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გაკვეთილის გეგმა 

შესავალი: გაკვეთილის გეგმაში წარმოდგენილი აქტივობები სამფაზიან კონსტრუქტივისტულ-

ინტერაქტივისტულ მოდელზეა აგებული და, ძირითადად, სხვადასხვა ჟანრის ტექსტების კითხვის უნარის 

განვითარებაზეა ორიენტირებული.  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა წინასწარ განიხილოს წარმოდგენილი აქტივობები და მათი ჩატარების 

თანმიმდევრობა. საჭიროებისამებრ შესაძლებელია, გაკვეთილს დაემატოს ზეპირმეტყველების, წერის, 

გრამატიკული ცოდნის დასაუფლებელი აქტივობებიც. 

შემდგენელი: ნონა არევაძე-კოტორაშვილი 

საგანი: ქართული, როგორც მეორე ენა  კლასი/დონე: IV-V-VI  

თემა: პროფესიები, რეჟსორი, ჩარლი ჩაპლინი დრო: 90 წთ. (ორი გაკვეთილი) 

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

მოსწავლეები  

o მოსწავლეები შეძლებენ ნაცნობი პროფესიების დასახელებას;  

o  წაიკითხავენ და გაიგებენ შემეცნებითი ხასიათის ტექსტს;  

o მასწავლებლის დახმარებით შეძლებენ უცხო სიტყვების განმარტებას;  

o ტექსტის შინაარსზე დაყრდნობით უპასუხებენ სხვადასხვა დონის შეკითხვებს.  

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი  

ქ.მ.IV.1. მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და ინსტრუქციების გაგება.  

ქ.მ. IV.9. მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული შემეცნებითი ხასიათის მიკროტექსტების წაკითხვა და 

გაგება.  

ქ.მ. IV.16. მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება.  

ქ.მ. IV.24. მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს კონსტრუქციული დამოკიდებულება  დაბრკოლებების  

მიმართ.  

ქ.მ.IV.26. მოსწავლეს შეუძლია თანამშრომლობა თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან და გუნდის 

წევრებთან და ტოლერანტულია სხვისი შეცდომების მიმართ.  

 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: 

o მასწავლებელი მუშაობს მთელ კლასთან;  

o მოსწავლეები მუშაობენ დიფერენცირებულად მცირე ჯგუფებში;  

o მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად.  
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გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

o ასოციაციური რუკის შევსება;  

o ხმამაღლლა ფიქრი;  

o უცხო სიტყვების განმარტება;  

o ჯგუფებში წაკითხვა უცხო სიტყვების განმარტების მიზნით;  

o ჯგუფებში წაკითხვა გაგება-გააზრების მიზნით;  

o შუქნიშნის ფერები;  

o აქტივობის ბარათები შეკითხვებით და ტესტებით;  

o 3-2-1.  

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

o ტექსტი: „ჩარლი ჩაპლინი“ (იხ. დანართი 1);  

o ვიდეო ჩარლი ჩაპლინზე;  

o გამოსაძახებელი ჩხირები;  

o სამუშაო ფურცელი წინადადებებით;  

o დაფაზე გასაკრავი წინადადებები;  

o სიტყვის ბარათები;  

o სამუშაო ფურცელი შეკითხვებით;  

o ტესტი ასარჩევი პასუხებით;  

o გასასვლელი ბარათები 3-2-1.  

 

გაკვეთილის მსვლელობა  

I ფაზა - წაკითხვისთვის მომზადება  

მოსწავლეებს მე-4 დონის სახელმძღვანელოში უკვე გავლილი აქვთ თემა „ვინ გინდა რომ იყო“. ეს თემა 

დაკავშირებულია პროფესიებთან. ამიტომ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, დაასახელონ, რომელი 

პროფესია მოსწონთ ყველაზე მეტად ან რა პროფესიის დაუფლება სურთ მომავალში. მოსწავლეების მიერ 

დასახელებულ პროფესიებს ჩამოწერს დაფაზე. თუ აღმოჩნდება, რომ მოსწავლეებმა დაასახელეს პროფესია 

