების საშუალებით ტოლი შესაკრებები სწორად 

წარმოადგინე, ნამრავლის სახით ჩაწერე და სწორად განსაზღვრე პასუხი.  

2. თვლა და შეკრება კარგად იცი, თუმცა გაგიჭირდა ნამრავლის წარმოდგენა ტოლ შესაკრებთა ჯამის 

სახით. გაიხსენე, რას აღნიშნავს პირველი თანამამრავლი და რას აღნიშნავს მეორე თანამამრავლი. 

(მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეს ორი რიცხვის ნამრავლს და სთხოვს, იგი წარმოადგინოს ჯამის 

სახით, ინდივიდუალურად უმოწმებს ჩანაწერს).  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს გააკეთონ შემაჯამებელი დასკვნები 4-ის გამრავლების შესახებ და 

შეამოწმონ მათი მართებულება სახელმძღვანელოს ტექსტების მიხედვით. 

 

აქტივობა 3. ინდივიდუალური მუშაობა. მოკლე ქვიზი განმავითარებელი შეფასების მიზნით (8 წთ) 

 

მასწავლებელი  მოსწავლეებს აძლევს ტესტებს არჩევითი პასუხებით (იხ. დანართი 8). 

მოსწავლეები დავალებას ასრულებენ ინდივიდუალურად. თითოეული მოსწავლე ავსებს ტესტის 

ორივე ნახევარს, შემდეგ ერთს აწვდის მასწავლებელს, ხოლო მეორეს თავად იტოვებს. ამის შემდეგ, 

მოსწავლეები იყოფიან წყვილებად, ამოწმებენ მეწყვილის პასუხებს მასწავლებლის მიერ დაფაზე 

გამოკრული სწორი პასუხების მიხედვით. მოსწავლეები ითვლიან დაგროვილ ქულებს, სტიკერზე 

წერენ სახელსა და გვარს, მიღებულ ქულას და აკრავენ დაფაზე. ის მოსწავლეები, ვინც ქვიზში მიიღებენ 

დაბალ ქულას, ასრულებენ დამატებით დავალებას (იხ. დანართი 9). საჭიროების შემთხვევაში 

მასწავლებელს სასწავლო ხარაჩოების გამოყენებით მიჰყავს ისინი სწორ პასუხამდე. სხვა მოსწავლეები 

ასრულებენ ღუზის ჩაშვების აქტივობას ან მუშაოებენ ბარათებზე, რომლებიც თვითონ აირჩიეს 

არჩევანის დაფიდან. 

შეფასება: 
როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 
მიღწევებზე?  

შეფასების რუბრიკა 

იხ. დანართი  5, 6. 
 

დამატებითი რესურსი:  
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დანართი 1. 

საშინაო დავალება 

1. სათითაოდ გადათვლის გარეშე გაარკვიეთ: 

       რამდენი სამკუთხედია?                                           რამდენი ვარსკვლავია? 

 

 

 

 

 

 

2. ცხრასართულიან სახლში პირველ სართულზე მაღაზია და ფიტნეს-კლუბია, ყველა 

შემდგომ სართულზე კი სამ-სამი ბინაა. სულ რამდენი ბინაა სახლში? 

3. რა რიცხვები უნდა ეწეროს რიცხვთა ღერძის მონიშნულ წერტილებს „?“ ნიშნის 

ნაცვლად?  ყველა ეს რიცხვი დაწერე რიცხვთა ღერძზე. 

  

                  0              ?                   ?                  12               ?                 ?     

4. ერთი სახატავი რვეული 3 ლარი ღირს. რა ეღირება 6 ასეთი რვეული? 

შეადგინეთ რიცხვითი გამოსახულება და გამოთვალეთ მისი მნიშვნელობა. 

როგორ ჩაწერდით გამოსახულებას, ერთი რვეული რომ 4 ლარი ღირდეს? 

დანართი 2. ცხოველთა სურათები (გამოჭრილი) 

დანართ 3. მხატვართა ნამუშევრების სურათები, ამოღებული ინტერნეტიდან 

დანართი 4. ფეხბურთის გუნდები ფეხბურთელთა სიით 

დანართი 5. დაკვირვების შედეგების აღრიცხვის ცხრილი 

N გვარი, 

სახელი 

 

ზუსტად 
წარმოადგენს 
ტოლი 
შესაკრების 
ჯამს 
ნამრავლად 
და პირიქით.  

