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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში: 

მათემატიკისა და წიგნიერების გაერთიანებული 

კონსტრუქტივისტული გაკვეთილი სასწავლო პროფილისა და ინტერესების 

მიხედვით დიფერენცირებით 

მასწავლებელი:  ზურაბ ვახანია 

საგანი: მათემატიკა კლასი: II 

თემა: მონაცემთა დამუშავება; 

წიგნიერება 

დრო:  ორი გაკვეთილი (90 წთ.) 

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლე წაიკითხავს დაახლოებით 100-სიტყვიან საინფორმაციო ტექსტს და გაიაზრებს მას; 

კონკრეტულ ვითარებაში გაიაზრებს და გამოიყენებს დეფისიან სიდიდეებს (დიაპაზონს); ისწავლის 

დიდი ორსტრიქონიანი ცხრილის გამოყენებას; ტექსტში და ცხრილში მოცემული 10 რიცხვითი 

მონაცემიდან ამოკრებს საჭირო მონაცემებს და დააჯგუფებს მათ სხვადასხვა ნიშან-თვისებათა 

მიხედვით; მათემატიკის საკითხებს დააკავშირებს წიგნიერებასთან. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლე გაიმეორებს და გამოიყენებს ორნიშნა რიცხვების შედარებას; დაინტერესდება მათემატიკის 

გამოყენებით ყოფა-ცხოვრებაში;  გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს შემდგომში ცნება „დიაპაზონის“ 

სწავლის შესამზადებლად; განუმტკიცდება ცხრილის გააზრებისა და გამოყენების უნარ-ჩვევები;  

განუვითარდება ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვნის გამოტანის, კერძოდ კი ინფორმაციის 

მოწესრიგებისა და დახარისხების უნარ-ჩვევები, ვარაუდის გამოთქმისა და მისი გადამოწმების უნარი. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი:     

მათ. II.11. მოსწავლეს შეუძლია  თვისობრივი მონაცემების შეგროვება მისი უშუალო გარემოცვის 

შესახებ.   

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ამოკრებს რამდენიმე მონაცემს ერთგვაროვან მონაცემთა მოკლე სიიდან (არაუმეტეს ათი 

მონაცემი); 

 ამოკრებს საჭირო მონაცემებს უმარტივესი (ორსვეტიანი ან ორსტრიქონიანი) ცხრილიდან. 

მათ. II.12. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივი მონაცემების მოწესრიგება.  

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 მონაცემთა ერთობლიობის ყოველ მონაცემს მიუჩენს ადგილს რომელიმე მოცემულ ჯგუფში 

(მონაცემთა რაოდენობა არ აღემატება ათს, ხოლო ჯგუფების რაოდენობა - სამს); 

 ერთი კლასის ობიექტთა (მაგალითად, გეომეტრიული ფიგურები) შესახებ მონაცემებს 

ალაგებს/აჯგუფებს რაიმე წესით; განმარტავს დალაგების/დაჯგუფების წესს. 

მათ. II.13. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია.  

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სიტყვიერად ახასიათებს მონაცემთა სიას (რომელშიც გაერთიანებულია არაუმეტეს 10 
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მონაცემისა) მონაცემთა საერთო რაოდენობის, განმეორების, პოზიციის, თანმიმდევრობის 

მიხედვით; 

 სიტყვიერად აღწერს/განმარტავს მონაცემთა უმარტივეს (ორსვეტიან ან ორსტრიქონიან) 

ცხრილს. 

ქართ. II. 5. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის პრაგმატული ტექსტების სტრუქტურული 

მახასიათებლების ამოცნობა და მათზე დაყრდნობით ინფორმაციის მოძიება.  

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:   

 ასახელებს ან მიუთითებს, ტექსტის რომელ ნაწილში უნდა ეძებოს კონკრეტული ინფორმაცია 

(მაგ., გაკვეთილების ცხრილში სად არის განთავსებული საგნების ჩამონათვალი, სად – კვირის 

დღეები); 

 ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეს და რომელ საათზეა ესა თუ ის 

მულტფილმი, კვირაში რამდენჯერ არის ჭადრაკის წრე და სხვა). 

ქართ. II. 7. მოსწავლეს შეუძლია მარტივი ტექსტის არსებითი ენობრივ-გრამატიკული ნიშნების 

ამოცნობა.  

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 ხმამაღლა კითხვისას სწორად მონიშნავს წინადადების საზღვრებს ტექსტში, იცავს პაუზას; 

ქართ. II. 11. მოსწავლეს შეუძლია მცირე მოცულობის ტექსტების დამოუკიდებლად შედგენა ნაცნობი 

ლექსიკის გამოყენებით.   

