
 

 

 

 

რემედიაციის პროგრამა მე-3 კლასის 

მათემატიკაში 

 

ტექსტიანი ამოცანების მიმართულება 

 

რესურსების კრებული რემედიატორი 

მასწავლებლისთვის 

 

 

ამ მასალის მომზადება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის კეთილი ნებითა და აშშ 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. მასალის შინაარსზე პასუხისმგებელია 

შემდგენელი და იგი არ წარმოადგენს აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ან აშშ 

მთავრობის აზრს. ეს მასალა მომზადდა აშშ საერთაშორისო განვითარების დაწყებითი განათლების 

პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროსთან ერთად
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დაწყებით კლასებში კითხვისა და მათემატიკის უნარების განვითარება ზოგადი 

განათლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა და სხვა აკადემიურ დისციპლინებში 

წარმატების მიღწევის აუცილებელი პირობაა. ბევრ ქვეყანაში ყოველდღიური სასწავლო 

პროცესის ხარისხის გაუმჯობესებისა და დიფერენცირებული სწავლების გარდა, კითხვასა 

და მათემატიკაში პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის დამატებით მიმართავენ ე.წ. 

სარემედიაციო პრაქტიკას.  

 

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის (G-PriEd) მსვლელობის პროცესში 

გამოიკვეთა, რომ მნიშვნელოვანია იმ მოსწავლეთა დახმარება, რომლებიც სწავლის 

ფუნდამენტურ უნარებში სათანადო პროგრესს ვერ აჩვენებენ. 2017-2018 სასწავლო წლის 

პირველ სემესტრში საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის ფარგლებში 

განხორციელდა კითხვისა და მათემატიკის სარემედიაციო პროგრამის პილოტირება. ამ 

ინტერვენციის მიზანი იყო საქართველოს სკოლებში სარემედიაციო პრაქტიკის დანერგვის 

ხელშეწყობა სწავლის ფუნდამენტური უნარების (წიგნიერება და მათემატიკა) 

განვითარების  კუთხით არსებული სირთულეების აღმოსაფხვრელად. პილოტირების 

შედეგად შეიქმნა რემედიაციის სარეკომენდაციო მოდელი, რომელის განხილვა და 

სკოლებში განხორციელება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობის გზით მოხდა.  

 

პროგრამის სამიზნე ჯგუფია მესამე კლასის ის მოსწავლეები, რომელთაც არასაკმარისად 

აქვთ განვითარებული ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის კომპეტენცია და სიძნელეები აქვთ 

ამ კომპეტენციის განვითარებაში. სარემედიაციო ჯგუფის ყოველი მასწავლებელი 

გაკვეთილებზე იყენებდა პროექტის მიერ მიწოდებულ სასწავლო რესურსებსა და 

ტრენინგზე დაუფლებულ სწავლების რემედიაციულ ტექნიკას, ქმნიდა მოსწავლეთა 

ინდივიდუალურ პორტფოლიოებს, ჰქონდა ყოველკვირეული კომუნიკაცია მშობლებთან 

და მოსწავლის ძირითად საგნობრივ მასწავლებელთან.  სწავლების პარალელურად 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აკვირდებოდა გაკვეთილების მსვლელობისას და 

სპეციალურად შექმნილი სააღრიცხვო ცხრილების გამოყენებით აღრიცხავდა თითოეული 

მოსწავლის წინსვლასა თუ შეფერხებებს ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის უნარის 

განვითარებაში.  

 

რემედიაციის სასწავლო რესურსების პაკეტი მოიცავს პრე- და პოსტტესტებს, 

სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს,  ძირითადი და დამატებითი საგაკვეთილო აქტივობების 

კრებულს შესაბამის ინსტრუქციებთან და მეთოდოლოგიურ აპარატთან ერთად. იგი 

დამუშავებულია საქართველოს დაწყებითი განათლების ექსპერტების ზურაბ ვახანიას, 

ლალი ბერიშვილის და დიანა მჭედლიშვილის მიერ, რისთვისაც მათ მადლობას ვუხდით. 

 

საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის მათემატიკის მიმართულების 

ხელმძღვანელი 

გიორგი ნოზაძე 
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თავი 1.   სადიაგნოსტიკო ტესტირებები და ინტერვიუ 

$1.  მოსწავლეთა წინასწარი შერჩევა რემედიაციის პროგრამისთვის 

 ფოკუსირებული ტესტირების მიზანია, გადამოწმდეს და დაზუსტდეს 

მოსწავლეებში ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის კომპეტენციის დონე: გაირკვეს, მართლა 

არის თუ არა ეს კომპეტენცია ხარვეზიანი; და, თუკი ხარვეზიანიაა, მაშინ რა დონეზეა 

ხარვეზიანი, ანუ რამდენად ან რა მხრივაა განუვითარებელი − მოსწავლეს ერთსვლიანი 

ამოცანების ამოხსნაც უჭირს თუ მხოლოდ კომპლექსური, მრავალსვლიანი ამოცანების 

ამოხსნა ეძნელება;  ამოცანის ტექსტის სიდიდეა მთავარი პრობლემა თუ არითმეტიკულ 

მოქმედებათა გამოყენება.  

 ამ მიზნიდან გამომდინარე, ფოკუსირებულ ტესტში მხოლოდ ტექსტიანი 

ამოცანებია. თანაც, შეცდომები რიცხვებსა და გამოთვლებში უგულებელყოფილი იქნება. 

ასეთი შეცდომები ქულებზე არ ზემოქმედებს (თუმცა მოსწავლეებმა ეს არ უნდა იცოდნენ) 

ანდა ამოცანებში ძალიან ადვილად საანგარიშო რიცხვებია. 

 თუ რემედიაციის პროგრამის წარმართვის სკოლაში მომზადება გავლილი აქვს ორ 

რემედიატორ მასწავლებელს ორი რემედიატორი მასწავლებელი, რომლებიც 

განახორციელებენ სათანადო ინტერვენციებს, მაშინ ფოკუსირებული ტესტირებისა და 

ინტერვიუსთვის თითო სკოლიდან 20-25 მოსწავლე შეირჩევა, სკრინინგული 

დიაგნოსტიკური ტესტირების შედეგების მიხედვით. შერჩევას ერთად ჩაატარებს სკოლის 

ორი რემედიატორი მასწავლებელი, სასურველია, მონაწილე მოსწავლეთა კლასების 

დამრიგებლებთან (ან საგნის მასწავლებლებთან) ერთად. თან გაითვალისწინებენ 

მშობელთა მიერ შევსებულ კითხვარს. მოსწავლეთა შერჩევის კრიტერიუმებია:  

I. მოსწავლის ოჯახი თანახმაა, რომ ხელი შეუწყოს ბავშვის მონაწილეობას 

რემედიაციის პროგრამაში. 

II. მოსწავლეს არ აქვს შეზღუდული გონებრივი და ფსიქიკური სპექტრის 

შესაძლებლობები (მათ შორის, არ არის ჰიპერაქტიური, აუტისტი, ზედმეტად 

აღგზნებადი...), ცხოვრობს დამაკმაყოფილებელ ოჯახურ გარემოში. მოსწავლის 

ფსიქიკურ შესაძლებლობათა შეზღუდვის კიდევ ერთი მძიმე მიზეზია ეკრანზე 

ზღვარგადასული მიჯაჭვულობა (კომპიუტერის, ტელევიზორის, მობილურის, 

პლანშეტის ეკრანზე). ეს იწვევს ენობრივი, ნებელობითი და შემდეგ გონებრივი 

განვითარების შეფერხებას. ეს პრობლემა შედარებით ახალია, ამიტომ ჯერ არაა 
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კარგად შესწავლილი და არაა ცნობილი, ასეთ ბავშვებთან როგორი მეთოდებია 

უკეთესი. საზოგადოდ, შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე მოსწავლეების 

მონაწილეობა რემედიაციის პროგრამაში იმიტომაა გაუმართლებელი, რომ ასეთ 

ბავშვებს სპეციალური მეთოდები სჭირდება, თანაც, სხვადასხვა შესაძლებლობათა 

შეზღუდვის მქონეებს − სულ სხვადასხვა მეთოდები. ჩვენ კი ამისთვის მზად არ 

ვართ. თუმცა, თუკი მოსწავლეს მხოლოდ ფიზიკური უნარები აქვს შეზღუდული 

(თუნდაც, არის ეტლით მოსარგებლე), მისი მონაწილეობა რემედიაციის პროგრამაში 

დასაშვებია და ეს მასწავლებელმა, მშობელმა და ფსიქოლოგმა ერთობლივად უნდა 

გადაწყვიტონ. 

III. მოსწავლეს დამაკმაყოფილებლად აქვს განვითარებული კითხვის ტექნიკა და არ 

მონაწილეობს რემედიაციის პროგრამაში წიგნიერების მიმართულებით 

(დაუშვებელია მოსწავლის მონაწილეობა ერთდროულად ორივე პროგრამაში). 

IV. სკრინინგულ დიაგნოსტიკურ ტესტირებაში მოსწავლეს მიღებული აქვს 

მაქსიმალური შესაძლო ქულების დაახლოებით 50-90 %. 

V. მოსწავლეს 50-90 %-იან სხვა მოსწავლეებთან შედარებით დაბალი შედეგი აქვს 

სკრინინგული ტესტის იმ 5 ამოცანაში, რომლებსაც ყველაზე დიდი ანდა რთული 

ტექსტი აქვს (ესაა ძირითადად საყოფაცხოვრებო შინაარსის ამოცანები; ესე იგი, 

სკრინინგულ ტესტში შერჩეულია 5 ამოცანისგან შედგენილი მცირე სუბტესტი − 

ტექსტიანი ამოცანებისა). 

 მაშასადამე, მშობლებმა წინასწარვე უნდა იცოდნენ რემედიაციის პროგრამის 

შესახებ, შევსებული უნდა ჰქონდეთ სპეციალური კითხვარი და მასწავლებელს 

აღრიცხული უნდა ჰყავდეს ის მშობლები, რომლებსაც არ სურთ რემედიაციის პროგრამაში 

მონაწილეობა, კონკრეტულად კი, ბავშვის დატოვება გაკვეთილების შემდეგ. ამისთვის 

მშობელთა კრებაზე ან ცალკე მასწავლებელი მშობლებს მოკლედ მოუყვება რემედიაციის 

პროგრამის შესახებ: რომ კონკრეტულად მათემატიკის მიმართულებით დაგეგმილი 

პროგრამის მიზანია, დავეხმაროთ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც უჭირთ ტექსტიანი 

ამოცანების ამოხსნა; საამისოდ გამოვიყენებთ თანამედროვე ეფექტიან მეთოდებს; 

შედეგად მოსწავლეს მკვეთრად გაუძლიერდება როგორც მათემატიკის, ისე წიგნიერების, 

ტექსტზე მუშაობის უნარ-ჩვევები; სკოლაში მაქსიმუმ 14 მოსწავლე შეირჩევა, რომლებიც 

ორ ჯგუფად იმეცადინებენ გაკვეთილების შემდეგ (მეცადინაობამდე ექნებათ შესვენება). 

თითო ჯგუფს, რომელშიც არაუმეტეს 7 მოსწავლეა, კვირაში 3-ჯერ ჩაუტარდება 
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გაკვეთილი (ჩვეულებრივი, 45-წუთიანი), აგრეთვე, წინასწარი ტესტირება და საბოლოო 

ტესტირება; სულ პროგრამა მოიცავს 18 გაკვეთილს. ამ გაკვეთილებს თითოჯერ მაინც 

დაესწრებიან სკოლის დირექტორი, კათედრის გამგე, მოსწავლეთა დამრიგებლები. 

 შემდეგ მასწავლებელი ჩამოწერს იმ მოსწავლეთა სიას, რომლებიც აკმაყოფილებენ 

I, II, III და IV კრიტერიუმებს (ყველა ამ კრიტერიუმს). დაამუშავებს ჩატარებული 

სადიაგნოსტიკო ტესტირების მასალებს − ამ მოსწავლეთა ნამუშევარ ტესტებს. გამოყოფს 

5-ამოცანიანი სუბტესტის შედეგებს. ამოარჩევს იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ამ 

ამოცანებში ჯამურად მიღებული აქვთ ქულების ნახევარი ან ნაკლები. მაგალითად, თუკი 

ამ ხუთი ამოცანის ქულებია 1, 2, 2, 1, 1, მაშინ ამ ამოცანათა ქულების მაქსიმალური ჯამია 

7 და შეირჩევიან ის მოსწავლეები, რომლებსაც ჯამურად აქვთ 0, 1, 2 ან 3 ქულა; ასევე 

იქნებოდა, ქულების ჯამი რომ 6 ყოფილიყო; ხოლო თუკი ქულების ჯამია 8, მაშინ  

შეირჩევიან 0, 1, 2, 3 ან 4-ქულიანი მოსწავლეები. 

 ცხადია, ყველა ეს რიცხვი პირობითია ანუ მხოლოდ რეკომენდებულია და არ არის 

კატეგორიული მოთხოვნა. სკოლას შეუძლია, შეცვალოს ისინი: 

1) რემედიაციის პროგრამაში ჩართოს ის მოსწავლე, რომელსაც სკრინინგულ ტესტში 

მიღებული აქვს 40-50 %, ანდა სუბტესტში − 5 ქულა; ამ რიცხვების აზრი ისაა, რომ 

შევარჩიოთ ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც სხვებთან შედარებით უჭირთ სწორედ 

ტექსტიანი ამოცანები (და არა საზოგადოდ მათემატიკა). 

2) იყოს რემედიაციის არა 2, არამედ 1, 3, ან სულაც 4 ჯგუფი. 

3) თითო ჯგუფში იყოს 2, 3, 4, 5 ან 7 მოსწავლე (საუკეთესო რაოდენობაა 5-6). 

4) ჯგუფებს ჩაუტარდეთ არა 18, არამედ განსხვავებული რაოდენობის გაკვეთილები 

საჭიროების მიხედვით.  

 

$2.  ფოკუსირებული სადიაგნოსტიკო ტესტირება 

 ფოკუსირებული ტესტი შედგება 21 ამოცანისგან, რომლებიც რემედიაციის 

პროგრამის აქტივობებიდანაა ამოღებული; ისინი დალაგებულია რემედიაციის პროგრამის 

საფეხურების თანმიმდევრობის შესაბამისად (ძირითადად − ადვილიდან ძნელისკენ; 

ოღონდ ამ სიძნელეში არ იგულისხმება გამოთვლების სიძნელე; ანუ სიძნელე 

სპეციფიკურად ტექსტიანი ამოცანების მიმართულებას უკავშირდება). ესაა ერთგვარი 

დიაგნოსტიკური სკალა, რომელიც გვიჩვენებს, თუ სად უჭირს მოსწავლეს რემედიაციის 

პროგრამის თვალსაზრისით. 
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 პირველ რამდენიმე ამოცანას მოსწავლეთა უმრავლესობა ალბათ ძალიან ადვილად 

და სწრაფად ამოხსნის. მთავარი იმის გარკვევაა, თუ რომელ დონემდე მიაღწევს მოსწავლე. 

 1. ფოკუსირებული ტესტის ამოცანები საშუალოდ 3-ქულიანია: 

1 ქულა − ამოხსნის მხოლოდ დასაწყისია სწორი ან საზოგადოდ, ერთადერთი სწორი 

ნაბიჯია გადადგმული (მაგალითად: ნახაზის შედგენა, საჭირო მოქმედების შერჩევა...);  

2 ქულა − ამოცანა დაახლოებით სანახევროდაა ამოხსნილი; 

3 ქულა − ამოცანა სრულადაა ამოხსნილი ან გაპარულია ერთი უმნიშვნელო ხარვეზი.  

უფრო ზუსტი რუბრიკები ტესტის მასწავლებლისთვის განკუთვნილ ვარიანტშია 

მოცემული. 

 2. ტესტზე მუშაობის დროა საშუალოდ 45 წუთი. თუმცა, დრო არაა მკაცრად 

შეზღუდული. სავარაუდოდ, ზოგიერთი მოსწავლისთვის საჭირო იქნება დაახლოებით 25-

30 წუთი, ზოგისთვის კი − 1 საათიც. თუკი მოსწავლე 45 წუთის შემდეგ დროის დამატებას 

მოითხოვს, დავუმატოთ. ტესტირების მიზანი ხომ დიაგნოსტიკაა, ამიტომ სასურველია, 

მოსწავლის კარგად გახსნას შევუწყოთ ხელი, მივცეთ შესაძლებლობა, სრულად 

წარმოაჩინოს თავისი ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

 3. მოსწავლეს მოეთხოვება არა მარტო პასუხის, არამედ აგრეთვე ამოხსნის დაწერა − 

უნდა ჩანდეს, თუ როგორ მიიღო პასუხი. 

 4. ტესტირების დროს მასწავლებელი სულ მერხებს შორის დადის, აკვირდება 

მოსწავლეთა მუშაობას. თითოეული მონაწილე მოსწავლის ანკეტაში ინიშნავს, რამდენად 

გულდასმით და ყურადღებით მუშაობდა მოსწავლე (თუ ზერელედ მუშაობდა, 

საკმარისად არ ინდომებდა, ყურადღება ეფანტებოდა, გადაწერას ცდილობდა, სხვა 

მოსწავლეებს ეკითხებოდა...). 