„რეჟისორი“, მასწავლებელი შემოხაზავს დასახელებულ პროფესიას, ხოლო თუ არ დაასახელეს, თავად 

დაწერს დაფაზე სიტყვას „რეჟისორი“ და მოსწავლეებს სთხოვს, წაიკითხონ ეს სიტყვა. შემდეგ კი სვამს 

შეკითხვებს:  

„ვინ იცის, რას ნიშნავს ეს სიტყვა?“ „ვინ იცის, რას აკეთებს რეჟისორი?“ „რომელ რეჟისორს იცნობთ?“  

სასურველია, რომ მასწავლებელმა მოსწავლეების პასუხები ჩამოწეროს დაფაზე ან ასოციაციური სქემის სახე 
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მისცეს. შესაძლებელია ამ პროცესში მსურველი მოსწავლეების ჩართვაც.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ისინი დღეს წაიკითხავენ ტექსტს და უფრო მეტს 

გაიგებენ რეჟისორის პროფესიის შესახებ. ასევე გაიგებენ მსოფლიოში ცნობილი კინორეჟისორის 

ბიოგრაფიის დეტალებს. ასევე ეუბნება მათ, რომ შესაძლებელია იცნობენ კიდეც ამ ადამიანს.  

მასწავლებელი ჩართავს მოკლე ვიდეოს ჩარლი ჩაპლინის მონაწილეობით.  

ვარიანტი 1: https://www.youtube.com/watch?v=kPcEFHA3X0c  

ვარიანტი 2: https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI  

მოსწავლეები ამოიცნობენ (ან მასწავლებელი ეხმარება ამოცნობაში) ჩარლი ჩაპლინს.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს დაბეჭდილ და დაკეცილ ტექსტს. ფურცელი იკეცება ბოლოდან  

ქვეთავების მიხედვით, ისე, რომ მოსწავლეებმა ნაწილ-ნაწილ წაიკითხონ ტექსტი. 

II ფაზა - ტექსტის წაკითხვა და დამუშავება  

მოსწავლეები დაყოფილები არიან ჰომოგენურ ჯგუფებად. მასწავლებელი მათ აძლევს ინსტრუქციას: 

„წაიკითხეთ ტექსტის პირველი ნაწილი. გახაზეთ ყველა თქვენთვის უცნობი სიტყვა. შემდეგ ჯგუფის 

წევრებმა ერთმანეთს განუმარტეთ იმ სიტყვების მნიშველობა, რომლის ახსნაც ჯგუფის რომელიმე წევრს 

შეუძლია. დანარჩენი სიტყვები, რომლებსაც ვერ განმარტავთ, სათითაოდ ამოწერეთ წებოვან ფურცლებზე 

და მიაკარით დაფაზე გაყოლებით. თუ დაფაზე უკვე გაკრულია თქვენი სიტყვა, მაშინ ფურცელი ამ სიტყვის 

ქვეშ მიაკარით.“   

ამ აქტივობის მოდელირებას თავად მასწავლებელი აკეთებს ტექსტის პირველი ქვეთავის მიხედვით. ის 

თავად კითხულობს ტექსტს, წინასწარ ჯგუფების ნაცვლად აქვს ამოწერილი სიტყვები: „იღებს“, „დგამს“, 

„კლიპები“, „თეატრი“, „რეკლამა“... 

მასწავლებელი ფურცლებზე დაწერილ სიტყვებს ხმამაღლა კითხულობს და მოსწავლეებს ეკითხება, ხომ არ 

იციან, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. სავარაუდოდ აღმოჩნდება, რომ მოსწავლეებმა იციან სიტყვების „თეატრი“ 

და „რეკლამა“ მნიშვნელობა. ამიტომ მასწავლებელი ამ სიტყვებს გადადებს და დანარჩენ სიტყვებს დაფაზე 

ერთმანეთის მიყოლებით აკრავს. შემდეგ კითხულობს თითოეულ სიტყვას და ამ სიტყვების განმარტების 

