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I. აქტივობის მიზანი 

ცხოველის მახასიათებლების, თვისებებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით კატის სახლის 

კონსტრუირება. საინფორმაციო ტექსტების წაკითხვა და ანალიზი.  

 

II. აქტივობის მოკლე აღწერა  

აქტივობა დაგეგმილია ოთხ ნაწილად. მოსწავლეები გაეცნობიან პრეზენტაციას და მიიღებენ 

ინფორმაციას კატის მახასიათებლების, თვისებებისა და ქცევების შესახებ. ისინი ასევე წაიკითხავენ 

საინფორმაციო ტექსტებს კატის შესახებ და გამოყოფენ მთავარ საკითხს, ქვესაკითხებსა და მათ 

შესაბამის დეტალებს, ასევე მთავარ და მეორეხარისხოვან ინფორმაციას.   გაანალიზებული 

ინფორმაციის საფუძველზე მოსწავლეები შექმნიან და შეაფასებენ კატის საცხოვრისს.  

შეხვედრა 1: ძირითადი ფაქტები კატის შესახებ.  

შეხვედრა 2: კატების ქცევა – საინფორმაციო ტექსტის ანალიზი.  

შეხვედრა 3:  საინფორმაციო ტექსტების ანალიზი;  კატის სახლის ესკიზის შექმნა. 

შეხვედრა 4: კატის სახლის კონსტრუირება და რეფლექსია.  
 

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი ჯგუფურ სამუშაო ფურცლებზე, შექმნიან ცხოველის საცხოვრისის ესკიზს. ამ 

პროცესს აერთიანებს საინფორმაციო ტექსტის კითხვაში გაწაფულობა, რაც ჩაღრმავებული კითხვის 

მეთოდის გამოყენებით მოხდება.   

 

III. აქტივობის მოსალოდნელი შედეგები  

მოსწავლეები შეძლებენ:  

 

 გაიაზრონ, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ცოცხალ ორგანიზმებს ჰქონდეთ თავიანთ 

მახასიათებლებსა და საჭიროებებზე   მორგებული თავშესაფარი.  

 გაიგონ საინფორმაციო ტექსტი; განასხვაონ მთავარი საკითხი, ქვესაკითხი და ქვესაკითხის 

შესაბამისი დეტალები, ასევე მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია.  

 გამოიყენონ მიღებული ცოდნა საკუთარი  პროდუქტის ესკიზისა და მოდელის შექმნისთვის. 

 

IV. რეკომენდებული დრო 

ოთხი 45-წუთიანი გაკვეთილი 

 

 

 

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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V. საკვანძო სიტყვები 

დიზაინი: პროცესი ან საბოლოო პროდუქტი, რომელიც რაიმე გეგმის მიხედვით იქმნება, მოითხოვს 

სხვადასხვა ასპექტის გათვალისწინებას, კვლევას, ფიქრს, დამუშავებასა და მოდელირებას. 

 

ესკიზი: სურათის, ქანდაკების, დეკორაციის, რომელიმე ნაწილის წინასწარი ჩანახატი. 

 

კონსტრუირება: რაიმე კონსტრუქციის შექმნა, აწყობა, აშენება. 

 

 

VI. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

შენიშვნა: საჭირო რესურსები დამოკიდებულია მოსწავლეების მიერ შექმნილ ესკიზზე. 

ქვემოთ წარმოდგენილია საჭირო რესურსების ნიმუშები.  
 

მასალები: მუყაოს ყუთი, ფერადი ქაღალდები, ხის ელემენტები, პლასტმასის ნივთები, ჯამები, ლენტი, 

სკოჩი, რბილი ბალიში, ბამბა, ბუმბული, რბილი სათამაშოები და ა.შ.    
 

ინსტრუმენტები: მაკრატელი, დანა, ლურსმანი, ჩაქუჩი, წებო და ა.შ.  

 

VII. რესურსები მასწავლებლებისთვის 

 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო  

 მოსწავლის სამუშაო ფურცლები  

 Power Point პრეზენტაცია  
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1. გაკვეთილის შესავალი (10 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და მიმოიხილავს მთლიან აქტივობას.  

 ჩვენ ვიწყებთ ახალ თემას, რომელსაც ჰქვია „კატის სახლის კონსტრუირება“.  ერთმანეთს 
შევხვდებით ოთხჯერ.  

