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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში 

(დიფერენცირება სწავლის პროფილის მიხედვით) 

მასწავლებელი:  მაია შეროზია 

საგანი:  მათემატიკა კლასი: VI 

თემა: მონაცემთა საშუალო დრო:  45 წუთი  

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები:  

   მოსწავლეები შეძლებენ  წარმოდგენილი ან  მოპოვებული მონაცემების საშუალოს გამოთვლას და 

მისი მნიშვნელობის გააზრებას მონაცემებთან მიმართებაში. 

 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. VI. 13.  მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია და           

                    ელემენტარული ანალიზი. 

შედეგი თვალსაჩინოა თუ მოსწავლე:  

 ითვლის შემაჯამებელ რიცხვით მახასიათებლებს (მონაცემთა საშუალო, უდიდესი და 

უმცირესი მნიშვნელობები) დისკრეტული რაოდენობრივი მონაცემებისთვის და იყენებს 

მათ მონაცემთა ერთობლიობის დასახასიათებლად. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

ინდივიდუალური მუშაობა, კლასთან მუშაობა, ჯგუფური მუშაობა, წყვილებში მუშაობა 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები:  

კონსტრუქტივისტული მეთოდი (ინტერაქცია, კეთებით სწავლება, სკაფოლდინგი - ხარაჩოების 

მეთოდით სწავლება), განმავითარებელი შეფასება (,,დიახ-არა“ ბარათები, მონიტორინგის რვეული), 

დიფერენცირებული სწავლება (სასწავლო პროფილის მიხედვით) 

სასწავლო მასალა და რესურსები:  

ფერადი ფურცლები, ფლიპჩარტი, წებოვანი ლენტი, დავალების ბარათები, სახაზავი, ფანქარი, სიგრძის 

საზომი ლენტი, სასწორი, წამმზომი (ტაიმერი), მანიპულატივი - ფერადი კუბები 
დიფერენცირების შემთხვევაში მიუთითეთ, როგორ გაანაწილებთ სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მასალას. 

დიფერენცირება ხდება სასწავლო პროფილის მიხედვით. 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები: შეკრება, გაყოფა, ცხრილებსა და დიაგრამებზე მოცემული 

მონაცემების გამოყენება, საჭირო მონაცემების მოსაპოვებლად შესაფერისი საშუალების შერჩევა 

(გაზომვა, აწონვა და სხვ.), მონაცემების დახარისხება 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა - წინასწარ (დრო 10 წთ) 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება, მოტივაციის ამაღლება და ჯგუფური 

მუშაობის უნარ-ჩვევების განვითარება, რათა მოხდეს ახალი ცოდნის კონსტრუირების ხელშეწყობა. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის თემას და მიზანს. 

მასწავლებელი გაკვეთილის განმავლობაში (სამივე ფაზა) განმავითარებელი შეფასებისთვის აკვირდება 

რამდენიმე მოსწავლეს და ინიშნავს მათი მათემატიკური კომპეტენციის დონეს. 

აქტივობა 1.    
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მასწავლებელი მოსწავლეების მიერ დავალების შესრულების ფაქტს ამოწმებს შემოვლით, ხოლო 

მოსწავლეები ამოწმებენ შესრულებული სამუშაოს ხარისხს მასწავლებლისა და თანატოლების 

დახმარებით. დაფაზე ფლიპჩარტით გაკრულია საშინაო დავალების პირობა (დანართი 1). 

მასწავლებელი გამოსაძახებელი ჩხირების საშუალებით იძახებს მოსწავლეებს. ისინი წერენ ამოხსნას, 

დანარჩენი მოსწავლეები ადარებენ თავიანთ პასუხებს და ,,დიახ-არა“ ბარათების გამოყენებით 

აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას (სწორი პასუხი - ,,დიახ“,  არასწორი პასუხი - ,,არა“).  

