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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში: 

ქართული ენის, მათემატიკისა და ბუნებისმცოდნეობის 

ინტეგრირებული  გაკვეთილებისთვის _ 

სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით 

 

მასწავლებელი: ზურაბ ვახანია 

საგანი: მათემატიკა კლასი: IV 

თემა: ამოცანაში აღწერილი ან რეალური 

ვითარების მოდელირება რიცხვითი 

გამოსახულებების საშუალებით. 

დრო: საკლასო მუშაობა - 3 გაკვეთილი (135 წთ) 

 

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

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლემ შეძლოს დაახლოებით 300-სიტყვიანი საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვა და გააზრება; 

კონკრეტულ ვითარებაში შეძლოს ინტერვალის სახით მოცემული დაჯგუფებული მონაცემების 

(დიაპაზონის) გააზრება და გამოყენება, სხვადასხვა ნიშან-თვისებათა მიხედვით საგნების შედარება; 

ასევე, ტექსტში მოცემული დაახლოებით 60 რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემიდან საჭირო 

მონაცემების ამოკრება და მათი დაჯგუფება სხვადასხვა ნიშან-თვისებათა მიხედვით, მათემატიკის 

საკითხების დაკავშირება წიგნიერებასთან, მათემატიკის გამოიყენება ბუნებისმცოდნეობაში. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლე შეძლებს გამოიყენოს მოქმედებები სიგრძის, წონისა და დროის ერთეულებზე, მათ შორის 

გაანახევროს; ასევე, გამოიყენოს მოქმედებები მრავალნიშნა რიცხვებზე (მილიონების ჩათვლით); 

დაინტერესდება მათემატიკის გამოყენებით ყოფა-ცხოვრებაში; გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს 

შემდგომში დიაპაზონის სწავლის შესამზადებლად; მოსწავლეს განუმტკიცდება ცხრილისა და 

სვეტოვანი დიაგრამის გააზრების, აგებისა და გამოყენების უნარ-ჩვევები; განუვითარდება ზოგადად 

ლოგიკური აზროვნებისა და დასკვნის გამოტანის, კერძოდ კი ინფორმაციის მოწესრიგებისა და 

დახარისხების უნარ-ჩვევები; ვარაუდის გამოთქმისა და მისი გადამოწმების უნარ-ჩვევები; ტექსტის 

წაკითხვისა და გაგება-გააზრების უნარ-ჩვევები; უფრო მეტად გაეცნობა ბუნებას,  გაიაზრებს 

ცხოველთა დაცვის საჭიროებას. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: 

მათ. IV.4. მოსწავლეს შეუძლია მთელის ნაწილების (ნახევარი, მესამედი, მეოთხედი) ერთმანეთისაგან 
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განსხვავება, დასახელება და შედარება.  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ამოიცნობს და ასახელებს მთელის ნახევარ/მესამედ/მეოთხედ ნაწილებს სხვადასხვა მოდელზე 

(მონაკვეთის, მართკუთხედის და წრის მოდელებზე, მაგალითად ნამცხვარი, საათი). 

მათ. IV.5. მოსწავლეს შეუძლია ზომის სხვადასხვა ერთეულების გამოყენება და ერთმანეთთან 

დაკავშირება.     შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 გამოსახავს სიგრძის/წონის რომელიმე დიდ ერთეულს (აგრეთვე დიდი ერთეულის ნახევარს) 

მცირე ერთეულით. (მაგალითად, 2მ = 20დმ, 2მ = 200სმ; 4კგ = 4000გ); 

 იყენებს დროის ერთეულებს (საათები და წუთები) შორის ცნობილ თანაფარდობას და 

არითმეტიკული მოქმედებების გამოყენებით პოულობს დროის (ერთ საათამდე) ინტერვალს. 

მათ. IV.6. მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისობის აგება, გამოსახვა და გამოკვლევა. შედეგი თვალსაჩინოა, 

თუ მოსწავლე:  

 აგებს რეალური ვითარების ადეკვატურ შესაბამისობას ობიექტთა მოცემულ ორ ჯგუფს შორის 

(მაგალითად, მოსწავლეები და მერხები საკლასო ოთახში) და ცხრილის ან სქემის საშუალებით 

გამოსახავს მას. 
მათ. IV.12. მოსწავლეს შეუძლია მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით 

თვისობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვება. შედეგი თვალსაჩინოა, თუ 

მოსწავლე:  

 ამოკრებს საჭირო მონაცემებს  მოწესრიგებული მონაცემების შესაფერისი კატეგორიებიდან; 

 მოცემულ თემასთან დაკავშირებით სვამს რამდენიმე ალტერნატიული არჩევანის მომცველ 

კითხვებს და ამ კითხვების საშუალებით მოიპოვებს საჭირო  მონაცემებს (მაგალითად, "რა სახის 
ნაყინს ანიჭებ უპირატესობას - შოკოლადის, მარწყვის თუ ნაღების?"); 

მათ. IV.13. მოსწავლეს შეუძლია რაოდენობრივი და თვისობრივი მონაცემების მოწესრიგება. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 აჯგუფებს მონაცემებს არანაკლებ ორი ნიშნით და ხსნის დაჯგუფების წესს; 

 სწორად ავსებს ცხრილს, სქემას, კითხვარს/ანკეტას (მაგალითად შეაქვს მონაცემები მზა ცხრილის 
შესაბამის უჯრებში). 

მათ. IV.14. მოსწავლეს შეუძლია თვისობრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია და 

ელემენტარული ანალიზი.  შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სვამს საძიებო/შემაჯამებელ კითხვებს ცხრილის სახით წარმოდგენილი მონაცემების შესახებ; 

 აღწერს/განმარტავს სვეტოვანი დიაგრამის სახით წარმოდგენილ მონაცემებს სიტყვიერად და 

წერილობით; 

 ადარებს მონაცემთა ორ ერთობლიობას და პოულობს თვისობრივ განსხვავებას მათ შორის 

(თვისობრიობა უკავშირდება ერთობლიობაში მონაცემთა გვარობას/ტიპს, მონაცემთა 

განმეორებადობას, პოზიციას და თანმიმდევრობას). 

ქართ. IV. 5. მოსწავლეს შეუძლია მისთვის ნაცნობი თემების შემცველი სხვადასხვა სახის  არამხატვრული 

ტექსტების  წაკითხვა და გაგება.  მოსწავლე: 

 მოიძიებს ტექსტში კონკრეტულ ინფორმაციას; 

 გამოყოფს და ასახელებს ტექსტის მთავარ საკითხებს; 

 აკავშირებს ერთმანეთთან ექსპლიციტურად მოცემულ ფაქტებს, მოვლენებს, მოქმედებებს და 

გამოაქვს სათანადო დასკვნები; ასაკობრივად შესაფერის ტექსტში სწვდება იმპლიციტურად 

მოცემულ აზრებს, ნაგულისხმევ დასკვნებს, მინიშნებებსა თუ ქვეტექსტებს; 

 განსაზღვრავს ტექსტის ერთ მონაკვეთში ან მის სხვადასხვა ნაწილში ასახულ მოვლენებსა და 

ფაქტებს შორის არსებულ მიზეზშედეგობრივ კავშირებს; 

 განასხვავებს საგანთა / მოვლენათა გარეგნულ და შინაარსობრივ მახასიათებლებს;  

 აჯგუფებს ინფორმაციას კონკრეტული ნიშნით (მსგავსება-განსხვავების, მზარდი-კლებადი 

ხარისხისა და ა.შ. მიხედვით). 

ქართ. IV. 10. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენება ინფორმაციის მოსაძიებლად და 

კონკრეტული საკითხის დასამუშავებლად.    მოსწავლე: 

 ცდილობს, ამოიცნოს უცნობი სიტყვების / გამოთქმების მნიშვნელობა ნაცნობი ელემენტების 

(ილუსტრაციების, ნაცნობი ფუძის, კონტექსტისა და სხვ.) დახმარებით;  
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 ტექსტის უკეთ გააზრების მიზნით სვამს კითხვებს წაკითხულთან დაკავშირებით; 

 ილუსტრაციებზე, სათაურზე დაყრდნობით გამოთქვამს ვარაუდს ტექსტის შინაარსის შესახებ; 

 ასახელებს ტექსტის თავებად და მონაკვეთებად დაყოფის აზრობრივ საფუძველს; 

 აკვირდება კითხვებზე გაცემულ პასუხებს და განარჩევს, რომელ  ოპერაციას მიმართა 

მკითხველმა შემდეგი სამიდან: ა) პასუხი პირდაპირ იყო  ტექსტში მოცემული; ბ) პასუხის 

გასაცემად საჭირო იყო რამდენიმე სახის ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირება; გ) პასუხი არ 

იყო ტექსტში; მკითხველი  დაეყრდნო  ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას, დაუკავშირა იგი 

საკუთარ ცოდნას და ამის საფუძველზე გამოიტანა დასკვნა; 

 უბრუნდება ტექსტის შესაბამის/სათანადო მონაკვეთს იმ საკითხების დასაზუსტებლად, რაშიც არ 

არის დარწმუნებული; 

ქართ. IV. 11. მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტის შეთხზვა. მოსწავლე: 

 ცხოვრებისეული შთაბეჭდილებების საფუძველზე წერს მცირე ზომის ტექსტს; 

 შესაფერისი ლექსიკის გამოყენებით ადგენს მარტივ დარგობრივ ტექსტებს (კლიმატური 

პირობების აღწერას, გეოგრაფიული გარემოს აღწერას, მათემატიკურ ამოცანას). 

