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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები კითხვის სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, ტექსტის გაწაფულად წაკითხვისა და მარტივი 

სტრატეგიების გამოყენების უნარების განვითარებაზეა ორიენტირებული. გაკვეთილის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზანია შემოქმედებითი და ფუნქციური წერის უნარების განვითარებაც.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს გრამატიკული ცოდნის 

დასაუფლებელი, ნაწერის რედაქტირების და/ან გაგება-გააზრების სხვა აქტივობებიც.  

შემდგენელი: სალომე თადუმაძე 

საგანი: ქართული ენა და ლიტერატურა კლასი:  III 

თემა: დაკარგულის დაბრუნება დრო: 45 წუთი 

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

მოსწავლეები  

• წაიკითხავენ და გაიაზრებენ ლიტერატურულ ზღაპარს „შურდულა“;

• გაიმდიდრებენ ლექსიკურ მარაგს ახალი სიტყვებით;

• გაივარჯიშებენ პარალელების გავლებისა და კავშირების დამყარების (ნასწავლ/ნაცნობ

ნაწარმოებებთან და პირად გამოცდილებასთან) სტრატეგიას;

• გაივარჯიშებენ როლურ ინსცენირებასა და წაკითხული ტექსტის გამომსახველობით შესრულებაში.

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქართ. III. 2. მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტების მოსმენა, გაგება და მათი შინაარსის გადმოცემა. 

• ასახელებს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ფაქტებს, პერსონაჟებს;

• მონაწილეობს ინსცენირებაში, არჩევს როლის შესაბამის ინტონაციასა და სხვა გამომსახველობით

ხერხებს;

• ავლებს პარალელს მოსმენილ ტექსტში ასახულ ამბავსა და პირად გამოცდილებას შორის.

ქართ. III. 4. მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას. 

• თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;

• პოულობს და ხმამაღლა, თავისუფლად კითხულობს მასწავლებლის მიერ მითითებულ ეპიზოდს

ნაცნობ ტექსტში;

• ხმამაღლა კითხულობს მცირე ზომის ტექსტებს, იცავს პაუზას სასვენ ნიშნებთან.

ქართ. III. 7. მოსწავლეს შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების 
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გამოხატვა. 

• გამოხატავს წაკითხული ტექსტით აღძრულ ემოციებს, განცდებს; 

• ასახელებს მულტფილმებს, სურათებს, ნახატებს, მოსმენილ და წაკითხულ ნაწარმოებებს, რომლებიც 

გაახსენდა ტექსტის კითხვის დროს; მსჯელობს მათ შორის მსგავსება-განსხვავებაზე; 

• ასახელებს ნაწარმოების გმირების მოქმედების მოტივს (რატომ მოიქცა ასე) და აფასებს მათს 

საქციელს. 

ქართ. III. 10. მოსწავლეს შეუძლია კითხვის ზოგიერთი სტრატეგიის გამოყენება.  

• ცდილობს უცნობი სიტყვების ახსნას კონტექსტის გათვალისწინებით; 

• ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ.  

ქართ. III. 12. მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის დამოუკიდებლად შექმნა და აზრის გასაგებად 

ჩამოყალიბება.  

• აღწერს კონკრეტულ ფაქტს, მოვლენას, საკუთარი ცხოვრებიდან.  

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  

• მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

• მოსწავლეები მუშაობენ ინდუვიდუალურად;  

• მოსწავლეები მუშაობენ მცირე ჯგუფებში.  

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

• ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა, ვარაუდების გამოთქმა სათაურისა და ილუსტრაციების მიხედვით;  

• „სიტყვის კედელი“ (ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა);  

• საჩვენებელი/სამოდელო წაკითხვა (მასწავლებლის მიერ);  

• დისკუსია (სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით);  

• ინდივიდუალური/დამოუკიდებელი კითხვა;  

• წყვილებში კითხვა;  

• ტექსტის როლებში ინსცენირება (როლებში კითხვა);  

• აქტივობის ბარათები;  

• „სიტყვის პირამიდა“;  

• „შეკითხვების ყუთი“;  

• „დაამყარე კავშირი“.  