 თქვენ გაიგებთ, რა თვისებები, ჩვევები და მახასიათებლები აქვთ კატებს.  
 ამ შეხვედრების შედეგად თქვენ შეეცდებით კატების მახასიათებლების გათვალისწინებით 

დაამზადოთ კატის ისეთი საცხოვრისი, რომელშიც იგი  კომფორტულად და უსაფრთხოდ 
იგრძნობს თავს.   

 

მასწავლებელი ბავშვებს  ყოფს ჯგუფებად და უხსნის, რომ ამ ჯგუფებში ისინი იმუშავებენ  მთელი 

აქტივობის განმავლობაში.  მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს აირჩიონ ერთი წევრი, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება, რომ  შესრულებული სამუშაო ჩაინიშნოს სამუშაო ფურცლებზე;  სხვებმა კი 

თვალყური უნდა ადევნონ, რომ სამუშაო ფურცელი ზუსტად იქნეს შევსებული. ასევე მასწავლებელი 

სთხოვს მათ, რომ ყოველი ახალი დავალებისას ახალმა წევრმა წარმოადგინოს გუნდის ნამუშევარი.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ეკითხება საკვანძო სიტყვების მნიშვნელობას: (1) დიზანი; (2) ესკიზი; (3) 

კონსტრუირება. იგი ისმენს მოსწავლეების მოსაზრებებს და საჭიროებისამებრ თვითონ აზუსტებს მათ 

მნიშვნელობას.  

 

2. რა ვიცით კატების შესახებ? – მუშაობა ჯგუფებში და მასწავლებლის პრეზენტაცია  (15 წთ) 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს #1 სამუშაო ფურცელს და აძლევს ჯგუფებში მუშაობის 

ინსტრუქციას:  

 გთხოვთ იმუშაოთ ჯგუფებში. წაიკითხეთ ცხრილში მოცემული შეკითხვები კატების შესახებ, 

იმსჯელეთ ჯგუფებში და დაწერეთ თქვენი ვარაუდი. მოგვიანებით შესაძლებლობა გექნებათ 

გადაამოწმოთ თქვენი ვარაუდების სიზუსტე.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში და თითოეული შეკითხვის გასწვრივ წერენ თავიანთ ვარაუდებს.  

 

3. რა ვიცით კატების შესახებ? - მასწავლებლის პრეზენტაცი (20 წთ)  

ჯგუფური სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის შემდეგი 

ეპიზოდის მსვლელობას: 

 თქვენ გამოთქვით ვარაუდები კატების შესახებ. ახლა მე წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას კატების 

შესახებ. გთხოვთ ყურადღებით მოისმინოთ ეს ინფორმაცია, ჯგუფის ერთ-ერთმა წევრმა 

ჩაინიშნოს #1 სამუშაო ფურცელზე და შემდეგ კი ჯგუფში შეამოწმეთ, რამდენად სწორია თქვენ 

მიერ გამოთქმული ვარაუდები.  

I შეხვედრა (45 წთ) 

ძირითადი ფაქტები კატების შესახებ 
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მასწავლებელი აკეთებს პრეზენტაციას. თითოეული ქვესაკითხის შემდეგ ჩერდება და მოსწავლეებს 

ეკითხება:  

 იყო თუ არა აღნიშნულ ეპიზოდში წარმოდგენილი თქვენთვის საგულისხმო ინფორმაცია? 

შეესაბამება თუ არა ეს ინფორმაცია თქვენ მიერ გამოთქმულ ვარაუდებს? თქვენ რა პასუხი 

გქონდათ გაცემული? რატომ ფიქრობდით ასე?  

მასწავლებლის მიერ გაკეთებული პრეზენტაცია მოიცავს შემდეგ ქვესაკითხებსა და ინფორმაციას:  

 ზოგადი ინფორმაცია კატის შესახებ. შინაური ცხოველი კატა ძუძუმწოვართა ოჯახს 

მიეკუთვნება. იგი მტაცებელი ცხოველია. ძველ ეგვიპტეში კატას წმინდა ცხოველად 

მიიჩნევდნენ. კატები სოციალურ ცხოველებს მიეკუთვნებიან. ამის საფუძველს წარმოადგენს 

დასახლებულ ადგილებში საკვების სიუხვე, მღრღნელების არსებობა, ამიტომაც ისინი 

ერთიანდებოდნენ ჯგუფებად და ბინადრობდნენ ამა თუ იმ დასახლებულ ადგილებში, მათ 

შორის პორტებთან. ადამიანი აჭმევდა და უვლიდა მათ. ადამიანმა მალე მოიშინაურა კატა. 