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე: 

 პასუხობს კითხვებს ზეპირად და შემდეგ წერილობით; 

 ახასიათებს მისთვის ნაცნობ საგნებს და ადამიანებს. 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:   

იცის თვლა, რიცხვების თანრიგობრივი აგებულება და შეკრება-გამოკლება 100-ის ფარგლებში, 

ცხრილის სტრიქონი და სვეტი; შეუძლია საჭირო მონაცემის მოძებნა მცირე ორსტრიქონიან ცხრილში; 

პრაქტიკულ დონეზე ფლობს ტერმინს „დაჯგუფება“ და ჩამოყალიბებული აქვს გარკვეული ნიშან-

თვისებით მონაცემთა დაჯგუფების საწყისი უნარ-ჩვევები; კითხულობს და გაიაზრებს ასაკობრივად 

შესაფერისი ლექსიკისა და შინაარსის მქონე დაახლოებით 60-სიტყვიან საინფორმაციო ტექსტს; 

განარჩევს ხმოვანსა და თანხმოვანს, სიტყვაში მარცვლებს; იყენებს ანბანს (ასოთა ანბანურ 

ჩამონათვალს). 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: საკლასო დიალოგი; ინდივიდუალური მუშაობა; წყვილებში 

მუშაობა; ჯგუფური მუშაობა (ჰომოგენური დაჯგუფებით).   

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. 

     დიფერენცირების პრინციპებისთვის იხ. დანართი # 2.  
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სასწავლო მასალა  და რესურსები:  

დაფა, ცარცი (სასურველია, ფერადი ცარცები ან მარკერები), რვეულები, თაბახის სამუშაო ფურცლები, 

დავალების ფურცლები ჯგუფური მუშაობისთვის; წასაკითხი ტექსტი და თანდართული შეკითხვა-

ამოცანა-დავალებები (საჭირო რაოდენობის); ტექსტზე თანდართული ცხრილი გადიდებულად 

(ფლიფჩარტზე ან პროექტორით ეკრანზე ჩვენებით); ცხოველების სურათები (დაბეჭდილი, დახატული 

ან პროექტორით ეკრანზე ჩვენებით); მოსწავლეებს ინდივიდუალურად - წითელ-მწვანე „შუქნიშნები“. 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა - წინასწარ (დრო:25-35 წთ) 

წინარე გაკვეთილზე სამუშაო (დრო: 10 წთ) – მათემატიკის წინარე გაკვეთილის III ფაზის დასრულების 

შემდეგ, ტექსტის წაკითხვამდე, დაიწყება ახალი საკითხის I ფაზა. 

მასწავლებელი:  

- ბავშვებო, მოდით, ვინც ჯერ კიდევ 6 წლისაა აქეთ დადგეს - მარჯვნივ; ვინც უკვე 8 წლის გახდა – 

მარცხნივ; 7-წლიანები კი სად დადგებით? {შუაში}.    

- ვინ იცის, რამდენი წლის არიან მისი დედა, მამა, ბებია და ბაბუა? კარგი, ახლა დაჯექით! 

- მითხარით, ვის გყავთ შინაური ცხოველები. იცით რამდენი წლისაა თქვენი ცხოველი? ნინო, რამდენი 

წლისაა შენი ძაღლი? ის თუ იცით, ძაღლი რამდენ ხანს ცოცხლობს? კატა? მოდით, გამოვთქვათ 

ვარაუდები, თუ რამდენ ხანს ცოცხლობს ესა თუ ის ცხოველი.   

ვარაუდებს გამოთქვამენ წყვილები ან სამეულები (დამოკიდებულია კლასში მოსწავლეთა 

რაოდენობაზე). ვარაუდები გაკეთდება იმ ცხოველებზე, რომლებიც ტექსტის დასაწყისშია 

დასახელებული. 

შეივსება ვარაუდების ცხრილი: 

 

 

 

 

 

 

 

 კატა ძაღლი ღორი იხვი/ბატი თუთიყუში სპილო ფუტკარი 

ნინო, მათე     
   

ცირა, ნიკა     
   

ცოტნე, ვანო     
   

თამუნა, ნინო     
   

 ... ...  ...        
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მასწავლებელი:  

-  ბავშვებო,  ახლა დაგირიგებთ ტექსტს, რომლიდანაც გაიგებთ, რომელი ცხოველი რამდენ ხანს 

ცოცხლობს. სანამ წაიკითხავდეთ, მანამ გავარკვიოთ ზოგიერთი უცნობი სიტყვის მნიშვნელობა. 