 ეს ინფორმაცია მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს სადიაგნოსტიკო 

ინტერვიუს დროს. 

 5. ტესტირების დროს მასწავლებელი მხოლოდ შემდეგი სახით ჩაერევა მოსწავლის 

მუშაობაში: შეახსენებს ხოლმე მას, რომ საჭიროა ამოხსნების დაწერა: დაწერე საჭირო 

გამოთვლები!  და თან თითს დაადებს ტესტის ფურცელზე შესაბამის წარწერას. # 15 

ამოცანის ამოხსნისას შეახსენებს, რომ საჭიროა მხოლოდ შეკითხვების ნომრების ამოწერა;  

# 2, 4, 5, 7, 9 ამოცანების ამოხსნისას შეახსენებს, რომ საჭიროა რამდენიმე შეკითხვაზე 

პასუხის გაცემა და არცერთი არ უნდა გამორჩეს; # 11, 12, 13 ამოცანების ამოხსნისას 

შეახსენებს, რომ საჭიროა  სქემის დახატვა. 
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 სხვა მხრივ  მასწავლებელი არაფრით არ უნდა დაეხმაროს მოსწავლეს, მათ შორის, 

არც ტექსტის წაკითხვით და არც მიმანიშნებელი შეკითხვის დასმით. 

 7. ტესტირების დროს, როგორც საზოგადოდ, მოსწავლეები ერთმანეთისგან შორი-

შორს უნდა ისხდნენ. მასწავლებელმა უნდა აღკვეთოს კარნახისა და გადაწერის 

მცდელობანი. მასწავლებელთა გადაწყვეტილების მიხედვით, ტესტირება ან ერთად 

ჩაუტარდება 20-25 მოსწავლეს და მათ ორი ზედამხედველი მასწავლებელი ეყოლება, ან 

მოსწავლეებს ორ ჯგუფად გაყოფენ. 

 8. მონაწილე მოსწავლეთა ანკეტებში მასწავლებელი შეიტანს (გარდა ტესტირების 

პროცესში მოსწავლის ქცევის მოკლე კომენტარისა):  

 მოსწავლის ჯამურ ქულას; 

 დროის ხანგრძლივობას, რომლის განმავლობაშიც მოსწავლე ტესტზე მუშაობდა. 

 კონკრეტული მითითებები ტესტის ამოცანების მიხედვით მოცემულია მომდევნო 

პარაგრაფებში, $ 4-სა და $ 5-ში − ამოცანებთან ერთად. 

 

$3.  ფოკუსირებული პრეტესტი მე-3 კლასისთვის − მოსწავლის ვარიანტი 

1. დახატე ამ კვადრატებზე  3-ით მეტი რაოდენობის წრე და 4-ით ნაკლები რაოდენობის 

მონაკვეთი. 

 

 

2. რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი? 

რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე შვიდით ნაკლები? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

3. ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც − ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

 ორივე ქვაზე ერთად? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 
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4. მაგიდაზე 46 კალმისტარი იდო. მივიდა 41 მოსწავლე და თითომ თითო კალმისტარი 

აიღო. დარჩა თუ არა მაგიდაზე კალმისტრები?  

რომელი იყო მეტი − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით?  საიდან იცი? 

რომელი იყო ნაკლები − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით? 

 

5. ცხოველებმა ერთად დაიწყეს სირბილი, ტბისკენ გაიქცნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ირემი 

მესამე მირბოდა, ტურა  მეჩვიდმეტე, მელა  მეცამეტე, ჯიხვი  ოცდამეხუთე, ვეფხი  

პირველი, დათვი  ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე 

სწრაფად?   რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე ნელა? 

 

6. დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე − 4 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე წითელი 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 3 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე შავი 

სამკუთხედი. ხოლო კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი 

ლურჯი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეა 8 სმ. 

 

7. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე მოვა?      

რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, 

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

8. მდელოზე 62 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო ყვითელი იყო, დანარჩენი  კი − ყავისფერი. 

რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 
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9.  დააკვირდი   

ამ სურათს:  

 

 

 

 

 

 

 

გაარკვიე, როგორ ჩანს: 

I. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

II. ხეებს შორის, ძროხასთან უფრო მეტი პეპელაა თუ ამ ხეების გარეთ? რამდენით? 

 

10. საქათმეში 29 დედალია. ამდენივეა წიწილა. მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

11. ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 50 სმ მანძილი. მერე ხოჭო ხის 

კორძიდან ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი გაუვლია ხოჭოს 

მიწიდან კენწერომდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

12. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  ამ გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 

30 კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

13. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 8 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 2.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში?  

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა. 
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14. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება წიგნის მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

 

15.  აქ, მომდევნო გვერდზე, მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა.  

უნდა გაარკვიო, რომელი ნომერი ამოცანების  პასუხი არაა რიცხვი. 

ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − რომელთა პასუხიც არაა რიცხვი: 

1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რომ საქანელაზე იქანაონ? 

4. მერამდენე გვერდს წაიკითხავს ხვალ? 

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

16. და-ძმას ერთად ჰყავს 70 ქათამი. დას ჰყავს 20 ქათამი. რამდენი 

ქათამი ჰყოლია ძმას? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

17. პაპას ბაზარში 20 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 9 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

18. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ცირას თავიდან? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

19. ლამარა 30 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 10 წლით. რამდენი წლისაა ძმა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

20. გიას და დათოს მისცეს   ერთი  და  იმავე   რაოდენობის ჩურჩხელები.  მერე გიამ ორი 

ჩურჩხელა დათოს მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ჩურჩხელა?  რამდენით? 

 

21. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 20 სმ, მეორე კი მასზე მოკლეა 14 

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

70 

20 
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$4.  ფოკუსირებული პრეტესტი მე-3 კლასისთვის − მასწავლებლის ვარიანტი 

თითოეული ამოცანისთვის მოცემულია შეფასების რუბრიკა. გათვალისწინებულია, რომ 

მოსწავლეს მაქსიმალური ქულა ეწერება მხოლოდ მაშინ, თუკი ამოცანა არსებითად 

ამოხსნილი აქვს (გამოთვლის შეცდომა უგულებელყოფილია) და დავალება სრულად აქვს 

შესრულებული: უწერია გამოთვლები (ტოლობა, გამოსახულება) და, სადაც საჭიროა, 

დახატული აქვს სქემა. მხოლოდ მართებულ პასუხში მაქსიმალური ქულა არ იწერება.  

ამოცანების რუბრიკებში, ცხადია, ყველა შესაძლო შემთხვევა ვერ იქნება განხილული. 

განხილულთაგან მცირედ განსხვავებული პასუხები მასწავლებელმა საკუთარი შეხედუ-

ლებით უნდა მიუსადაგოს ამა თუ იმ უახლოეს ქულას. 

იმისათვის, რომ მოსწავლეს ზედმეტად არ დააკლდეს ქულები, ტესტირების პროცესში 

მასწავლებელი სულ მერხებს შორის უნდა დადიოდეს და შეახსენებდეს მოსწავლეებს:  

დაწერე საჭირო გამოთვლები!  სქემის დახაზვა არ დაგავიწყდეს! 

 

1. დახატე ამ კვადრატებზე  3-ით მეტი რაოდენობის წრე და 4-ით ნაკლები რაოდენობის 

მონაკვეთი. 

 

 

 

 

 

 

 

2. რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი?   

რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე შვიდით ნაკლები? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

ქულა  

1 დაწერილია მხოლოდ 50, 51 ან 52; ან მხოლოდ 37, 38 ან 39.  

2 დაწერილია 50, 51 ან 52  და აგრეთვე  37, 38 ან 39.  ან დაწერილია შეკრებისა და 

გამოკლების გამოსახულებები 

3 დაწერილია შეკრებისა და გამოკლების ტოლობები და შედეგი 50, 51 ან 52  და აგრეთვე  

37, 38 ან 39. 

 

ქულა  

1 დახატულია მხოლოდ წრეები ან მხოლოდ მონაკვეთები (რამდენიმე მაინც), ისიც მცდარი 

რაოდენობით. 

2 დახატულია მხოლოდ 11-13 წრე ან მხოლოდ 4-6 მონაკვეთი. 

3 დახატულია 11-13 წრე და 4-6 მონაკვეთი. 
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3. ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც − ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

ორივე ქვაზე ერთად? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

4. მაგიდაზე 46 კალმისტარი იდო. მივიდა 41 მოსწავლე და თითომ თითო კალმისტარი 

აიღო. დარჩა თუ არა მაგიდაზე კალმისტრები?  

რომელი იყო მეტი − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით?  საიდან იცი?   

რომელი იყო ნაკლები − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით? 

 

 

 

 

 

 

5. ცხოველებმა ერთად დაიწყეს სირბილი, ტბისკენ გაიქცნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ირემი 

მესამე მირბოდა, ტურა  მეჩვიდმეტე, მელა  მეცამეტე, ჯიხვი  ოცდამეხუთე, ვეფხი  

პირველი, დათვი  ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე 

სწრაფად?   რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე ნელა? 

 

 

 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ ირემი ან მხოლოდ დათვი. 

2 წერია ირემი და დათვი;  ან მხოლოდ ვეფხვი, ან მხოლოდ ჯიხვი. 

3 წერია ვეფხვი და ჯიხვი. 

 

ქულა  

1 პასუხი 16 

2 
პასუხი 25, 26 ან 27.  ან დაწერილია შეკრების (ან გაორმაგების) გამოსახულება;  

შეკრიბა 15+15 ან 16+16. 

3 დაწერილია შეკრების (ან გაორმაგების) ტოლობა და შედეგი  25, 26 ან 27. 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ: კალმისტრები დარჩება. 

2 კალმისტრები დარჩება. კალმისტრები იყო მეტი. ან: მოსწავლეები იყო 5-ით ნაკლები. 

3 
კალმისტრები დარჩება. კალმისტრები იყო მეტი 4-ით, 5-ით ან 6-ით.  და 46  41 = ... ან 46 

5-ით მეტია 41-ზე. 

4 
კალმისტრები დარჩება. კალმისტრები იყო მეტი 4-ით, 5-ით ან 6-ით. მოსწავლეები იყო 

ნაკლები 4-ით, 5-ით ან 6-ით.  რადგან 46  41 = 5  ან  46  5-ით მეტია 41-ზე.   
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6. დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე − 4 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე წითელი 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 3 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე შავი 

სამკუთხედი. ხოლო კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი 

ლურჯი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეა 8 სმ. 

 

 

 

 

 

 

 

7. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე მოვა?      

რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, 

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

8. მდელოზე 62 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო ყვითელი იყო,  დანარჩენი  სოკოები კი − 

ყავისფერი. რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

ქულა  

1 დახაზულია მართკუთხედი (ზუსტ ზომებს არა აქვს მნიშვნელობა). 

2 დახაზულია მართკუთხედი და წრე, ან კვადრატიც, ოღონდ მართკუთხედის გარეთ.  

3 დახაზულია მართკუთხედი, წრე, კვადრატი და სამკუთხედი. 

4 დახაზულია ყველა ნაკვთი ერთის გარდა, მდებარეობის ერთი-ორი შეცდომით. 

5 დახაზულია ყველა ნაკვთი, უშეცდომოდ ან მდებარეობის ერთი-ორი შეცდომით. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლება: წერია „62-ს გამოვაკლოთ“, ან „12 გამოვაკლოთ“, ან 62  

2 წერია გამოკლების გამოსახულება. ან წერია მხოლოდ პასუხი 50. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა და შედეგი 50. 

 

ქულა  

1 პასუხი 8 ან 18.  ან დაწყებულია გამოკლებისა და შეკრების მოქმედებები. 

2 პასუხი 13. 

3 პასუხები 13 და 14.   ან 13 და 12. თანაც წერია ერთი მაინც ტოლობა. 
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9. დააკვირდი  ამ სურათს:  

გაარკვიე, როგორ ჩანს: 

 

 

 

 

I. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

II. ხეებს შორის, ძროხასთან უფრო მეტი პეპელაა თუ ამ ხეების გარეთ? რამდენით? 

სრული მართებული პასუხი  

4 ნაწილისგან შედგება:  

თითოში 1 ქულა იწერება, ჯამური 

ქულაა მაქსიმუმ 4. 

 

 

10. საქათმეში 29 დედალია. ამდენივეა წიწილა. მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

11. ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 50 სმ მანძილი. მერე ხოჭო ხის 

კორძიდან ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი გაუვლია ხოჭოს 

მიწიდან კენწერომდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების მოქმედება. 

2 დახაზულია სქემა. ან წერია მხოლოდ შეკრების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 

3 დახაზულია სქემა და წერია შეკრების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 

 

1) უფრო მეტი ფრენს.   

2) უფრო მეტი ფრენს 1-ით, ან 2-ით.  

3) გარეთ უფრო მეტი პეპელაა. 

4) გარეთ უფრო მეტი პეპელაა, 1-ით. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლება. 

2 
წერია გამოკლების გამოსახულება. ან წერია მხოლოდ პასუხი 1, 2 ან 3.  

ან თუკი ჯერ შეკრიბა 29+29 და მერე გამოაკლო. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა და შედეგი  1, 2 ან 3. 
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12. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  ამ გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 

30 კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 მითითება: დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

13. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 8 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 2.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში?  

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა. 

 

 

 

 

 

14. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება წიგნის მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

 

 

 

 

 

15. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. უნდა გაარკვიო, რომელი ნომერი 

ამოცანების პასუხი არაა რიცხვი. ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − რომელთა 

პასუხიც არაა რიცხვი:                  

1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რომ საქანელაზე იქანაონ? 

4. მერამდენე გვერდს წაიკითხავს ხვალ? 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების მოქმედება. 

2 წერია პასუხი 10.  ან დახაზულია სქემა. 

3 დახაზულია სქემა და პასუხია 11. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლების მოქმედება, ან დახაზულია ცუდი სქემა. 

2 
დახაზულია სქემა ერთ ხაზზე. ან წერია მხოლოდ გამოკლების ტოლობა და 

მიახლოებითი პასუხი. ან წერია მხოლოდ მართებული პასუხი. 

3 დახაზულია კარგი სქემა და წერია გამოკლების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების ან გადათვლის მოქმედება. 

2 წერია აგრეთვე პასუხი 15, 16, 17 ან 18. 
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5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

 

 

 

 

 

16. და-ძმას ერთად ჰყავს 70 ქათამი. დას ჰყავს 20 ქათამი. რამდენი ქათამი ჰყოლია ძმას? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. პაპას ბაზარში 20 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 9 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

18. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ცირას თავიდან? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

70 

20 

ქულა  

1 მხოლოდ 1 ან მხოლოდ 3. 

2 1, 3 და კიდევ რომელიმე სხვაც. 

3 1 და 3 

 

ქულა  

1 დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან მხოლოდ სქემაშია ჩაწერილი 50.    

ან წერია ტოლობა 20 + 50 = 70  (ხოლო თუკი სქემაში წერია 90, მაშინ − 0 ქულა) 

2 
წერია გამოკლების ტოლობა. ან წერია გამოკლების გამოსახულება და სქემაში 

ჩაწერილია 50.  ან წერია ტოლობა 20 + 50 = 70 (მოსწავლემ შევსების ხერხი გამოიყენა) 

და პასუხი 50.  მართებული ტოლობაა 70  20 = 50  ან   20 + 50 = 70. 

 

ქულა  

1 დაწყებულია შეკრების მოქმედება. ან წერია პასუხი 29. 

2 წერია შეკრების ტოლობა.  

 

ქულა  

1 
დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან წერია პასუხი 20.   

ან წერია 20 + 10 = 30  ან  10 + 20 = 30   პასუხის გარეშე. 

2 წერია გამოკლების ტოლობა.   ან წერია 20 + 10 = 30  ან  10 + 20 = 30 და პასუხი 20. 
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19. ლამარა 30 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 10 წლით. რამდენი წლისაა ძმა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

20. გიას და დათოს მისცეს ერთი  და  იმავე  რაოდენობის ჩურჩხელები. მერე გიამ ორი 

ჩურჩხელა დათოს მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ჩურჩხელა? რამდენით? 

 

 

 

 

 
 

21. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 20 სმ, მეორე კი მასზე მოკლეა 14 

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქულა  

1 დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან წერია პასუხი 40. 

2 წერია შეკრების ტოლობა პასუხით 40.  ან წერია მხოლოდ პასუხი 20. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა პასუხით 20. 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ გამოკლების გამოსახულება. ან წერია პასუხი 34. 

2 წერია გამოკლების ტოლობა (პასუხით 5, 6 ან 7). ან მხოლოდ პასუხი 25, 26 ან 27. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა და აგრეთვე შეკრების ტოლობა, პასუხია 25, 26 ან 27. 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ ის, რომ დათოს აქვს მეტი. 

2 დათოს აქვს 2-ით მეტი. 