შინაური კატა წყნარი და თვინიერია. იგი ადვილად ეჩვევა ადამიანს. შინაური კატების რიცხვი 

დაახლოებით 600 მილიონს აღწევს, გამოყვანილია 200 ჯიში, მათ შორისაა გრძელბალნიანი 

სპარსული კატა და  სავსებით უბალნო სფინქსი (იხ. სლაიდები 2-4).  

 

 კატის ფიზიკური მახასიათებლები. კატას აქვს მოქნილი და დამყოლი სხეული. კატების 

უმეტესობის კუდი სხეულის 1/3–1/2-ია. კატის სიგრძე კუდის გარეშე საშუალოდ 46-51 სმ-ია. 

ზრდასრულ კატას 30 კბილი აქვს. ეს კბილები ძალიან ბასრია და მათი საშუალებით კატა 

ადვილად უმკლავდება ხორცის ნაჭრებს. მას აქვს 250 ძვალი. ძვლების 10% მის კუდშია. კატა 

ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც შეუძლია სიარულის დროს კუდი აღმართოს ვერტიკალურ 

მდგომარეობაში. კატას შეუძლია დაახლოებით 50 კმ-ის გავლა 1 საათში. მას ძალიან უყვარს 

ხტომა. დიდ ნახტომის გაკეთებისას ჩართულია მისი 500 კუნთი. კატა თავის სიგრძეზე 7-ჯერ 

უფრო მაღლა ხტება. მისი გულისცემა ორჯერ უფრო სწრაფია, ვიდრე  ადამიანისა (იხ. სლაიდები 

5-6).   

 

 კატა და ტემპერატურა. კატის სხეულის ტემპერატურა 38-39 °C -ია. იგი თბილისისხლიანი 

ცხოველია. კატა შედარებით ადვილად იტანს სიცხეს, თუმცა არ უყვარს სიცივე. 15 გრადუსზე 

ნაკლებ ტემპერატურაზე სცივა და ეძებს სათბუნებელს.  ხშირად კატა ძილის დროს წრის ფორმას 

იღებს და ამით ცდილობს სითბოს შენარჩუნებას (იხ. სლაიდი 7).    

 

 კატის მგრძნობელობის ორგანოები. კატებს ცხოველებს შორის საუკეთესო მხედველობა, ყნოსვა 

და სმენა აქვთ. კატებს ძაღლებზე კარგად აქვთ განვითარებული მხედველობა. განსაკუთრებით 

უნდა აღინიშნოს თვალები – დიდი, მრგვალი, ძალზე მეტყველი. უკეთ დანახვის მიზნით კატა 

ყოველთვის თავს ატრიალებს საინტერესო ობიექტისაკენ და გარკვეული პერიოდი აჩერდება მას. 

კატას  შეუძლია ლურჯი და მწვანე ფერების აღქმა. კატებს განსაკუთრებულად კარგი 

მხედველობა აქვთ ღამით. ამიტომაც, უმეტესად ღამით ცდილობენ საკვების მოპოვებას. კატას 

სიბნელეში ორიენტირებაში ულვაშები ეხმარება.  

კატების შინ დაბრუნების ინსტინქტი, რითაც ის გამორჩეულია დანარჩენი ცხოველებისგან, 

უკავშირდება მისი მგრძნობელობის ორგანოებს. შინ დაბრუნების ინსტინქტი გულისხმობს 

ცხოველის მიერ მისი სახლის მიმართულების ამოცნობის უნარს. კატების ეს უნარი  არაერთმა 
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ცდამ დაადასტურა. მაგალითად,  ამერიკელმა მეცნიერებმა სახლებიდან დამაბნეველი გზით 

წაიყვანეს და ლაბირინთში ჩასხეს კატები. უმეტეს შემთხვევაში კატებმა სწორედ ის 

გასასვლელები აარჩიეს, რომლებიც ყველაზე ახლოს იყო მათი სახლის მიმართულებასთან. ამ 

თვალსაზრისით განსაკუთრებით იყოჩაღეს შედარებით ასაკიანმა კატებმა.  