მასწავლებელი იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც საშინაო დავალება სწორად ჰქონდათ შესრულებული 

სახელმძღვანელოდან (1-2 სავარჯიშო) აძლევს სავარჯიშოებს დამოუკიდებლად  სამუშაოდ, ხოლო ის  

მოსწავლეები, რომლებსაც ჰქონდათ შეცდომები ჯგუფდებიან ერთ ან რამდენიმე მაგიდასთან.   

მასწავლებელი სკაფოლდინგის მეთოდით ასწორებინებს შეცდომებს. შემდეგ მასწავლებელი მიდის 

დამოუკიდებლად მომუშავე მოსწავლეებთან და კითხვების საშუალებით ამოწმებს მათ მიერ მიღებულ  

პასუხებს. 

მასწავლებელი გამოსაძახებელი ჩხირების გამოყენებით იძახებს მოსწავლეებს და საშინაო დავალების 

სავარჯიშოებისთვის აძლევს დამატებით კითხვებს: 

საშინაო დავალების ნიმუში და კითხვები (დავალების პირობა ხხხაზგასმულია): 

1. ბავშვებმა ტყეში კაკალი შეაგროვეს, მარიმ - 15, სოფომ - 14 და სანდრომ - 19. ბებიამ მათ მიერ 

შეგროვილი კაკალი კალათაში ჩაყარა და სადილის შემდეგ ბავშვებს თანაბრად გაუნაწილა.  

რამდენი კაკალი შეხვდა თითოეულს? 

ა) ვინ ,,იხეირა“ ბებიას გადაწყვეტილებით? 

         ბ) ვინ ,,დაზარალდა’’? 

         გ) შეიძლებოდა, თუ არა ყველა მოგებული დარჩენილიყო? ყველა დაზარალებული? 

2. ერთ თაროზე 26 წიგნი იდო, მეორეზე - 29, მესამეზე - 5-ით მეტი ვიდრე პირველზე და 7-ით 

ნაკლები ვიდრე მეოთხეზე. ტატამ ეს წიგნები ოთხივე თაროზე თანაბრად გადაანაწილა. რამდენი 

წიგნი აღმოჩნდა თითოეულ თაროზე? 

ა)  რომელ თაროზე არ შეიცვალა წიგნების რაოდენობა? 

ბ)  რამდენით შეიცვალა წიგნების რაოდენობა მე-4 თაროზე? პირველზე? 

3. ნიკა ქართულში პირველ სემესტრში 3 ქულით შეაფასეს. მინიმუმ რამდენი ქულა უნდა მიიღოს 

ნიკამ მეორე სემესტრში, რათა არ მოუწიოს საშემოდგომო გამოცდის ჩაბარება? (საშემოდგომო 

გამოცდა ენიშნება მოსწავლეს, თუ წლიური შეფასება 4,5-ზე ნაკლებია, ხოლო წლიური შეფასება 

გამოითვლება ორივე სემესტრის ქულების ჯამის 2-ზე გაყოფით). 

ა)  რა იქნება ნიკას წლიური შეფასება, თუ მეორე სემესტრში 5 ქულას დაიმსახურებს? 4 ქულას? 

 

II ფაზა - განმავლობაში (15 წთ) 

 

აქტივობების მიზანია მოსწავლეებმა მოახდინონ ცოდნის კონსტრუირება. 

 

აქტივობა 2. 

მასწავლებელი ეუბნება მოსწავლეებს - თქვენ ალბათ, ხშირად მოგისმენიათ შემდეგი სახის 

ინფორმაცია:        

ა)  ზაზა ფაჩულიამ ევროპის ჩემპიონატზე საკუთარ გუნდს ერთ თამაშში საშუალოდ 36 ქულა შესძინა; 

ბ) მასწავლებლის საშუალო თვიური ხელფასი 800 ლარი იქნება; 

გ) ესპანეთის გუნდმა ევროპის ჩემპიონატზე ერთ მატჩში საშუალოდ 2 ბურთი გაიტანა; 
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დ) საშუალოდ წუთში მსოფლიოში 267 ადამიანი იბადება. 