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

• G-PRIED-ის საკითხავი წიგნი „შურდულა“ (ნუკრი ფურცელაძე);  

• სქემები, დავალების ბარათები;  

http://ncp.ge/ge/termini?ajax=1&t=100?iframe=true&width=700&height=300
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• ილუსტრაციები ტექსტიდან;  

• ნიღბები ინსცენირებისთვის;  

• ნამდვილი შურდული;  

• გამოსაძახებელი ჩხირები;  

• ფორმატზე ჩამოწერილი სიტყვების ნუსხა (შურდული, დიეტა, კარიესი, სდრუზა);  

• ფლიპჩარტი, მარკერები, თაბახის სამუშაო ფურცლები, კალამი. 

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

ინტერესის აღძვრა თვალსაჩინოების გამოყენებით  

მასწავლებელი მოსწავლეებს თვალსაჩინოების სახით აჩვენებს შურდულს (ხელით დამზადებული ან 

სამხედრო მოხმარების...) და ილუსტრაციას. მიმართავს მოსწავლეებს შეკითხვით, იციან თუ არა ამ საგნის 

სახელი და დანიშნულება, თუ რაში გამოიყენება ის. კლასში იმართება მოკლე დისკუსია, რომლის დროსაც 

ბავშვები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს. ბოლოს მასწავლებელი ეუბნება (უდასტურებს ან აცნობს) 

მოსწავლეებს, რომ ეს არის „შურდული“.  

ტექსტის წინასწარი მიმოხილვა სათაურისა და ილუსტრაციის მიხედვით  

მასწავლებელი კლასს აცნობს გაკვეთილის თემას და აჩვენებს ყდას (ან წასაკითხი წიგნიდან წინასწარ 

გამზადებულ, მოზრდილი ზომის რომელიმე ისლუსტრაციას) და  ეკითხება: თქვენი აზრით, რაზე შეიძლება 

იყოს ეს მოთხრობა? რა შეიძლება მოხდეს მასში? ვინ შეიძლება იყოს მთავარი პერსონაჟი? ... მოსწავლეები 

გამოთქვამენ ვარაუდებს და საუბრობენ შინაარსის შესაძლო ვერსიებზე, რომლებსაც მასწავლებელი 

ჩამოწერს დაფაზე ან დიდფორმატიან ქაღალდზე.  

ლექსიკური ერთეულების წინასწარ გაცნობა   

მასწავლებელი მოსწავლეებს მიუთითებს „სიტყვის კედელზე“ და ეუბნება, რომ იქ არის ახალი სიტყვები 

ტექსტიდან (შურდული, დიეტა, კარიესი, სდრუზა). სიტყვები ბარათებზეა დაწერილი და მოთავსებულია 

კედელზე მიკრულ წითელ კონვერტში. მოსწავლეთა ჯგუფებს ურიგდებათ თითო მწვანე კონვერტი, 

რომელშიც დევს ბარათები ყველა შესასწავლი სიტყვის განმარტებით. მასწავლებელი ამოიღებს ერთ ბარათს 

წითელი კონვერტიდან და ხმამაღლა, გარკვევით კითხულობს მასზე დაწერილ ახალ სიტყვას. მოსწავლეები 

საუბრობენ ამ სიტყვის შესაძლო მნიშვნელობის შესახებ და ეძებენ შესაბამის განმარტებას მწვანე 

კონვერტიდან ამოღებულ ბარათებს შორის. საჭიროების მიხედვით მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს 

სიტყვების მნიშვნელობის დაზუსტებაში და აძლევს მინიშნებებს სწორი განმარტების მოსაძებნად.  