 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარჩვევები:   

 იცის რიცხვების დასახელება, წაკითხვა და მათზე მოქმედებები; 

 იყენებს და ასრულებს მოქმედებებს (მათ შორის განახევრებას): სიგრძის ერთეულებზე (მმ და სმ), 

წონის ერთეულებზე (გ, კგ, ტ) და დროის ერთეულებზე (თვე, წელიწადი). 

 ადგენს უმარტივეს (მასშტაბის გარეშე) სვეტოვან დიაგრამას, ამოკრებს საჭირო მონაცემებს; 

 შეადგენს მრავალსტრიქონიან / მრავალსვეტიან ცხრილებს; ასეთი ცხრილებიდან ამოკრებს 

საჭირო მონაცემებს; აჯგუფებს საგნებს ორი ნიშან-თვისების მიხედვით; ამოკრებს რამდენიმე 

მონაცემს ერთგვაროვან მონაცემთა მოკლე სიიდან; მონაცემთა ერთობლიობის ყოველ მონაცემს 

მიუჩენს ადგილს რომელიმე მოცემულ ჯგუფში; 

 ერთი კლასის ობიექტთა შესახებ მონაცემებს ალაგებს/აჯგუფებს რაიმე წესით; განმარტავს 

დალაგების/დაჯგუფების წესს. 

 სიტყვიერად ახასიათებს მონაცემთა სიას მონაცემთა საერთო რაოდენობის, განმეორების, 

პოზიციის, თანმიმდევრობის მიხედვით; 

 კითხულობს მოკლე ტექსტს და ამოკრებს მითითებული ობიექტის შესახებ ტექსტში არსებულ 

მონაცემებს; 

 სვამს დიახ/არა ტიპის შეკითხვებს მონაცემთა მოსაპოვებლად მოცემულ თემასთან ან 

გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით და აღრიცხავს პასუხს; 

 აჯგუფებს მონაცემებს არაუმეტეს ორი ნიშნით და ასახელებს ნიშნებს, რომელთა მიხედვითაც 

მოახდინა დაჯგუფება; 

 ალაგებს რამდენიმე რაოდენობრივ მონაცემს ზრდადობით, კლებადობით; 

 ახასიათებს დაჯგუფებულ თვისებრივ მონაცემთა ერთობლიობას მასში მონაცემთა საერთო 

რაოდენობის, ქვეჯგუფების რაოდენობის, თითოეულ ქვეჯგუფში მონაცემთა რაოდენობის და 

ერთობლიობაში მონაცემთა განმეორების, პოზიციის, თანმიმდევრობის მიხედვით. 

მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები: საკლასო დიალოგი; ინდივიდუალური მუშაობა; წყვილებში 

მუშაობა; ჯგუფური მუშაობა 

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

ინტერაქციულ-კონსტრუქტივისტული და ევრისტიკული მეთოდიკა; მასწავლებელი ასრულებს 

ფასილიტატორის როლს: ერიდება მონოლოგებს, აცლის მოსწავლეს დაყოვნებას, დაფიქრებას, 
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შეცდომასაც, არ ამბობს მართებულ პასუხს, არამედ მოსწავლეებს სასწავლო ხარაჩოებით ეხმარება და 

მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ უკუკავშირებს აწვდის. 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. 

სასწავლო მასალა  და რესურსები:  

წასაკითხი ტექსტები და ამოცანა-დავალებათა ტექსტები (ამობეჭდილი), დაფა, ცარცი (სასურველია, 

ფერადი ცარცები ან მარკერები), რვეულები, სახაზავები, თაბახის სამუშაო ფურცლები, მოსწავლეებს 

ინდივიდუალურად – წითელ-მწვანე „შუქნიშნები“. 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

გაკვეთილების ეტაპები (თემის დამუშავების 14 ეტაპი) (დრო: 135 წუთი) 

1) წინარე მცირე საპროექტო დავალებაზე მუშაობა (დრო: საშუალოდ 1 კვირა). 

2) საპროექტო სამუშაოს შედეგების განხილვა და დისკუსია  (დრო: 10 წუთი). 

3)  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: ტექსტის შინაარსის შემზადება (დრო: 

10 წუთი). 

4)  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: წინარე საშინაო დავალებაზე 

მეცადინეობა - ტექსტის სწავლა კითხვით და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის დაწერა (დრო: 10 

წუთი). 

5)  „წინასწარ“ - მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზის დასრულება: საშინაო დავალების გარჩევა 

-  საერთო საკლასო ინტერაქციული მუშაობა (დრო: 5 წუთი). 

6) პირველი, მცირე ჯგუფური მუშაობა - შერეული (ჰეტეროგენური) ჯგუფებით (დრო: 20 წუთი). 

7)  „განმავლობაში“ - „წაკითხვისას“: ტექსტის წაკითხვა კლასში (დრო: 10 წუთი). 

8)  „შემდგომ“ - „წაკითხვის შემდეგ“  - ტექსტის გააზრება: მეორე ჯგუფური მუშაობა - სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საკლასო 

განხილვა (დრო: 30 წუთი). 

9) „წაკითხვის შემდეგ“ - მონაცემთა დაჯგუფება: მესამე ჯგუფური მუშაობა - სასწავლო პროფილისა და 

ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საკლასო განხილვა (დრო: 30 

წუთი)  

10)  რეფლექსია: „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი თვითშეფასება; 

მასწავლებლის მიერ შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

11) ამოცანები მომდევნო საშინაო დავალებისთვის. 
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12) ტექსტის მომდევნო საშინაო დავალების გარჩევა; მასწავლებლის უკუკავშირები „გასასვლელ 

ბარათებზე“ ((დრო: 5 წუთი). 

13) დამატებითი დავალება ქართულის ან მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე - ორი  

მეტაკოგნიციური აქტივობა. 

14) კიდევ ერთი დამატებითი დავალება მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე - სვეტოვანი დიაგრამა. 

გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმა-კონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა ამოცანები და ამ 

ამოცანების გარჩევა - იხ. დანართში #1. 

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

მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, ანუ მოსწავლესთან ახლოსაა. 

ამიტომ, მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური კონსტრუქციული 

უკუკავშირების მიწოდება, ისე მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების სხვა ფორმების გამოყენება. 

პირველი ფაზა ხანგრძლივია, საშინაო დავალება მრავალფეროვანია სირთულის დონითაც, 

შინაარსითაც და ფორმითაც. შესაბამისად, მისი თითოეული ამოცანა დაწვრილებით გაირჩევა; ამიტომ, 

პირველ ფაზაში მასწავლებელი რეალურად მოასწრებს თითოეული მოსწავლის მზაობის დონის 

დიაგნოსტიკას და აგრეთვე მოსწავლის წინსვლის შეფასებას. პირველ ინდივიდუალურ 

კონსტრუქციულ უკუკავშირს მოსწავლე პირველ ფაზაში მიიღებს (სულ მცირე, ერთს). მეორე და მესამე 

ფაზების განმავლობაშიც მასწავლებელი თითქმის განუწყვეტლივ აკვირდება მოსწავლეთა 

აქტიურობას, მეცადინეობას, საუბარს, მსჯელობას, ქმედებას, ჟესტებსა და მიმიკასაც კი და აფასებს მათ 

მუშაობას (სასურველია სადმე ჩაინიშნოს _ გააკეთოს რაიმე სახის მოკლე ჩანაწერები სათანადო 

ცხრილებში).  

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, ჩუმი ხმით, ინდივიდუალურად აწვდის 

სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ 

აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 

შეფასების რუბრიკა:    
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გაკვეთილის მისაღწევი შედეგების ინდიკატორები მიღწევის დონე 

 ტექსტიდან ამოკრებს, ამოწერს მითითებულ 

მონაცემებს;  

 ამოკრებილ მონაცემებს აჯგუფებს 

მითითებული წესით; 

 დაჯგუფების შედეგებს წარმოადგენს  ცხრილის 

სახით; 

 გაბმულად და სათანადო ინტონაციით (სასვენი 

ნიშნების შესაბამისი პაუზების დაცვით) 

კითხულობს ძირითად ტექსტებს და ამოცანების 

ტექსტებს; 

 პასუხობს ტექსტის გაგება-გააზრების 

შეკითხვებს, გამოაქვს მართებული დასკვნები, 

პასუხებს ლოგიკურად ასაბუთებს (ტექსტზე 

დამყარებით). 

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 
 

დამატებითი რესურსი:   „ჯიპრაიდის“ წიგნები და ვიდეო სესიები. 
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დანართი # 1. 

გაკვეთილების დაწვრილებითი გეგმა-კონსპექტი, საშინაო და საკლასო დავალებათა ამოცანები  

და ამ ამოცანების გარჩევა 

 

1. წინარე მცირე საპროექტო დავალებაზე მუშაობა (დრო: საშუალოდ 1 კვირა). 

 შეადგინეთ ოთხი შეკითხვა და გამოკითხეთ თქვენი ნაცნობები, რათა გამოვიკვლიოთ: 

ხალხს სასარგებლო თუ მავნებელ ცხოველებად მიაჩნიათ ბაყაყი, გომბეშო, ხვლიკი და 

ჯოჯო. შეკითხვებზე პასუხი შეიძლება იყოს სამნაირი:   

„კი“;      „არა“;     „ნაწილობრივ სასარგებლო“;     „ნაწილობრივ მავნებელი“;     „არ ვიცი“.  