ნიშნავს, თუ არა ეს, რომ ზაზა ფაჩულია ყოველ თამაშში 36 ქულას მოიპოვებდა? თითოეული 

მასწავლებლის ხელფასი 800 ლარი იქნება? ესპანეთის გუნდს ყოველ თამაშში 2 გოლი გაჰქონდა?  

ყოველ წუთში 267 ახალშობილი იბადება?      

 

მასწავლებელი სთავაზობს შემდეგ აქტივობას და ეუბნება მოსწავლეებს, რომ ამ კითხვებს მოგვიანებით 

უპასუხებენ. 

 

აქტივობა 3. ამ აქტივობის მიზანია მოსწავლეებმა გამოთვალონ მოცემული რიცხვების საშუალო. 

აქტივობისთვის საჭიროა მცირე ზომის კუბურები და ფერადი ქაღალდები. 

მასწავლებელი კლასს ჰყოფს ჯგუფებად, ჯგუფებში მოსწავლეთა რაოდენობა სხვადასხვაა. თითოეულ 

ჯგუფს აძლევს კუბურებს ისე, რომ კუბურების რაოდენობა ჯგუფში მოსწავლეთა რაოდენობის ჯერადი 

იყოს. მასწავლებელი მიდის თითოეულ ჯგუფთან, იღებს ყუთიდან კუბურებს და დაუთვლელად 

უნაწილებს მოსწავლეებს, შემდეგ სთხოვს ჩამოწერონ თითოეულს რამდენი კუბურა შეხვდა. ამის 

შემდეგ მოსწავლეები კუბურებს აბრუნებენ ყუთებში და თანაბრად ინაწილებენ. მოსწავლეები აკეთებენ 

შესაბამის ჩანაწერებს. მაგალითად, 4-კაციან ჯგუფში, ანის - 6, ნინის - 5,  საბას - 12, ხოლო ილიას - 9 

კუბურა აქვთ. ჩანაწერი: (6 + 5 + 12 + 9 ) : 4 = 8. მასწავლებელი განმარტავს, რომ ამ ჯგუფში  თითოეულ 

მოსწავლეს საშუალოდ 8 კუბურა შეხვდა და 8 არის ამ მონაცემთა საშუალო. შემდეგ აცნობს მონაცემთა 

საშუალოს განმარტებას. 

ყველა ჯგუფი აკეთებს ასეთ ჩანაწერს და შემდეგ პრეზენტაციას. ერთ-ერთ ჯგუფში მასწავლებელი ერთ 

მოსწავლეს საერთოდ არც ერთ კუბურას არ აძლევს. ამ ჯგუფის მიერ გაკეთებული პრეზანტაციის 

დროს ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ გამოთვლებისას 0 აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ. 

(გამოათვლევინებს საშუალოს 0-ის გათვალისწინებით და 0-ის გაუთვალისწინებლად, მიღებულ 

შედეგებს ადარებენ ერთმანეთს). 

მასწავლებელი ერთ წყვილს აძლევს კენტი რაოდენობის ფერად ქაღალდს და იგივე პროცედურის 

შემდეგ მოსწავლეებმა ერთი ქაღალდი შუაზე უნდა გაჭრან. შემდეგ, ამახვილებენ ყურადღებას, რომ 

შესაძლებელია მონაცემთა საშუალო წილადის სახითაც იყოს წარმოდგენილი. 

მასწავლებელი უბრუნდება მე-3 აქტივობაში დასმულ კითხვებს, მოსწავლეები მსჯელობენ, 

გამოთქვამენ ვარაუდებს, აფიქსირებენ თავიანთ აზრს. მოსწავლეები ხელის ნიშნების გამოყენებით 

ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან გამოთქმულ მოსაზრებებს. 

მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს, ხომ ვერ ამჩნევენ საშინაო დავალების ამოცანებსა და კლასში 

შესრულებულ დავალებებს შორის მსგავსებას?  

მოსწავლეები მსჯელობენ, გამოთქვამენ ვარაუდებს, აფიქსირებენ თავიანთ აზრს, ხელის ნიშნების 

გამოყენებით ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან გამოთქმულ მოსაზრებებს. 