3 დათოს აქვს 4-ით მეტი. 
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$5.  ფოკუსირებული პრეტესტი მე-3 კლასისთვის  

− სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს ვარიანტი 

 ინტერვიუ ეფუძნება იმავე პრეტესტს, რომლითაც ფოკუსირებული 

სადიაგნოსტიკო ტესტირება ჩატარდა. 

ყველა ამოცანით მოწმდება, უპირველესად, მათემატიკური ტექსტის წაკითხვისა 

და გაგება-გააზრების უნარ-ჩვევები. ეს აღარ იქნება მითითებული − თავისთავად 

იგულისხმება. გააზრებული წაკითხვისა და გაგება-გააზრების უნარ-ჩვევათა დონე კი 

ინტერვიუს დროს უნდა გაირკვეს (დაზუსტდეს).  

 

 

1. დახატე ამ კვადრატებზე  3-ით მეტი რაოდენობის წრე და 4-ით ნაკლები რაოდენობის 

მონაკვეთი.                                    

 

2. რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი?   

რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე შვიდით ნაკლები? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 ამოცანა # 1-ში და # 2-ში მოსწავლეს შეიძლება გაუჭირდეს ორი დავალების 

თანმიმდევრულად შესრულება და მხოლოდ ერთი შეასრულოს. ხოლო თუკი ვერც ერთს 

ასრულებს, მაშინ მან რემედიაციის გაკვეთილები [თავი 3] სულ თავიდან უნდა დაიწყოს 

და აუჩქარებლად გაიაროს დასაწყისი. 

 

3. ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც − ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

 ორივე ქვაზე ერთად? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

  

# 3 უმარტივესი საყოფაცხოვრებო ამოცანაა. სიძნელეა სიტყვა „ამდენივე“ და ის, რომ 

სურათზე მეორე ქვა მხოლოდ ნაწილობრივ ჩანს. ესე იგი, მოწმდება მარტივი ვითარების 
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კარგად გააზრების უნარ-ჩვევა და შემდეგ შეკრების (ან გაორმაგების) მოქმედების 

გამოყენება. თუკი მოსწავლეს ეს ამოცანა გაუჭირდება ინტერვიუს დროსაც, მას 

დასჭირდება მუშაობა სიტყვაზე „ამდენივე/იმდენივე“ (რემედიაციის გაკვეთილების 

დასაწყისშივეა, $ 2.1), აგრეთვე სურათების დახატვაზე ($ 3) . 

 

4. მაგიდაზე 46 კალმისტარი იდო. მივიდა 41 მოსწავლე და თითომ თითო კალმისტარი 

აიღო. დარჩა თუ არა მაგიდაზე კალმისტრები?  

რომელი იყო მეტი − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით?  საიდან იცი?   

რომელი იყო ნაკლები − კალმისტრები თუ მოსწავლეები?  რამდენით? 

# 4-ით მოწმდება ისევ რამდენიმე შეკითხვაზე თანმიმდევრული პასუხის გაცემის უნარ-

ჩვევა და საყოფაცხოვრებო ვითარებაში რაოდენობათა შედარების უნარ-ჩვევა. თუკი 

მოსწავლეს გაუჭირდება, მას დასჭირდება რემედიაციის გაკვეთილების $ 4.4. 

 

5. ცხოველებმა ერთად დაიწყეს სირბილი, ტბისკენ გაიქცნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ირემი 

მესამე მირბოდა, ტურა  მეჩვიდმეტე, მელა  მეცამეტე, ჯიხვი  ოცდამეხუთე, ვეფხი  

პირველი, დათვი  ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე 

სწრაფად?   რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე ნელა? 

 

6. დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე − 4 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე წითელი 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 3 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე შავი 

სამკუთხედი. ხოლო კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი 

ლურჯი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეა 8 სმ. 

ამოცანა # 5-ში და # 6-ში მთავარი სიძნელე კომპლექსურობაა. # 5-ში მოსწავლემ დიდი 

ტექსტიდან საჭირო ინფორმაცია უნდა ამოკრიფოს, # 6-ში კი გრძელი მრავალბიჯიანი 

ინსტრუქცია უნდა წაიკითხოს და თანმიმდევრულად შეასრულოს ინსტრუქციის 

თითოეული ნაბიჯი. სამაგიეროდ, # 5-ში და # 6-ში სრულებით არაა საჭირო გამოთვლები. 

მთლიანობაში ეს ორი ამოცანა კარგად გვიჩვენებს, უჭირს თუ არა მოსწავლეს 

მრავალბიჯიანი ტექსტის წაკითხვა და გააზრება, შემდეგ კი მითითებათა 

თანმიმდევრულად შესრულება.                                    რემედიაციის გაკვეთილების $ 5 
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7. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე მოვა?      

რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, 

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

ადვილი სტანდარტული ორმოქმედებიანი საყოფაცხოვრებო ამოცანაა. მოწმდება საჭირო 

მოქმედების არჩევისა და ორი მოქმედების თანმიმდევრულად ჩატარების უნარ-ჩვევა. 

თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება, მას დასჭირდება  რემედიაციის გაკვეთილების $ 6. 

 

8. მდელოზე 62 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო ყვითელი იყო,  დანარჩენი  სოკოები კი − 

ყავისფერი. რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

ადვილი სტანდარტული საყოფაცხოვრებო ამოცანაა. მოწმდება ტიპურ ვითარებაში 

გამოკლების მოქმედების გამოყენების უნარ-ჩვევა.          რემედიაციის გაკვეთილების $ 6. 

 

9.  დააკვირდი  ამ სურათს:  

 

 

 

 

 

გაარკვიე, როგორ ჩანს: 

I. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

II. ხეებს შორის, ძროხასთან უფრო მეტი პეპელაა თუ ამ ხეების გარეთ? რამდენით?  

მოწმდება სურათზე დაკვირვებისა და რამდენიმე შეკითხვაზე თანმიმდევრული პასუხის 

გაცემის უნარ-ჩვევა.       საუკეთესო შეკითხვაა:  

− მაჩვენე, რომელი ჩიტები სხედან (ფრენენ). მაჩვენე, რომელი პეპლებია ხეებს შორის, 

ძროხასთან (ხეების გარეთ, ძროხისგან შორის).               რემედიაციის გაკვეთილების $ 8. 
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10. საქათმეში 29 დედალია. ამდენივეა წიწილა. მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

ადვილი, ოღონდ არასტანდარტული საყოფაცხოვრებო ამოცანაა. მოწმდება გამოკლების 

მოქმედების გამოყენების უნარ-ჩვევა. ზედმეტი ინფორმაციაა წიწილების შესახებ. 

ინტერვიუს დროს სასურველია, მასწავლებელმა ჰკითხოს მოსწავლეს: − ამ ამოცანაში 

რაიმე ზედმეტი ხომ არ იყო მოცემული? ყველა მონაცემი გამოიყენე? 

                                                       რემედიაციის გაკვეთილების $ 6. 

11. ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 50 სმ მანძილი. მერე ხოჭო ხის 

კორძიდან ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი გაუვლია ხოჭოს 

მიწიდან კენწერომდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

12. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  ამ გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 

30 კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

13. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 8 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 2.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში?  

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა. 

# 11, 12 და 13-ით მოწმდება მარტივი სქემის შედგენისა და გამოყენების უნარ-ჩვევა 

(შეკრების, გამოკლებისა და რიგობრივი რიცხვების შემთხვევაში).  

 საზოგადოდ, მასწავლებელმა არ უნდა აღკვეთოს მოსწავლეთა უჩვეულო პასუხები, 

პირიქით, ყურადღებით უნდა გაიაზროს ისინი და, თუკი დასაბუთებულია, შეაქოს 

მოსწავლე. მაგალითად, ამ ამოცანაში ბავშვს უთქვამს: სწორი პასუხია 10, რადგან რიგში 

კაცებს შორის ძაღლი იდგა და ის ამბობდა ამ ამოცანასო. 

 რემედიაციის გაკვეთილების $ 9. 
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14. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება წიგნის მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

მოწმდება რიგობრივი რიცხვების გამოყენების უნარ-ჩვევა. თუკი მოსწავლეს ინტერვიუს 

დროს გაუჭირდება, დაე, გამოიყენოს სქემა ან საკუთარი თითები. თუკი მაინც 

გაუჭირდება, გამოიყენოს წიგნი. ინტერვიუს ეს მონაკვეთი დაწვრილებითაა აღწერილი 

მომდევნო პარაგრაფში − $ 6.                                                                   რემედიაციის 

გაკვეთილების $ 9. 

 

15. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. უნდა გაარკვიო, რომელი ნომერი 

ამოცანების პასუხი არაა რიცხვი.  ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − რომელთა 

პასუხიც არაა რიცხვი:   

                1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რომ საქანელაზე იქანაონ? 

4. მერამდენე გვერდს წაიკითხავს ხვალ? 

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

მოწმდება ამოცანის შეკითხვის გააზრების უნარ-ჩვევა. 

 რემედიაციის გაკვეთილების $ 19 და 20. 

 

16. და-ძმას ერთად ჰყავს 70 ქათამი. დას ჰყავს 20 ქათამი. რამდენი ქათამი ჰყოლია ძმას? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

17. პაპას ბაზარში 20 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 9 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

70 

20 
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18. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ცირას თავიდან? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

19. ლამარა 30 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 10 წლით. რამდენი წლისაა ძმა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

# 16, 17, 18, 19-ით მოწმდება საყოფაცხოვრებო ვითარებაში უცნობი კომპონენტის 

მოძებნის უნარ-ჩვევა. თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება ინტერვიუს დროს, მას სათვლელი 

ნივთები (ან კედელი-სვეტი-კუბი) დავახმაროთ. # 19-ში ძნელია პირობის კარგად 

გააზრება და მიმართების წარმოდგენა. თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება ინტერვიუს დროს, 

მასწავლებელმა მხოლოდ ერთი მიმანიშნებელი შეკითხვა დაუსვას:  „კარგად დაუკვირდი, 

რომელია უფროსი  − და თუ ძმა?“                                    რემედიაციის გაკვეთილების $ 22. 

 

20. გიას და დათოს მისცეს  ერთი  და  იმავე   რაოდენობის ჩურჩხელები. მერე გიამ ორი 

ჩურჩხელა დათოს მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ჩურჩხელა?  რამდენით? 

თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება ინტერვიუს დროს, მასწავლებელმა სათვლელი ნივთები 

უნდა დაახმაროს. ამით შემოწმდება, აქვს თუ არა მოსწავლეს განვითარებული ნივთიერი 

თვალსაჩინოების გამოყენების უნარ-ჩვევა. თუკი მოსწავლეს ესეც გაუჭირდება, მას  

რემედიაციის პროგრამის $ 4.3 დასჭირდება.                 რემედიაციის გაკვეთილების $ 24. 

 

21. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 20 სმ, მეორე კი მასზე მოკლეა 14 

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

მოწმდება სტანდარტული ორმოქმედებიანი ამოცანის ამოხსნის უნარ-ჩვევა.  

თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება ინტერვიუს დროს, მან ტეხილის ნახაზზე მონაკვეთებს 

დააწეროს თავ-თავიანთი სიგრძე.                                    რემედიაციის გაკვეთილების $ 26. 
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$6.  ინსტრუქცია სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს ჩასატარებლად 

 ინტერვიუს მიზანია იმის გარკვევა, თუ კონკრეტულად რა გაუჭირდა მოსწავლეს 

ფოკუსირებულ ტესტში და რა იყო ამის მიზეზი. სხვადასხვა სახის ამოცანაში მიზეზები 

შეიძლება იყოს: 

 დაბალი მოტივაცია, არასაკმარისი მონდომება. 

 ამოცანის ტექსტის წაკითხვა გაუაზრებლად; ყველაზე ხშირად ამის შედეგია 

ამოცანის სტრუქტურის ვერ შეცნობა ანუ მოცემულობისა და შეკითხვის ვერ 

გამიჯვნა (უნდა გაირკვეს, მოსწავლეს ამოცანის პირობის მხოლოდ 

დამოუკიდებლად წაკითხვისას უჭირს თუ მასწავლებლის მიერ სათანადო 

ინტონაციით წაკითხვისასაც უჭირს). 

 საჭირო მათემატიკური მოდელის ვერ შედგენა − მცდარი მოქმედების ანდა მცდარი 

თანმიმდევრობის შერჩევა; მათემატიკური მოდელის ვერ შერჩევა და ვერ 

მისადაგება, ანდა საძიებელი სიდიდის მოსაძებნად თანმიმდევრული ბიჯების ვერ 

შესრულება (უნდა შემოწმდეს − ტექსტში სიტყვიერად მოცემული ვითარების 

გონებაში წარმოდგენა უძნელდება თუ მანიპულატივების მიშველების 

შემთხვევაშიც ვერ ხსნის ამოცანებს). 

 საჭირო მათემატიკური მოდელის − სქემის ვერ შედგენა; 

 ლოგიკური შეცდომა; 

 ამოცანის ბოლომდე ვერ მიყვანა; 

 წინარე ცოდნის ნაკლოვანება; 

 მოსაფიქრებლად მიცემული დროის არასაკმარისობა; 

 მექანიკური შეცდომები (რომლებსაც მოსწავლე სწრაფად და ადვილად ასწორებს 

უფრო ყურადღებით დაკვირვების შემდეგ). 

 ხოლო შეცდომები რიცხვებსა ანდა გამოთვლებში უკვე ფოკუსირებული 

ტესტირების დროს იყო უგულებელყოფილი; მით უმეტეს ასეა ინტერვიუს დროს. 

 ფოკუსირებული ტესტირების დასრულების შემდეგ ორივე რემედიატორი 

მასწავლებელი ერთად დასხდება და განიხილავს ტესტირების შედეგებს. ერთად 

გადაწყვეტენ, სავარაუდოდ რომელ მოსწავლეებს სჭირდებათ რემედიაციის პროგრამა, ანუ 

რომლებს ჩაუტარებენ ინტერვიუს. მონაწილე 20-25 მოსწავლიდან ორი მასწავლებელი 
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ერთად შეარჩევს 14 მოსწავლეს, რომლებსაც ჯამურად ყველაზე დაბალი ქულა ექნებათ. 

ამასთან, კვლავ გაითვალისწინებენ მშობლის წინასწარ თანხმობას და იმას, რომ 

დაუშვებელია მოსწავლის მონაწილეობა ორივე პროგრამაში − წიგნიერებასა და 

მათემატიკაში. 

 ინტერვიუ სკრინინგული ტესტის 5-ამოცანიანი სუბტესტისა და ფოკუსირებული 

ტესტის ამოცანებით ტარდება, ოღონდ ყოველ შერჩეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალურად. 

სკოლის ორი რემედიატორი მასწავლებელი 14 მოსწავლეს ჩაუტარებს ინტერვიუს, რომლის 

განმავლობაშიც ერთი რემედიატორი მასწავლებელი წარმართავს ინტერვიუს და 

შესაძლებლობის შემთხვევაში აკეთებს აუდიოჩანაწერს, ხოლო მეორე რემედიატორი 

მასწავლებელი სპეციალურ ფორმაში აღრიცხავს მოსწავლის პასუხებს ინტერვიუერი 

მასწავლებლის შეკითხვებზე. სასრველია, ინტერვიუს დაესწრონ და შედეგების განხილვაში 

მონაწილეობა მიიღონ მოსწავლის დამრიგებელმა ანდა საგნის მასწავლებელმა. 

 დაბალი მოტივაციის წვლილის გასარკვევად მასწავლებელმა უნდა 

გაითვალისწინოს თავისივე მონიშვნები, რომლებიც ფოკუსირებული ტესტირების დროს 

გააკეთა − ანუ, თუ როგორ მუშაობდა მოსწავლე. ამავე თვალსაზრისით უნდა დააკვირდეს 

ინტერვიუს ჩატარებისასაც. 

 მასწავლებელმა ყურადღებით უნდა წაიკითხოს ინსტრუქცია და წინასწარ 

წარმოიდგინოს, თუ კონკრეტულად როგორ შეასრულებს მის ყოველ მოთხოვნას. 

 მოსწავლის ნამუშევარ ტესტში მასწავლებელმა უნდა წაშალოს ქულები და ბავშვს 

თავისივე ტესტი დაუდოს. მასწავლებელი მოსწავლეს ჯერ მიუთითებს, თუ სუბტესტისა 

და ფოკუსირებული ტესტის რომელი  ამოცანები ამოხსნა კარგად (ან − შედარებით 

კარგად). გამოკვეთს ნაწერის ძლიერ მხარეებს, მაგალითად: კარგი ნახაზები (სქემები), 

ზუსტად და ლამაზად დაწერილი გამოსახულებები, ზუსტად შესრულებული 

გამოთვლები (თუმცა სინამდვილეში ეს არაარსებითია) და სხვა. 

 ამის შემდეგ  გაესაუბრება თითოეული შეცდომის შესახებ, თანმიმდევრულად, 

გამოთვლების შეცდომებისა და მექანიკური შეცდომების გარდა. ეს გასაუბრება იწყება 

შეცდომიანი ამოცანის ტექსტის ხმამაღლა წაკითხვით მოსწავლის მიერ − ამით 

მასწავლებელი შეამოწმებს, თუ რამდენად ზუსტად აქვს მას ამოკითხული ტექსტის 

სიტყვები; ხოლო წაკითხვის ინტონაციით მიხვდება, გააზრებულად კითხულობდა თუ 

მექანიკურად, გაიგო თუ არა მთელი ფრაზისა და წინადადების აზრი. 