მიზნით ხმამაღლა ფიქრის მეთოდით იწყებს მსჯელობას: „რას ნიშნავს სიტყვა „იღებს“? მე გამახსენდა ასეთი 

წინადადება: „ფოტოგრაფი იღებს ფოტოებს“, აქ ეს სიტყვა ნიშნავს, რომ ფოტოგრაფი ამზადებს/ქმნის 

ფოტოებს. ე.ი., რეჟისორი ამზადებს/ქმნის კინოს. ამავე კონტექსტში განმარტავს სიტყვას „დგამს“. სიტყვა 

„კლიპები“ განიმარტება მოსწავლეთათვის ნაცნობი, რომელიმე მუსიკალური ან სარეკლამო კლიპის 

მაგალითზე.  

უცნობი სიტყვების განმარტების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს 

ინსტრუქციას და ეუბნება, რომ ახლა ისინი გააგრძელებენ ტექსტის თითოეული ქვეთავის წაკითხვას და 

ერთმანეთისთვის სიტყვების განმარტებას. დაფაზე გააკრავენ მხოლოდ იმ სიტყვებს, რომელთა 

განმარტებისთვისაც მასწავლებლის დახმარება დასჭირდებათ. ამ პროცესში მასწავლებელი აკვირდება 

ჯგუფების მუშაობას და ეხმარება საჭიროებისამებრ. 

https://www.youtube.com/watch?v=kPcEFHA3X0c
https://www.youtube.com/watch?v=79i84xYelZI
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მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები დაასრულებენ ტექსტის ლექსიკურად დამუშავებას და უცნობი სიტყვების 

დაფაზე გამოკვრას, მასწავლებელი დაადგენს, ყველაზე მეტად რომელი სიტყვის გაგება გაუჭირდათ 

მოსწავლეებს. რადგანაც აღმოჩნდება, რომ ზოგი სიტყვა რომელიმე ჯგუფისთვის გასაგები იყო, 

მასწავლებელი ამ ჯგუფის წევრებს სთხოვს, განმარტონ ამ სიტყვის მნიშვნელობა მთელი კლასისთვის. 

დანარჩენ, სირთულის მიხედვით ყველაზე რეიტინგულ სიტყვებს კი თავად განუმარტავს მოსწავლეებს. 

ყველაზე რთულ სიტყვებს განმარტების შემდეგ გააკრავენ სიტყვების კედელზე.  

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს წითელ და მწვანე ბარათებს (ე.წ. „შუქნიშნის ფერები“) და 

სთხოვს დაიწყონ ტექსტის ჯგუფებში წაკითხვა შინაარსის გაგება-გააზრების მიზნით. თუ მოსწავლეებს 

შეკითხვის დასმა ან მასწავლებლის დახმარება დასჭირდებათ, უნდა ასწიონ წითელი ბარათი. ხოლო 

როდესაც კითხვას დაასრულებენ - მწვანე ბარათი, რათა მასწავლებლისგან სხვა დავალებები მიიღონ. 

მოსწავლეები იწყებენ კითხვას, მასწავლებელი კი, ძირითადად, კითხვაში პრობლემების მქონე მოსწავლეებს 

ეხმარება. პარალელურად ის აკვირდება სხვა ჯგუფების მუშაობასაც და „შუქნიშნის ფერების“ ჩვენების 

შესაბამისად მოძრაობს ჯგუფებ შორის.  

შენიშვნა: სასურველია, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს „დაკვირვების“ ფურცელი, სადაც წინასწარ ექნება 

განსაზღვრული, რომელ ჯგუფს და რა მიზნით დააკვირდება. ეს შეიძლება იყოს დაკვირვება სწორად განმარტებული 

სიტყვების რაოდენობაზე ან იმ სიტყვების რაოდენობაზე, რომლებიც მოსწავლეებმა ვერ განმარტეს სხვისი დახმარების 

გარეშე. ასევე, შეიძლება მასწავლებელი დააკვირდეს, რამდენჯერ ითხოვა ჯგუფმა დახმარება და რა დროში შეძლო 

დავალების შესრულება (იხ. შეფასების ბლოკი). 