კატების შინ დაბრუნების ინსტინქტი განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით: ყნოსვა, შეხება, 

სმენა და ნავიგაცია. 

– ყნოსვა:  ადამიანის ცხვირში განთავსებულია 5 მლნ ყნოსვის რეცეპტორი. კატას კი 19 მლნ 

რეცეპტორი აქვს. ეს მას ეხმარება ყნოსვით მშობლიური გარემოს მიგნებაში.   

– სმენა:  კატებს გაცილებით ძლიერი სმენა აქვთ, ვიდრე ადამიანებს. გარემომცველი ხმების 

გაგებით შეუძლიათ მშობლიური გარემოს ლოკაციის იდენტიფიცირება. 

– შეხება:  კატის თითოეული ულვაში და ბეწვი იღებს გარემოდან გარკვეულ ინფორმაციას და 

ანალიზისთვის აგზავნის ტვინში.  

– ნავიგაცია:  ჩიტების მსგავსად კატები კარგად გრძნობენ დედამიწის მაგნიტურ ველს, რაც მათ 

ეხმარება მიმართულების, სიმაღლისა და მდებარეობის აღქმაში (იხ. სლაიდები 8-10).  

 

 კატის ასაკი. მაქსიმალური ასაკი, რომელსაც შეიძლება მიაღწიოს ჯანსაღმა კატამ, 25-30 წელია, 

მაგრამ რეალურ ცხოვრებაში კატების სიცოცხლის ხანგრძლივობა მერყეობს 10-დან 15 წლამდე. 

მამალი კატების სიცოცხლის ხანგრძლივობა შედარებით ნაკლებია. 6 თვის კატა ბიოლოგიურად 

შეესაბამება 10 წლის ადამიანს, ხოლო 16 წლის კატა – 80 წლის ადამიანს (იხ. სლაიდი 11).  

 

 კატების გამრავლება და კნუტები. 15 თვის კატას შეუძლია კნუტების გაჩენა. კატა აჩენს 5-6 

კნუტს. კნუტების ზომა დაახლოებით 10-12 სმ -ია. მათ დაბადებისას არ აქვთ განვითარებული 

სმენა და მხედველობა. თვალი ეხილებათ მხოლოდ დაბადებიდან მეხუთე-მეათე დღეზე, ესმით 

მეცხრე-მეთერთმეტე დღეს. 8-10 კვირის განმავლობაში  ისინი იკვებებიან დედის რძით, 

შემდეგში შეუძლიათ ხორცის ჭამა. 45-ე დღიდან კნუტები უკვე იწყებენ გააზრებულ, საგნობრივ 

თამაშებს. ისინი აკვირდებიან გარემოს, ბევრს მოძრაობენ, მაგრამ მაინც ფრთხილობენ. დედა 

კატა კნუტებს ასწავლის სხვადასხვა მოძრაობას, მათ შორის მსხვერპლის დაჭერას (იხ. სლაიდი 

12). 

 

 კატა - მკურნალი ცხოველი: კატა გამოირჩევა სამკურნალო თვისებებით. თუ ამ ცხოველმა 

ადამიანის ნდობა მოიპოვა, მისი პირადი „მკურნალი“ ხდება. ის მოიკალათებს პატრონის 

მტკივნეულ ადგილზე, კრუტუნებს, ათბობს თავისი სხეულით და ტკივილი ნელ-ნელა ქრება 

(იხ. სლაიდი 13).  

 

 კატების საყვარელი სათამაშოები. მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების მოსაზრებებს კატების 

საყვარელი სათამაშოების შესახებ. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს განმარტონ, რატომ 

შეიძლება კატებს უყვარდეთ მათ მიერ დასახელებული სათამაშო: რომელი სათამაშოებით 

უყვართ კატებს თამაში? რატომ? შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს ინფორმაციას 

კატების საყვარელი სათამაშოების შესახებ:  
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- ყუთები: კატებს ძალიან უყვართ ყუთებით თამაში. თამაშისას მოსწონთ ყუთში ჩამალვა. 

ხშირად ყუთში არსებულ ნივთებს იატაკზე ყრიან და ხტებიან მასში, რადგან იქ დაცულად 

გრძნობენ თავს.  