 შემდეგ შეამოწმებს, რამდენად გააზრებული აქვს მოსწავლეს ტექსტის აგებულება: 
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 − რა გვაქვს მოცემული?  მხოლოდ მოცემულობა წაიკითხე ხმამაღლა! 

 − რას გვეკითხება (რას გვავალებს) ამოცანა?  მხოლოდ შეკითხვა (დავალება) 

წაიკითხე ხმამაღლა! 

 ზოგ მოსწავლეს უკვე ეს დაეხმარება − შეიძლება, მოსწავლე თვითონვე მიხვდეს 

თავის შეცდომას და თვითონვე შეასწოროს. თუკი ეს არ მოხდება, მაშინ იწყება მსჯელობა 

უშუალოდ შეცდომაზე: 

 − აქ ასე რატომ გიწერია?  ამიხსენი!  

 ან, თუკი სულ არაფერი წერია, მაშინ ჰკითხავს: 

 − აქ რა გაგიძნელდა?  რა ვერ გაიგე? 

 თუ მოსწავლე გარკვევით ვერაფერს იტყვის, მაშინ მასწავლებელი უფრო 

აქტიურად ჩაერევა − სასწავლო ხარაჩოს აგებას დაიწყებს: თვითონ წაუკითხავს ამოცანის 

პირობას სათანადო ინტონაციით; მიაწოდებს მანიპულატივებს; მინიშნებებით დაეხმარება 

სქემის  დახაზვაში; დაუსვამს მისახვედრებელ შეკითხვას. ოღონდ ეს ყოველივე მხოლოდ 

იმ მიზნით და მხოლოდ იმ ფარგლებში კეთდება, რომ მოსწავლის ხარვეზოვანი 

კომპეტენცია (შეცდომების მიზეზები) დაკონკრეტდეს. ინტერვიუს მიზანი არაა სწავლება, 

არაა ის, რომ მოსწავლეს ამოცანა ამოვახსნევინოთ. 

 ესე იგი, მასწავლებელი დაეხმარება მოსწავლეს ერთი მიმართულებით, რათა ეს 

ერთი ფაქტორი ან დადასტურდეს ან გამორიცხოს. უფრო ზუსტად, მასწავლებელი 

მოსწავლეს დაეხმარება სწორედ იმ მიმართულებით, რომელსაც სიძნელის მთავარ 

სავარაუდო მიზეზად მიიჩნევს. თუკი ამის შედეგად მოსწავლე ამოცანას კარგად ამოხსნის, 

ესე იგი, მასწავლებლის ვარაუდი მართებული ყოფილა. მაგალითად, თუ მიიჩნევს, რომ 

ტექსტის წაკითხვის სიძნელეა მთავარი და თუკი მოსწავლემ ამოცანა კარგად ამოხსნა 

მასწავლებლის მიერ პირობის სათანადო ინტონაციით წაკითხვის შემდეგ  ესე იგი, 

მართლაც არსებითი მიზეზი ყოფილა წაკითხვის სიძნელე. ეს ვარაუდი შემდეგ სხვა 

შეცდომების განხილვისას გადამოწმდება. 

 თუკი მოსწავლეს უწერია მხოლოდ პასუხი და არა გამოთვლები და 

გამოსახულებები, მაშინ ტიპური დიალოგი ასეთია: 

 − წაიკითხე, აქ რა წერია! (მიუთითებსწარწერაზე „ჩაწერე საჭირო გამოთვლები!“). 

რატომ არ შესრულე ეს დავალება? 

 − როგორ მიიღე ეს პასუხი? (სულერთია, პასუხი მართალია თუ მცდარი). არ 

მითხრა, დაწერე! ჩუმად დაწერე! 

 თუკი მოსწავლე ვერ წერს, მაშინ: 
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 − კარგი, ხმამაღლა მითხარი, როგორ მიიღე ეს პასუხი!  (ოქმში ჩაიწერება მოსწავლის 

ნათქვამი − თუკი ბავშვი რამეს იტყვის). 

 საზოგადოდ, ინტერვიუს დროს მოსწავლემ არ უნდა მიიღოს უკუკავშირები 

მასწავლებლისგან, ვინაიდან არაა საჭირო მოსწავლისთვის გეზის მიცემა. მასწავლებელმა 

უნდა შეინარჩუნოს მშვიდი, კეთილგანწყობილი გამომეტყველება იმის მიუხედავად, 

ეშლება თუ არა მოსწავლეს. შუბლის მოღუშვით არ უნდა მიანიშნოს მცდარი გზა, 

ღიმილითა თუ თავის დაქნევით არ უნდა მოუწონოს პასუხი.  არც მოსწავლის შექება 

შეიძლება შეცდომიანი ამოცანების განხილვისას. თუმცა, მოსწავლის კარგი 

განწყობილების შესაქმნელად და შესანარჩუნებლად საჭიროა მოსწავლის შექება იმ კარგად 

ამოხსნილი ამოცანებისთვის, რომლებსაც ინტერვიუს დროს არ განვიხილავთ. 

 ვთქვათ, ამოცანის გარჩევა დასრულდა ისე, რომ მოსწავლემ ვერ ამოხსნა და 

მასწავლებელი მომდევნო ამოცანაზე გადადის. მოსალოდნელია, რომ მოსწავლე იკითხავს, 

როგორ ამოიხსნება ამოცანა, მისი პასუხი თუა სწორი. მასწავლებელი პასუხობს:  

− ამას სულ ბოლოს გეტყვი.  

მართლაც, ინტერვიუს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი კიდევ 5 წუთით დატოვებს 

მოსწავლეს და ძლიერი სასწავლო ხარაჩოებით ამოახსნევინებს ყველა ჩატოვებულ 

ამოცანას. ხოლო ყველა მართებულად ამოხსნილ ამოცანაზე ეტყვის:  

 − ეს ამოცანა კარგად ამოგიხსნია, გამოთვლებიც ზუსტია, სქემაც კარგად გაქვს 

დახაზული (ეს ამოცანა კარგად ამოგიხსნია, მაგრამ გამოკლებაშია უზუსტობა; ეს ამოცანა 

კარგად ამოგიხსნია, მაგრამ სქემა არ ვარგა ...). 

 ინტერვიუს ერთსაათიანი მეცადინეობა ისე უნდა დამთავრდეს, რომ მოსწავლეს 

დაუსრულებლობისა და გაურკვევლობის განცდა არ დარჩეს, თანაც ბარემ ისწავლოს 

კიდეც ის, რაც გაუჭირდა. თუმცა ეს აქტივობა ოქმში აღარ შეიტანება, რადგან ინტერვიუს 

არ განეკუთვნება. 

ამოცანის გარჩევის რამდენიმე კონკრეტული ნიმუში 

 საზოგადოდ, დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას ზოგადი 

მეთოდიკური თანმიმდევრობაა: 

(1) ნივთიერი თვალსაჩინოება    (2) სქემატური თვალსაჩინოება      

  (3) სიტყვები, რიცხვები, გამოსახულებები. 

 ესაა როგორც სასწავლო ხარაჩოების, ისე დიფერენცირების საფუძველი. 

ინტერვიუს დროს თანმიმდევრობა შებრუნებულია: ჯერ ვარკვევთ, მოსწავლე (3) დონეზე 
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ძლევს თუ ვერა ამოცანას; შემდეგ − (2) დონეზე; ბოლოს − (1) დონეზე. 

 განვიხილოთ, მაგალითად: 

 ამოცანა # 14. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება 

წიგნის მერვე გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

 სასურველია, მოსწავლემ ამოცანა ინტერვიუს დროს მაინც ამოხსნას. როგორც 

ყოველთვის, მასწავლებელი იყენებს სასწავლო ხარაჩოების მხოლოდ შემდეგ საფეხურებს: 

1) − წაიკითხე ამოცანის პირობა! ახლა კიდევ ერთხელ დაუკვირდი! (თუკი ინტონაციაზე 

ეტყობა, რომ გაუაზრებლად ან ცუდად კითხულობს, მაშინ მასწავლებელიც 

წაუკითხავს). 

2) − ახლა კიდევ ერთხელ დაფიქრდი. მოცემული რა გვაქვს? რას გვეკითხება ამოცანა? 

3) − შეეცადე, რიცხვთა სხივი (ღერძი) გამოიყენო. აბა, დახაზე. რომელი რიცხვები 

გჭირდება? დიახ, დახაზე. მაჩვენე, ირმას საიდან დაუწყია კითხვა. სად 

დაუმთავრებია? ამოცანა კი რას გვეკითხება? 

 რიცხვთა სხივზე კარგად გამოჩნდება წიგნის რომელ გვერდზე დაიწყო და 

რომელზე დასრულდა თქმულება. 

4) − აიღე ეს წიგნი, გადაფურცლე და ასე ამოხსენი ამოცანა! 

 თუკი ვერც ამ ნივთიერმა თვალსაჩინოებამ უშველა, ამ ამოცანას მასწავლებელი 

თავს ანებებს და გადადის მომდევნო ამოცანაზე. 

 

 ამოცანა # 11.  ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 50 სმ მანძილი. მერე 

ხოჭო ხის კორძიდან ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი 

გაუვლია ხოჭოს მიწიდან კენწერომდე? 

 მასწავლებელი იყენებს სასწავლო ხარაჩოების მხოლოდ შემდეგ საფეხურებს: 

1) − აბა, დახაზე სქემა. სწრაფად და მარტივად დახაზე ხე. სადაა კენწერო? კიდევ რა უნდა 

მიახატო ამ ხეს? {კორძი} კარგი, აქ იყოს კორძი. ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

2) − სქემაზე მაჩვენე, ხოჭომ საიდან დაიწყო ბობღვა. სად შეჩერდა? ამ დროს რა მანძილი 

ჰქონდა გავლილი?  ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

3) − სქემაზე მაჩვენე, სადამდე აბობღდა ხოჭო, სად დაამთავრა ბობღვა. ამოცანა რას 

გვეკითხება? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 
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 ამოცანა # 15.  აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. უნდა გაარკვიო, 

რომელი ნომერი ამოცანების პასუხი არაა რიცხვი.  ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − 

რომელთა პასუხიც არაა რიცხვი:          

1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რომ საქანელაზე იქანაონ? 

4. მერამდენე  გვერდს წაიკითხავს  ხვალ? 

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

 მცდარი შეკითხვაა: „პასუხისთვის რიცხვი დაგვჭირდება?“  

 მასწავლებელმა უნდა უთხრას ორი სხვა კონკრეტული ამოცანა, ძალიან ადვილი. 

ერთის პასუხი რიცხვითია, მეორისა − არა. ამოხსნის შემდეგ დაუსვას შეკითხვა:  

− პასუხი რიცხვია თუ არა? 

 ამის შემდეგ მასწავლებელი უნდა დაუბრუნდეს ამოცანა # 15-ს. მეტი სასწავლო 

ხარაჩოები აღარაა საჭირო. თუკი მოსწავლე ვერ ამოხსნის, მასწავლებელი გადადის 

მომდევნო ამოცანაზე. 

 ამოცანა # 16.   და-ძმას ერთად ჰყავს 70 ქათამი.  

დას ჰყავს 20 ქათამი. რამდენი ქათამი ჰყოლია ძმას? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 მასწავლებელი იყენებს  სასწავლო ხარაჩოების მხოლოდ შემდეგ საფეხურებს: 

1) − მაჩვენე სქემაზე რიცხვი 70. რას გვიჩვენებს ეს რიცხვი?  

2) − მაჩვენე სქემაზე რიცხვი 20. რას გვიჩვენებს ეს რიცხვი? 

3) − ეს უჯრედი კი რატომაა ცარიელი? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 ამოცანა # 21.  ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 20 სმ, მეორე კი 

მასზე მოკლეა 14 სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 მასწავლებელი იყენებს  სასწავლო ხარაჩოების მხოლოდ შემდეგ საფეხურებს: 

1) −  მაჩვენე, საიდან სადამდეა 20 სმ. 

2) − რამდენი მონაკვეთისგან შედგება ეს ტეხილი? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

3) − კიდევ რისი ცოდნა გვჭირდება ამოცანის ამოსახსნელად? როგორ გავიგოთ? ახლა 

სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

70 

20 
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 მეტი სასწავლო ხარაჩოები აღარაა საჭირო. თუკი მოსწავლე ვერ ამოხსნის, 

მასწავლებელი ინტერვიუს ამთავრებს. 

 თითოეული შეცდომის (დაუსრულებელი ნაწილის) შესახებ დასკვნა ერთ-ერთია 

შემდეგი ოთხიდან (ამ დასკვნების მარტივად ჩასანიშნად მასწავლებელმა შეიძლება 

პირობითი დამატებითი ქულები გამოიყენოს): 

 მოსწავლემ ნაკლი ამოცანის პირობის წაკითხვის შემდეგვე, სწრაფად და 

დამოუკიდებლად გამოასწორა;  შემდეგ კი მსგავსი ამოცანაც დამოუკიდებლად 

ამოხსნა;   + 3 ქულა. 

 მოსწავლემ ნაკლი თითქმის დამოუკიდებლად გამოასწორა, თუმცა შეყოვნებით;  

შემდეგ კი მსგავსი ამოცანაც დამოუკიდებლად ამოხსნა;  + 2 ქულა. 

 მოსწავლემ ნაკლი სასწავლო ხარაჩოს ერთი საფეხურის შედეგად გამოასწორა, 

შემდეგ კი მსგავსი ამოცანა დამოუკიდებლად ამოხსნა;  + 1 ქულა. 

 მოსწავლეს ნაკლის გამოსასწორებლად სასწავლო ხარაჩოს ერთი საფეხური არ ეყო; 

ან მსგავსი ამოცანა დამოუკიდებლად ვერ ამოხსნა (გამოთვლების შეცდომების 

უგულებელყოფით). 

 ასე განიხილავს მასწავლებელი ყველა შეცდომიან ამოცანას (გამოთვლების 

შეცდომებისა და მექანიკური შეცდომების გარდა). გზადაგზა კიდევ ხმამაღლა ეტყვის 

ხოლმე მოსწავლეს: „აი, ეს ამოცანა შენ კარგად ამოგიხსნია, გამოთვლებიც ზუსტია! 

(ძალიან კარგი სქემაა!)“ თუმცა, თუკი მასწავლებელი შეატყობს, რომ მოსწავლეს 

შედარებით ადვილი ამოცანებიც საკმაოდ უჭირს, მაშინ, სავარაუდოდ, ამ მოსწავლესთან 

აზრი არ ექნება მომდევნო, უფრო ძნელი ამოცანების გარჩევას. ვთქვათ, მაგალითად, # 14 

ამოცანის გარჩევა დასრულდა ისე, რომ მოსწავლემ ვერ ამოხსნა და მასწავლებელი 

მომდევნო ამოცანაზე გადადის. განაგრძობს # 18-მდე. თუკი მოსწავლე ამ ამოცანებშიც 

უმეტესად ფერხდება და ჩერდება, მაშინ ინტერვიუ მთავრდება. 

 მასწავლებელი თითოეული მონაწილე მოსწავლის ანკეტაში ჩაწერს თავის 

დასკვნას: მოსწავლის ძლიერი კომპეტენციები და მოსწავლის სუსტი კომპეტენციები, 

რომლებმაც გამოიწვია ფოკუსირებულ ტესტში დაშვებული ის შეცდომები, ამოცანის 

ტექსტის წაკითხვა-გააზრებას ანდა საჭირო მათემატიკური მოდელის შედგენას რომ 

უკავშირდება. გამონაკლის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, რომ ინტერვიუს დროს 

მასწავლებელი დარწმუნდეს − რომელიმე მოსწავლეს რემედიაციის პროგრამა სულ არ 

სჭირდება. თუმცა ეს ნაკლებადაა მოსალოდნელი − ამ მოსწავლეს ხომ სკრინინგულ 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

33 

 

ტესტშიც და ფოკუსირებულ ტესტშიც ტექსტიანი ამოცანების მიმართულებით დაბალი 

შედეგები ჰქონდა. ამიტომ, როგორც მინიმუმ, მას ამოცანის ტექსტის დამოუკიდებლად 

წაკითხვა-გააზრებისა და მოკლე მსჯელობის წერილობითი ჩამოყალიბების უნარ-ჩვევათა 

განმტკიცება ალბათ მაინც უნდა დასჭირდეს. 

 საბოლოო და უმთავრესი დასკვნაა: 

მოსწავლესთან რემედიაციის პროგრამა დაახლოებით რომელი საფეხურიდან უნდა 

დაიწყოს.  