გამოკითხვის შედეგები აღრიცხეთ და დათვალეთ შემდეგი წესით:   

„კი“ = +2 ქულა (ანუ შესაბამის ცხოველს ემატება 2 ქულა);   

„არა“ = -2 ქულა (ანუ შესაბამის ცხოველს აკლდება 2 ქულა); 

„ნაწილობრივ სასარგებლო“ = +1 ქულა (ანუ შესაბამის ცხოველს ემატება 1 ქულა);   

„ნაწილობრივ მავნებელი“ = -1 ქულა (ანუ შესაბამის ცხოველს აკლდება 1 ქულა);       

„არ ვიცი“= 0 ქულა (ანუ შესაბამის ცხოველს არ ემატება ქულა).      

 ყველა მოსწავლის მიერ მიღებული ქულები დააჯამეთ, შეკრიბეთ. 

 ჯამური შედეგები წარმოადგინეთ ცხრილის სახით. 

პროექტის დავალების ტექსტს, ისევე როგორც საზოგადოდ დავალებათა ტექსტებს, თვითონ მოსწავლეები 

კლასში წაიკითხავენ ხმამაღლა (სასურველია, აბზაც-აბზაც გაგრძელებებით). მასწავლებელი შეკითხვების 

დასმით გადაამოწმებს, გაიაზრეს თუ ვერა ყოველი აბზაცის შინაარსი. საჭიროებისას აბზაცი ხელმეორედ 

უნდა წაიკითხონ. მასწავლებლის მიერ ახსნა არაა სასურველი. 

სასურველია, ეს აქტივობა ბუნებისმცოდნეობის გაკვეთილზე ჩატარდეს, თუმცა, მასწავლებლის 

შეხედულებისამებრ, შეიძლება ჩატარდეს ქართული ენის ან მათემატიკის გაკვეთილზეც. 

პროექტზე მუშაობისას მასწავლებელი ყურადღებას აქცევს მოსწავლეები რამეს მცდარად ხომ არ აკეთებენ.  

 

2. საპროექტო სამუშაოს შედეგების განხილვა და დისკუსია (დრო: 10 წუთი). 

სასურველია, ეს აქტივობა ბუნებისმცოდნეობის გაკვეთილზე ჩატარდეს, თუმცა, მასწავლებლის 

შეხედულებისამებრ, შეიძლება ჩატარდეს მათემატიკის გაკვეთილზეც. 
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მოსწავლეები დაფაზე აკრავენ ცხრილს. უმჯობესი იქნება, თუ პროექტორით აჩვენებენ ეკრანზე. 

მსჯელობა ჩატარდება იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს თვითეული სტრიქონის მონაცემები, ანუ როგორია  

შესაბამისი პასუხები; დისკუსია: რატომ არ მოსწონთ ადამიანებს ეს ცხოველები. 

 

3. მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: ტექსტის შინაარსის შემზადება (დრო: 10 

წუთი). 

ჩატარდება საერთო საკლასო დიალოგი: ვინ სად ცხოვრობს, ქალაქელი ბავშვებიდან ვის აქვს სოფელი, თუ 

დადიან სოფელში, რას აკეთებენ, თუ დადიან მდინარეზე, თუ უთევზავიათ. თევზის გარდა რა 

სულიერები უნახავთ მდინარეში ან ტბაში  

სასურველი პასუხი: ჭიები, გველი, ბაყაყი და სხვ. 

დაალაგეთ სიდიდის მატების თანმიმდევრობით: ზღვა, გუბე, ოკეანე, ტბა, ტბორი. 

- როგორ უკავშირდება ამ სიტყვებს ნესტი? რომელია ნესტიანი ადგილი? რომელ მცენარეს და რომელ 

ცხოველს განსაკუთრებით უყვარს ნესტიანი ადგილი? 

- შეავსეთ წინადადება: ტბორი უფრო დიდია, ვიდრე  --- ,  მაგრამ  უფრო  ---- ,  ვიდრე ტბა. 

- რა არის კომბალი? ვის სჭირდება? რომელ ზღაპარში შეგვხვედრია? ერთ ცხოველს „თავკომბალა“ 

ეწოდება. ვინ დახატავს დაფაზე ამ ცხოველს? 

შემდეგ, მასწავლებელი კლასს აჩვენებს ტექსტს. მოსწავლეები სათაურისა და სურათების მიხედვით 

ივარაუდებენ, თუ რას ნიშნავს სიტყვა „მოძმე“ და რომელი ცხოველები იქნებიან „ბაყაყის მოძმეები“. 

- რა იცით ბაყაყის შესახებ? (მოსწავლეები დაფაზე ჩამოწერენ - „ცნების რუკა“).  

წინასწარ მიცემულია სიტყვები: გომბეშო, ბაყაყი, ლიფსიტა, თავკომბალა, ტბორი,  კოღო-ბუზები. 

ყველა ამ სიტყვის გამოყენებით შედგენილი წინადადებების ან პატარა ამბის წაკითხვა. 

- მხატვრულ ნაწარმოებებში თუ შეგვხვედრია ბაყაყი ან გომბეშო?  

სასურველი პასუხი: „გომბეშო და ხარი“, „იხვი და მყვარი“, ზღაპრებში ბაყაყი.   

- რომელი ხალხური წეს-ჩვეულება და წარმოდგენები იცით ბაყაყის შესახებ? 

 სასურველი პასუხი: თუ ბაყაყს შეეხები, მეჭეჭები ამოგივა. თუ ბაყაყს მოკლავ, გაწვიმდება. 

- სად გინახავთ ხვლიკი?  ჯოჯო?  როგორ ადგილებში ბინადრობენ?  რა იცით ამ ცხოველების შესახებ? 

სასურველი პასუხი: ამ ცხოველების მთავარი საკვირველი თვისებაა: თუ მათ კუდით დაიჭერენ, კუდი 

უცებ მოსძვრებათ, კუდს თავდამსხმელს შეატოვებენ და გარბიან; კუდი კი ცოტა ხანს კიდევ განაგრძობს 

კლაკნას, რათა თავდამსხმელის ყურადღება მიიქციოს; გაქცეულ ხვლიკს და ჯოჯოს კი მერე ხელახლა 

გამოეზრდებათ ახალი კუდი. 
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- ცხოველთა ჯგუფს შეუსაბამეთ ცხოველის გაჩენის ბუნებრივი წესი: 

ძუძუმწოვარი                           ფრინველი                                 ქვეწარმავალი              თევზი 

კვერცხიდან გამოჩეკა                      ქვირითიდან გამოჩეკა                  ცოცხლად შობა 

რომელს ჰგავს ბაყაყი? რატომ?   

 

4.  მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: წინარე საშინაო დავალებაზე 

მეცადინეობა - ტექსტის სწავლა კითხვით და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის დაწერა. (დრო: 10 წუთი). 

 

ბაყაყი და მისი მოძმეები 

ბაყაყი ძალიან უცნაურად ჩნდება და იზრდება. დედა ბაყაყი ტბორში ან გუბეში ყრის უამრავ, 

9000-მდე ქვირითს (წელიწადში ორჯერ). ბაყაყები ამ ქვირითებიდან იჩეკებიან, მაგრამ 

ახალგამოჩეკილი ბაყაყი ბაყაყს კი არ ჰგავს, არამედ თევზს  დიდთავა ლიფსიტას. ამ პატარა 

ბაყაყს „თავკომბალა“ ეწოდება. საქართველოში მისი სიგრძეა დაახლოებით 8 მმ. 

შემდეგ თავკომბალა თანდათან იზრდება, გამოეზრდება უკანა თათები და 2 თვეში 5 სმ სიგრძისა 

ხდება. მაგრამ ამის შემდეგ ის ძალიან იცვლება: მას წინა თათები გამოეზრდება, მერე კუდი 

სძვრება და ბაყაყს ემსგავსება. მაგრამ ამ დროს ის კი არ იზრდება, არამედ, პირიქით, პატარავდება 

12 მმ-მდე!  მერე, მე-4 თვიდან, ეს პაწია ბაყაყი ისევ თანდათანობით ზრდას იწყებს.  

 

 

უცნაურია, რომ ბაყაყი თითქმის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში იზრდება. ოღონდ, სიბერეში, 

ცხადია, ძალიან ნელა იზრდება. საქართველოში ტბის საშუალო ბაყაყი სიგრძეში 12 სმ- 

მდეა, ყველაზე დიდები კი  15 სმ. მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბაყაყები 

აფრიკაშია, ისინი 25 სმ-მდე იზრდებიან, თან ძალიან მსუქნები არიან  

მათი წონაა 3კგ - 3კგ 500 გ (ანუ,  3კგ-დან  3კგ 500გ-მდე). 

ტბის ბაყაყის გარდა, საქართველოში ბინადრობს ხის ბაყაყი. ის უფრო პატარაა 

 10 სმ-მდე იზრდება. ხის ბაყაყი ხასხახა მწვანე ფერისაა  ხის ფოთლებისგან 

ძნელად გამოირჩევა. როგორც სახელწოდება გვიჩვენებს, ხის ბაყაყი უმეტესად 

ხეებზე ბინადრობს, ტოტებზე დაცოცავს, წყალში იშვიათად ჩადის. ტბის 
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ბაყაყი კი უმეტეს დროს წყალში ატარებს, ხოლო მიწაზე დახტის. 