- ლაზერული მაჩვენებელი: კატები ლაზერის მაჩვენებლით ძალიან ერთობიან. ისინი 

ცდილობენ წერტილის დაჭერას, დარბიან იატაკზე, ცდილობენ კედელზე ახტომას და ა.შ. 

გაფრთხილება: არ შეიძლება ლაზერის კატის თვალებში მინათება.  

- სათამაშო თაგვი: სათამაშო თაგვით თამაშიც კატის ნადირობის ინსტინქტს უკავშირდება. 

ფერადი თაგუნიები ზოგიერთი კატისთვის მეტად მიმზიდველია.  

- ბაწარი ან ძაფი: კატებს მოსწონთ ბაწრის დაჭერა, მასზე დაკიდება, ძაფის გორგოლაჭის 

გაგორება, გაშლა და ა.შ.  

- პინგ-პონგის ბურთი: პინგ-პონგის ბურთი არის ძალიან მსუბუქი და კატებს ადვილად 

შეუძლიათ მისი გაგორება, გადაგდება, დაჭერა (იხ. სლაიდები 14-17).  

 

 კატა – სისუფთავის მოყვარული ცხოველი: თავისი „მღვიძარე დღის“ ნახევარზე მეტს იგი 

საკუთარი თავის გასუფთავებაში ატარებს. გასასუფთავებლად, როგორც წესი, ის იყენებს 

ნერწყვით დასველებულ ენას და თათებს. ენის საშუალებით კატა იშორებს საკვების სუნს და 

ძველ ბეწვს; აკონტროლებს სხეულის ტემპერატურას; ხელს უწყობს სისხლის მიმოქცევის 

გაუმჯობესებას (იხ. სლაიდი 18).  

 

 კატა და კვება: კატა ცოტ-ცოტას ჭამს და ხშირად. მისი საკვები არ უნდა იყოს მლაშე და 

ზედმეტად ცხიმიანი. ისინი ვერ აღიქვამენ ტკბილს. რეკომენდებულია კატის კვება სპეციალური 

საკვებით, რომელიც შეიცავს კატის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ  ნივთიერებებს. თუმცა 

ხანდახან შესაძლებელია მისი გამასპინძლება ჩვენი საკვებით: ხორცით, შვრიით, თევზით, 

ყველით, კვერცხით, ბოსტნეულით, რძით. კატისთვის უმი ხორცის, თევზის და კვერცხის ჭამა 

საშიშია. შეიძლება მოიწამლოს.   

 

კატების საკვები აუცილებლად უნდა მოვათავსოთ მათ საკვებ ჯამში, რომელიც ყოველთვის 

სუფთა უნდა იყოს. კატებს ცალკე უნდა ჰქონდეთ წყლის ჯამი. სასურველია ეს ჯამები მყუდრო 

და განცალკავებულ ადგილზე იყოს. კატები მარტო კვების მოყვარული ცხოველები არიან (იხ. 

სლაიდი 19). 

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს:  

 რა იცოდით კატების შესახებ? რა არ იცოდით და რა გაიგეთ პირველად? ყველაზე მეტად რომელი 

ინფორმაცია / ფაქტი იყო თქვენთვის საინტერესო?  

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების მოსაზრებებს. ბავშვებს სთხოვს შეინახონ მათ მიერ ჯგუფებში 

შევსებული #1 სამუშაო ფურცელი.  
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1. კატების ქცევა – ტექსტის წაკითხვა და გააზრება (25 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ეკითხება კატებისთვის დამახასიათებელი ქცევების შესახებ:  

 გყავთ სახლში კატა? თქვენი დაკვირვებით, რა ქცევებით ხასიათდებიან კატები? რატომ იქცევიან 

ასე? რა განაპირობებს მათ კონკრეტულ ქცევასა თუ ჩვევას?  

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს #2 და #3 სამუშაო ფურცლებს. #2  სამუშაო ფურცელზე 

წარმოდგენილია საინფორმაციო ტექსტი კატების ქცევის შესახებ. #3 სამუშაო ფურცელზე კი 

მოცემულია საკითხის რუკა ანუ გრაფიკული სქემა მთავარი საკითხისა და ქვესაკითხების შესახებ. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს მუშაობის ინსტრუქციებს:  

 თქვენ უნდა წაიკითხოთ 

ტექსტი და გამოყოთ ტექსტის 

მთავარი საკითხი, რამდენიმე 

ქვესაკითხი და თითოეული 

ქვესაკითხის შესაბამისი 

დეტალები.  