 ფოკუსირებული ტესტის 21 ამოცანა რემედიაციის პროგრამის საფეხურებს მიჰყვება, 

თანდათანობითი გაძნელებით. ეს ერთგვარი დიაგნოსტიკური სკალა გვიჩვენებს, თუ 

დაახლოებით სად მთავრდება მოსწავლის განვითარების აქტუალური ზონა და საიდან იწყება 

უახლოესი ზონა (ტექსტიანი ამოცანების მიმართულებით). მასწავლებელმა სწორედ აქედან 

უნდა დაიწყოს მუშაობა ამ მოსწავლესთან. ანუ მოსწავლეს არ სჭირდება რემედიაციის 

პროგრამის ის საფეხურები, რომელთა შესაბამისი ამოცანები არ გასჭირვებია: მართებულად 

ან თითქმის მართებულად ამოხსნა, ან შეცდომა მხოლოდ გამოთვლებში მოუვიდა, ან 

შეცდომა მექანიკური იყო, ან მასწავლებლის ერთი მინიშნების შემდეგ ადვილად და 

თავდაჯერებულად დაძლია, შემდეგ კი მსგავსი ამოცანაც სწრაფად დაძლია.  

 ტესტის ყოველ ამოცანას, მითითებათა გარდა, მიწერილი აქვს რემედიაციის 

პროგრამის იმ პარაგრაფის ნომერი, რომელიც ამ ამოცანას შეესაბამება. თუკი მოსწავლე 

ინტერვიუს დროს, სასწავლო ხარაჩოს ერთი საფეხურის მიუხედავად, ამოცანას მაინც ვერ 

ამოხსნის ადვილად, ესე იგი, მას რემედიაციის პროგრამის იმ პარაგრაფის გავლა სჭირდება. 

 ინტერვიუების დასრულების შემდეგ ორივე რემედიატორი მასწავლებელი 

დამრიგებელთან ანდა საგნის მასწავლებელთან ერთად დასხდება და შეაჯერებენ 

თავიანთი ჯგუფების შედეგებს. ერთად გადაწყვეტენ, თუ შერჩეული 14 მოსწავლიდან 

თითოეულს რემედიაციის პროგრამის რომელი საფეხურებიდან სჭირდება მეცადინეობა 

(შესაძლებელია ისიც გაირკვეს, რომ რომელიმე მოსწავლეს არ სჭირდება რემედიაციის 

პროგრამაში მონაწილეობა), ამის შემდეგ საბოლოოდ შერჩეულ მოსწავლეებს გაყოფენ 2 

ჯგუფად, თითოეულში არაუმეტეს 7 მოსწავლით, მზაობის 2 დონის მიხედვით. ესე იგი, 

ჯგუფში უნდა გავაერთიანოთ ის მოსწავლეები, რომლებსაც დაახლოებით ერთი და იმავე 

საფეხურებიდან სჭირდებათ მეცადინეობა. ანუ ერთი ჯგუფი მეცადინეობას დაიწყებს, 

მაგალითად, რემედიაციის პროგრამის $ 4-დან, ხოლო მეორე − $ 9-დან. შესაბამისად, 

მოსალოდნელია, რომ მეორე ჯგუფი უფრო მეტის ათვისებას მოასწრებს, ვიდრე პირველი. 
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 რემედიაციის გაკვეთილებზეც გაგრძელდება დიფერენცირება მზაობის 2 დონის 

მიხედვით: თუკი ზოგიერთ მოსწავლეს შეეტყობა, რომ მთლად დარწმუნებით ვერ 

გაიაზრა საკითხი, ანდა დამატებითი განმტკიცება სჭირდება, მასწავლებელი მათ მსგავს 

(პარალელურ) ამოცანას მისცემს. ხოლო დანარჩენ მოსწავლეებს სხვა, დამატებით 

დავალებას მისცემს: 

 დაავალებს, ჯგუფს აუხსნას ის ძნელი საკითხი; 

 დაავალებს მსგავსი ამოცანის შედგენას (რომელსაც მეწყვილე ამოხსნის); 

 შეურჩევს ამოცანას რემედიაციის პროგრამის დამატებითი ამოცანებიდან.  
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$7.  რემედიაციის პროგრამის პოსტტესტირება 

 რემედიაციის პროგრამის დასრულების შემდეგ ტარდება პოსტტესტირება. 

პოსტტესტი არსებითად იგივე პრეტესტია − იმავე ამოცანებისგან შედგება, რომლებშიც 

შეცვლილია მხოლოდ რიცხვები და არაარსებითი მონაცემები, აგრეთვე − ამოცანების 

თანმიმდევრობა. 

 ბოლოს მასწავლებელმა უნდა შეავსოს სტატისტიკური ანალიზის ცხრილები და 

გამოთვალოს პროგრესის მაჩვენებლები. მოსახერხებელია ელექტრონული ტაბულების, 

მაგ. „ექსელის“ გამოყენება, რომელიც პროგრამულად გამოთვლის პროგრესის 

მაჩვენებლებსა და საშუალოებს. სასურველია წინასწარ ყველა ქულის გადაყვანა 

პროცენტებში, თუმცა „ექსელის“ ცხრილები ნედლი ქულებითაც იმუშავებს. 
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$8.  ფოკუსირებული პოსტტესტი მე-3 კლასისთვის _ მოსწავლის ვარიანტი 

1. დახატე ამ წრეებზე  2-ით ნაკლები   
რაოდენობის სამკუთხედი და  

3-ით მეტი რაოდენობის მონაკვეთი. 

2. რომელი რიცხვია სამოცდაცხრამეტზე ექვსით მეტი? 

რომელი რიცხვია სამოცდაცხრამეტზე შვიდით ნაკლები? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

3. ერთ ქვაზე 12 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც −  ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

 ორივე ქვაზე ერთად? 

 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

4. კალათაში 88 ნუში ეყარა. მივიდა 82 ბავშვი და თითომ თითო ნუში აიღო. დარჩა თუ არა 

კალათაში ნუშები?  

რომელი იყო მეტი − ნუშები თუ ბავშვები?  რამდენით?  საიდან იცი?   

 

რომელი იყო ნაკლები − ნუშები თუ ბავშვები?    რამდენით? 

 

5. დახაზე მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე − 3 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე კვადრატი, რომლის 

გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 2 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე სამკუთხედი. ხოლო 

კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი მონაკვეთი, რომელთა 

სიგრძეა 8 სმ. 
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6. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 6 წავა და ამდენივე მოვა?      

რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი 3 მოვა და 5 წავა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

7.  დიდ აკვარიუმში 38 თევზია, მათგან მხოლოდ 5 თევზია დიდი და ოქროსფერი.  

დანარჩენი   თევზები კი პატარები და რუხები არიან. რამდენი პატარა რუხი თევზია 

აკვარიუმში?      

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

8. დაფაზე 26 სამკუთხედია დახაზული. ამდენივეა წრე. კვადრატები კი 22-ით ნაკლებია. 

რამდენი კვადრატია დახაზული დაფაზე? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

9. დააკვირდი  ამ სურათს:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაარკვიე, როგორ ჩანს: 

I. უფრო მეტი პეპელაა თუ ჩიტი?  რამდენით? 

II. ზევიდან ქვევითკენ უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით? რამდენით? 
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10. ორსართულიან სასტუმროში სულ 50 ოთახია. პირველ  

სართულზე 30 ოთახია. რამდენი ოთახი ყოფილა მეორე სართულზე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

11. ფრინველებმა ერთად დაიწყეს ფრენა, დიდი მუხისკენ გაფრინდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ 

არწივი მეოთხე მიფრინავდა, ჭოტი  მეთვრამეტე, სვავი  ოცდამეოთხე, ყვავი  

მეთერთმეტე, მერცხალი  პირველი, ოფოფი  ოცდამეორე.  ამათგან რომელი ფრინველი 

მიფრინავდა ყველაზე სწრაფად?   რომელი ფრინველი მიფრინავდა ყველაზე ნელა? 

12. ლიფტი პირველი სართულიდან მეექვსე სართულამდე ავიდა და გაჩერდა. ამ დროს 

გაიარა 20 მ მანძილი. მერე განაგრძო ზევითკენ მოძრაობა და მეცამეტე სართულზე ავიდა, 

ამ დროს კიდევ 28 მ მანძილი გაიარა. რა მანძილი გაუვლია ლიფტს პირველი 

სართულიდან მეცამეტე სართულამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

13. ბოლნისიდან რუსთავამდე მანძილია 87 კმ.  ამ გზაზეა მარნეული, რომელიც 

ბოლნისიდან 30 კმ მანძილზეა. რა მანძილია მარნეულიდან რუსთავამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

14. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 11 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 4.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში?  

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა. 

 

15. კლასს საარდადეგებოდ თხუთმეტგვერდიანი მოთხრობის წაკითხვა დაევალა. 

მოთხრობა წიგნის მეხუთე გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე 

დამთავრდება მოთხრობა? 

16. ნინუცა ეზოში ჩავიდა. იქ 4 ბურთულა დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 19 ბურთულა 

დარჩა. რამდენი ბურთულა ჰქონია ნინუცას ეზოში ჩასვლამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

50 

30 
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17. ნინუცას რომ ეზოში დაეკარგა, ის 4 ბურთულა დაჩიმ იპოვა. ამის შემდეგ დაჩის 40 

ბურთულა გაუხდა. რამდენი ბურთულა ჰქონია დაჩის ნინუცას ბურთულების პოვნამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

18. თეა მასწავლებელი 29 წლისაა და იგი ნუნუ მასწავლებელზე უმცროსია 4 წლით.  

რამდენი წლისაა ნუნუ მასწავლებელი? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

19. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. უნდა გაარკვიო, რომელი ნომერი 

ამოცანების  პასუხი არაა რიცხვი.  ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − რომელთა 

პასუხიც არაა რიცხვი: 

1. რამდენით უფრო გრძელია სამკუთხედის პირველი გვერდი, ვიდრე მეორე? 

2. ვისი წონა იყო 31 კილოგრამი? 

3. წიგნის რომელ გვერდზეა ფერადი სურათი? 

4. თხილის რამდენი ჩურჩხელა კიდია ჯოხზე? 

5. საქანელაზე და კარუსელზე 12 ლარის დახარჯვის შემდეგ დარჩებათ თუ არა ფული 

ნაყინისთვის? 

 

20. უჩასა და მირიანს ფული არ ჰქონდათ. მერე მამამ მათ ერთი  და  იმავე  ოდენობის 

ფული მისცა. ჯიბეში რა ფულიც ჰქონდა, უჩასა და მირიანს თანაბრად გაუყო. მერე უჩამ 

მირიანს 3 ლარი მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ფული?  რამდენით?  

 

21. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 12 სმ, მეორე კი მასზე გრძელია 8 

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები!  
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$9.  ფოკუსირებული პოსტტესტი მე-3 კლასისთვის _ მასწავლებლის ვარიანტი 

1. დახატე ამ წრეებზე  2-ით ნაკლები  

რაოდენობის სამკუთხედი და 3-ით                                      

მეტი რაოდენობის მონაკვეთი. 

 

 

 

 

 

2. რომელი რიცხვია სამოცდაცხრამეტზე ექვსით მეტი?  შვიდით ნაკლები?  

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

3.  ერთ ქვაზე 12 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც −  ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

 ორივე ქვაზე ერთად? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქულა  

1 
დახატულია მხოლოდ სამკუთხედები ან მხოლოდ მონაკვეთები (რამდენიმე მაინც), ისიც 

მცდარი რაოდენობით. 

2 დახატულია მხოლოდ 4-6 სამკუთხედი ან მხოლოდ 9-11 მონაკვეთი. 

3 დახატულია  4-6 სამკუთხედი და 9-11 მონაკვეთი. 

 

ქულა  

1 დაწერილია მხოლოდ 84, 85 ან 86; ან მხოლოდ 71, 72 ან 73.  

2 
დაწერილია 84, 85 ან 86 და აგრეთვე   71, 72 ან 73.  ან დაწერილია შეკრებისა და 

გამოკლების გამოსახულებები. 

3 
დაწერილია შეკრებისა და გამოკლების ტოლობები და შედეგი 84, 85 ან 86  და აგრეთვე  

71, 72 ან 73. 

 

ქულა  

1 პასუხი 15 

2 
პასუხი 23, 24 ან 25.  ან დაწერილია შეკრების (ან გაორმაგების) გამოსახულება;   

შეკრიბა 14+14 ან 15+15. 

3 დაწერილია შეკრების (ან გაორმაგების) ტოლობა და შედეგი  23, 24 ან 25. 
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4. კალათაში 88 ნუში ეყარა. მივიდა 82 ბავშვი და თითომ თითო ნუში აიღო. დარჩა თუ არა 

კალათაში ნუშები?  

რომელი იყო მეტი − ნუშები თუ ბავშვები?  რამდენით?  საიდან იცი?   

რომელი იყო ნაკლები − ნუშები თუ ბავშვები?    რამდენით? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. დახაზე მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 10 სმ, სიგანე − 3 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე კვადრატი, რომლის 

გვერდის სიგრძეა დაახლოებით 2 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე სამკუთხედი. ხოლო 

კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი მონაკვეთი, რომელთა 

სიგრძეა 8 სმ. 

 

 

 

 

 

 

 

6. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 6 წავა და ამდენივე მოვა?      

თუკი 3 მოვა და 5 წავა? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ: ნუშები დარჩება. 

2 ნუშები დარჩება. ნუშები იყო მეტი. ან: ბავშვები იყო 6-ით ნაკლები. 

3 
ნუშები დარჩება. ნუშები იყო მეტი 5-ით, 6-ით ან 7-ით. და 88  82 = ... ან 88 6-ით მეტია 

82-ზე. 

4 

ნუშები დარჩება. ნუშები იყო მეტი 5-ით, 6-ით ან 7-ით. რადგან 88  82 = 6 ან 88 6-ით 

მეტია 82-ზე.  და კიდევ: ბავშვები იყო 6-ით ნაკლები. 

ბავშვები იყო ნაკლები 5-ით, 6-ით ან 7-ით.  

 

ქულა  

1 დახაზულია მართკუთხედი (ზუსტ ზომებს არა აქვს მნიშვნელობა). 

2 დახაზულია მართკუთხედი და წრე, ან კვადრატიც, ოღონდ მართკუთხედის გარეთ.  

3 დახაზულია მართკუთხედი, წრე, კვადრატი და სამკუთხედი. 

4 დახაზულია ყველა ნაკვთი ერთის გარდა, მდებარეობის ერთი-ორი შეცდომით. 

5 დახაზულია ყველა ნაკვთი, უშეცდომოდ ან მდებარეობის ერთი-ორი შეცდომით. 

 

ქულა  

1 პასუხი 6 ან 18.  ან დაწყებულია გამოკლებისა და შეკრების მოქმედებები. 

2 პასუხი 12. 

3 პასუხები 12 და 10.   ან 12 და 14. თანაც წერია ერთი მაინც ტოლობა. 
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7.  დიდ აკვარიუმში 38 თევზია, მათგან მხოლოდ 5 თევზია დიდი და ოქროსფერი. 

დანარჩენი  თევზები კი პატარები და რუხები არიან. რამდენი პატარა რუხი თევზია ამ 

აკვარიუმში?     

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

8. დაფაზე 26 სამკუთხედია დახაზული. ამდენივეა წრე. კვადრატები კი 22-ით ნაკლებია. 

რამდენი კვადრატია დახაზული დაფაზე? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

9. დააკვირდი  ამ სურათს:  

გაარკვიე, როგორ ჩანს: 

I. უფრო მეტი პეპელაა თუ ჩიტი?  რამდენით? 

II. ზევიდან ქვევითკენ უფრო მეტი  

ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით? რამდენით? 

სრული მართებული პასუხი  

4 ნაწილისგან შედგება: 

თითოში 1 ქულა იწერება,  

ჯამური ქულაა მაქსიმუმ 4. 

 

 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლება. 

2 წერია გამოკლების გამოსახულება. ან წერია მხოლოდ პასუხი 33. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა და შედეგი 33. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლება. 

2 
წერია გამოკლების გამოსახულება. ან წერია მხოლოდ პასუხი 3, 4 ან 5.   

თუკი ჯერ შეკრიბა 26+26  და მერე გამოაკლო 22. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა და შედეგი  3, 4 ან 5. 

 

1) უფრო მეტი ჩიტია.   

2) უფრო მეტი ჩიტია 13-ით, 14-ით ან 15-ით.  

3) ქვევიდან ზევით უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს. 

4) ქვევიდან ზევით 1-ით მეტი ჩიტი მიფრინავს. 
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10. ორსართულიან სასტუმროში სულ 50 ოთახია. პირველ  

სართულზე 30 ოთახია. რამდენი ოთახი ყოფილა მეორე სართულზე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

11. ფრინველებმა ერთად დაიწყეს ფრენა, დიდი მუხისკენ გაფრინდნენ. ცოტა ხნის შემდეგ 

არწივი მეოთხე მიფრინავდა, ჭოტი  მეთვრამეტე, სვავი  ოცდამეოთხე, ყვავი  

მეთერთმეტე, მერცხალი  პირველი, ოფოფი  ოცდამეორე.  ამათგან რომელი ფრინველი 

მიფრინავდა ყველაზე სწრაფად?   რომელი ფრინველი მიფრინავდა ყველაზე ნელა? 