ბაყაყს ძალიან ჰგავს გომბეშო. ის უმეტესად ნესტიან მიწაზე  

ბინადრობს (მათ შორის  ბოსტნებსა და სარდაფებში). მიწაზე  

გომბეშო კი არ დახტის, არამედ დახოხავს. სიგრძით კი  

საშუალო გომბეშო ტბის დიდი ბაყაყის ნახევარია. 

აყაყი 10 წლამდე ცოცხლობს, ხოლო გომბეშო  20 წლამდე. 

აფრიკაში და სხვაგან ზოგი ბაყაყი შხამიანია. ასევე, ზოგი ხვლიკიც 

და ჯოჯოც შხამიანია, ხოლო საქართველოში ყველანაირი ბაყაყი, 

გომბეშო, ხვლიკი და ჯოჯო უვნებელი, უწყინარი ცხოველია. 

პირიქით, მათ ადამიანებისთვის დიდი სარგებლობა მოაქვთ  ისინი 

უამრავ მავნებელ მწერს, კოღო-ბუზებს ანადგურებენ. ერთი ბაყაყი 

ერთ დღეში ზოგჯერ 800 კოღოს იჭერს და სანსლავს. ბაყაყი და მისი მოძმეები მწერს გრძელი ენის 

გამოსროლით იჭერენ. 

ბაყაყის, გომბეშოს, ხვლიკის ან ჯოჯოს მოკვლა ძალიან ცუდი, გულქვა საქციელია! 

 

4. მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზა - „წაკითხვამდე“: წინარე საშინაო დავალებაზე 

მეცადინეობა - ტექსტის სწავლა კითხვით და რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის დაწერა (დრო: 10 წუთი). 

საშინაო დავალება გაირჩევა დაწვრილებით. დიფერენცირება იწყება საშინაო დავალებაზე 

დამოუკიდებელი მუშაობის დაწყებისას. მთელ კლასს ჰქონდა ერთი და იგივე საშინაო დავალება. ეს 

დავალება საკმაოდ დიდია მოცულობით და, რაც მთავარია, მრავალფეროვანია როგორც სირთულის, ისე 

აბსტრაქტულობის დონით და, აგრეთვე, თემატურადაც (მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების 

საკითხებს). წესია: მოსწავლე აკეთებს იმდენს, რამდენიც შეუძლია ზომიერი დაძაბვით; იგი საკუთარი 

სურვილით ირჩევს ამოცანებს. სასურველია, გაკვეთილზე საშინაო დავალების ყველა ამოცანა 

დაწვრილებით გაირჩეს, შესამზადებელი ფუნქციის მქონე დავალებები კი - აუცილებლად უნდა გაირჩეს. 

მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში მუშაობენ – ავსებენ, ხვეწენ ნამუშევარს, ზოგ რამეს კი 

თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა უმრავლესობა ძალდაუტანებლად აკეთებს ყველა ან 

თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას, (შეიძლება ზოგჯერ ნახევარიც კი ვერ გააკეთოს). 

მასწავლებელს პირისახეზე უკმაყოფილებაც კი არ უნდა შეეტყოს იმის გამო, რომ ბავშვმა რაღაც ვერ 

გააკეთა ან არ გააკეთა.  

პირველი ფაზა იწყება მოკლე, 1-2-წუთიანი შესავალით. ძირითადი ნაწილი კი საპროექტო ნამუშევრის, 
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შემდეგ კი წინარე საშინაო დავალების თვითეული ამოცანისა თუ ქვეამოცანის დაწვრილებითი გარჩევაა.  

რადგან გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი გარჩევაა, 

ამიტომ დიფერენცირება ხდება მზაობის და ინტერესების მიხედვით – დაფასთან გასარჩევი ამოცანების 

განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო პროფილისა და ინტერესების შესაბამისად 

(მაგალითად, იმის გათვალისწინებით, თუ ვის რა უფრო აინტერესებს - რიცხვები თუ ტექსტები).   

მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თვითეულ მოსწავლესთან მიდის რიგრიგობით, 

თვალს გადაავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ 

უკუკავშირს. ამ დროს სხვა ორი-სამი მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობენ - საშინაო დავალების 

სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ამზადებენ ჩანაწერებს ან ნახატებს, ნახაზებს. 

შემდეგ, მათ თანმიმდევრულად, რიგრიგობით გაარჩევენ, ხმამაღალი მსჯელობის თანხლებით. როცა 

ერთი მათგანი გარჩევას და მსჯელობას იწყებს, ცხადია, დანარჩენები უსმენენ და ადგილიდან ამოწმებენ, 

ადარებენ თავიანთ ამოხსნებს, წითელ-მწვანე „შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან 

არდათანხმებას. დაფასთან გაყვანილი მოსწავლეები ხშირ-ხშირად იცვლებიან. 

 

1. როგორ იჭერს და სანსლავს მწერებს გომბეშო? ხვლიკი? 

(დაბალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა.) 

2. მომდევნო ორ წინადადებაში ხაზგასმულ სიტყვას შეურჩიეთ მნიშვნელობით ყველაზე მსგავსი 

სიტყვა: 

I. საქართველოში ყველანაირი ბაყაყი, გომბეშო, ხვლიკი და ჯოჯო  უვნებელი   ცხოველია. 

ა) დაუზიანებელი;     ბ) უწყინარი;       გ) მშვიდი;      დ) უბოროტო. 

II. ბაყაყის ან გომბეშოს მოკვლა ძალიან ცუდი,  გულქვა   საქციელია. 

ა) დაუნდობელი;     ბ) მავნებელი;    გ) ბოროტი;     დ) გულგრილი. 

პასუხი: (ბ) და (ა)   (დაბალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა. 

დამატებითი შეკითხვა კლასში ამ ამოცანის გარჩევისას, დაბალი მზაობის მოსწავლეებს: 

- უეშმაკო ისაა, ვინც არ გიეშმაკებს;  უვნებელი კი ისაა, ვინც ... ...  (პასუხი: ვინც არ გავნებს);  

უწყინარი კი ისაა, ვინც ... ...  (პასუხი: ვინც არ გაწყენინებს). 

3. გაარკვიეთ, შემდეგთაგან რომელი წინადადებაა მცდარი:      

ა) ბაყაყის ზრდა არ ჰგავს სხვა ცხოველთა ზრდას იმით, რომ ერთ ხანს კი არ იზრდება, არამედ 

პატარავდება. 
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ბ) გომბეშო გაცილებით უფრო დღეგრძელია (მეტ ხანს ცოცხლობს), ვიდრე ბაყაყი. 

გ) ხის ბაყაყს ისეთი ხასხასა ფერი აქვს, რომ მას ხელს უშლის მტაცებლებისგან დამალვაში.  

დ) ბაყაყი ზრდის დროს არა მარტო იზრდება; მას აგრეთვე ძალიან ეცვლება ტანის ფორმა 

(ისევე როგორც პეპელას    ჯერ მატლის ფორმა აქვს, ხოლო ბოლოს პეპლად გარდაიქმნება). 

წინადადების მართებულობა-მცდარობა მოსწავლემ უნდა დაასაბუთოს (როგორც ყოველთვის, 

მხოლოდ სწორი პასუხის თქმა არაა საკმარისი). ტექსტის გასააზრებელ შეკითხვებში დასაბუთება 

ესაა ზუსტად საჭირო ნაწყვეტის ხმამაღლა წაკითხვა ტექსტიდან და მსჯელობა. 

პასუხი: (გ). საშუალო მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა. (ა), (ბ), (დ) ტექსტში პირდაპირ წერია. 

ცალკე გასააზრებელია და გამოსაკვეთია (დ) პასუხის მეორე ნახევარი - მსგავსება პეპელასთან. 

4. რა სიგრძისაა საშუალო გომბეშო?       ა) 12 სმ;     ბ) 15 სმ;      გ) 7 სმ 5 მმ;      დ) 6 სმ 5 მმ;      ე) 6 სმ. 

სასურველი პასუხი: რაკი საშუალო ბაყაყის სიგრძეა 12 სმ, საშუალო გომბეშოს სიგრძეა 6 სმ. დაბალი ან 

საშუალო მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა. 

დამატებითი შეკითხვა კლასში ამ ამოცანის გარჩევისას, მაღალი მზაობის მოსწავლეებს: 

- ამ ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს მოსწავლეს  რომელი შეიძლება ეგონოს 

მართებული პასუხი? როგორ მიახვედრებდით, როგორ აუხსნიდით მას ამ შეცდომას? 

ახსნა: შეიძლება ეგონოს, რომ მართებულია (გ) პასუხი, რადგან 7 სმ 5 მმ  15-ის ნახევარია; მაგრამ ამოცანა 

გვეკითხება არა დიდი გომბეშოს, არამედ საშუალო გომბეშოს სიგრძეს, ამიტომ უნდა გავანახევროთ არა 

დიდი ბაყაყის, არამედ საშუალო ბაყაყის სიგრძე. 

- ესე იგი საშუალო გომბეშო დაახლოებით 6 სმ სიგრძისაა, მაგრამ დაახლოებით რა სიგრძისა 

იქნება ყველაზე დიდი გომბეშო? 

პასუხი: დიდი ბაყაყის სიგრძის, 15 სმ-ის ნახევარი, ანუ 7 სმ 5 მმ. 

5. მოიფიქრეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა ტექსტის რიცხვითი მონაცემების შესახებ, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება შეკრება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

6. ცხოველთა შემდეგი ჩამონათვალიდან ამოწერეთ ქვეწარმავალთა სახელწოდებები:       

ბაყაყი,  გომბეშო,  ხვლიკი,  ჯოჯო,  ზღარბი,  კუ,  თხუნელა, 

ნიანგი,  ზვიგენი,  გველი,  კიბოჩხალა,  ლოკოკინა. 

პასუხი: ქვეწარმავლებია: ხვლიკი,  ჯოჯო, კუ, ნიანგი, გველი. 
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7. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა რიცხვი. თვითეულ რიცხვს მიუწერეთ თავისი, შესაბამისი 

სიდიდე: სმ, კგ ან სხვა. ეს რიცხვები (სიდიდეები) დააჯგუფეთ 4 ჯგუფად  რომლებიც 

გვიჩვენებს:     I.  სიგრძეს;       II.  წონას;      III.  რაოდენობას;      IV. დროს. 

პასუხი: დაფასთან პარალელურად იმუშავებს 4 დაბალი ან საშუალო მზაობის მოსწავლე - სხვადასხვა 

ადგილას დაწერენ: 

I.  სიგრძე:  8 მმ, 5 სმ, 12 მმ,  12 სმ, 15 სმ, 25 სმ, 10 სმ’  

II.  წონა:  3კგ,  3კგ 500გ.  

III.  რაოდენობა:  9000,  800. 

IV. დრო: 2 თვე,  მე-3 თვე, 10 წელიწადი, 20 წელიწადი.  

8. ქვემოთ ჩამოთვლილი სიტყვებიდან მოძებნეთ ერთი სიტყვა, რომელიც დაახლოებით იმავეს 

ნიშნავს, რასაც სიტყვა „თანდათანობით“. შემდეგ მოძებნეთ სხვა სიტყვა, რომელსაც საპირისპირო 

მნიშვნელობა აქვს: 

უცნაურად         განმავლობაში          საშუალოდ       ერთბაშად        ნელ-ნელა         ნახევრად 

ქართულში საშუალო ან მაღალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა.  

პასუხი: ნელ-ნელა; ერთბაშად. 

 

5.  „წინასწარ“ - მთავარი წასაკითხი ტექსტის პირველი ფაზის დასრულება: საშინაო დავალების გარჩევა -  

საერთო საკლასო ინტერაქციული მუშაობა (დრო: 5 წუთი). 

6. პირველი, მცირე ჯგუფური მუშაობა - შერეული (ჰეტეროგენური) ჯგუფებით (დრო: 20 წუთი). 

 - ახლა უნდა შევავსოთ საინტერესო ცხრილი. 

 - თქვენი სურვილით გადანაწილდით ოთხ ჯგუფად!    

 მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს თითო თაბახის ფურცელს, რომელზეც სიგრძივად წერია: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ბაყაყი თევზს ჰგავს იმით, რომ:  

 

 2. ბაყაყი თევზისგან განსხვავდება იმით, რომ:  
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4. ბაყაყი ხვლიკისგან განსხვავდება იმით, რომ:  

 

ჯგუფების მუშაობისას, როგორც ყოველთვის, მასწავლებელი სულ მერხებთანაა და სასწავლო ხარაჩოებით 

ეხმარება მოსწავლეებს. მაგალითად, რომელიმე ჯგუფს შეიძლება დასჭირდეს დამხმარე შეკითხვა: - 

გაიხსენეთ, ხვლიკს უფრო ნესტიანი ადგილები უყვარს თუ უფრო მშრალი ადგილები? 

შემდეგ, თვითეული ჯგუფის წარმომადგენელი შევსებულ ფურცელს დაფაზე აკრავს. ერთობლივად 

განიხილავენ ნამუშევრებს. შეჯამებისას მასწავლებელი ეხმარება იმის გამოკვეთაში, რომ ბაყაყი რითაც 

ჰგავს თევზს, იმით განსხვავდება ხვლიკისგან; და პირიქით, რითაც ჰგავს ხვლიკს, იმით განსხვავდება 

თევზისგან. 

საერთოსაკლასო განხილვა: - თევზი წყლის ცხოველია, ხვლიკი - ხმელეთის, ხოლო ბაყაყი წყალხმელეთა 

ცხოველია. დაუკვირდით ამ სიტყვას: „წყალხმელეთა“. - ხატია, დაფაზე დაწერე ეს სიტყვა დიდი 

ასოებით. რაზე მიგვანიშნებს ეს სახელწოდება?   

  

7.  „განმავლობაში“ - „წაკითხვისას“: ტექსტის წაკითხვა კლასში (დრო: 10 წუთი). 

მოსწავლეები ხმამაღლა კითხულობენ ტექსტს ფურცლებიდან, გაგრძელებებით. მასწავლებელი აწვდის 

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

წაიკითხონ.  

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

წაიკითხოს, საშუალოდ მკითხველ ბავშვთან ერთად. 

 

 3. ბაყაყი ხვლიკს ჰგავს იმით, რომ: 
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8. „შემდგომ“ - „წაკითხვის შემდეგ“  - ტექსტის გააზრება: მეორე ჯგუფური მუშაობა - სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საკლასო განხილვა 

(მათემატიკის + ქართული ენის გაკვეთილი, დრო: 30 წუთი). 

- ბავშვებო, ახლა ჩავატარებთ ჯგუფურ მუშაობას. დავიყოფით ოთხ ჯგუფად: წიგნიერები (ვისაც კითხვა 

უყვარს), მათემატიკოსები (ვისაც მათემატიკა უყვარს), ბუნებისმცოდნეები ( ვისაც ბუნება აინტერესებს) და 

მხატვარ-მხაზველები (ვისაც ხატვა ანდა ხაზვა ეხერხება). 

- თქვენ თვითონ აირჩიეთ, რომელ ჯგუფში გირჩევიათ მუშაობა! გადანაწილდით! 

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

თვითონ აირჩევს ამ ჯგუფს და მოსწავლეებს ეტყვის:  

- აბა ვის გსურთ ჩემთან ერთად ჯგუფში მუშაობა? 

მასწავლებელი ჯგუფებს უნაწილებს დავალების ფურცლებს.  

I ჯგუფი: მათემატიკოსები 

1. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა მათემატიკური სიტყვა. 

2. ტბაში 4000 ზრდასრული ბაყაყი ბინადრობს. მათი მხოლოდ ნახევარია დედა ბაყაყი. რამდენ ქვირითს 

დაყრის ყველა ეს დედა ბაყაყი ერთად სიცოცხლის განმავლობაში?   

- ამ ამოცანას ვერ ამოვხსნით, რადგან არ გვაქვს საკმარისი მონაცემები. შემდეგთაგან რომელი 

დამატებითი მონაცემი გვჭირდება? 

ა) დაახლოებით რამდენ წელიწადს ცოცხლობს დედა ბაყაყი; 

ბ) გამოჩეკილი თავკომბალებიდან დაახლოებით რამდენი იღუპება, სანამ გაიზრდებოდეს; 

გ) წელიწადში რამდენჯერ ყრის დედა ბაყაყი ქვირითს; 

დ) სიცოცხლეში დაახლოებით რამდენჯერ ყრის ქვირითს დედა ბაყაყი. 

3. ვთქვათ, წინარე ამოცანის საჭირო დამატებითი მონაცემია 15. ამ პირობით დაახლოებით რამდენ 

ქვირითს დაყრის ყველა ის დედა ბაყაყი ერთად სიცოცხლის განმავლობაში?   

ა) 270 მილიონი;         ბ) 540 მილიონი;       გ) 27 მილიონი;      დ) 5 მილიონ 400 ათასი. 

4. მე-2 ამოცანის ასარჩევი პასუხებიდან მოძებნეთ ის, რომელიც  

I. არაფრის მომცემ, ისედაც ცნობილ ინფორმაციას მოითხოვს; 

II. ისეთ ინფორმაციას მოითხოვს, რომელიც ამოცანის ამოხსნას არ უკავშირდება. 

5. შეადგინეთ და ჩაწერეთ ახალი სამ-მოქმედებიანი ამოცანა ტექსტის რიცხვითი მონაცემების 

გამოყენებით და რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება გაყოფა. ამოხსენით ეს ამოცანა. 
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6. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „სახელწოდება“. მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების მერამდენე 

სიტყვაა ის?  სულ რამდენი წინადადებაა ამ აბზაცში? 

II ჯგუფი: წიგნიერები 

1. ტექსტში მოძებნეთ ოთხი აბზაცი, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად ეხება ბაყაყის ზრდასა და სიცოცხლეს 

(მათში სულ სხვა რამეზეა საუბარი, სხვა ინფორმაციაა). მერამდენეა ეს აბზაცები? 

2. ტექსტის ბოლოსწინა აბზაცში მოძებნეთ ორი სიტყვა, რომლებსაც დაახლოებით ერთნაირი 

მნიშვნელობა აქვს და ერთმანეთის მიყოლებითაა. შემდეგ, იმავე აბზაცში მოძებნეთ ის სიტყვა, რომელსაც 

საპირისპირო მნიშვნელობა აქვს.  მერამდენე წინადადების მერამდენე სიტყვებია ეს ორი? 

უწყინარი, უვნებელი   /    მავნებელი 

3. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა მრგვალი რიცხვი. მათგან მრგვალ ასეულებს ქვეშ ხაზი გაუსვით, მრგვალი 

ათასეულები კი შემოხაზეთ. 

4. მოიფიქრეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა ტექსტის რიცხვითი მონაცემების შესახებ, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება გამრავლება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

5. მოიფიქრეთ პატარა ამბავი ან მოთხრობა, რომელშიც გამოიყენებთ სიტყვებს: 

ხასხასა     ნესტიანი      დახოხავს      ჯოჯო     გულქვა 

6. ორი სიტყვის შეერთებით მიღებული სიტყვებია, მაგალითად:  ძუძუ + მწოვარი    ძუძუმწოვარი;     

ქვე + წარმავალი     ქვეწარმავალი;      წყალი + ხმელეთი      წყალხმელეთა. 

ტექსტიდან ამოწერეთ ექვსი ასეთი სიტყვა.                                                                            

III ჯგუფი: ბუნებისმცოდნეები 

1.  ჩამოთვალეთ, რა უცნაურობები ახასიათებს ბაყაყის გაჩენასა და ზრდას. 

2. რატომ ხდება, რომ უამრავი ქვირითის დაყრის მიუხედავად, ტბაში ბაყაყების რაოდენობა მაინც არ 

იმატებს დაუსრულებლად? 

3. დიდ ტბორში 1000 დიდი აფრიკული ბაყაყი ბინადრობს. რამდენი ტონაა მათი საერთო წონა? 

4. მოიფიქრეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა ტექსტის რიცხვითი მონაცემების შესახებ, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება სანტიმეტრებისთვის მილიმეტრების გამოკლება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

5. გაიხსენეთ ისეთი ცხოველი, რომელიც ჰგავს ბაყაყს არა გარეგნობით, არამედ:   

I. ისეთივე სარგებლობა მოაქვს ადამიანისთვის, როგორიც ბაყაყს; 

II. ზრდის დროს არა მარტო იზრდება, არამედ ძალიან ეცვლება ტანის ფორმა. 

6. ტექსტში მოძებნეთ სიტყვა „ნესტიანი“. მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების მერამდენე სიტყვაა 
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იგი?  სულ რამდენი წინადადებაა ამ აბზაცში? 

IV ჯგუფი: მხატვრები და მხაზველები 

1. რომელ თვეში პატარავდება თავკომბალა? რატომ პატარავდება თავკომბალა  რა ემართება მას ამ დროს?   

როდის ემსგავსება ის ბაყაყს? 

2.  რატომ ეწოდება ახალგამოჩეკილ ბაყაყს „თავკომბალა“?   

3. გაარკვიეთ, ბაყაყის თავკომბალა:  

I. რამდენი მილიმეტრით იზრდება პირველი 2 თვის განმავლობაში; 

II. შემდეგ რამდენი მილიმეტრით მოკლდება; 

III. შემდეგ კი, სიცოცხლის ბოლომდე, რამდენი მილიმეტრით იზრდება. 

4. განიხილეთ ბაყაყის ზრდის ის სურათი, რომელიც ტექსტშია მოცემული. ცხოველის ნახატების ზომები 

შეადარეთ ამავე ცხოველის ნამდვილ ზომებს. სურათზე ზომები შემცირებულია, გადიდებულია თუ 

დაახლოებით ისეთივეა, როგორც სინამდვილეშია? 

5. მოიფიქრეთ და ჩაწერეთ ახალი შეკითხვა ტექსტის რიცხვითი მონაცემების შესახებ, რომელზე 

საპასუხოდაც საჭირო იქნება რიცხვების შედარება. უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

6. მოძებნეთ ტექსტის მე-3 აბზაცის მე-3 წინადადების მე-3 სიტყვის მე-3 თანხმოვანი. 

7. დახატეთ ტექსტში ნახსენები რომელიმე ცხოველი ორჯერ გადიდებულად ან ორჯერ შემცირებულად, 

თქვენი გადაწყვეტილებით. 

მასწავლებელი სულ ჯგუფებთანაა და საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ. იმასაც ცდილობს, რომ 

მოსწავლეებს ზედმეტი დრო არ დაეხარჯოთ. ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ დაფასთან 

გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევარს და ჩატარდება საერთო საკლასო განხილვა. თითო ამოცანას 

თითო მოსწავლე წარადგენს (არც ლიდერობა და არც ლამაზი პრეზენტაცია ამჯერად არაა საჭირო). 

ცხადია, ყველა ამოცანის ტექსტი თვითონ მოსწავლემ უნდა წაიკითხოს ხმამაღლა. 

 

9. „შემდგომ“ - „წაკითხვის შემდეგ“  - ტექსტის გააზრება: მეორე ჯგუფური მუშაობა - სასწავლო 

პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებით; ჯგუფების ნამუშევრების საკლასო 

განხილვა (დრო: 30 წუთი). 

I ჯგუფი: მათემატიკოსები 

1. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა ცხოველის (მათ შორის ცხოველთა სახეობისა და მწერების) სახელები.  

არცერთი არ გამოგრჩეთ!  შემდეგ თვითეულს მიუწერეთ მისი შესაბამისი რომელიმე რიცხვითი მონაცემი 
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(სულერთია, რომელი)  მაგალითად, ასე: წყლის კუ, სიგრძე  25 სმ. ზოგი რიცხვითი მონაცემი თქვენ 

თვითონ უნდა მოისაზროთ, რადგან ტექსტში არ წერია. 

ცხოველები დააჯგუფეთ ოთხ ჯგუფად მათი რიცხვითი მონაცემების შესაბამისად. დაჯგუფების წესი 

თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ. 

II ჯგუფი: წიგნიერები 

1. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა ცხოველის (მათ შორის ცხოველთა სახეობისა და მწერების) სახელები. 

შემდეგ ეს ცხოველები დააჯგუფეთ სამ ჯგუფად მათი სახელწოდების (სიტყვების) მიხედვით. 

დაჯგუფების წესი თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ.  

III ჯგუფი: ბუნებისმცოდნეები 

1. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა ცხოველის (მათ შორის ცხოველთა სახეობისა და მწერების) სახელები.  

არცერთი არ გამოგრჩეთ! შემდეგ ეს ცხოველები დააჯგუფეთ ოთხ ჯგუფად მათი სასიცოცხლო გარემოს 

მიხედვით (ანუ, იმისდა მიხედვით სად ბინადრობენ). დაჯგუფების წესი თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ.  

IV ჯგუფი: მხატვრები და მხაზველები 

1. ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა ცხოველის (მათ შორის ცხოველთა სახეობისა და მწერების) სახელები. 

შემდეგ ეს ცხოველები დააჯგუფეთ სამ ჯგუფად მათი გარეგნობის მიხედვით. დაჯგუფების წესი თქვენ 

თვითონ მოიგონეთ. 

 

ჯგუფების მუშაობის დამთავრების შემდეგ დაფასთან გასული მოსწავლეები წარადგენენ ნამუშევარს და 

ჩატარდება საკლასო განხილვა. თითო ამოცანას თითო მოსწავლე წარადგენს. საჭიროების შემთხვევაში 

გამოიყოფა დამატებითი დრო. 

 

10.  რეფლექსია: „გასასვლელი ბარათების“ შევსება მოსწავლეთა მიერ, მათი თვითშეფასება; 

მასწავლებლის მიერ შემაჯამებელი განმავითარებელი შეფასება (დრო: 5 წთ). 

ჩატარდება მცირე რეფლექსია:  - აბა ვინ იტყვის, დღეს ახალი რა ვისწავლეთ?   

შემდეგ მასწავლებელიც დაამატებს: - მეც ვიტყვი, რა იყო ჩემთვის ყველაზე საინტერესო. დღეს ჩვენ 

ცხოველები დავაჯგუფეთ. მოსწავლეთა ყველა გუნდს ცხოველების ერთიდაიგივე სია ჰქონდა. მაგრამ 

ყველა გუნდმა სხვადასხვანაირად დააჯგუფა და ცხოველების სულ სხვადასხვა ჯგუფები მიიღო. აბა, 

თვითეული გუნდიდან თითო მოსწავლემ გვითხრას, თუ რის მიხედვით დააჯგუფეს ცხოველები! 

მოსწავლეები ჩამოაყალიბებენ, შემდეგ დასრულდება რეფლექსია: 
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- რამ დაგაინტერესა ყველაზე მეტად? რა გააკეთე ყველაზე ადვილად? რა გაგიჭირდა? კმაყოფილი ხარ 

შენი მუშაობით? რით არა ხარ კმაყოფილი? 

შემდეგ, მოსწავლეები ავსებენ „გასასვლელ ბარათებს“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამ ბარათებზე უკუკავშირს მოსწავლეები მომდევნო გაკვეთილზე მიიღებენ. 

ბოლოს, მასწავლებელი ჩაატარებს მოკლე განმავითარებელ შეფასებას ბოლო 3 გაკვეთილის მიხედვით - 

გამოკვეთს, თუ კონკრეტულად რა გააკეთა კარგად თვითეულმა მოსწავლემ (წყვილმა, გუნდმა). 

 

11. დამატებითი ამოცანები მათთვის, ვინც ადრე დაამთავრებს ჯგუფური მუშაობის დავალების 

შესრულებას; აქვეა ამოცანები მომდევნო საშინაო დავალებებისთვის  

1. რამდენი წინადადებაა ტექსტის მე-4 აბზაცში?   

2. ტექსტის მერამდენე აბზაცის მერამდენე წინადადების მერამდენე სიტყვაა „უწყინარი“?  