 გთხოვთ ინდივიდუალურად 

წაიკითხოთ საინფორმაციო 

ტექსტი კატების ქცევის 

შესახებ. შემდეგ იმსჯელეთ 

ჯგუფებში და ერთობლივად 

გამოყავით ტექსტის მთავარი 

საკითხი, ქვესაკითხები და 

თითოეული ქვესაკითხის შესაბამისი დეტალები.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში და ავსებენ საკითხის რუკას.  

 

2. კატების ქცევა – საკითხის რუკის შედგენა (20 წთ)  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს 

მოამზადონ თავიანთი ნამუშევრები და 

მათი სამუშაო ფურცლების გამოყენებით 

ერთობლივად შეავსონ საკითხის რუკა. 

მასწავლებელი ჯგუფებს რიგრიგობით 

ეკითხება ქვესაკითხს და შესაბამის 

დეტალებს. სხვა ჯგუფის მოსწავლეებს 

საშუალებას აძლევს განავრცონ 

თანაკლასელების მიერ წარმოდგენილი 

II შეხვედრა (45 წთ) 

კატების ქცევა – საინფორმაციო ტექსტის ანალიზი  

ნიმუში მასწავლებლისთვის.  

მთავარი საკითხი: კატების ქცევა 

ქვესაკითხი 1: ძილი  

       ქვესაკითხის შესაბამისი დეტალები:  

 ძილის ხანგრძლივობა: დღე-ღამეში 16 სთ.  

 ძილი – ზრდისა და დიდი რაოდენობით 

დახარჯული ენერგიების აღდგენის საუკეთესო 

საშუალება. 

 ძილის ადგილი: იატაკი, ფანჯრის რაფა, 

სავარძელი, რბილი და თბილი ადგილები.  

 

 მთავარი საკითხი ----------------------------------------------- 

ქვესაკითხი 1 

 

დეტალები 

---------------------

---------------------

---------------------

--------------------- 

დეტალები 

--------------------

--------------------

--------------------

-------------------- 

დეტალები 

----------------------

----------------------

----------------------

--------------------- 

დეტალები 

---------------------

---------------------

---------------------

-------------------- 

ქვესაკითხი 2 

 

ქვესაკითხი 3 

 

ქვესაკითხი 4 
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დეტალები კატის შესახებ. საჭიროებისამებრ, მოსწავლეებს შესწორებები შეაქვთ თავიანთ სამუშაო 

ფურცელზე გაკეთებულ ჩანიშვნებში.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს აირჩიონ კატის ქცევის ერთ-ერთი ქვესაკითხი, რომელიც მათ 

ყველაზე მეტად აინტერესებთ და აღნიშნულ საკითხზე მომდევნო გაკვეთილისთვის 

ინდივიდუალურად მოიძიონ დამატებითი ინფორმაცია. 

მასწავლებელი ინახავს ჯგუფების მიერ შევსებულ #1, 2 და 3 სამუშაო ფურცლებს და ემშვიდობება 

მოსწავლეებს მომდევნო შეხვედრამდე.  

 

 

 

  



 
 

სირთულის დონე: დაბალი                                                                  აქტივობა: კატის სახლის კონსტრუირება      10 

 

 

 

 

1. საინფორმაციო ტექსტების ანალიზი: მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაცია (20 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს ჯგუფებში მუშაობას. იგი მოსწავლეებს ურიგებს 

საინფორმაციო ტექსტებს კატის შესახებ (#2 და # 4 სამუშაო ფურცლები), რომელთა შინაარსი მათთვის 

უკვე ცნობილია და აძლევს ინსტრუქციას: 

 თქვენ დაგირიგეთ ორი ტექსტი კატების შესახებ. ორივე ტექსტის შინაარსი თქვენთვის 

ცნობილია. თუმცა ახლა ტექსტებს წაიკითხავთ სხვა მიზნით. როგორც გახსოვთ, თქვენი 

ამოცანაა შექმნათ კატის საცხოვრისი, რომელიც შეესაბამება კატის თვისებებს, ჩვევებსა და 

მახასიათებლებს. ტექსტებში წარმოდგენილი ზოგიერთი ინფორმაცია მნიშვნელოვანია კატის 

სახლის დიზაინისთვის, ზოგიერთი კი – არა. ამიტომ ამ შემთხვევაში, მთავარია ის ინფორმაცია, 

რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ კატის საცხოვრისის დიზაინის შექმნაში. მეორეხარისხოვანი კი 

არის ინფორმაცია, რომელიც კატის სახლის დიზაინისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია. 