II ფაზა - კითხვის დროს  

ხმამაღლა (ინტერაქტიული) წაკითხვა მასწავლებლის მიერ. მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს G-

PRIED-ის საკითხავ წიგნს „შურდულა“. წაკითხვამდე მოსწავლეებს შეახსენებს, რომ მოისმინონ 

ყურადღებით და იწყებს ტექსტის ხმამაღლა, გამომეტყველებით კითხვას. დროდადრო კლასის 

გააქტიურების მიზნით ჩერდება, აკეთებს ახსნა-განმარტებითი სახის კომენტარებს და შეკითხვების 
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დასმითა და ჯგუფებში წინასწარ დარიგებული „შუქნიშნის ფერების“ გამოყენებით აზუსტებს, რამდენად 

იგებენ მოსწავლეები წაკითხულს (წითელი - გაუგებარია რაიმე, მწვანე - ყველაფერი გასაგებია).  

• მითითებები პიესის ტიპის ტექსტის წასაკითხად. ხმამაღალი წაკითხვის დასრულების შემდეგ 

მასწავლებელი მიმართავს კლასს, გადაშალონ წიგნები და ყურადღებით დააკვირდნენ ტექსტს. 

მასწავლებელი განუმარტავს მოსწავლეებს, რომ ტექსტში მუქი შრიფტით გამოყოფილია მთავარი 

მოქმედი პერსონაჟები, რათა კარგად გამოვყოთ და არ აგვერიოს თითოეული მოქმედი გმირის 

სათქმელი. მასწავლებელი აძლევს ინსტრუქციას, რომ წაკითხვის პროცესში არაა საჭირო ამოიკითხონ 

ეს გამუქებული სიტყვები, შეუძლიათ პირდაპირ წაიკითხონ ამ პერსონაჟთა სათქმელი.  

• წიგნის წაკითხვა მოსწავლეების მიერ. მოსწავლეები კითხულობენ ხმამაღლა ინდივიდუალურად, 

გაგრძელებით. კითხვის პროცესში მასწავლებელი ასახელებს რომელიმე ბავშვის სახელს და ეუბნება: 

ახლა შენ იქნები დათვი და წაიკითხავ დათვის (მგელი, მელა, შურდულა...) სათქმელს. 

პერიოდულად მასწავლებელი ცვლის მკითხველს და აგრძელებინებს კითხვას სხვადასხვა 

მოსწავლეს.   

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ 

შეკითხვების ყუთი (დისკუსია სხვადასხვა დონის შეკითხვების დასმით) 

• ტექსტის წაკითხვის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს „შეკითხვების ყუთს“, რომელშიც 

ყრია სხვადასხვა დონის შეკითხვები ტექსტიდან. ერთ-ერთი მოსწავლე ეხმარება მასწავლებელს და 

„ბრმად“ ამოიღებს შეკითხვის ფურცელს და კითხულობს ხმამაღლა მთელი კლასისთვის. 

მოსწავლეები „მინიშნება ცერა თითის“ გამოყენებით ანიშნებენ მასწავლებელს, რომ მზად არიან და 

პასუხობენ ინდივიდუალურად. შეკითხვების დასმით მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს, 

განავითარონ მსჯელობა ტექსტზე. 

როლებში კითხვა  

მასწავლებელი ეკითხება კლასს: რამდენი მოქმედი გმირია ზღაპარში? მოსწავლეები ხმამაღლა ჩამოთვლიან 

თითოეულ მათგანს (ავტორი-მთხრობელი, შურდულა, დათვი, მელა და მგელი). მასწავლებელი ეუბნება 

მოსწავლეებს, რომ ახლა ზოგიერთმა მათგანმა უნდა მოირგოს შურდულას, დათვის, მელიას, მგლის ან 

მთხრობელის როლი და უნდა წაიკითხონ ტექსტი როლებში.  

მასწავლებელი თითოეულ როლზე  გამოიძახებს კითხვაში გაწაფულ რამდენიმე მოსწავლეს, თავზე 

მოარგებს ინსცენირებისთვის წინასწარ მომზადებულ პერსონაჟის ნიღაბს და მოსწავლეები იწყებენ 

როლებში კითხვას. 