 

 

 

 

 

12. ლიფტი პირველი სართულიდან მეექვსე სართულამდე ავიდა და გაჩერდა. ამ დროს  

გაიარა 20 მ მანძილი. მერე განაგრძო ზევითკენ მოძრაობა და მეცამეტე სართულზე ავიდა, 

ამ დროს კიდევ 28 მ მანძილი გაიარა. რა მანძილი გაუვლია ლიფტს პირველი 

სართულიდან მეცამეტე სართულამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

30 

ქულა  

1 
დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან მხოლოდ სქემაში ჩაწერილია 20.  

ან წერია ტოლობა 20 + 30 = 50 ან 30 +20 = 50  (ხოლო თუკი სქემაში წერია 90, მაშინ − 0 ქულა) 

2 

წერია გამოკლების ტოლობა. ან წერია გამოკლების გამოსახულება და სქემაში ჩაწერილია 20.   

ან წერია ტოლობა 20 + 30 = 50 ან 30 +20 = 50 (მოსწავლემ შევსების ხერხი გამოიყენა) და 

პასუხი 50.   მართებული ტოლობაა 50  30 = 20  ან   20 + 30 = 50 ან 30 +20 = 50. 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ არწივი ან მხოლოდ ოფოფი. 

2 წერია არწივი და ოფოფი;  ან მხოლოდ მერცხალი, ან მხოლოდ სვავი. 

3 წერია მერცხალი და სვავი. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების მოქმედება. 

2 დახაზულია სქემა. ან წერია მხოლოდ შეკრების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 

3 დახაზულია სქემა და წერია შეკრების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 
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13. ბოლნისიდან რუსთავამდე მანძილია 87 კმ.  ამ გზაზეა მარნეული, რომელიც 

ბოლნისიდან 30 კმ მანძილზეა. რა მანძილია მარნეულიდან რუსთავამდე? 

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

14. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 11 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 4.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში?  

 მითითება:  დახაზე პატარა სქემა. 

 

 

 

 

 

15. კლასს საარდადეგებოდ თხუთმეტგვერდიანი მოთხრობის წაკითხვა დაევალა. 

მოთხრობა წიგნის მეხუთე გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე 

დამთავრდება მოთხრობა? 

 

 

 

16. ნინუცა ეზოში ჩავიდა. იქ 4 ბურთულა დაეკარგა, რის შემდეგაც მას 19 ბურთულა 

დარჩა. რამდენი ბურთულა ჰქონია ნინუცას ეზოში ჩასვლამდე? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

 

1 ჩანს, რომ დაწყებულია გამოკლების მოქმედება, ან დახაზულია ცუდი სქემა. 

2 
დახაზულია სქემა ერთ ხაზზე. ან წერია მხოლოდ გამოკლების ტოლობა და 

მიახლოებითი პასუხი. ან წერია მხოლოდ მართებული პასუხი. 

3 დახაზულია კარგი სქემა და წერია გამოკლების ტოლობა და მიახლოებითი პასუხი. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების მოქმედება ან სქემის შედგენა. 

2 წერია პასუხი 15.   ან დახაზულია სქემა. 

3 დახაზულია სქემა და პასუხია 16. 

 

ქულა  

1 ჩანს, რომ დაწყებულია შეკრების ან გადათვლის მოქმედება. 

2 წერია აგრეთვე პასუხი 18, 19, 20 ან 21. 

 

ქულა  

1 დაწყებულია შეკრების მოქმედება. ან წერია პასუხი 23. 

2 წერია შეკრების ტოლობა.  
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17. ნინუცას რომ ეზოში დაეკარგა, ის 4 ბურთულა დაჩიმ იპოვა. ამის შემდეგ დაჩის 40 

ბურთულა გაუხდა. რამდენი ბურთულა ჰქონია დაჩის ნინუცას ბურთულების პოვნამდე? 

ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

18. თეა მასწავლებელი 29 წლისაა და იგი ნუნუ მასწავლებელზე უმცროსია 4 წლით.  

რამდენი წლისაა ნუნუ მასწავლებელი? 

 ჩაწერე საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

19. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. უნდა გაარკვიო, რომელი ნომერი 

ამოცანების პასუხი არაა რიცხვი ასეთი ამოცანების ნომრები შემოხაზე − რომელთა 

პასუხიც არაა რიცხვი: 

1. რამდენით უფრო გრძელია სამკუთხედის პირველი გვერდი, ვიდრე მეორე? 

2. ვისი წონა იყო 31 კილოგრამი? 

3. წიგნის რომელ გვერდზეა ფერადი სურათი? 

4. თხილის რამდენი ჩურჩხელა კიდია ჯოხზე? 

5. საქანელაზე და კარუსელზე 12 ლარის დახარჯვის შემდეგ დარჩებათ თუ არა ფული 

ნაყინისთვის? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქულა  

1 დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან წერია პასუხი 36. 

2 წერია გამოკლების ტოლობა.  ან წერია 36 + 4 = 40  ან  4 + 36 = 40. 

 

ქულა  

1 დაწყებულია გამოკლების მოქმედება. ან წერია პასუხი 33. 

2 წერია შეკრების ტოლობა პასუხით 33.   ან წერია მხოლოდ პასუხი 25. 

3 წერია გამოკლების ტოლობა პასუხით 25. 

 

ქულა  

1 მხოლოდ 2 ან მხოლოდ 5 

2 2, 5 და კიდევ რომელიმე სხვაც. 

3 2 და 5 

 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

46 

 

20. უჩასა და მირიანს ფული არ ჰქონდათ. მერე მამამ მათ ერთი  და  იმავე  ოდენობის 

ფული მისცა. ჯიბეში რა ფულიც ჰქონდა, უჩასა და მირიანს თანაბრად გაუყო. მერე უჩამ 

მირიანს 3 ლარი მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ფული?  რამდენით?  

 

 

 

 

 

21. ტეხილის შემადგენელი ერთი მონაკვეთის სიგრძეა 12 სმ, მეორე კი მასზე გრძელია 8 

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

  

 

 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ ის, რომ მირიანს აქვს მეტი. 

2 მირიანს აქვს 3 ლარით მეტი. 

3 მირიანს აქვს 6 ლარით მეტი. 

 

ქულა  

1 წერია მხოლოდ შეკრების გამოსახულება. ან წერია პასუხი 20. 

2 წერია შეკრების ტოლობა (პასუხით 19, 20 ან 21). ან მხოლოდ პასუხი 31, 32 ან 33. 

3 
წერია შეკრების 1-ლი ტოლობა პასუხით 19, 20 ან 21 და მე-2 ტოლობა პასუხით 31, 32 ან 

33. 
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თავი 2.   რემედიაციის გაკვეთილები  

- თეორიული საფუძვლები და ნიმუშები 

$ 1.  ტექსტიანი ამოცანების მიმართულება 

 სასკოლო მათემატიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ტექსტიანი  

(საყოფაცხოვრებო და სხვა) ამოცანები. ტექსტიანი ამოცანები უშუალოდ აკავშირებს 

მათემატიკას ყოფაცხოვრებასთან და ბუნებისმცოდნეობასთან, აგრეთვე, არითმეტიკას − 

გეომეტრიასთან და სტატისტიკასთან; მოსწავლეს აჩვევს ნასწავლის გადატანას 

(ტრანსფერს) რეალურ ცხოვრებისეულ ვითარებაში, ნასწავლის საჭიროების დანახვას და 

პრაქტიკული წარმატების განცდას. გარდა ამისა, ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნა 

საუკეთესოდ ავითარებს ზოგადად ლოგიკურ აზროვნებას და პრობლემის გადაჭრის 

უნარებს. 

 უნდა დავაზუსტოთ, თუ მაინც რას მოიცავს ცნება „ტექსტიანი ამოცანა“. ესაა ისეთი 

ამოცანა, რომელიც მოცემულია ტექსტის ფორმით (შესაძლოა, ახლდეს აგრეთვე სქემა, 

ნახაზი, ცხრილი, დიაგრამა, რიცხვითი თუ ასოითი გამოსახულება ან სხვა). ტექსტი − ესაა 

3 ან მეტი გავრცობილი ანდა რთული წინადადება, ან 2 წინადადება, რომელთაგან ერთი 

რთულია და არანაკლებ 6 სიტყვას მოიცავს. ტექსტიანი ამოცანის სახეობებია:  

ტრადიციული ტექსტური ამოცანა (საყოფაცხოვრებო თუ ბუნებისმცოდნეობის 

შინაარსისა); ზოგი გეომეტრიული, ლოგიკური, კომბინატორული, არითმეტიკული და 

სხვა ამოცანა. 

 სამწუხაროდ, მრავალ მოსწავლეს უჭირს ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნა. ამის 

მიზეზები დაწყებით კლასებში მცდარი მეთოდიკით სწავლებაა − როცა, აზროვნების 

ნაცვლად, სქოლასტიკაა წამყვანი − ანუ დაზეპირება, ხელოვნური (გაუაზრებელი) 

მანიპულაციები და მექანიკური ჩანაწერები, დიდი ყურადღების დათმობა ციფრების 

წერისთვის (ანუ, არსებითად, ხატვის აქტივობებისთვის). სწავლების ნამდვილ შედეგს 

გვიჩვენებს ის, თუ როგორ მსჯელობენ მოსწავლეები, როგორ ანგარიშობენ ზეპირად, 

რამდენად კარგად ხსნიან ამოცანებს, როგორ ავსებენ ცხრილს, როგორ ხაზავენ და 

ზომავენ, როგორ გაიაზრებენ ნახაზებს, სქემებსა თუ ცხრილებს. არაა საჭირო ზედმეტი 

ყურადღების გამახვილება კალიგრაფიაზე, ნახაზებისა თუ ნახატების ხარისხზე. 

მასწავლებელი ადვილად მიხვდება − კონკრეტულ მოსწავლეს მართლაც არ შეუძლია 

უკეთესად წერა დიდი დაძაბვის გარეშე თუ ზერელობისა და დაუდევრობის გამო 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

48 

 

ჯღაბნის. სასურველია, ნაწერი სუფთა და მოწესრიგებული იყოს თითოეული მოსწავლის 

შესაძლებლობათა ფარგლებში. 

 ბავშვის განვითარების ჩამორჩენის სხვა ფრიად გავრცელებული, ტიპური 

მიზეზებია: 

 სხვა მეთოდიკური შეცდომები, ცუდი სახელმძღვანელო; 

 არეული ოჯახური პირობები აქედან გამომდინარე სასკოლო შედეგებით; 

 ხანგრძლივი გაცდენები; 

 კლასში არსებული ცუდი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გარემო (რის გამოც ბავშვი 

კლასში თავს არაკომფორტულად გრძნობს და შებოჭილია). 

 აგრეთვე, ტიპურ მიზეზებს შორისაა: სპეციალური სასწავლო საჭიროებების ქონა, 

მათ შორის, აუტიზმი, ჰიპერაქტიურობა, სწავლის საერთო სუსტი უნარიანობა; მოსწავლის 

ენობრივი უნარიანობისა და, შედეგად, ლოგიკური აზროვნების ჩამორჩენა ეკრანზე 

მიჯაჭვულობის გამო (ტელევიზორის, კომპიუტერის ან მობილური ტელეფონის ეკრანზე);  

ტექსტის წაკითხვის არასაკმარისი ტექნიკა (ასაკობრივ ნორმაზე დაბალი) და სხვა. მაგრამ 

სსსმ მოსწავლეები საქართველოს დაწყებითი განათლების რემედიაციის მათემატიკის 

პროგრამაში არ მონაწილეობენ. 

 მესამეკლასელთა რემედიაციის პროგრამამ სწორედ ის ხარვეზები უნდა 

აღმოფხრას, რომლებიც I-II კლასებიდანაა დაგროვებული.  

 საქართველოს დაწყებითი განათლების რემედიაციის მათემატიკის პროგრამის 

ფარგლებია: 

III კლასისთვის − ერთმოქმედებიანი ამოცანები (ყველა ძირითადი სახეობა, მათ შორის 

ამოცანები მანძილსა და მოძრაობაზე, აგრეთვე გეომეტრიული, ლოგიკური), 

რომელთათვის საჭიროა 100-ის ფარგლებში შედარება, შეკრება და გამოკლება;  

უმარტივესი ორმოქმედებიანი ამოცანები (ორი პარალელური, ერთმანეთზე 

დამოუკიდებელი მოქმედებით) და მხოლოდ სტანდარტული ორმოქმედებიანი ამოცანები 

(ორი თანმიმდევრული მოქმედებით), ძირითადად ამგვარი:  

I. „ერთი მეორეზე ...-ით მეტია/ნაკლებია; მესამე მეორეზე ...-ით მეტია/ნაკლებია; 

რისი ტოლია მესამე?“   II. „ერთი მეორეზე ...-ით მეტია/ნაკლებია; რამდენია 

ორივე ერთად?“. 

 ძნელი ორმოქმედებიანი ან არსებითად სამმოქმედებიანი ამოცანები რემედიაციულ 

სწავლებაში არ განიხილება. 
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 რემედიაციის გაკვეთილები საუკეთესო მასალაა I, II და III კლასებში სამუშაოდ, 

ჩვეულებრივ გაკვეთილებზე, რემედიაციისგან დამოუკიდებლად. საჭიროებისას თვითონ 

მასწავლებელი ადვილად შეცვლის რიცხვებს ისე, რომ ამოცანა 20-ის ფარგლებს არ 

გასცდეს, ან, პირიქით, 1000-ის ფარგლებში გადავიდეს და სხვა. თუკი მოსწავლე არაა სსსმ 

და არც ძალიან ხანგრძლივი გაცდენები ჰქონდა, მაშინ გაკვეთილების ამ წყების გავლა 

საკმარისია იმისათვის, რომ მოსწავლე საუკეთესოდ დაეუფლოს ტექსტიანი ამოცანების 

ამოხსნის მთელ მიმართულებას, ძლიერად განუვითარდეს მათემატიკური ტექსტის 

გააზრებისა და საზოგადოდ ლოგიკური აზროვნების უნარ-ჩვევები. თანაც, აქტივობები 

საკმაოდ სახალისოა და ბავშვები ინტერესით მონაწილეობენ მათში. 

 

$  2.  თვალსაჩინოება 

 დაწყებითი კლასების ასაკი − ესაა თვალსაჩინო-კონკრეტული, ხატობრივი 

აზროვნების ასაკი. ბავშვი აზროვნებს გონებაში წარმოდგენილი სურათებით [ჟ. პიაჟე]. 

ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვალსაჩინოებას. მაგრამ თვალსაჩინოებასაც 

აქვს საზღვრები. მეტისმეტი, ჭარბი თვალსაჩინოება იმდენად იზიდავს ბავშვის 

ცნობიერებას, რომ ძლიერ აფერხებს აზროვნების მოწყვეტას თვალით ხილულისაგან, 

აძნელებს განყენებას (აბსტრაქციას), ესე იგი, აფერხებს ლოგიკური აზროვნების 

განვითარებას და მათემატიკაში ჩაღრმავებას, აფერხებს, კერძოდ, ტექსტიანი ამოცანების 

გააზრებას. 

 გარდა ამისა, პირველკლასელისათვის მთავარი თვალსაჩინოება უნდა იყოს არა 

სურათები, არამედ ნამდვილი ნივთები. პირველკლასელმა მათემატიკის შესწავლა უნდა 

დაიწყოს მოქმედებებით ნივთიერ, კონკრეტულ საგნებზე. წიგნი და სურათი კი უკვე 

განყენებაა. შესაძლოა, პირველი კლასის მათემატიკის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ესაა − 

სინამდვილიდან წიგნზე გადასვლისათვის მომზადება, სურათებსა და ნაწერებში 

ნამდვილი ვითარების დანახვის და მისი წარმოდგენის უნარ-ჩვევის განვითარება. 

 არითმეტიკულ მოქმედებათა შესწავლისას სურათებზე გამოსახული ვითარებანი 

ძალიან ცუდი თვალსაჩინოებაა (მაგალითად, როცა ხატია სამი მჯდარი ჩიტი და ორი 

გაფრენილი და სხვა). ამგვარი თვალსაჩინოებანი ძალზე გავრცელებულია, მაგრამ ისინი 

არ ვარგა მოქმედების გასათვალსაჩინოებლად: არითმეტიკული მოქმედება მხოლოდ 

მოძრაობაში, დინამიკაში ხორციელდება, სურათი კი გაშეშებულია. არითმეტიკული 

მოქმედების ნამდვილი გათვალსაჩინოება მხოლოდ ნივთებზე და მათ გროვებზე 
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მოქმედებებით ხდება. ნახატზე გამოსახულ ვითარებაში მათემატიკური მოქმედების 

(მაგალითად, გამოკლების) დანახვა კარგი გონებრივი სავარჯიშოა,  მაგრამ მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც კარგადაა გავლილი ნივთების დონე. მისი გამოყენება მხოლოდ მას შემდეგაა 

უპრიანი, რაც მოსწავლეებს უკვე კარგად ექნებათ შეთვისებული შედარება, შეკრება და 

გამოკლება და გააზრებული ექნებათ მათი არსი (უპირატესად − მე-2 კლასში). 

 ასევე არ ვარგა სურათები საყოფაცხოვრებო ამოცანების გასათვალსაჩინოებლად. 