III ფაზა - წაკითხვის შემდეგ  

კითხვის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს სავარჯიშოს. ორი ჯგუფი მუშაობს 

დამოუკიდებლად, ხოლო კითხვაში პრობლემების მქონე მოსწავლეებთან მასწავლებელი მუშაობს. ის მათ 

მიანიშნებს, როგორ უნდა მოძებნონ ტექსტის დახმარებით სწორი პასუხები და აკვირდება მოსწავლეებს 

მუშაობის პროცესში.  

მონიშნეთ სწორი და არასწორი წინადადებები (+/-): 

1. რეჟისორი არის ადამიანი, რომელიც იღებს კინოს.  

2. კინოფილმის გადაღებაზე მუშაობენ რეჟისორები, მსახიობები, ექიმები.   

3. ფილმისთვის დაწერილ ამბავს ჰქვია მოთხრობა. 

4. ჩარლი ჩაპლინი იყო დიდი რეჟისორი და მსახიობი. 

5. ჩარლი ჩაპლინი დაიბადა ამერიკაში.  

6. ჩარლი ჩაპლინმა დაწერა კინომუსიკა. 

7. ჩარლი ჩაპლინის პირველ საავტორი ფილმს ერქვა „წვიმაში“.  
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დავალებების დასრულების შემდეგ ერთი ჯგუფი მთელ კლასს უზიარებს საკუთარ ნამუშევარს და 

მასწავლებლის დახმარებით ასწორებენ შეცდომებს. ამის შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე წერს მცდარი 

წინადადებების ნომრებს და მოსწავლეების დახმარებით წერს სწორ ვარიანტს.  

შენიშვნა: სასურველია, მასწავლებელმა მოსწავლეების დახმარებით გააკეთოს მოდელირება და კიდევ ერთხელ 

თვალსაჩინოდ აჩვენოს ტექსტის მეშვეობით სწორი პასუხის მოძიების სტრატეგია. 

ამის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს დავალებას, რომლის საშუალებითაც გადაამოწმებს, 

რამდენად სწორად გაიგეს მათ ახალი სიტყვების მნიშვნელობა. ის დაფაზე აკრავს დიდფორმატიან 

ქაღალდს, რომელზეც დაწერილია წინადადებები გამოტოვებული სიტყვებით. ჩასასმელი სიტყვები კი 

წერია სიტყვის ბარათებზე. მასწავლებელი გამოსაძახებელი ჩხირების მეშვეობით იძახებს მოსწავლეს, 

სთხოვს მაგიდიდან აიღოს სიტყვის ბარათი და მოუძებნოს მას შესაბამისი წინადადება (აქტივობაში 

მონაწილეობს მთელი კლასი): 

მოცემული სიტყვები ჩასვით შესაბამის წინადადებაში: ითამაშა; გადაიღო; სცენარი; დაწერა; რეჟისორი 

1. __________  იღებს კინოს და დგამს სპექტაკლებს.  

2. ჩარლი ჩაპლინმა ყველასთვის საყვარელი ფილმები  __________ . 

3. ფილმისთვის დაწერილ ამბავს  __________  ჰქვია.  

4. ჩაპლინმა  __________  როლები და ფილმებისთვის მუსიკაც  __________ . 

 

შენიშვნა: სასურველია, რომ ეს წინადადებები თავისი სიტყვის ბარათებით გარკვეული პერიოდის განმავლობაში 

დარჩეს საკლასო ოთახის კედელზე, მოსწავლეთა თვალთახედვის არეში. 

ამ დავალებების შესრულების შემდეგ კითხვაში გაწაფული მოსწავლეების ჯგუფს მასწავლებელი 

ინდივიდუალურად ურიგებს შეკითხვებს, რომლებსაც პასუხი უნდა გასცენ წერილობით (შეუძლიათ 

დაიხმარონ ტექსტი). მასწავლებელი მოსწავლეებს განუსაზღვრავს დავალების შესრულების დროს.  