მაგალითად,  კატის ზომა და სიგრძე ძირითადი ინფორმაციაა, რადგან ამ ზომების 

გათალისწინებით უნდა შექმნათ მისი საცხოვრისი. თუმცა ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ანუ 

მეორეხარისხოვანია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორი მხედველობა აქვს კატას.  

მასწავლებელი ასევე მოსწავლეებს ურიგებს #5 სამუშაო ფურცელს და უხსნის მისი შევსების 

ინსტრუქციებს:  

 პირველ სვეტში თქვენ ჩაწერთ მთავარ ინფორმაციას, მეორე სვეტში კი – მეორეხარისხოვან 

ინფორმაციას.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. მასწავლებელი ეხმარება საჭიროებისამებრ.  

2. კატის სახლის ესკიზის შექმნა (20 წთ)  

საინფორმაციო ტექსტების წაკითხვისა და მთავარი და მეორეხარისხოვანი ინფორმაციის გამიჯვნის  

შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა შექმნან კატის საცხოვრისის დიზაინი. მასწავლებელი მოსწავლეებს 

ურიგებს #6 სამუშაო ფურცელს და აძლევს მომდევნო ჯგუფური სამუშაოს ინსტრუქციას:  

 გთხოვთ გადახედოთ #5 სამუშაო ფურცელზე ჩამოწერილ მთავარ ინფორმაციას კატების 

შესახებ. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იმსჯელეთ ჯგუფებში შემდეგ საკითხებზე: კატის 

მახასიათებლები, თვისებები და ჩვევები, რომლებიც მნიშვნელოვანია მისი საცხოვრისის 

დიზაინისთვის.  

 #6 სამუშაო ფურცელზე ჩამოწერეთ კატის საცხოვრისის შექმნისთვის მნიშვნელოვანი კატის 

მახასიათებლები. მეორე სვეტში კი განსაზღვრეთ მათი შესაბამისი მახასიათებლები კატის 

საცხოვრისისთვის.  

მოსწავლეები აჯამებენ თავიანთ ჩანიშვნებს კატების თვისებების, მახასიათებლებისა და ჩვევების 

შესახებ. ისინი ერთობლივად განსაზღვრავენ იმ მახასიათებლებსა და თვისებებს, რომლებსაც 

გაითვალისწინებენ კატის სახლის კონსტრუირების დროს. მოსწავლეები ურთიერთშეთანხმებით 

ავსებენ #6 სამუშაო ფურცლის ცხრილის პირველ სვეტს (მინიშნება მასწავლებლისთვის: კატის ზომა, 

III შეხვედრა (45 წთ) 

საინფორმაციო ტექსტების ანალიზი;  კატის სახლის ესკიზის შექმნა  
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წონა, ხახუნი, ხტომა, სისუფთავე, რბილად მოკალათება მყუდრო ადგილზე, პინგ-პონგის ბურთით 

თამაში და ა.შ).  

მომდევნო ეტაპზე მოსწავლეები ფიქრობენ საცხოვრისის იმ ელემენტების შესახებ, რომელთა შექმნითაც 

შეძლებენ კატის მახასიათებლებზე, თვისებებსა და ჩვევებზე მორგებული საცხოვრისის შექმნას 

(მინიშნება მასწავლებლისთვის: სახლის ზომები კატის ზომისა და წონის გათვალისწინებით, 

ხახუნისთვის საჭირო დაფა საცხოვრისის მახლობელ კედელზე, ამაღლებული ადგილები ხტომისთვის, 

სუფთა ჯამები საკვებისა და წყლისთვის, რბილი ზედაპირის მქონე ადგილი სახლში, გასართობი კუთხე 

შესაბამისი სათამაშოებით და ა.შ).  მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას ჯგუფებში და 

დამატებითი შეკითხვებისა და მინიშნებების საშუალებით საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ. 