ვთქვათ, მაგალითად, ამოცანის პირობაში ნახსენებია ტოტზე მსხდარი ჩიტები. ამას 

სრულებით არ სჭირდება დახატვა − დაბალი მზაობის ბავშვიც, კარგი ხატობრივი 

აზროვნებისა და მეხსიერების წყალობით, ისედაც საუკეთესოდ წარმოიდგენს გონებაში 

ტოტზე მსხდარ ჩიტებს. მას უჭირს მოქმედებათა და მიმართებათა წარმოდგენა − რაც 

სურათზე არ ჩანს! ესე იგი, სურათი ათვალსაჩინოებს იმას, რაც ბავშვს ისედაც არ უჭირს, 

და ვერ ათვალსაჩინოებს იმას, რაც ბავშვს უჭირს. 

 ამიტომ საყოფაცხოვრებო ამოცანებისათვის მთავარი თვალსაჩინოებაა ჯერ 

სქემები, ხოლო შემდეგ − სქემატური მოკლე ჩანაწერები. სქემაში სწორედ მიმართებაა 

გამოკვეთილი. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, მიმართება ჩიტებს შორისაა, ვაშლებს შორის თუ 

ასოებს შორის. მთავარია რაოდენობა, მოქმედება და მიმართება. გაკვეთილის დროსაც 

მასწავლებელი სქემით ათვალსაჩინოებინებს ამოცანის პირობას. ხოლო ჩიტის ნაცვლად 

დახატავენ არა ჩიტს, არამედ რგოლს (საყოფაცხოვრებო ამოცანების თემასაც ვიწყებთ 

ნივთებით − ჩიტის ნაცვლად ვდებთ კუბს ან ჩხირს). 

 გეომეტრია თავისთავად თვალსაჩინოებას ემყარება. ხოლო არითმეტიკას და, 

განსაკუთრებით, ალგებრას ძლიერ ემუქრება ფორმალიზმი, შინაარსისგან დაცლა, 

გაფუტუროება. იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს, მათემატიკურ მოქმედებებსა და 

სახელმძღვანელოებში მოცემულ სურათებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს კონკრეტულ-

ნივთიერი საყრდენი − ბავშვის საკუთარი მოქმედებანი სათვლელ ნივთებზე. 

მასწავლებლის უდიდესი შეცდომა იქნება, თუკი ის მიიჩნევს, რომ კლასმა უკვე გაიგო 

საკითხი და ამის გამო შეამცირებს სათვლელ ნივთებზე მოქმედებებს. ამით მასწავლებელი 

საფუძველს გამოაცლის მოსწავლის ცოდნას. ხშირად შეიძლება მოხდეს, რომ ბავშვი 

ძალიან კარგად მიხვდეს რამეს, კარგადაც ისწავლოს საკითხი, მაგრამ ეს მოჩვენებითი 

იყოს − თუკი ამ ცოდნას ღრმა ფესვები არ გაუდგამს ბავშვის გონებაში. ცოდნა მხოლოდ 

მაშინაა მტკიცე და აქტიური, როცა მყარ უნარ-ჩვევაში გადაიზრდება. 

 ბავშვისთვის ვერანაირი მეთოდიკა ვერ შეცვლის ვარჯიშს. მაგალითად, შეკრების 

მოქმედების გააზრებულად და ღრმად სწავლისათვის ვერანაირი მეთოდიკა ვერ შეცვლის 
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იმას, რომ ბავშვს საკუთარი ხელებით მრავალჯერ უნდა ჰქონდეს შეერთებული და 

გადათვლილი ნივთების გროვები და შემდეგ − დახატული ნაკვთების გროვები. 

ნამდვილი სწავლის ერთადერთი გზაა ნასწავლის მრავალჯერ აქტიურად გამეორება და 

კვლავ და კვლავ გამეორება, ბევრი ვარჯიში (რასაკვირველია, გამეორება რამდენიმე 

სხვადასხვა ფორმითაა საჭირო). 

 თემების დასაწყისში მოქმედებას ატარებს ერთი გაძახებული მოსწავლე, შემდეგ ის 

ჯდება, დაფა-მაგიდასთან გადის სხვა მოსწავლე და ასე რიგრიგობით. შემდგომ 

საფეხურებზე თანდათანობით იწყება მოქმედებათა ყველა მერხზე ერთდროული 

შესრულება (ამისთვის თითოეულ მოსწავლეს უნდა ჰქონდეს სათვლელი ნივთები თუ 

სხვა საჭირო თვალსაჩინოება საკმაო რაოდენობით). 

 მასწავლებელი ყოველთვის უნდა აქცევდეს ყურადღებას იმას, რომ ყველა 

მოსწავლეს მოუწიოს მოქმედებათა შესრულება საკუთარი ხელით − თუკი ერთ დღეს არა, 

მეორე ან მესამე დღეს მაინც. ცხადია, თანდათან ხელით მოქმედებათა მნიშვნელობა 

იკლებს. იკლებს თვალსაჩინოების წილიც, თანაც, თვალსაჩინოება თვისებრივადაც 

იცვლება: სულ უფრო სქემატური და ნაკლებ ხატობრივი ხდება. 

 მათემატიკის მთავარი შინაარსი უნდა იყოს არა წერა და ციფრები, არამედ 

მოსწავლის აზროვნების გახსნა და განვითარება. საამისოდ კი მთავარია მრავალფეროვანი 

მოქმედებები ნივთიერ თვალსაჩინოებებზე (გროვების დაწყობა, გადათვლა, დაწყვილება, 

შედარება, დაჯგუფება რაიმე ნიშან-თვისებით, ამოკრეფა და სხვა). უამისოდ მათემატიკა 

ვერ გაშინაარსიანდება ანუ სქოლასტიკად იქცევა. შეიძლება ვირტუალური 

თვალსაჩინოების გამოყენება (ისტ), მაგრამ ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ნაყოფიერი, 

თუკი თვითონ მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება, რომ თაგუნათი (მაუსით) აქტიურად 

იმუშაონ ეკრანზე (და არა − უყურონ მასწავლებლის მიერ მომზადებულ სლაიდშოუებს). 

ყველა შემთხვევაში საუკეთესოა ნივთიერი თვალსაჩინოება − რომელსაც ბავშვი არა მარტო 

ხედავს, არამედ აგრეთვე ხელითაც ეხება და ამოძრავებს:  მამაპაპური ჩხირები და სხვა 

(ცხადია, რაც არ გორავს და ადვილად არ იფანტება); საუკეთესო სათვლელი 

თვალსაჩინოებაა გეომეტრიული ფიგურების მოდელები, მუყაოსი ან პლასტმასისა: 

ფერადი კუბიკები, წრეები, რგოლები, ნაირ-ნაირი სამკუთხედები, ოთხკუთხედები, 

ხუთკუთხედები და სხვა (სასურველია − სხვადასხვა ზომის, ფორმისა და ფერის, რათა 

დაჯგუფებისა და მონაცემთა დამუშავების აქტივობებისთვისაც გამოდგეს). ამით 

თავისთავად მიიღწევა გეომეტრიის შეკავშირება არითმეტიკასთან და მოსწავლეს 

თავისთავად, არაპირდაპირი დასწავლით, შემოესწავლება გეომეტრიის საკითხებიც. 
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ძალიან მოსახერხებელია, როცა ეს თვალსაჩინოება მაგნიტებზეა და დაფაზე ეწყობა, 

მთელი ჯგუფის თვალწინ, და მსჯელობაშიც მრავალი მოსწავლე მონაწილეობს (ოღონდ 

რიგრიგობით − დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა საყვარელი გუნდური პასუხები 

საბოლოოდ უნდა დავივიწყოთ; მტკიცე წესია: როცა ერთი ლაპარაკობს, სხვები უსმენენ). 

 აზროვნების განვითარების მთავარი კანონზომიერებაა არა „მარტივიდან 

რთულისკენ“, არამედ − „კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ“  [ჟ. პიაჟე]. სწავლების 

მეთოდიკაც ამას უნდა მიჰყვებოდეს. ბუნებრივი გზა ასეთია: 

ნივთები    სურათები    სქემები    რიცხვითი ჩანაწერები და ცნებები 

(  ფორმულები − უფროს კლასებში) 

 თუმცა სასწავლო ხარაჩოებში თანმიმდევრობა შებრუნებულია. როგორც 

ჩვეულებრივ, ხარაჩო შორიდან იწყება − ანუ უმცირესი დახმარებით; და მხოლოდ 

აუცილებლობისას მიდის ახლოს, ანუ თანდათან ვუმატებთ დახმარებას: ჯერ (3) დონით 

ვიწყებთ; შემდეგ − (2) დონეზე გადავდივართ; თუკი არც ეს შველის, მაშინ, ბოლოს − (1) 

დონეზე. 

 კონკრეტული ნიმუში − ამოცანა 1. ცოტნემ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება 

წაიკითხა. თქმულება წიგნის მერვე გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე 

მთავრდება თქმულება? 

 სასწავლო ხარაჩოს საფეხურები: 

1) − წაიკითხე ამოცანის პირობა! ახლა კიდევ ერთხელ დაუკვირდი! (თუკი ინტონაციაზე 

ეტყობა, რომ გაუაზრებლად ან ცუდად კითხულობს, მაშინ მასწავლებელიც 

წაუკითხავს). 

2) − ახლა კიდევ ერთხელ დაფიქრდი. მოცემული რა გვაქვს? რას გვეკითხება ამოცანა? 

3) − შეეცადე, რიცხვთა სხივი (ღერძი) გამოიყენო. აბა, დახაზე. კარგია! რომელი რიცხვები 

გჭირდება? დიახ, დახაზე. მაჩვენე, ცოტნეს საიდან დაუწყია კითხვა. სად 

დაუმთავრებია? ამოცანა კი რას გვეკითხება? ...  

 რიცხვთა სხივზე კარგად გამოჩნდება, წიგნის რომელ გვერდზე დაიწყო და 

დასრულდა თქმულება თუკი მოსწავლე ამოცანას ვერც სქემის დახმარებით ხსნის, მაშინ 

გადავდივართ ბოლო საფეხურზე, ნივთიერ თვალსაჩინოებაზე: 

4) − აიღე ეს წიგნი, გადაფურცლე და ასე ამოხსენი ამოცანა! 

 კონკრეტული ნიმუში − ამოცანა 2.  ცირამ შარშან 14 ზღაპარი წაიკითხა, წელს − 3-

ით მეტი. რამდენი ზღაპარი წაუკითხავს ამ ორი წლის განმავლობაში? 
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 სასწავლო ხარაჩოს საფეხურები: 

1) − წაიკითხე ამოცანის პირობა! ახლა კიდევ ერთხელ დაუკვირდი! (თუკი ინტონაციაზე 

ეტყობა, რომ გაუაზრებლად ან ცუდად კითხულობს, მაშინ მასწავლებელიც 

წაუკითხავს). 

2) − ახლა კიდევ ერთხელ დაფიქრდი. მოცემული რა გვაქვს? რას გვეკითხება ამოცანა? 

3) − შეეცადე, სქემა გამოიყენო. დახაზე ორი მონაკვეთი. ერთს დააწერე „შარშან“, მეორეს − 

„წელს“. რა რიცხვები უნდა დააწერო ამ მონაკვეთებს? ...  

თუკი მოსწავლე ამოცანას ვერც სქემის დახმარებით ხსნის, მაშინ გადავდივართ ბოლო 

საფეხურზე, ნივთიერ თვალსაჩინოებაზე: 

4) − აიღე ეს ჩხირები, ვითომ ზღაპრებია. აქ დააწყვე იმდენი, რამდენიც ცირამ შარშან 

წაიკითხა. სწორია! აქ კი რა უნდა დააწყო? სწორია! ამოცანა კი რას გვეკითხებოდა? ... ... 

 მოსწავლეთა საკმაო ნაწილს მე-2 კლასში უკვე აღარ უნდა დასჭირდეს უხვი 

ნივთიერი თვალსაჩინოება, საკმარისი უნდა იყოს ძირითადად მხოლოდ რიცხვების 

მოდელები („კედელი-სვეტი-კუბი“, ოცეულთა მოდელები, ჩხირების კონები, სახაზავი...). 

მთავარი თვალსაჩინოება კი სურათები და სქემები იქნება. თუმცა მრავალ მეორეკლასელს 

მაინც დასჭირდება უხვი ნივთიერი თვალსაჩინოება. საზოგადოდ, დაწყებითი კლასების 

მათემატიკაში დიფერენცირების  საუკეთესო ფორმა სწორედ ესაა: მთელ ჯგუფს ვაძლევთ 

ერთსა და იმავე დავალებას (მაგალითად: 382 + 347  ან  82 : 15); დაბალი მზაობის 

მოსწავლეები მოქმედებას ნივთიერი მოდელებით ასრულებენ (მაგალითად, „კედელი-

სვეტი-კუბით“), საშუალო მზაობის მოსწავლეები − სქემებით (მაგალითად, დახაზული 

„კედელი-სვეტი-კუბით“ ან რიცხვთა სხივით), ხოლო მაღალი მზაობის მოსწავლეები − 

რიცხვითი გამოსახულებებითა და ლოგიკური მსჯელობით. 

 

$3. სიტყვიერი მსჯელობა 

 აქტიური თვალსაჩინოების გარდა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მოსწავლის საუბარს. 

როცა 6 წლის ასაკის ბავშვი არ ლაპარაკობს, ის არც აზროვნებს, რადგან გონებაში უხმოდ 

აზროვნება მას ჯერ არ ძალუძს. ამიტომ, როცა მასწავლებელი ბევრს ლაპარაკობს და 

გაკვეთილის ცენტრშია, გაკვეთილის განმავლობაში თითო მოსწავლისთვის სალაპარაკოდ 

საშუალოდ მხოლოდ ნახევარი წუთი რჩება. ეს კი ძალიან ცოტაა. ბავშვის აზროვნების 

განვითარების ძირითადი გზაა: საკუთარი ხელით თვალსაჩინოდ ჩატარებული მოქმედების 

გასიტყვება (ვერბალიზაცია) და პირიქით − სიტყვებით ჩამოყალიბებულის გათვალსაჩინოება. 
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ესე იგი: აუცილებელია მოსწავლეთა განუწყვეტელი საქმიანობა, ფუსფუსი და საუბარი. 

მასწავლებელი კი ამ პროცესების მხოლოდ ფასილიტატორი უნდა იყოს. ყველაზე უარესია, 

როცა გასუსული მოსწავლეები მასწავლებლისეულ სიბრძნეებს ისმენენ და ისმენენ. 

 ამ მხრივ მთავარი წესია: მოსწავლე ყველა მოქმედებას ხმამაღლა ახმოვანებს, 

მასწავლებელი კი მხოლოდ სასწავლო ხარაჩოებით ეხმარება მას (მაგალითად, საჭირო 

სიტყვას მიაშველებს, წინადადებას უფრო გამართულად ჩამოაყალიბებინებს). 

მასწავლებელი არ ხსნის, ყველაფერს თვითონ მოსწავლეები ხსნიან. ხოლო მასწავლებელი 

სულ მერხებს შორის დადის, ინდივიდუალურ უკუკავშირებსა და ზოგადად მიმდინარე 

განმავითარებელ შეფასებებს აწვდის თითოეულ მოსწავლეს. დაფაზე კი ძირითადად 

მოსწავლეები მუშაობენ და ხმამაღლა მსჯელობენ. 

 ამ ყოველივეს უგულებელყოფა მოსწავლის გონების თითქმის ყველა 

მიმართულების განუვითარებლობას გამოიწვევს; თუმცა ყველაზე მეტად სწორედ 

ტექსტიანი ამოცანების მიმართულებას აზიანებს, რადგან ამ მიმართულებაში მთავარი 

ენობრივი უნარიანობაა − მათემატიკური შინაარსის მქონე ტექსტის გააზრება და 

სიტყვიერი მსჯელობის ჩატარება; აგრეთვე, არითმეტიკის ფლობა მაღალ, აქტიურ-

გამოყენებით დონეზე (ტრანსფერის უნარ-ჩვევები). 

 მასწავლებელმა ბავშვებთან არ უნდა გამოიყენოს აბსტრაქტული ტერმინები 

(მაგალითად, დაუშვებელია გაკვეთილის მიზნების ჩამოყალიბება სტანდარტების 

ინდიკატორების ენით).  მხოლოდ მასწავლებლისთვისაა ტერმინები:  

უცვლელობა, ალგებრული თვისებანი, კომპონენტი, რაოდენობრივი და 

რიგობრივი რიცხვები, სივრცე, დრო, მიმართება, არასტანდარტული 

ერთეულები, კომბინატორიკა, სტატისტიკა, კლასიფიკაცია, იგივეობა, 

ლოგიკური კანონზომიერება, ლოგიკური მსჯელობა, აბსტრაქტული 

ტერმინი, მოდელზე დემონსტრაცია, გადატანა (ტრანსფერი), ფაქტობრივი 

ცოდნა, რეფლექსია, მეტაკოგნიცია, ნიშან-თვისება, თანაფარდობა...  