3. აარჩიეთ ის შეკითხვა, რომელზე საპასუხოდაც საკმარისია ტექსტში მოცემული ინფორმაცია და 

უპასუხეთ მას:  

ა) აფრიკაში ყველა სახეობის ბაყაყი, ხვლიკი და ჯოჯო არის თუ არა შხამიანი? 

ბ) დაახლოებით რა სიგრძისაა 7 წლის საშუალო ბაყაყი? 

გ) როგორ იჭერენ მწერს ხვლიკი და ჯოჯო? 

1. გაიხსენე ბოლო ორი გაკვეთილი. რა მოგეწონა ყველაზე მეტად? რამ დაგაინტერესა? 

________________________________________________________________________________ 

2. რა გეადვილა ყველაზე მეტად?   

________________________________________________________________________________ 

3. რა გაგიძნელდა?   

________________________________________________________________________________ 

4. ამ ძნელ საკითხში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს?   

________________________________________________________________________________ 

5. როგორ აუხსნიდი მას ამ შეცდომას? 

________________________________________________________________________________  
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დ) აფრიკაში ბაყაყს და მის მოძმეებს ადამიანებისთვის სარგებლობა უფრო მეტი მოაქვთ თუ 

ზიანი? 

4. წინარე ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს მოსწავლეს  რომელი შეიძლება ეგონოს 

მართებული პასუხი? როგორ მიახვედრებდით, როგორ აუხსნიდით მას ამ შეცდომას? 

შემდეგ მოსწავლეები გამოთქვავენ ვარაუდებს (ბ) და (დ) შეკითხვების შესახებ. ყოველი ვარაუდი 

ნაწილობრივ მაინც უნდა იყოს დასაბუთებული.  

სასურველი პასუხი: (ბ): საშუალო ბაყაყი 10 წლამდე ცოცხლობს და 12 სმ სიგრძეს აღწევს; სიბერეში ბაყაყი 

ძალიან ნელა იზრდება, ამიტომ 7 წლის საშუალო ბაყაყი ალბათ დაახლოებით 11 სმ სიგრძისა იქნება. 

(დ): აფრიკაშიც  ბაყაყი და მისი მოძმეები უამრავ მავნებელ მწერს ანადგურებენ და ამით ადამიანისთვის 

სარგებლობა მოაქვთ; მაგრამ შხამიანები არიან და შეიძლება ადამიანი მოწამლონ; ეს საზიანოა; თუმცა თუ 

ადამიანი ფრთხილად იქნება,  ბაყაყსა და მის მოძმეებს არ შეეხება, მაშინ ისინი არ იქნებიან საშიში და 

ადამიანებს კარგ სამსახურს გაუწევენ მავნებელი მწერების განადგურებით. 

ბოლოს, მასწავლებელი გამოკვეთს: - ეს აზრები ჩვენი ვარაუდებია, არ ვიცით, სინამდვილეში როგორაა, 

ტექსტიდან არ ჩანს; ხოლო მაგალითად ის, თუ როგორ იჭერენ ხვლიკი და ჯოჯო მწერებს, ტექსტში წერია 

და ნამდვილად ვიცით. ეს არაა ვარაუდი. 

5. მოძებნეთ ტექსტის მე-2 აბზაცის მე-4 წინადადების პირველი და მე-11 სიტყვები.   

შეადგინეთ 9-სიტყვიანი წინადადება ამ სიტყვების  გამოყენებით. 

6. შემდეგთაგან რომლის ტოლი შეიძლება იყოს 5 აფრიკული ბაყაყის წონა? 

ა) 12 კგ;     ბ) 16 კგ;     გ) 18 კგ;     დ) 20 კგ. 

7. წინარე ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს? 

დაწერეთ, როგორ აუხსნიდით წინა ამოცანის ამოხსნას მეგობარს, რომელმაც ამოხსნა ვერ შეძლო. 

8. გაარკვიეთ, შემდეგთაგან რომელი გამოსახულება არ შეესაბამება რაიმე აზრიანს ტექსტის 

მიხედვით: 

ა) 15  10;          ბ)  30 • 800;          გ) 20 : 10;          დ) 25  12;          ე)  9000 + 800. 

რას შეესაბამება, რა გვიჩვენებს დანარჩენი ოთხი გამოსახულება? 

9. ერთი ბაყაყი ერთ დღე-ღამეში ყოველთვის 800 კოღო-ბუზს ვერ იჭერს. დავუშვათ, რომ ის 

ყოველდღიურად ამის ნახევარს სანსლავს. გარდა ამისა, ნახევარი წელიწადის განმავლობაში 

ბაყაყს სძინავს (როდესაც ცივა). დაახლოებით რამდენ მწერს გაანადგურებს ერთი ბაყაყი მთელი 

სიცოცხლის განმავლობაში? 
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10. ქვემოთ ჩამოთვლილი სიტყვებიდან მოძებნეთ ერთი სიტყვა, რომელიც დაახლოებით იმავეს 

ნიშნავს, რასაც სიტყვა „გულქვა“. შემდეგ, მოძებნეთ სხვა სიტყვა, რომელსაც საპირისპირო 

მნიშვნელობა აქვს:                                                                        

უწყინარი     უვნებელი     მავნებელი 

დაუნდობელი     შხამიანი     უამრავი     სასარგებლო     გულთბილი 

11. ბაყაყი შეადარეთ გომბეშოს. რით ჰგვანან ერთმანეთს? რით განსხვავდებიან? პასუხების 

გაცემისას გაითვალისწინეთ ამ ცხოველების თვისებებიც და მათი რიცხვითი მონაცემებიც. 

 შეავსეთ შედარების ცხრილი: 

 

 

 

 

 

 

 

12. მოცემულია ტექსტის გეგმა არეულად. დაალაგეთ ნომრები მართებული თანმიმდევრობით. 

შემდეგ, დაუმატეთ კიდევ ერთი, ახალი ნომერი ისე, რომ ტექსტის შინაარსი უკეთესად 

გადმოიცეს. 

(1)  ტბის  ბაყაყის ზრდა-განვითარება 

(2) ხის ბაყაყი 

(3) ტბის ბაყაყის გამოჩეკა, თავკომბალა 

(4) სარგებლობა ბაყაყისა და მისი მოძმე ცხოველებისგან 

(5) გომბეშო 

13. რით ჰგავს ბაყაყის ზრდა-განვითარება პეპელას ზრდა-განვითარებას? 

14. მოძრაობის გამომხატველ თვითეულ ამ სიტყვას შეუსაბამეთ ცხოველი ტექსტიდან: 

დაცურავს            დაცოცავს             დახოხავს             დახტის            დაფრინავს                 დარბის              

15. მოცემულია სამი სიტყვა: ბაყაყი, თევზი, ქვეწარმავალი.   

ამ სიტყვების პირველი ასოებია:  ბ, თ, ქ. ეს ასოები დაალაგეთ ყველა შესაძლო თანმიმდევრობით 

ისე, რომ ასო არ გამეორდეს:  1)  ბ, თ, ქ.    2)  ბ,  ქ, თ.    ...  

 გ ო მ ბ ე შ ო  

ბ ა ყ ა ყ ი   
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სულ რამდენი შესაძლებლობაა? 

რომელია აზრობრივად ყველაზე გამართული, მართებული თანმიმდევრობა? გაითვალისწინეთ 

ორი რამ: 

1) როგორ გგონიათ, რომელი რომლისგანაა წარმოშობილი (გაჩენილი)?    

2) რომელია დანარჩენ ორ შორის გარდამავალი  რომელიც ცოტათი ორივეს ჰგავს და 

მათ შორისაა? 

 

12. ტექსტის მომდევნო საშინაო დავალების გარჩევა; მასწავლებლის უკუკავშირები „გასასვლელ 

ბარათებზე“ (დრო: 5 წუთი). 

„გასასვლელ ბარათების“ პასუხები მასწავლებელს წინასწარ დახარისხებული და შეჯერებული უნდა 

ჰქონდეს, უკუკავშირები მიაწოდოს ბარათის თვითეულ საკითხზე შეჯერებულად (და რა სთითაოდ 

ყოველი ბარათის მიხედვით) და, საჭიროებისას, დაურთოს მოკლე ინდივიდუალური კომენტარები. 

 

13. დამატებითი დავალება ქართულის ან მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე - 

ორი მეტაკოგნიციური აქტივობა 

იგი შეესაბამება მე-4 კლასის ქართული ენის სტანდარტის მნიშვნელოვან ინდიკატორს:  

ქართ. IV.10. „აკვირდება კითხვებზე გაცემულ პასუხებს და განარჩევს, რომელ ოპერაციას მიმართა 

მკითხველმა შემდეგი სამიდან: ა) პასუხი პირდაპირ იყო ტექსტში მოცემული; ბ) პასუხის გასაცემად 

საჭირო იყო რამდენიმე სახის ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირება; გ) პასუხი არ იყო ტექსტში; 

მკითხველი დაეყრდნო ტექსტში მოცემულ ინფორმაციას, დაუკავშირა იგი საკუთარ ცოდნას და ამის 

საფუძველზე გამოიტანა დასკვნა.“ 

1.  ვთქვათ, მოსწავლეებმა თქვეს: 

ანა:          საქართველოში მობინადრე ჭრელი ჯოჯო არაა შხამიანი. 

ცოტნე:    აფრიკაში მობინადრე ჭრელი ჯოჯო კი შხამიანია. 

ლუკა:      ხის ბაყაყი მწერს გრძელი ენის გამოსროლით იჭერს. 