შეკითხვები: 

1. რას საქმიანობს რეჟისორი?  

2. რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ კინოს გადაღებაზე?  

3. რატომ იყო ჩარლი ნიჭიერი ადამიანი, რა გააკეთა მან?  

4. რას ეძახიან ჩარლი ჩაპლინს?  

5. დაასახელეთ ჩარლი ჩაპლინის ყველაზე პოპულარული ხმოვანი კინოფილმი.  

კითხვაში ნაკლები პრობლემების მქონე მოსწავლეებისგან შემდგარ ჯგუფს მასწავლებელი  

ინდივიდუალურად ურიგებს ტესტს და სამუშაოდ განუსაზღვრავს დროს: 

ტესტი 

1. რას აკეთებს რეჟისორი? 
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ა) იღებს კინოს, მულტფილმს, კლიპებს, რეკლამებს და დგამს სპექტაკლებს; 

ბ) იღებს კინოს, ფოტოებს, რეკლამებს და წერს მუსიკას; 

გ) იღებს კინოს, კლიპებს და წერს ამბავს ფილმისთვის.  

 

2. რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ ფილმის გადაღებაზე? 

ა) რეჟისორი, მსახიობი, კომპოზიტორი, მხატვარი, სცენარისტი; 

ბ) რეჟისორი, ფოტოგრაფი, მზარული, მსახიობი; 

გ) რეჟისორი, მსახიობი, სცენარისტი, მეზღვაური.  

 

3. ჩარლი ჩაპლინი ნიჭიერი ადამიანი იყო, რადგან 

ა) გადაიღო ფილმები, ითამაშა როლები, დაწერასცენარებიდამუსიკა; 

ბ) გადაიღო ფილმები, ითამაშა როლები და გადაიღო ფოტოები; 

გ) გადაიღო ფილმები, დაწერა სცენარები და დახატა სურათები.  

 

4. რას ეძახიან ჩარლის? 

ა) უხმო კინოს მეფეს; 

ბ) ხმოვანი კინოს მეფეს; 

გ) უხმო კინოს მსახიობს.  

 

ამ დავალების ნაცვლად, შესაძლებელია მიეცეთ სხვა დავალება, მაგ.: შეადგინეთ ჩარლი ჩაპლინის ანკეტა 

მოცემული შაბლონის მიხედვით: 

 

ანკეტა 

 

სახელი: 

გვარი: 

დაბადების წელი: 

პროფესია: 

პირველი ფილმი: 

ყველაზე პოპულარული ხმოვანი ფილმი: 

მეტსახელი: 

 

მესამე ჯგუფი, ანუ კითხვასა და გაგება-გააზრებაში პრობლემების მქონე მოსწავლეები ტექსტის წაკითხვის 

დასრულების შემდეგ იღებენ დავალებას: ტექსტიდან ამოწერეთ პროფესიები.  

შენიშვნა: მასწავლებელმა ჯგუფებს სამუშაო დრო ისე უნდა განუსაზღვროს, რომ მათ თითქმის ერთდროულად 

დაასრულონ მუშაობა. მოსწავლეებმა საკუთარ სამუშაო ფურცლებს უნდა დააწერონ სახელები, რათა მასწავლებელს 

საშუალება მიეცეს ამ ბარათებზე დაკვირვებით გააკეთოს განმავითარებელი შეფასება. 
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დავალებების შესრულების შემდეგ მასწავლებელი აგროვებს ნამუშევრებს, რომლებსაც აწერია მოსწავლის 

სახელი და გვარი. 

გაკვეთილის ბოლოს მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, შეავსონ გასასვლელი ბარათები (3-2-1) 

გასასვლელი ბარათი 

3 ახალი სიტყვა, რომელიც ვისწავლე ამ გაკვეთილზე  ___________________________________________ 

2 პროფესია, რომელიც დამამახსოვრდა ტექსტიდან   ____________________________________________ 

1 სიტყვა, რომლის მნიშვნელობაც კარგად ვერ გავიგე  ___________________________________________ 

 

საშინაო დავალება: 

ტექსტიდან ამოწერეთ ჩარლი ჩაპლინის პერსონაჟის დახასიათება და ამის მიხედვით შექმენით 

ილუსტრაცია.  