III ფაზა - შემდგომ (20 წუთი) 

ამ ფაზაში ხდება მიღებული ცოდნის განმტკიცება  

აქტივობა 5. 

მასწავლებელი აჯგუფებს მოსწავლეებს სასწავლო პროფილის მიხედვით და აძლევს დავალებებს 

(მასწავლებელს დაკვირვების საფუძველზე აქვს მონაცემები, ვინ რომელ სასწავლო პროფილს 

განეკუთვნება და ფერადი სანიშნეების გამოყენებით ანაწილებს შესაბამის მაგიდებთან).  

ვიზუალები 

1. ანიმ ეროვნულ გამოცდებზე ასეთი ქულები დააგროვა: 

ქართული ენა და ლიტერატურა - 68 , ზოგადი უნარები - 57, უცხო ენა - 74  და მათემატიკა - 41, 
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რამდენია ანის მიერ მიღებული საშუალო ქულა? 

2.  ცხრილში წარმოდგენილია ,,ბიბლუსის“ ერთ მაღაზიაში კვირის განმავლობაში გაყიდული 

მათემატიკის კრებულების რაოდენობა დღეების მიხედვით. საშუალოდ რამდენი მათემატიკის 

კრებული იყიდებოდა ერთ დღეში? 

   

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი კვირა 

23 51 27 42 39 36 41 

 

კინესტეტიკური 

მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით შეიძლება 2 ჯგუფიც ჩამოყალიბდეს. 

ამ აქტივობისთვის საჭიროა სასწორი, სიგრძის საზომი ლენტი (,,რულეტკა“) 

1. მონაცემები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით, გამოთვალეთ თქვენი ჯგუფის საშუალო სიმაღლე. 

2. მონაცემები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით, გამოთვალეთ თქვენი ჯგუფის საშუალო წონა. 

3. მონაცემები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით, გამოთვალეთ სახელმძღვანელოს საშუალო წონა. 

(ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა, უცხო ენა, გეოგრაფია, ისტორია) 

 

აუდიალები 

ამ აქტივობისთვის საჭიროა წამმზომი (ტელეფონის ტაიმერი და საკითხავი ტექსტი). 

მონაცემები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით და გამოთვალეთ თქვენი ჯგუფის წევრების მიერ 1 წუთში 

წაკითხული სიტყვების საშუალო რაოდენობა (ერთი მოსწავლე აკონტროლებს დროს, მეორე - ტექსტში 

მონიშნავს ადგილს, სადამდეც წაიკითხა მონაწილემ, ხოლო მესამე ითვლის სიტყვების რაოდენობას და 

მონაცემი შეაქვს ცხრილში). 

 

საკითხავი ტექსტი  

“რიცხვით მონაცემთა საშუალო ეწოდება ყველა ამ რიცხვის ჯამის შეფარდებას მონაცემთა 

რაოდენობასთან. 

მონაცემთა საშუალოს გამოსათვლელად საჭიროა შევკრიბოთ ყველა მონაცემი და შედეგი გავყოთ 

მონაცემთა რაოდენობაზე. 

მონაცემთა საშუალო შეუძლებელია იყოს ნაკლები უმცირეს მონაცემზე ან მეტი უდიდესზე.” 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს დროს სამუშაოს შესასრულებლად, აკვირდება ჯგუფების 

მუშაობას და შედეგებს აღრიცხავს მონიტორინგის რვეულში (დანართი 3). 

დროის ამოწურვის შემდეგ ჯგუფები აკეთებენ პრეზენტაციას. 

მასწავლებელი აჯამებს გაკვეთილს და არიგებს გასასვლელ ბარათებს (დანართი 4).  

მოსწავლეები მიცემული ინსტრუქციის მიხედვით ავსებენ ბარათებს და გაკვეთილის ბოლოს ყრიან 

ბარათებისთვის განკუთვნილ ყუთში. 

მასწავლებელი აძლევს საშინაო დავალებას სახელმძღვანელოდან და აძლევს მითითებებს. 