აქტივობის ბარათები (მუშაობა ტექსტთან და სქემის შევსება) 

მასწავლებელი ჯგუფებში არიგებს აქტივობის ბარათებს. სთხოვს მოსწავლეებს დაიხმარონ ტექსტი, ერთად 

იმსჯელონ და შეასრულონ ბარათზე მოცემული დავალება: წაიკითხე ტექსტი ყურადღებით. შეავსე 
მოცემული სქემის კითხვარი  და ისაუბრე პერსონაჟზე (რას გრძნობს, ფიქრობს, ამბობს, აკეთებს? რა მიზანი 
აქვს და რა შედეგი მიიღო?) 

ჯგუფური მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი თითო ჯგუფიდან გამოსაძახებელი ჩხირების 

გამოყენებით გამოიძახებს ორ-ორ მოსწავლეს და  მოსწავლეებთან ერთად პრეზენტაციების სახით მოკლედ 

განიხილავს შევსებულ სქემებს (რადგან დავალება ოთხივე ჯგუფისთვის ერთია, შეუძლია გამოიძახოს 

მხოლოდ ერთი მოსწავლე და დანარჩენებს სთხოვოს, ყურადღებით მოუსმინონ პრეზენტაციას და 

განსხვავებული ან უფრო კონკრეტული პასუხის შემთხვევაში ანიშნონ შუქნიშნის მწვანე ფერით და ჩაერთოს 
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პრეზენტაციაში).  

დაამყარე კავშირი (ვიზუალური სქემა) 

მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს დაფაზე თვალსაჩინოდ გაკრულ ვიზუალურ სქემას „დაამყარე 

კავშირი“ და სთხოვს მათ, ტექსტის დახმარებით გამოკვეთონ საკითხი-პრობლემა. შემდეგ  დაამყარონ 

კავშირი რომელიმე მათთვის ნაცნობ ნაწარმოებთან (ზღაპარი „კომბლე“), მოიყვანონ შესაბამისი მაგალითი 

პირადი გამოცდილებიდან (როდესაც რაიმეს კარგავენ და ეძებენ.) და გამოთქვან, ჩამოაყალიბონ საკუთარი 

აზრი (ძალიან ცუდია, როცა რაიმეს კარგავ და ამიტომ ყოველთვის უნდა იყო ყურადღებით...). მოსწავლეები 

გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებებს და ავსებენ სქემას. 

 

საშინაო დავალება 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს დავალების ბარათებსა და რამდენიმე ილუსტრაციას ზღაპრის მეორე 

მოქმედებიდან. ბავშვებმა უნდა გაიაქტიურონ წარმოსახვითი უნარი, პირველი მოქმედების დაბოლოებაზე 

და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით მოიფიქრონ ზღაპრის სავარაუდო გაგრძელება და დაწერონ.  

 

გასასვლელი  ბარათები  

გაკვეთილის ბოლოს მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს პატარა ფურცლებს – „გასასვლელ ბარათებს“ და 

სთხოვს, უპასუხონ ერთ ან ორ კითხვას: 

1. რომელი აქტივობა მოეწონათ ყველაზე მეტად?  

2. რომელი იყო მათთვის შედარებით რთულად შესასრულებელი აქტივობა?  

3. რას შეცვლიდნენ და რითი?  

ბავშვები ბარათებს ტოვებენ მაგიდაზე, რომელიმე მოსწავლე აგროვებს მათ. 

გასასვლელი ბარათები იმის გასარკვევად გამოგადგებათ, თუ რა უჭირთ მოსწავლეებს, როგორ წარიმართა 

თქვენი გაკვეთილი, მიაღწიეთ თუ არა მიზანს. მომდევნო გაკვეთილზე აუცილებლად გააკეთეთ წინა 

გაკვეთილის მცირე შეჯამება და ყურადღება გაამახვილეთ იმ საკითხებზე, რომლებიც მოსწავლეებმა 

მიუთითეს ბარათებში.  