წარმოადგენს 
ტოლი 
შესაკრების 
ჯამს 
ნამრავლად, 
თუმცა 
ხარვეზებით 

შეცდომებით 
წარმოადგენს 
ტოლი 
შესაკრების ჯამს 
ნამრავლად და 
პირიქით.  
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ასრულებს 
შებრუნებულ 
მოქმედებას.  

1.     

2.  ნათია +   

3.   +  

4. ნიკა       +          
5. რუსიკო   + 

6     

7     

8     

9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

 

ამ კომპონენტების მიხედვით (დანართი 5 და 6) დაკვირვების შედეგად გაკვეთილის ბოლოს 

გამოიკვეთებიან ის მოსწავლეები, ვინც სასწავლო მასალას წარმატებით გაართვა თავი, ისინი 

ვინც საჭიროებენ დამატებით დამოუკიდებელ მუშაობას შესაბამის საკითხებზე უნარ-

ჩვევების გაწაფვისათვის და ის მოსწავლეები, რომლებმაც სასწავლო მასალას ვერ გაართვეს 

თავი და საჭიროებენ დამატებით მეცადინეობას მასწავლებელთან ერთად. 
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დანართი 6. ჯგუფური მუშაობისა და პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები 

 

  

სრულად აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს 

ჯგუფის ყველა წევრი აქტიურია. წევრებს შორის არის  

პოზიტიური დამოკიდებულება. მოცემული  ამოცანა სწორად 

არის გადაწყვეტილი. მსჯელობა დამაჯერებელია. 

გამოსახულება ჩაწერილია ტოლ შესაკრებთა ჯამის სახით და 

შემდეგ გამრავლების მოქმედების ნიშნის გამოყენებით. 

აქტივობის მიზანი მიღწეულია. 

ნაწილობრივ აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს 

ჯგუფის ყველა წევრი აქტიურია. გათვალისწინებულია 

მხოლოდ ზოგიერთი მოთხოვნა, დასახული მიზანი 

ნაწილობრივ არის მიღწეული. 

ვერ აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს 

ჯგუფის ზოგიერთი წევრი პასიურია. სამუშაო არ არის 

ორგანიზებული ჯგუფის წევრებს შორის. არ გააჩნიათ 

მოსმენისა და აზრთა გაზიარების უნარი. მსჯელობა 

არასაკმარისი და არადამაჯერებელია, მხოლოდ ნაწილობრივ 

გასაგებია და მოითხოვს დამატებით განმარტებას, მიზანი არ 

არის მიღწეული. 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი (G-PriEd) 

8 

დანართი 7. დავალება განმავითარებელი შეფასებისთვის 
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დანართი 8 . მოკლე ქვიზი.  

 მოსწავლის სახელი, გვარი 

---------------------------------- 

მოსწავლის სახელი, გვარი 

---------------------------------- 

1  

 

 

 

ა)   6  ბ) 43    გ) 3+3+3 

 

 

 

 

 

ა)   6  ბ) 43    გ) 3+3+3 

 

2 4+4+4+4+4+4= 

ა)  16    ბ)   24    გ) 20 

4+4+4+4+4+4= 

ა)  16    ბ)   24    გ) 20 

3 47 = 

ა) 4+4+4+4 

ბ) 446   

გ) 7+7+7 

47 = 

ა) 4+4+4+4 

ბ) 446   

გ) 7+7+7 

4 45 = 

ა)  9     ბ)   25  გ)   20 

45 = 

ა)  9     ბ)   25  გ)   20 

5 ერთ თაროზე 4 წიგნი 

ეტევა. რამდენი წიგნი 

დაეტევა 8 ასეთ თაროზე? 

ა) 20  ბ) 28   გ) 32 

ერთ თაროზე 4 წიგნი 

ეტევა. რამდენი წიგნი 

დაეტევა 8 ასეთ თაროზე? 

ა) 20  ბ) 28   გ) 32 

 ქულა--------- ქულა--------- 

 

მოსწავლე ორივე ნახევარს ავსებს იდენტურად. შემოწმებამდე ჭრის ტესტს წყვეტილ 

ხაზზე. ერთი ნახევარი რჩება მოსწავლეს, ხოლო მეორე ნახევარი მასწავლებელს.  
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დანართი 9. 

შეარჩიე სასურველი სურათი, შეადგინე ამოცანა სურათის მიხედვით და ამოხსენი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