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

ახდენს განმავითარებელ შეფასებას სპეციალური რუბრიკისა და გაკვეთილის მსვლელობისას გამოყენებული 

მონიტორინგის რვეულის საფუძველზე. (დანართი 3). 

დამატებითი რესურსი:  

ფლიპჩარტი, ფერადი ქაღალდები, ფანქარი, სახაზავი, წებოვანი ლენტი, გამოსაძახებელი ჩხირები,  

სიგრძის საზომი ლენტი (რულეტკა), სასწორი, წამმზომი (ტაიმერი). 
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დ ა ნ ა რ თ ე ბ ი 

 

დანართი 1.  საშინაო დავალება 

 

1. ბავშვებმა ტყეში კაკალი შეაგროვეს, მარიმ - 15, სოფომ - 14 და სანდრომ - 19. ბებიამ მათ მიერ 

შეგროვილი კაკალი კალათაში ჩაყარა და სადილის შემდეგ ბავშვებს თანაბრად გაუნაწილა. 

რამდენი კაკალი შეხვდა თითოეულს? 

2. ერთ თაროზე 26 წიგნი იდო, მეორეზე - 29, მესამეზე - 5-ით მეტი ვიდრე პირველზე და 7-ით 

ნაკლები ვიდრე მეოთხეზე. ტატამ ეს წიგნები ოთხივე თაროზე თანაბრად გადაანაწილა, 

რამდენი წიგნია თითოეულ თაროზე? 

3. ნიკა ქართულში პირველ სემესტრში 3 ქულით შეაფასეს. მინიმუმ რა ნიშანი უნდა მიიღოს 

ნიკამ მეორე სემესტრში, რათა არ მოუწიოს საშემოდგომო გამოცდის ჩაბარება? 

(საშემოდგომო გამოცდა ენიშნება მოსწავლეს, თუ წლიური შეფასება 4,5-ზე ნაკლებია) 

 

 

დანართი 2.  მონიტორინგის რვეული 

 
№ 

 

მოსწავლის სახელი, 

გვარი 

   საშინაო 

დავალება 

მონაცემები 

წარმოადგინა 

ცხრილის სახით 

მოიპოვა 

საჭირო 

მონაცემი 

გამოთვალა 

მონაცემთა 

საშუალო 

 

შენიშვნა 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
 

პირობითი აღნიშვნები საშინაო დავალებისთვის და კლასში შესრულებული ამოცანებისთვის (იმ 

შემთხვევისთვის, როცა მასწავლებელი მხოლოდ განმავითარებელ შეფასებას იყენებს): 

0 - დავალება არ არის შესრულებული ან ყველა ამოცანა შესრულებულია არასწორად; 

⦁ - დავალება შესრულებულია მნიშვნელოვანი ხარვეზებით (მართლზომიერად შესრულებულია 

დავალების არაუმეტეს 60%); 

∶ - დავალება შესრულებულია მცირედი ხარვეზებით (მართლზომიერად შესრულებულია 

დავალების არანაკლებ 80%); 

⋰ - დავალება შესრულებულია სრულყოფილად და მართლზომიერად. 
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დანართი 3. 

 

გასასვლელი ბარათი 

მოსწავლის სახელი, გვარი: ________________________________________________ 

მოვიპოვე 

საჭირო 

მონაცემები 

მონაცემები 

წარმოვადგინე 

ცხრილის სახით 

გამოვთვალე 

მონაცემთა 

საშუალო 

გავაკეთე 

მართებული 

დასკვნა 

ამოვხსენი 

ამოცანები 

 

შენიშვნა 

 

      

      

 

დღევანდელი გაკვეთილის საუკეთესო ნაწილი: 

 

 

 

 

შენიშვნა: მოსწავლემ თუ შეასრულა ცხრილში მოცემული აქტივობები ,,+“, თუ ვერ შეასრულა ,,-„ 

(მაგ., გააკეთა მართებული დასკვნა ,,+“ ; თუ ვერ გააკეთა მართებული დასკვნა ,,- ‘‘ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