თამუნა:   აფრიკაში შხამიან ბაყაყებს და მათ მოძმეებს ადამიანებისთვის ზიანი  

უფრო მეტი მოაქვთ, ვიდრე სარგებლობა. 

 ამ ოთხი წინადადებიდან თვითეულს შეუსაბამეთ სამი შეფასებიდან ერთ-ერთი: 
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I. მოსწავლემ მოცემული ტექსტიდან გამოიტანა მართებული დასკვნა. 

II. მოსწავლემ სადღაც სხვაგან მოიძია ინფორმაცია. 

III. მოსწავლემ თავისი ვარაუდი გამოთქვა. 

პასუხი: ანა და ლუკა - I;   თამუნა - III;    ცოტნე -  II ან III . 

2.  გავიხსენოთ ყველა ის შეკითხვა, რომლებიც ჩვენ უკვე შეგვხვდა ტექსტის გააზრების მიზნით: 

1) როგორ იჭერს და სანსლავს მწერებს გომბეშო? ხვლიკი? 

2) გაარკვიეთ, შემდეგთაგან რომელი წინადადებაა მცდარი:      

ა) ბაყაყის ზრდა არ ჰგავს სხვა ცხოველთა ზრდას იმით, რომ ერთ ხანს კი არ იზრდება, არამედ 

პატარავდება. 

ბ) გომბეშო გაცილებით უფრო დღეგრძელია (მეტ ხანს ცოცხლობს), ვიდრე ბაყაყი. 

გ) ხის ბაყაყს ისეთი ხასხასა ფერი აქვს, რომ მას ხელს უშლის მტაცებლებისგან დამალვაში.  

დ) ბაყაყი ზრდის დროს არა მარტო იზრდება, მას აგრეთვე ძალიან ეცვლება ტანის ფორმა (ისევე 

როგორც პეპელას    ჯერ მატლის ფორმა აქვს, ხოლო ბოლოს პეპლად გარდაიქმნება). 

3) რა სიგრძისაა საშუალო გომბეშო?    ა) 12 სმ;     ბ) 15 სმ;      გ) 7 სმ 5 მმ;      დ) 6 სმ 5 მმ;      ე) 6 სმ. 

4) ცხოველთა შემდეგი ჩამონათვალიდან ამოწერეთ ქვეწარმავალთა სახელწოდებები:      

ბაყაყი, გომბეშო, 

 ხვლიკი, ჯოჯო, ზღარბი, კუ, თხუნელა, ნიანგი, ზვიგენი, გველი, კიბოჩხალა, ლოკოკინა. 

5) ტექსტში მოძებნეთ ოთხი აბზაცი, რომლებიც ყველაზე ნაკლებად ეხება ბაყაყის ზრდასა და სიცოცხლეს 

(მათში სულ სხვა რამეზეა საუბარი, სხვა ინფორმაციაა). მერამდენეა ეს აბზაცები? 

6)  ჩამოთვალეთ, რა უცნაურობები ახასიათებს ბაყაყის გაჩენასა და ზრდას. 

7) რატომ ხდება, რომ უამრავი ქვირითის დაყრის მიუხედავად, ტბაში ბაყაყების რაოდენობა მაინც არ 

იმატებს დაუსრულებლად? 

8) გაიხსენეთ ისეთი ცხოველი, რომელიც ჰგავს ბაყაყს არა გარეგნობით, არამედ:   

I. ისეთივე სარგებლობა მოაქვს ადამიანისთვის, როგორიც ბაყაყს; 

II. ზრდის დროს არა მარტო იზრდება, არამედ ძალიან ეცვლება ტანის ფორმა. 

9) მერამდენე თვეში პატარავდება თავკომბალა? რატომ პატარავდება თავკომბალა  რა ემართება მას ამ 

დროს? 

10)  რატომ ეწოდება ახალგამოჩეკილ ბაყაყს „თავკომბალა“?    
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11)  ბაყაყი შეადარეთ გომბეშოს. რით ჰგვანან ერთმანეთს? რით განსხვავდებიან? 

12)  რით ჰგავს ბაყაყის ზრდა-განვითარება პეპელას ზრდა-განვითარებას? 

- ამ 12 შეკითხვის ნომრები დააჯგუფეთ 4 ჯგუფად: 

I. შეკითხვები, რომელთა პასუხი პირდაპირ იყო ტექსტში მოცემული; საჭირო იყო ტექსტის 

მხოლოდ წაკითხვა დაკვირვებით; 

II. შეკითხვები, რომელთა პასუხი ტექსტში პირდაპირ არ წერია და პასუხის გასაცემად საჭიროა 

ტექსტის გააზრება, მსჯელობა, რამდენიმე ინფორმაციის ერთმანეთთან დაკავშირება; 

III. შეკითხვები, რომელთა პასუხის გასარკვევად ტექსტში მოცემული ინფორმაცია კი 

გამოვიყენეთ, მაგრამ ძველი ცოდნაც იყო აუცილებელი  მარტო ტექსტი არ გვეყოფოდა. 

IV.  შეკითხვები, რომელთა პასუხის გასარკვევად ტექსტი სულ არ გვჭირდება. 

I.  1, 9.      II.  2, 3, 5, 6, 7, 10, 11.        III.  8, 12.       IV.  4. 

 

14. კიდევ ერთი დამატებითი დავალება მათემატიკის მომდევნო გაკვეთილებზე - სვეტოვანი დიაგრამა. 

1. მოცემულია პატარა ჯიშის ხვლიკის ზრდის დიაგრამა (სვეტოვანი დიაგრამა). ყოველი ვიწრო 

მართკუთხედი გვიჩვენებს, თუ დაახლოებით რა სიგრძისაა შესაბამისი ასაკის ხვლიკი: 
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 36                    თვეები 
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1. დიაგრამაზე რატომაა მონიშნული მაინცადამაინც რიცხვები 24 და 36? 

2. რა სიგრძისა იჩეკება პატარა ჯიშის ხვლიკი? რა სიგრძისაა 4 თვის ხვლიკი? 1 წლისა და 3 თვისა?    

 2 წლისა და 6 თვისა? 2 წლისა და 10 თვისა? 40 თვისა? 

3. რომელ ასაკში აღწევს ხვლიკი 10 სმ სიგრძეს? რომელ ასაკში ხდება დაახლოებით სამჯერ გრძელი, 

ვიდრე გამოჩეკვისასაა? ათჯერ გრძელი? ოცჯერ გრძელი? 

4. რამდენით გრძელია 3-წლიანი ხვლიკი, ვიდრე 2-წლიანი?    

 დაახლოებით რამდენჯერ გრძელია 2-წლიანი ხვლიკი, ვიდრე 5-თვიანი? 

5. გაარკვიეთ, როდის უფრო სწრაფად იზრდება ხვლიკი: 1 წლამდე, 1-დან 2 წლამდე თუ 2-დან 3 წლამდე. 

 ყველაზე ნელა როდის იზრდება? 

6. მოიფიქრეთ შეკითხვა ხვლიკის ზრდის შესახებ, რომელშიც იქნება სიტყვები „ნახევარი წლის შემდეგ“.   

 უპასუხეთ ამ შეკითხვას. 

7. ხვლიკის ზრდის დიაგრამის მსგავსად დახაზეთ ტბის ბაყაყის ზრდის დიაგრამა.  

 გამოიყენეთ მონაცემები ტექსტიდან „ბაყაყი და მისი მოძმეები“.   

 რომელი მონაცემებიც ტექსტში არაა მოცემული, თქვენი ვარაუდით შეავსეთ. 

8. ბაყაყის ზრდის დიაგრამისთვის დასვით დაახლოებით ისეთივე შეკითხვები, როგორებიცაა ხვლიკის 

ზრდის შესახებ. უპასუხეთ თვითეულ ამ შეკითხვას.    
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დანართი # 2. 

სასწავლო პროფილები და მოსწავლის წამყვანი უნარიანობა,  

რომელიც არსებითია დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას; 

მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის 

 

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 

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 
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ფორმა) აირჩიოს, რომლისკენაც ყველაზე მეტად გაუწევს გული. თუმცა არც სხვა მხრივ მის 

განვითარებაზე ზრუნვა არ უნდა შევწყვიტოთ.   

რასაკვირველია, სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მზაობის დონის მიხედვით დიფერენცირება. დიფერენცირებული 

სწავლების წარმართვის შემთხვევაში მოსწავლეთა დაჯგუფება ძირითადად ჰომოგენურია ანუ 

ერთგვაროვანია (ჯგუფში მსგავსი ტიპისა ან მსგავსი მზაობის მოსწავლეები არიან). ასეა უკეთესი 

კონკრეტული მათემატიკური საკითხის სწავლებისთვის, ხოლო ჰეტეროგენური დაჯგუფება უფრო 

სოციალურ უნარ-ჩვევათა განვითარებას ემსახურება. ნებისმიერ შემთხვევაში დაჯგუფება მოქნილი უნდა 

იყოს - მოსწავლეები მუდმივად ერთი პრინციპის შესაბამისად არ უნდა ჯგუფდებოდნენ ერთიდაიგივე 

ჯგუფებში, ანუ ხშირად უნდა მოხდეს გადაჯგუფებანი, ისე რომ მოსწავლეს სხვადასხვა თანატოლებთან 

მოუწიოს თანამშრომლობა ჰომოგენურ თუ არაჰომოგენურ ჯგუფებში. 

 

 

 