მასწავლებელი აჩვენებს ფლიპჩარტზე წინასწარ ჩამოწერილ ნაკლებად ცნობილ ცხოველთა სახელებს, 

რომლებიც, სავარაუდოდ, მოსწავლეებმა არ იციან: გომბეშო, ღორჯო, თართი, კამბალა, შიმპანზე, ჭოტი 

და სხვ. მოსწავლეები ასახელებენ - თითოეული მათგანი ნადირია, თევზია, ფრინველია, მწერია თუ 

სხვა რამ. შემდეგ, ამ ცხოველთა სურათებს შეუსაბამებენ მათ სახელწოდებებს. 

ტექსტში კიდევ რამდენიმე სირთულეა, რომლებიც ტექსტის მომდევნო საშინაო დავალებაში 

დამუშავდება (ამოცანები #1, 4, 5, 6). ეს ამოცანები, ისევე როგორც მთელი საშინაო დავალება, ძირითად 

გაკვეთილზე I ფაზაში გაირჩევა, რათა კლასში ტექსტის წაკითხვამდე მოსწავლეებისთვის ეს საკითხები 

უკვე გარკვეული იყოს. 

შენიშვნა. მასწავლებელს არ უნდა მოუვიდეს ტიპური შეცდომა - ასე არ უნდა თქვას: „ფრინველია თუ 

ცხოველია“. ფრინველი და ცხოველი ერთმანეთს კი არ უპირისპირდება, არამედ ყოველი ფრინველი 

არის ცხოველი. 

მასწავლებელი არიგებს ტექსტს თავისი რამდენიმე ამოცანითურთ. მოსწავლეებს საშინაო დავალებად 

ეძლევათ ამ ამოცანების ამოხსნა და ტექსტის კითხვით სწავლა.   

ძირითადი გაკვეთილის წინარე ცოდნის გააქტიურება (დრო: 15-25 წთ)  

საშინაო დავალებაზე დამოუკიდებელი მეცადინეობისას იწყება დიფერენცირება მოსწავლეთა მზაობის 

და ინტერესების მიხედვით. კლასს ერთი და იგივე საშინაო დავალება ჰქონდა მიცემული. ეს დავალება 

საკმაო მოცულობისაა და, რაც მთავარია, მრავალფეროვანია როგორც სირთულის, ისე 

აბსტრაქტულობის დონით და თემატურად (მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების 

საკითხებს). მოსწავლე საკუთარი სურვილით ირჩევს ამოცანებს, მაგრამ არანაკლებ დავალების 

ნახევარზე ნაკლებისა. გაკვეთილზე საშინაო დავალების ყველა ამოცანა დაწვრილებით უნდა გაირჩეს. 

მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში მუშაობენ - ამოწმებენ, ავსებენ, ხვეწენ ნამუშევარს, ზოგ 

რამეს კი თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა უმრავლესობა ხალისით აკეთებს საშინაო 

დავალების ყველა ან თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას. მასწავლებელმა უკმაყოფილება 

არ უნდა გამოხატოს იმის გამო, რომ ბავშვმა რაღაც ვერ გააკეთა ან არ გააკეთა, თუმცა საჭიროა 

უკუკავშირის მიცემა. 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 დიდად დამოკიდებული. მაგალითად, მხედველობით-
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სივრიცითი უნარიანობის ტიპის ბავშვს აინტერესებს და არც უძნელდება თუნდაც რთული 

გეომეტრიული ამოცანა, თუმცა რიცხვები არ იზიდავს. ასეა თუ ისე, არჩევანის თავისუფლება 

დიფერენცირებული სწავლების მნიშვნელოვანი ფორმაა. 

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

თითოეული ამოცანის თუ ქვეამოცანის დაწვრილებითი გარჩევაა. ამ დროს ხდება: წინარე გაკვეთილზე 

ნასწავლის განმტკიცება-განვითარება (ამოცანა #6);  წინარე ცოდნის თვითეული საკითხის გააქტიურება 

და ახალი საკითხისთვის შემზადება (ამოცანები #1-5); დამატებითი საკლასო შეკითხვების დასმა; 

მოსწავლეთა მზაობის დონის შეფასება მასწავლებლის მიერ; წინარე ცოდნის სტანდარტულ საკვანძო 

საკითხებში დაბალი მზაობის მქონე მოსწავლეთათვის დახმარების გაწევა, შეძლებისამებრ. 

 რაკი გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი გარჩევაა, 

ამიტომ გრძელდება დიფერენცირება მზაობის მიხედვით - დაფასთან გასარჩევი ამოცანების 

განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო პროფილისა და ინტერესების 

შესაბამისად (მაგალითად, იმის გათვალისწინება, თუ ვის რა შინაარსი უფრო აინტერესებს, 

გეომეტრიული ფორმები უფრო ემარჯვება, რიცხვები თუ ტექსტები).  