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 ართმევენთავს რომელიმე სამიზნე უნარის დაუფლება-გამოყენებას; ბ) პასიურად ან 

საერთოდ არ ერთვებიან ამა თუ იმ აქტივობაში.  

 მოსწავლეთა მუშაობის მონიტორინგის სქემა. გაკვეთილის მსვლელობისას ან დასრულების შემდეგ 

ცხრილის უჯრებში მასწავლებელი ჩაწერს დაკვირვების შედეგებს ერთი-ორი სიტყვით ან 

სპეციალური სიმბოლოებით (მაგ.:   /  /   - კარგი, საუკეთესო;   ± /  /  - საშუალო, 

დამაკმაყოფილებელი;   /   - საშუალოზე დაბალი, არადამაკმაყოფილებელი;     - აწეული, 

გაუმჯობესებული;     - დაწეული, გაუარესებული).  

მოსწავლე 

შეკითხვებზე 

პასუხი  

მუშაობა ლექსიკურ 

ერთეულებზე  

ჯგუფში ტექსტის დამუშ. 

(წაკითხვა, გააზრება) 

მუშაობა წერით 

დავალებებზე  

აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. აქტიურ. შესრულ. 

         

         

         

         

         

ასევე, დაკვირვებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხრილი კონკრეტული მონაცემების მოსაპოვებლად: 

მოსწავლის სახელი, გვარი: სწორად 

განმარტებული 

სიტყვების რაოდენობა 

სიტყვების რაოდენობა, 

რომლებიც ვერ განმარტა 

(ან ვერ განმარტა სხვისი 

მუშაობის პროცესში მოითხოვა 

დახმარება (ჩამოუსვით ხაზი 

იმდენჯერ, რამდენჯერაც 
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დახმარების გარეშე) დახმარება ითხოვა). 

 4 3 //// 

    

    

 

მოცემული ცხრილების გარდა შესაძლებელია, დამატებითი რესურსის სახით, წერითი ნამუშევრისა და 

ჯგუფში მუშაობის შეფასების რუბრიკების გამოყენება.  
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დანართი 1. 

წასაკითხი ტექსტი  

 

ვინ არის და რას აკეთებს რეჟისორი? 

რეჟისორი არის ადამიანი, რომელიც იღებს კინოს. რეჟისორი ასევე მუშაობს თეატრშიც და დგამს 

სპექტაკლებს. რეჟისორები იღებენ მულტფილმებს, მუსიკალურ კლიპებს და რეკლამებსაც კი.  

კინორეჟისორი  

კინოფილმის გადაღებაზე ბევრი პროფესიის ადამიანი მუშაობს. ესენი არიან: მსახიობები, 

კომპოზიტორები, მხატვრები, სცენარისტები (ფილმისთვის დაწერილ ამბავს ჰქვია სცენარი და მას 

სცენარისტი წერს). კინორეჟისორი ამ ადამიანებთან ერთად იწყებს ფილმის გადაღებას.  

ჩარლი ჩაპლინი 

კინოს მოყვარულებმა კარგად იციან ეს სახელი. ჩარლი ჩაპლინი იყო დიდი რეჟისორი. მან 

ყველასთვის საყვარელი ფილმები გადაიღო. 

ჩაპლინი დაიბადა ინგლისში 1889 წელს. ჩარლი სცენაზე 5 წლის ასაკში დადგა. როცა გაიზარდა, 

მსახიობობა დაიწყო. ჩარლის ძალიან მოეწონა კინოში თამაში. შემდეგ მან თავად გადაწყვიტა 

ფილმების გადაღება. 

ჩაპლინმა გადაიღო ფილმები, ითამაშა როლები, დაწერა სცენარები და 

კინომუსიკაც შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩარლი ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იყო.  