მოსწავლეები ქმნიან კატის სახლის ესკიზს. ისინი თაბახის ფურცელზე აკეთებენ თავიანთი სამუშაოს 

მონახაზს. მასწავლებელი თვალყურს ადევნებს ჯგუფურ მუშაობას და საჭიროებისამებრ ურჩევს 

სხვადასხვა ჯგუფს გაითვალისწინონ რა ზომისა და წონის ცხოველისთვის გააკეთებენ დიზაინს, კატის 

რომელ თვისებას ან მახასიათებელს ითვალისწინებენ საცხოვრისის ამა თუ იმ ელემენტის დაგეგმვისას. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ასევე სთხოვს გაითვალისწინონ შესაძლო შეზღუდვები/ხელისშემშლელი 

ფაქტორები და იმ მასალის რაოდენობა, რომელიც დასჭირდებათ სახლის ასაგებად.  

შექმნილი ესკიზიდან გამომდინარე, მოსწავლეები ადგენენ საჭირო მასალებისა და ინსტრუმენტების 

სიას (სამუშაო ფურცელი #7). შემდეგ თანხმდებიან მომდევნო გაკვეთილზე კონკრეტული მასალისა 

თუ ინსტრუმენტის მოტანის პასუხისმგებელ პირზე.  
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1. მუშაობა ჯგუფებში – კატის სახლის კონსტრუირება  (30 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და ახსენებს შეხვედრის თემას. მოსწავლეებს მოაქვთ პირველ 

შეხვედრაზე შეთანხმებული მასალები. ისინი კიდევ ერთხელ ეცნობიან მათ მიერ შექმნილ ესკიზს და 

ქმნიან კატის სახლს. მასწავლებელი აქტივობის მიმდინარეობისას თვალყურს ადევნებს მოსწავლეების 

სამუშაო პროცესს, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. იგი საჭიროებისამებრ ეხმარება 

მათ რამდენიმე დეტალის გამოჭრასა თუ დამუშავებაში.  

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში, მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეებს 

გაუხანგრძლივოს კატის სახლის შექმნისთვის საჭირო დრო.  

 

2. რეფლექსია და პრეზენტაცია (15 წთ)  

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს სამუშაო ფურცელ #8-ს, 

რომელზედაც წარმოდგენილია პრეზენტაციისა და რეფლექსიის დროს გასათვალისწინებელი 

საკითხები:  

 როგორია თქვენ მიერ შექმნილი სახლის ძირითადი მახასიათებლები (ზომები, გამოყენებული 

მასალები, ძირითადი შემადგენელი ნაწილები და ა.შ.).  

 კატის რომელი თვისებები, მახასიათებლები და ჩვევები გაითვალისწინეთ ამ სახლის აგების 

დროს?  

 რისი გაკეთება გსურდათ ესკიზის მიხედვით და ვერ შეძელით? რა ფაქტორებმა შეგიშალათ 

ხელი?  

 რა დამატებითი ელემენტები და მახასიათებლები გახდიდა თქვენ მიერ აგებულ სახლს მეტად 

უსაფრთხოს და კომფორტულს კატისთვის?  

 ახლა რომ იწყებდეთ სახლზე მუშაობას, რას გააკეთებდით განსხვავებულად? რატომ?  

 როგორ გამოიყენებთ მიღებულ გამოცდილებას მომავალში? 

 

მოსწავლეები ჯგუფებში აჯამებენ მათთვის წარდგენილ საკითხზე ინფორმაციას და ინიშნავენ სამუშაო 

ფურცელზე. ემზადებიან პრეზენტაციისთვის. სასურველია ყველა მოსწავლემ მიიღოს პრეზენტაციაში 

მონაწილეობა და გაინაწილოს სასაუბრო საკითხები.  

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს მოსწავლეების ნამუშევრებს. შეჯამების 

დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს როგორც მოსწავლეების მიერ აგებული სახლების 

გამორჩეულ და არაორდინალურ მახასიათებლებზე, ისე  მოსწავლეების მიერ მიღებული ცოდნისა და 

უნარების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენებაზე.   

 

 

 

IV შეხვედრა (45 წთ) 

კატის სახლის კონსტრუირება და რეფლექსია 