საშინაო დავალების ამოცანები # 1, 2 და 3 ადვილი და სტანდარტულია, ამიტომ დაფასთან თავიდან 

ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები გავლენ. მზაობა თავდაპირველად წინარე გაკვეთილის 

მიხედვით შეფასდება, ხოლო საშინაო დავალების გარჩევისა და საერთოსაკლასო დიალოგის 

მსვლელობისას თანდათან მიმდინარე მზაობის დონეებიც გამოიკვეთება. ბოლო ერთი-ორი ამოცანა, 

პირიქით, შედარებით ძნელია. 

წინარე გაკვეთილზე მიცემული საშინაო დავალება  

ტექსტი და 6 ამოცანა (თავიანთი ქვეამოცანებით) - ახალი საკითხის (გაკვეთილის ძირითადი მისაღწევი 

შედეგის) შემამზადებელი. 

ტექსტი 

რამდენ ხანს ცოცხლობენ ცხოველები? 

კარგ პირობებში და თუკი რაიმე მარცხი არ შეემთხვა, საშუალოდ, კატა ცოცხლობს 10  20 წელი, 

ძაღლი ცოცხლობს 10 – 18 წელი, ღორი ცოცხლობს 7-10 წელი, თუთიყუში ცოცხლობს 20-60 წელი, 

იხვი/ბატი ცოცხლობს 15-20 წელი, შინაური სპილო ცოცხლობს 70-80 წელი, დედა ფუტკარი 

ცოცხლობს 3-4 წელი, მამალი ან მუშა ფუტკარი კი ცოცხლობს 2-9 თვე.  

თუმცა ცხოველთა უმრავლესობისთვის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გარკვევა ძალიან ძნელი 
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აღმოჩნდა. შინაურ ცხოველთა უმრავლესობას დაბერებას არ აცლიან. მაგალითად, თუ მამალს 

კარგად უვლიან, იგი 30 წლამდე ცოცხლობს. ჩვეულებრივ, ქათამს 2-3 წელიწადს აცოცხლებენ, 

უმრავლესობას კი სნეულება ან რაიმე მარცხი კლავს. 

ვერც გარეული ცხოველების უმრავლესობა ასწრებს 

ბოლომდე დაბერებას, რადგან სხვა ცხოველისგან ან 

რაიმე მარცხისგან იღუპებიან. ამიტომ მათი სიცოცხლის 

ხანგრძლივობა ზოოპარკებში ან სახლებში აღრიცხეს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამოცანები 

1. ახსენი, რას ნიშნავს:  I. 70-80 წელი;  II. 2-9 თვე;  III. 3-4 მეტრი;  IV. 10-15 ლარი. 

2. წინარე გაკვეთილზე ნასწავლი მათემატიკური საკითხის განმტკიცებასა და გამოყენებასთან 

დაკავშირებული ამოცანა (იმ საკითხის III ფაზა). 

3. რამდენ ხანს შეიძლება იცოცხლოს ძაღლმა, კატამ, ქათამმა, სპილომ? რომელი ცხოველები 

ცოცხლობენ 20-30 წლის განმავლობაში?  

4. რას ნიშნავს სიტყვა „ხანგრძლივობა“?  შეარჩიე ქვემოთ მოცემული პასუხებიდან: 

ა) დიდი მანძილი, ან სიგრძე ორ ადგილს შორის; 

ბ) დროის მონაკვეთი, ანუ დრო რომელიც გადის გარკვეულ პერიოდში; 

გ) სიცოცხლის წესი და წესი, თუ რომელი ცხოველი როგორ იქცევა; 

დ) ზნე, ხასიათი, ანუ რომელი ცხოველი როგორია. 

5. კლასში 24 მოსწავლეა. მათ უმრავლესობას შინაური ცხოველი ჰყავს. ამ კლასის რამდენ მოსწავლეს 

შეიძლება არ ჰყავდეს შინაური ცხოველი?        

ა) 20-ს;    ბ) 14-ს;    გ) 12-ს;    დ) 5-ს. 

პასუხი დაასაბუთე 
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6. ტექსტში რამდენჯერაა ნახსენები სიტყვა „მარცხი“? მერამდენე აბზაცის მერამდენე სიტყვებია?   

ახსენი, რას ნიშნავს ეს „მარცხი“. 

ცხადია,  ყველა ამოცანის ტექსტი მოსწავლეებმა უნდა წაიკითხონ ხმამაღლა, რიგრიგობით. 

მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თვითეულ მოსწავლესთან მიდის 

მონაცვლეობით, თვალს გადაავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ 

კონსტრუქციულ  უკუკავშირს. ამ დროს, სხვა ორი-სამი მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობს - 

საშინაო დავალების სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ამზადებენ 

ჩანაწერებს/ნახატებს/ნახაზებს. შემდეგ, მათ თანმიმდევრულად, რიგრიგობით განიხილავენ, 

ხმამაღალი მსჯელობის თანხლებით; როცა ერთი მათგანი განხილვას, მსჯელობას იწყებს, ცხადია, 

დანარჩენები  უსმენენ. სხვები კი ადგილიდან ამოწმებენ, ადარებენ თავიანთ ამოხსნებს, წითელ-მწვანე 

„შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან არდათანხმებას. დაფასთან გაყვანილი მოსწავლეები 

ხშირად იცვლებიან. 

 პირველი ფაზის ბოლოს ტარდება სახალისო დიდაქტიკური თამაში: მასწავლებელი მოსწავლეს 

აჩვენებს ცხოველის სურათს, მოსწავლემ შეძლებისდაგვარად სწრაფად უნდა მოძებნოს ეს ცხოველი 

დიდ ცხრილში და საჩვენებელი ჯოხის წვერი დაადოს სახელწოდებას. სასურველია, გვქონდეს 

ტექსტში ან ცხრილში მოცემული ყველა ცხოველის სურათი და ყველა ვაჩვენოთ მოსწავლეებს 

რიგრიგობით. 

II ფაზა: განმავლობაში (დრო: 10-20 წთ) - ტექსტის წაკითხვა კლასში 

მოსწავლეები ხმამაღლა კითხულობენ ტექსტს ფურცლებიდან, გაგრძელებებით. მასწავლებელი აწვდის 

უკუკავშირებს და აკითხებს მეორედაც, რათა კარგად, გაბმულად და სათანადო ინტონაციით 

წაიკითხონ.  

დიფერენცირება ხდება მზაობის მიხედვით: თუ რომელიმე მოსწავლეს კითხვა უჭირს, მან წყვილში 

უნდა წაიკითხოს საშუალოდ მკითხველ ბავშვთან ერთად.  

III  ფაზა: შემდგომ (დრო: 45 წთ ) 

ტექსტის გააზრება და მონაცემების დამუშავება 

ვარაუდების გადამოწმება: მოსწავლეები თავიანთ ვარაუდებს ადარებენ ტექსტში ამოკითხულ 

მონაცემებს და თავიანთ ცხრილში ასწორებენ. 

- ბავშვებო, დღეს ჩავატარებთ ჯგუფურ მუშაობას. გვეყოლება ოთხი ჯგუფი: წიგნიერები (ანუ ვისაც 
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უყვარს კითხვა), მათემატიკოსები (ანუ ვისაც უყვარს  მათემატიკა), ბუნებისმცოდნეები (ანუ ვისაც 

ბუნება აინტერესებს) და მხატვარ-მხაზველები (ანუ ვისაც უყვარ ხატვა თუ ხაზვა). თქვენ თვითონ 

აირჩიეთ, თუ რომელ ჯგუფში გირჩევნიათ მუშაობა! გადანაწილდით! 

თუ რომელიმე ჯგუფის მსურველები არ აღმოჩნდებიან ან ძალიან ცოტანი იქნებიან, მასწავლებელი  

თვითონ ირჩევს ამ ჯგუფს და მოსწავლეებს ეუბნება:  

- აბა ვის გსურთ ჩემთან ერთად ჯგუფში მუშაობა? 

შენდეგ, მასწავლებელი ჯგუფებს უნაწილებს დავალების ფურცლებს. სასურველია, ზარის დარეკვამდე 

მოსწავლეებმა მოასწრონ ნამუშევრების გადახედვა.  

   დიფერენცირებული დავალებები წამყვანი უნარის ტიპების მიხედვით 

I  ჯგუფი - წიგნიერები 

1. ახსენით, რას ნიშნავს ტექსტის პირველი და მეორე სიტყვები. მოიყვანეთ მაგალითები. 

2. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 3 ჯგუფად:  

I. რომელთა სახელი იწყება ხმოვნით;    

II. რომელთა სახელი იწყება თანხმოვნით ანბანის პირველი 20 ასოდან; 

III. რომელთა სახელი იწყება ანბანის 21-ე ასოდან. 

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

3. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ სხვა 3 ჯგუფად, მათ სახელში 

მარცვლების რაოდენობის მიხედვით. თქვენ თვითონ მოიგონეთ დაჯგუფების წესი. 

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

4. ამოირჩიეთ 3-4 ცხოველი და მოიგონეთ საინტერესო ამბავი მათ შესახებ. 