შეფასება  

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეთა მუშაობას და საკუთარ სამუშაო რვეულში აკეთებს სპეციალურ 

ჩანაწერებს. ეს შეიძლება იყოს:   

▪ სწრაფი მიმდინარე ჩანაწერები იმ მოსწავლეთა მუშაობის ასპექტებზე, რომლებიც: ა) ძნელად ან 

საერთოდ ვერ ართმევენ თავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.  

▪ შეფასების რუბრიკა 

მოსწავლეს 

შეუძლია 
I II III 

მხატვრული 

ტექსტის კითხვა 
კითხულობს ხმამაღლა, 

გამართულად და 

კითხულობს ხმამაღლა და 

ხარვეზებით. ცდილობს 

კითხულობს 

თავდაუჯერებლად, 
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თავისუფლად ნაცნობ და 

უცნობ ტექსტებს. იცავს 

პაუზებს სასვენ ნიშნებთან. 

წაიკითხოს თავისუფლად 

მცირე ზომის ტექსტები. 

უჭირს სიტყვების 

გამართულად  ამოკითხვა 

და სასვენ ნიშნებზე 

შესაბამისი რეაგირება. 

ვარაუდების 

გამოთქმა 

თავისუფლად გამოთქვამს 

ვარაუდებს სათაურსა და 

ტექსტის გაგრძელებაზე, 

მსჯელობს ტექსტის 

შესაძლო შინაარსის შესახებ.  

გამოთქვამს ვარაუდებს 

სათაურსა და ტექსტის 

შინაარსზე 

ილუსტრაციებზე 

დაყრდნობით. 

აღწერს კონკრეტულ 

ილუსტრაციაზე 

მოცემულ მოქმედებას, 

თუმცა უჭირს 

ვარაუდების გამოთქმა და 

მსჯელობა.  

ვიზუალური 

სქემების შევსება 

დამოუკიდებლად იაზრებს 

და უშეცდომოდ ავსებს 

ვიზუალურ სქემებს.  

ცდილობს გაიაზროს და 

ავსებს, თუმცა 

ხარვეზებით.  

უჭირს დამოუკიდებლად 

ვიზუალური სქემების 

გააზრება-შევსება.  

პარალელების 

გავლება და 

კავშირების 

დამყარება 

თავისუფლად ავლებს 

პარალელს მოსმენილ 

ტექსტში ასახულ ამბავსა და 

პირად გამოცდილებას 

შორის. უკავშირებს მას 

მოსმენილსა  და წაკითხულ, 

ნასწავლ  ნაწარმოებებს, 

მსჯელობს მათ შორის 

მსგავსება-განსხვავებაზე.  

 

მოსმენილ ტექსტს 

უკავშირებს უკვე ნასწავლ 

და მისთვის ნაცნობ 

ნაწარმოებებს. მსჯელობს 

მსგავსება-განსხვავებაზე.  

მასწავლებლის 

მინიშნებითა და 

დახმარებით იხსენებს 

განვლილ მასალას და 

ცდილობს დააკავშიროს 

ახალ, მოსმენილ 

ტექსტთან.  

ინსცენირებაში 

მონაწილეობა 

(როლებში 

კითხვა) 

თავისუფლად შეუძლია 

მოირგოს ტექსტიდან 

ნებისმიერი პერსონაჟის 

როლი და მონაწილეობა 

მიიღოს  ინსცენირებაში. 

არჩევს როლის შესაბამის 

ინტონაციასა და სხვა 

გამომსახველობით ხერხებს. 

უშეცდომოდ კითხულობს 

ტექსტიდან პერსონაჟის 

სათქმელს.  

 

მონაწილეობს 

ინსცენირებაში და 

განასახიერებს 

მისთვის,მასწავლებლის 

მიერ შერჩეულ 

პერსონაჟს.კითხულობს 

როლებში 

 

უჭირს როლებში კითხვა 

და ინსცენირებაში 

მონაწილეობის 

მიღება.კითხულობს 

მხოლოდ მასწავლებლის 

მიერ წინასწარ მონიშნულ 

და მითითებულ 

მონაკვეთებს ტექსტიდან 

 

 

 

 

 