ჩარლი ჩაპლინი გარდაიცვალა 1977 წელს 88 წლის ასაკში. 

ჩაპლინის ფილმები 

„წვიმაში“ იყო ჩარლის პირველი საავტორო ფილმი. მან მოიფიქრა თავისი 

პერსონაჟის იმიჯი - ფართო შარვალი, წელზე შემოჭერილი მოკლე ქურთუკი, 

ქვაბურა ქუდი, დიდი, ფრატუნა ფეხსაცმელები, პატარა, შავი ულვაშები, ხელში 

ჯოხი და სასაცილო სიარული. ეს პერსონაჟი დღემდე აცინებს მაყურებელს. 

ჩარლის ფილმები უხმო იყო, მაგრამ შინაარსი ყველას ესმოდა.  

ჩაპლინმა ხმოვანი კინოც გადაიღო. მისი ყველაზე პოპულარული ხმოვანი ფილმია „დიდი ქალაქის 

ჩირაღდნები“. თუმცა, ჩარლის უხმო კინოს მეფეს ეძახიან. 

„ყველაფერი, რაც მჭირდება კომედიის შექმნისთვის – ეს არის პარკი, პოლიციელი და მშვენიერი 

გოგონა.“ ჩარლი ჩაპლინი 
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დანართი 2. 

ვარიაცია კითხვის ფაზისთვის  

მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები დაასრულებენ ტექსტის წაკითხვას და ლექსიკური ერთეულების 

მიხედვით დამუშავებას, მასწავლებელი მათ ეუბნება, რომ ახლა კიდევ ერთხელ, ხმამაღლა უნდა 

წაიკითხონ ტექსტი და უპასუხონ რამდენიმე შეკითხვას. პირველ ქვეთავს კითხულობს თავად და 

მოსწავლეებს უსვამს შეკითხვებს.  

 

პირველი ქვეთავის შეკითხვები:  

1. რას აკეთებს რეჟისორი? 

2. კიდევ რას საქმიანობს რეჟისორი? (შესაძლებელია, ამოიკითხონ ტექსტიდან). 

ამის შემდეგ მასწავლებელი ერთ-ერთ კითხვაში გაწაფულ მოსწავლეს სთხოვს ხმამაღლა წაიკითხოს 

შემდეგი ქვეთავი, ხოლო შემდეგ სვამს მეორე ქვეთავის შეკითხვებს: 

1. რა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ კინოს გადაღებაზე? (შესაძლებელია, ამოიკითხონ 

ტექსტიდან). 

2. რა ჰქვია ფილმისთვის დაწერილ ამბავს? 

3. ვინ წერს ფილმისთვის სცენარს? 

ასე დამუშავდება ტექსტის შემდეგი ქვეთავები. 

შეკითხვები მესამე ქვეთავისთვის: 

1. ვინ იყო ჩარლი ჩაპლინი? 

2. როდის დაიბადა ჩარლი ჩაპლინი? (აქ მოსწავლეებს დასჭირდებათ მასწავლებლის დახმარება, 

რადგან შესაძლოა, ბავშვებმა სწორად ვერ დაასახელონ ოთხნიშნა რიცხვი). 

3. რამდენი წლის იყო ჩარლი, სცენაზე რომ დადგა? 

4. რატომ იყო ჩარლი ნიჭიერი ადამიანი, რა გააკეთა მან? 

5. რამდენი წლისა გარდაიცვალა ჩაპლინი? 

შეკითხვები მეოთხე ქვეთავისთვის: 

1. რა იყო ჩარლის პირველი საავტორი ფილმი? 

2. აღწერეთ მისი კინოგმირის იმიჯი. (შეიძლება ამოიკითხონ ტექსტიდან). 

3. რას ნიშნავს „უხმო კინო“? 

4. რას ეძახიან ჩარლი ჩაპლინს. 

5. დაასახელეთ ჩარლი ჩაპლინის ყველაზე პოპულარული ხმოვანი კინოფილმი.   

 