5. ტექსტის მერამდენე აბზაცები ეხება შინაურ ცხოველებს?   

6. ფრინველთა შორის რომელი ცოცხლობს ყველაზე ხანგრძლივად ანუ რომელია ყველაზე 

დღეგრძელი?  

7. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „აცოცხლებენ“.  გაარკვიეთ, მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების 

მერამდენე სიტყვაა ის.  

     

II ჯგუფი - მათემატიკოსები 

1. გაიაზრეთ,  რას  ნიშნავს სიტყვა „სნეულება“ და  შეადგინეთ 6-სიტყვიანი წინადადება ამ სიტყვის  

გამოყენებით. 
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2. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 3 ჯგუფად სიცოცხლის ხანგრძლივობის 

მიხედვით:     

I. დიდი ხანგრძლივობის;  II. საშუალო ხანგრძლივობის;  III. მცირე ხანგრძლივობის. 

თქვენ თვითონ მოიგონეთ დაჯგუფების წესი. ჩაწერეთ ეს წესი. 

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

3. მოიგონეთ ისეთი შეკითხვა ცხრილის შესახებ, რომელზე პასუხის გასაცემად საჭირო იქნება ორნიშნა 

რიცხვების გამოკლება. ამისთვის ამოარჩიეთ ორი ცხოველი; თვითეულ მათგანს შეუსაბამეთ მისი 

სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი ერთი შესაძლო რიცხვი (მაგალითად, 3-7 შეიძლება 

შეცვალოთ ან 4-ით, ან 5-ით, ან 6-ით). შემდეგ, უპასუხეთ თქვენს შეკითხვას. 

4.  მოიფიქრეთ გარეული ცხოველი სად უფრო მეტ ხანს ცოცხლობს  ბუნებაში თუ კარგ ზოოპარკში 

(კარგ ზოოპარკში ცხოველებს საკმარისი ადგილი აქვთ სარბენად). რატომ? 

5. ცხრილში ნახსენებ ცხოველთაგან რომელი ხუთი მათგანი ცოცხლობს ყველაზე მეტხანს?  რომელი 

ხუთი ცხოველი კი - ყველაზე ნაკლებ ხანს? 

6. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „უმრავლესობა“. გაარკვიეთ, მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების 

მერამდენე სიტყვაა ის.  

 

III  ჯგუფი - ბუნებისმცოდნეები 

1. რატომაა ძნელი ცხოველთა უმრავლესობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის გარკვევა? მათი სიცოცხლის 

ხანგრძლივობას რატომ აღრიცხავენ ზოოპარკებში ან სახლებში? 

2. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ სამ ჯგუფად:  

I. დადის, დახტის ან დახოხავს (მიწაზე);   II. დაფრინავს (ჰაერში);   III. დაცურავს (წყალში). 

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

3. ცხრილში მოცემული ნიმუშების მსგავსად ჩაწერეთ რამდენ წელს ცოცხლობს ადამიანი. 

თქვენი ნაცნობებიდან ვინაა ყველაზე დღეგრძელი? 

4. რომელი თევზია ყველაზე დღეგრძელი? 

5. ყვავი ცოცხლობს უფრო დიდხანს თუ ბეღურა? დათვი თუ ირემი? სპილო თუ ნიანგი? ჯიხვი თუ 

იხვი? 

6. ტექსტიდან ან ცხრილიდან ამოწერეთ სამ-სამი: ბალახისმჭამელი ცხოველი; მტაცებელი ცხოველი;  

რქოსანი ცხოველი. 
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7. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „გარკვევა“. მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების მერამდენე 

სიტყვაა ის?  

 

IV ჯგუფი - მხატვრები და მხაზველები 

1. რატომ ვერ ასწრებენ დაბერებას შინაური ცხოველები? გარეული ცხოველები? 

2. დახატეთ ერთი შინაური და ერთი გარეული ცხოველი. ერთერთი მათგანი დახატეთ ჩვეულებრივად, 

ლამაზად, მეორე კი დახატეთ სასაცილოდ, რისთვისაც გამოიყენეთ ნაკვთები (წრეები, სამკუთხედები, 

მართკუთხედები და სხვა). ცხოველის ნახატი ნაკვთებით ააწყეთ. ნახატებს მიაწერეთ ცხოველის 

სახელი და სიცოცხლის ხანგრძლივობა.   

3. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენები ცხოველები დააჯგუფეთ 3 ჯგუფად თქვენი გემოვნებით:        

I. ლამაზები;     II. უშნოები;    III. არც ლამაზები და არც უშნოები). 

შეადგინეთ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი.  

4. ტექსტის მერამდენე აბზაცები ეხება გარეულ ცხოველებს? 

5. ტექსტში ანდა ცხრილში ნახსენებ ცხოველთაგან ამოწერეთ ისეთი 9 ცხოველის სახელი, რომლებიც 

ცოცხლობენ 10 წელზე მეტ, მაგრამ 30 წელზე ნაკლებ ხანს. 

6. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „ზოოპარკებში“.  გაარკვიეთ მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების 

მერამდენე სიტყვაა ის.  

7. ცხრილის შესახებ მოიფიქრეთ ისეთი შეკითხვა, რომელზე პასუხის გასაცემად საჭირო იქნება 

ორნიშნა რიცხვების შედარება. უპასუხეთ თქვენს შეკითხვას. 

არაა საჭირო ჯგუფებისთვის კონკრეტული დროის მიცემა. დროის ზუსტი დაგეგმვა შეუძლებელია, 

რადგან დავალებები ძალიან მრავალმხრივია, კომპლექსურია და საჭირო დრო დიდადაა 

დამოკიდებული მოსწავლეების სხვადასხვა მიმართულების უნარ-ჩვევათა განვითარების დონეზე. 

მასწავლებელმა განუწყვეტლივ თვალყური უნდა ადევნოს ჯგუფების მუშაობას და, საჭიროების 

შემთხვევაში, სასწავლო ხარაჩოებით დაეხმაროს მათ. მაგალითად, ალბათ საჭირო გახდება დახმარება 

იმაში, თუ როგორ შეადგინონ სამსვეტიანი და ორსტრიქონიანი ცხრილი, როგორ დახაზონ და ჩაწერონ 

შიგ დაჯგუფებული მონაცემები (ზედა სტრიქონში ჩაიწერება ჯგუფის სახელწოდება, ქვედაში კი - 

შესაბამისი ჯგუფის ცხოველები. ამიტომ, ქვედა სტრიქონის უჯრები დიდი უნდა იყოს). ალბათ საჭირო 

გახდება აგრეთვე დახმარება დავალების განაწილებაში და დროის მართვაში, რათა ბავშვებს ძალიან 

ბევრი დრო არ დაეკარგოთ. ამ დროს მასწავლებელი თავისთავად დაინახავს, ჯგუფები როდის 

დაამთავრებენ მუშაობას. თუკი რომელიმე ჯგუფი სხვებზე ადრე დაამთავრებს, მას დამატებით 
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შეკითხვას მისცემს იმავე ცხრილის ან ტექსტის შესახებ [იხ. დანართი # 1]; და პირიქით, თუ 

მასწავლებელი დაინახავს, რომ რომელიმე ჯგუფი (ან 2, 3 ან ყველა ჯგუფი) ვერ ასწრებს ყველა 

დავალების შესრულებას, მაშინ ბოლო 1-3 ამოცანას მოაკლებს და საშინაო დავალებაში გადაიტანს. 

ცხადია, ისინი მომდევნო გაკვეთილზე გაირჩევა. ნებისმიერ შემთხვევაში დამატებითი შეკითხვები 

კლასს მომდევნო გაკვეთილისთვის საშინაო დავალებად უნდა მიეცეს. 

ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ დაფასთან გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევარს 

და ჩატარდება საკლასო განხილვა. თითო ამოცანას თითო მოსწავლე წარადგენს (არც ლიდერობა და 

არც პრეზენტაცია ამ გაკვეთილზე არაა საჭირო).  ცხადია, ყველა ამოცანის ტექსტი თვითონ მოსწავლემ 

უნდა წაიკითხოს ხმამაღლა. 

შემდეგ, ჩატარდება მცირე რეფლექსია:  

- აბა ვინ იტყვის, დღეს ახალი რა ვისწავლეთ?   

ამის შემდეგ, მასწავლებელი ამატებს: 

 - მეც ვიტყვი, რა იყო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო.  დღეს ჩვენ ცხოველები დავაჯგუფეთ. 

მოსწავლეთა ყველა გუნდს ცხოველების ერთი და იგივე სია ჰქონდა. მაგრამ ყველა გუნდმა 

სხვადასხვანაირად დააჯგუფა და ცხოველების სხვადასხვა ჯგუფები მიიღო. აბა, თითოეული 

გუნდიდან თითო მოსწავლემ გვითხრას, თუ რის მიხედვით დააჯგუფეს ცხოველები! 

 მოსწავლეები უპასუხებენ და შემდეგ დასრულდება რეფლექსია: 

- რამ დაგაინტერესა  ყველაზე მეტად? რა გააკეთე ყველაზე ადვილად? რა გაგიჭირდა? კმაყოფილი ხარ 

შენი მუშაობით? რით არ ხარ კმაყოფილი? 

 ბოლოს მასწავლებელი ჩაატარებს მოკლე განმავითარებელ შეფასებას - გამოკვეთს, თუ კონკრეტულად 

რა გააკეთა კარგად თვითეულმა გუნდმა. 

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

მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორისაა, ანუ მოსწავლეებთან ახლოს. ამიტომ 

მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური კონსტრუქციული 

უკუკავშირების მიწოდება (სავალდებულოა: თვითეულ მოსწავლეს სულ მცირე ორი), ისე მოსწავლეთა 

განმავითარებელი შეფასების სხვა ფორმების გამოყენება (შეარჩიოს საკუთარი შეხედულებით). 

პირველი ფაზა ხანგრძლივია, საშინაო დავალება მრავალფეროვანია სირთულის დონითაც, 

შინაარსითაც და ფორმითაც და მისი თვითეული ამოცანა დაწვრილებით გაირჩევა; ამიტომ, პირველ 

ფაზაში მასწავლებელი რეალურად მოასწრებს თვითეული მოსწავლის მზაობის დონის დიაგნოსტიკას 

და აგრეთვე მოსწავლის წინსვლის შეფასებას. მეორე და მესამე ფაზების განმავლობაშიც მასწავლებელი 
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თითქმის განუწყვეტლივ აკვირდება მოსწავლეთა აქტიურობას, მეცადინეობას, 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.  მასწავლებელს დაფასთან მისვლა იშვიათად მოუწევს,  ჯამში სულ რამდენიმე წუთით. 

გაკვეთილის თითქმის მთელი დროის განმავლობაში მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, 

მოსწავლეებთან ახლოსაა და მათ, საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს 

აწვდის ინდივიდუალურად, ჩუმი ხმით, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ 

აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 

შეფასების რუბრიკა:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი რესურსი:   G-RriEd-ის წიგნები და ვიდეო სესიები. 

 

დანართი 1. 

დამატებითი შეკითხვა-დავალებები (მათთვის, ვინც სხვებზე ადრე შეასრულებს დავალებას, აგრეთვე 

მომდევნო საშინაო დავალებისთვის) 

1. მოძებნე 5 ცხოველი, რომელიც მარტორქაზე ნაკლებ ხანს ცოცხლობს. 

2. მოძებნე 5 ცხოველი, რომელიც 45 წელიწადზე მეტ ხანს ცოცხლობს. 

3. მოძებნე ტექსტის მე-2 აბზაცის მე-2 წინადადების მე-2 სიტყვის მე-2 ასო.  

4. იმისათვის, რომ ცხოველმა დიდხანს იცოცხლოს, მას კარგი პირობები ესაჭიროება. შემდეგი 

გაკვეთილის მისაღწევი შედეგების ინდიკატორი მიღწევის დონე 

 ამოკრებს და აჯგუფებს მონაცემებს 

 ამოიცნობს რიცხვებს და მართებულად ატარებს 

მათზე მოქმედებებს 

 კითხულობს ძირითად ტექსტს და ამოცანების 

პირობებს 

 პასუხობს ტექსტის გაგება-გააზრების შეკითხვებს, 

გამოაქვს მართებული დასკვნები, პასუხებს 

ლოგიკურად ასაბუთებს (ტექსტზე დაყრდნობით) 

შეუფერხებლად და 

სწორად 

მცირე შეფერხებით და 

ზოგჯერ შეცდომებით;  

ან აკმაყოფილებს 

მხოლოდ ორი ან სამი 

ინდიკატორის 

მოთხოვნებს 

მრავალი შეფერხებითა 

და  შეცდომით; 

ან აკმაყოფილებს 

მხოლოდ ერთი 

ინდიკატორის 

მოთხოვნებს 
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პირობების პირველი ასოები დაალაგე იმ თანმიმდევრობით, რომ ჯერ იყოს ცხოველისთვის 

ყველაზე მეტად საჭირო პირობები, ბოლოში კი  ყველაზე ნაკლებად საჭირო პირობები: 

კ _ კარგი საკვები (საჭმელ-სასმელი) და კარგი ჰაერი; 

უ _ უსაფრთხოება, დაცულობა; 

ნ _ ნორმალური ტემპერატურა (არც ძალიან სიცხე და არც ძალიან სიცივე); 

წ _ წესიერი მკურნალობა; 

თ _ თავისიანებთან (იმავე სახეობის ცხოველებთან) ურთიერთობა; 

ს _ საკმაო ადგილი თავისუფალი მოძრაობისთვის. 

 

დანართი 2. 

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 
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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.   

 