 ამასთან, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეს შეეძლოს უმარტივესი 

ლოგიკური მსჯელობის არა მარტო მოსმენა და გააზრება, არამედ აგრეთვე ზეპირად, 

ხმამაღლა ჩატარებაც, ლოგიკური კავშირებისა და კვანტორების გამოყენებით. მოსწავლეს 

პრაქტიკულ-კონტექსტურად მაინც უნდა ესმოდეს სიტყვები:  

იმდენივე, შეკრება, მიმატება, შესაკრები, ჯამი, გამოკლება, საკლები, 

მაკლები, სხვაობა, და კიდევ,  -ით მეტი / -ით ნაკლები, ტოლობა, 

უტოლობა, მეტია, ნაკლებია, შედარება, დახაზვა, სიგრძე;  თანრიგი, 
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სათანრიგო შესაკრები; გარდა, მხოლოდ, ერთნაირი, ტოლი, ყველა, 

ყველაზე (მეტი, დიდი, მოკლე და სხვა), მრავალი, თითოეული, ყოველი, 

ზოგიერთი, თითო-თითო, რამდენიმე, ერთ-ერთი, არცერთი, უფრო ... 

ვიდრე, და, ანდა, ან-ან, რომელიმე, იგივე, თუკი, მაშინ, რატომ, იმიტომ 

რომ, ამიტომ, რადგან, ამოცანის პირობა, ამოცანის ამოხსნა, მოცემულია, 

მოცემულობა.  

 მასწავლებელი უნდა ცდილობდეს, რომ ეს სიტყვები მოსწავლეებსაც ათქმევინოს 

ხოლმე, სათანადო წინადადებებში. 

 მოსწავლეს მხოლოდ კონკრეტული სახის ამოცანების კონტექსტში შეხვდება 

ტერმინები:  

განლაგება, მოქმედება, თვისება, მდგომარეობა, საპირისპირო, შესაბამისი, 

შეესაბამება, შესაძლებლობა, დაჯგუფება, კანონზომიერება, გეომეტრიული 

ფიგურა (ნაკვთი, სივრცითი სხეული), გაზომვა (და სხვა გეომეტრიული 

ტერმინები)...  

ცხადია, ყველაფერი მხოლოდ თვალსაჩინო მასალით კეთდება. ამ ტერმინებს ვერ 

გავექცევით, მასწავლებელი მათ თავიდან გამოიყენებს ყოველგვარი ახსნა-განმარტების 

გარეშე, საჭიროების მიხედვით, მაგრამ ყოველთვის − კონკრეტულ და თვალსაჩინო 

ვითარებაში. მოსწავლეები ამ სიტყვების ზოგად მნიშვნელობას მაინც ვერ ჩასწვდებიან, ეს 

არცაა საჭირო. უბრალოდ, მათ უნდა იცოდნენ, რა მოეთხოვებათ, როცა ამოცანის 

პირობაში წერია: „არ გამოგრჩეთ არცერთი შესაძლებლობა!“ ან „არღვევს 

კანონზომიერებას“ და სხვა. ამას კი ალბათ საკმაოდ მალე აითვისებენ. 

 ერთი გასარკვევი საკითხი ნაკლებადმნიშვნელოვან ტერმინებს შეეხება. 

მასწავლებლებს შორის საყოველთაოდ გავრცელებულია მათემატიკურ დავალებათა 

დაყოფა ორ ნაწილად, ესენია ეგრეთწოდებული „მაგალითები“ და „ამოცანები“. მაგრამ ეს 

დაყოფა ყოვლად გამოუსადეგარია. რას მივაკუთვნოთ, მაგალითად, ის ამოცანები, 

რომლებიც მოითხოვს ანგარიშს (ეგრეთ წოდებული „მაგალითის“ თემა) და ამის 

მიხედვით უტოლობის დაწერას, ცხრილის შედგენას ან კანონზომიერად გაგრძელებას? 

რომლებიც მოითხოვს რაიმეს დახაზვას? სხვადასხვა შესაძლებლობათა რაოდენობის 

დათვლას? ენაში სიტყვა „მაგალითი“ სულ სხვა რამეს ნიშნავს: „სამაგალითო საქციელი“; 

„განვიხილოთ, მაგალითად, ქუთაისი“; „გეომეტრიული სხეულის მაგალითია პირამიდა“; 

„ორნიშნა ლუწი რიცხვის მაგალითია 42“; ასევე, ოცის ფარგლებში შეკრების მაგალითია 

14+5=19 და სხვა. ხოლო (14+5)-ის გამოთვლა ან 2დმ-ისა და 16სმ-ის შედარება − ესაა არა 
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„მაგალითები“, არამედ საანგარიშო ამოცანები, ანდა არითმეტიკული სავარჯიშოები. 

სიტყვა „ამოცანა“ ზოგადია, ყველანაირ ამოცანას მოიცავს, მათ შორის, ჩვეულებრივ 

არითმეტიკულ საანგარიშო ამოცანებსაც, ტესტურ ასარჩევპასუხებიან ამოცანასაც, 

გეომეტრიულ ამოცანასაც და სხვა. „სავარჯიშო“ კი უფრო კერძოა − ესაა ისეთი ამოცანა, 

რომელიც რაიმეში გასაწაფავადაა საჭირო. მასწავლებელი უნდა გადაეჩვიოს „ამოცანა“ ან 

„სავარჯიშო“ სიტყვების ნაცვლად სიტყვის „მაგალითი“ გამოყენებას. 

 ყველა შემთხვევაში ტექსტური ამოცანების თემას საგანგებო საფუძველი სჭირდება. 

მაგალითად: მასწავლებელს არ უნდა ეგონოს, რომ ყველა პირველკლასელისთვის 

თავისთავად ცხადია, თუ რას ნიშნავს და როგორ უნდა გამოვთვალოთ „3-ით მეტი“ თუ „3-

ით ნაკლები“; ანდა 12 რომ იმდენივეთია მეტი 8-ზე, რისი ტოლიცაა სხვაობა 128. 

სწავლის პირველი საფეხურები სწორედ ამის მსგავსი საკითხების გააზრებაა. ასევე, 

საგანგებო მუშაობა სჭირდება თვით სიტყვებს − „იმდენივე“, „ყოველი“, „რომელიმე“ და 

სხვა.  

სიტყვის გასააზრებელ აქტივობათა ნიმუშები: 

3.1. გარდა 

 − მოძებნეთ მოწინავედან მესამე კაცუნა. ყველა კაცუნას, გ ა რ დ ა  მოწინავედან 

მესამისა, ქუდი დაახურეთ! მესამის გარდა! (გამოიკვეთება სიტყვა „გარდა“). ყველას ქუდი 

უნდა ეხუროს, ოღონდ მესამეს − არა! მოწინავედან მესამის გარდა! 

3.2. მხოლოდ 

 − მოძებნეთ მოწინავედან მესამე კაცუნა. მხოლოდ ამ კაცუნას დაახურეთ ქუდი, 

მარტო ამ კაცუნას! მ ხ ო ლ ო დ  მესამეს! (გამოიკვეთება სიტყვა „მხოლოდ“). არცერთს არ 

უნდა ეხუროს ქუდი, მარტო მესამეს უნდა ეხუროს!  

3.3. რამდენიმე 

 − აბა, ვინ დადებს მაგიდაზე რამდენიმე (ამ სიტყვის გამოკვეთით) კუბს? (გამოვა 

მოსწავლე და აიღებს კუბებს, რათა დადოს}. ნიკა, რამდენი კუბი უნდა დადოს ცირამ? 

{რამდენიმე} კი, მართალია, მაგრამ მაინც რამდენი ცალი კუბი დადოს? {შეიძლება სამი, 

ოთხი, ხუთი ან ექვსი} ცირა, დააწყვე! ახლა მე დავდებ გირჩებს (დადებს ორ გირჩას). არის 

თუ არა ეს რამდენიმე გირჩა? {არა, ორი არ არის რამდენიმე, ორი ძალიან ცოტაა.} ერთი 

გირჩა რომ დამედო? {ერთი კიდევ უფრო ცოტაა, არც ისაა რამდენიმე.} ახლა თამარი 

გამოვიდეს და დაფაზე დახატოს რამდენიმე ოთხკუთხედი, ნათიამ კი რამდენჯერმე 

შემოკრას ტაში! კარგია. ახლა სანდრომ რამდენჯერმე დააკაკუნოს. ახლა დახედეთ, ამ 
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კოლოფში რა არის? (კოლოფში ოცდაათიოდე ან მეტი მაგნიტი ან ღილი ყრია). არის თუ 

არა ეს რამდენიმე მაგნიტი? {არა, მაგნიტები ძალიან ბევრია და ამიტომ არაა რამდენიმე.} 

დიახ, აქ მრავალი (ამ სიტყვის გამოკვეთით), ბევრი მაგნიტია. რამდენიმე იქნებოდა, უფრო 

ცოტა რომ ყოფილიყო: სამი, ოთხი, ხუთი ან ექვსი. გამოვიდეს აკაკი და ხელში დაიკავოს 

მხოლოდ რამდენიმე მაგნიტი! 

3.4. „ყოველი“ და „თითოეული“ 

 − ამ გროვაში რამდენი კვადრატია? {რვა} ამაში? {რვა} ამაში? {ამაშიც რვა} დიახ, 

თითოეულ ამ გროვაში რვა კვადრატია. ამაშიც რვაა, ამაშიც, ამაშიც (თან თითს დაადებს). 

ყოველ გროვაში რვა კვადრატია.  

 მოსწავლეებსაც ათქმევინებს სიტყვებს „ყოველი“ და „თითოეული“ (ამ შემთხვევაში 

ისინი სინონიმებია). 

− ახლა დახატეთ მონაკვეთების გროვები ისე, რომ თითოეულ გროვაში 9 მონაკვეთი იყოს! 

− დახატეთ წრეების გროვები ისე, რომ თითოეულ გროვაში 6 წრე იყოს! 

 სხვა მსგავსი აქტივობები ჩართულია გზადაგზა, ტექსტიანი ამოცანების 

აქტივობათა წყებაში. 

 

$4. ამოცანის ტექსტის წაკითხვა და გააზრება 

 რემედიაციის პროგრამის დასაწყისში ტექსტებს მასწავლებელი წაიკითხავს, ან 

პირდაპირ შეკითხვებს დასვამს. მერე, თანდათანობით, მოსწავლეებმა უნდა დაიწყონ 

ტექსტის წაკითხვა. თანმიმდევრობა ასეთია: 

მასწავლებლის მიერ წაკითხვა  ნაწილობრივ მასწავლებლის მიერ წაკითხვა   

მოსწავლის მიერ წაკითხვა ხმამაღლა  მოსწავლის მიერ წაკითხვა ჩუმად. 

ამასთან, მას შემდეგ, რაც მოსწავლემ ჩუმად წაიკითხა (კლასში თუ შინ), მასწავლებელმა 

მას ხმამაღლაც უნდა წააკითხოს. ამასთან, წესია: ერთი მოსწავლე წაიკითხავს მხოლოდ 

მოცემულობას, მეორე კი − შეკითხვას ან გასარკვევ საკითხს (ამოცანა რასაც გვავალებს). 

რთულ შემთხვევაში ამოცანის ტექსტი მოცემულობით არ იწყება, მაგალითად: 

ეყოფა თუ არა ფული მზიას ბილეთის საყიდლად, თუკი ... 

რისი ტოლია იმ მართკუთხედის პერიმეტრი, რომლის ... 

 ამოცანის პირობის წაკითხვა ზუსტად და სათანადო ინტონაციით − ესაა პირობის 

გააზრების მთავარი ინდიკატორი. ჩვეულებრივ გაკვეთილებზეც მოსწავლეებს ხმამაღლა 
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უნდა წავაკითხოთ როგორც ამოცანის პირობა, ისე თეორიული ტექსტები 

(ბუნებისმცოდნეობისა თუ ისტორიის გაკვეთილებზეც). 

 ეს ეხება არა მარტო რემედიაციას, არამედ ზოგადად სასკოლო განათლებას: 

წიგნიერება არის სკოლის უპირველესი მიზანი; მასზე ყველა აკადემიური საგნის 

მასწავლებელმა უნდა იმუშაოს − თავისი დარგის სპეციალური ტექსტებით. მხოლოდ 

ქართულის მასწავლებლის მუშაობა ძალიან არასაკმარისია.  

 ვთქვათ, ამოცანის პირობა გააზრებულია. ამის შემდეგაც მოსწავლეები, 

განსაკუთრებით კი დაბალი მზაობის მოსწავლეები, ხშირად იბნევიან საჭირო მოქმედებათა 

შერჩევისას. ეს ერთმოქმედებიანი ამოცანებისა და უმარტივესი განტოლებების ამოხსნისასაც 

კი ხდება. მაგალითად: თუკი  x : 5 = 15, მაშინ x = 15: 5 თუ x = 15•5 ?  რატომ?  

 განსაკუთრებით ხელის შემშლელია ე.წ. „სასიგნალო სიტყვების“ მეთოდი, 

რომელიც მასწავლებელთა შორის ფრიად პოპულარულია. თუკი ამოცანის პირობაშია 

„სულ“, „ერთად“, „დაემატა“, „იშოვა“, „მოაგროვა“, „დააგრძელა“... მაშინ ვითომ შეკრება (ან 

გამრავლებაა) საჭირო; ხოლო თუკი „დაეკარგა“, „ასესხა“, „გააჩუქა“, „დაამოკლა“... მაშინ 

ვითომ გამოკლება (ან გაყოფაა) საჭირო. ეს მექანიკური მიდგომა მცდარია − ამოცანის 

მთლიანი ტექსტის გააზრებაა აუცილებელი. ვინაიდან ხშირადაა „შებრუნებულად“ 

ჩამოყალიბებული პირობა, მაგალითად: 

1. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. 

რამდენი ლარი ჰქონია ცირას თავიდან?  

2. ნიკას 10 ლარი დაეკარგა. ამის გამო მას მხოლოდ 5 ლარი დარჩა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ნიკას თავიდან? 

3. მართკუთხედის სიგანეა 30 სმ, სიგრძე  2-ჯერ მეტი. რამდენითაა მეტი ამ 

მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

4. ნავებიან საქანელაზე ორი ბავშვის ადგილია. ამ ორადგილიანი საქანელას 

ბილეთი 50 თეთრი ღირს. ცოტნეს 45 თეთრი აქვს, ლელას  15 თეთრით 

ნაკლები.  ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რათა საქანელაზე იქანავონ? 

 ხშირად კი ამოცანის პირობაში არავითარი ამგვარი სიტყვა არცაა: 

5. საცურაო აუზზე 40 ბავშვი სწავლობს ცურვას. მათგან 17 ბავშვს ჯერ არ 

უსწავლია ცურვა. რამდენმა ბავშვმა ისწავლა უკვე ცურვა? 

 „სასიგნალო სიტყვების“ მეთოდი მით უმეტეს უაზრო ხდება ორ-სამმოქმედებიანი 
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ამოცანებისთვის, რომლებშიც შეკრებაც საჭიროა და გამოკლებაც. მაგალითად: 

 ერთშია 64, მეორეში  15-ით ნაკლები. რამდენია ორივეში ერთად? 

 ერთშია 64, მეორეში  15-ით მეტი, მესამეში  3-ით ნაკლები, ვიდრე პირველში. 

რამდენით მეტია მესამეში, ვიდრე მეორეში? 

 „სასიგნალო სიტყვების“ მიხედვით საჭირო მოქმედების გამოცნობა მით უმეტეს 

მცდარი და ხელის შემშლელი ხდება, როგორც კი გამრავლება-გაყოფას ვიწყებთ. ამ დროს 

მთავარი ისაა, რომ მოსწავლემ კარგად გამიჯნოს „-ით მეტ/ნაკლებობა“ „-ჯერ 

მეტ/ნაკლებობისგან“. მაგრამ მაგალითად „მოიმატა“ და „გადიდდა“ ზოგჯერ შეკრებას 

მოითხოვს, ზოგჯერ − გამოკლებას, ზოგჯერ − გამრავლებას და ზოგჯერ კი − გაყოფას. 

მაგალითად: უჩას ხელფასი 3-ჯერ მოემატა და 300 ლარი გაუხდა. რამდენი ჰქონია უჩას 

ხელფასი მომატებამდე? 

 საზოგადოდ, მოსწავლე არ უნდა მივაჩვიოთ იმას, რომ სხვადასხვა ხრიკებით 

აირიდოს ტექსტის წაკითხვა და გააზრება. პირიქით, მას წაკითხვა უნდა შევაყვაროთ. 

ამისთვის კი საჭიროა წიგნიერების ჩვეულებრივი აქტივობები: მასწავლებლის მიერ 

ტექსტის წაკითხვის დაწყება სათანადო ინტონაციითა და გამოხატული ინტერესით, მერე 

კი უცებ შეწყვეტა − და მოსწავლის მიერ დასრულება; მოსწავლეთა წყვილებში კითხვა; 

ექოსებრი კითხვა; გაგრძელებებით კითხვა: ერთმა წაიკითხოს მხოლოდ ის, რაც 

მოცემულია, მეორემ კი − რასაც გვეკითხება ამოცანა (რაც მოსაძებნია)... რაც მთავარია, 

მოსწავლემ მრავალჯერ უნდა განიცადოს ის მაღალი დონის სიამოვნება, რომელსაც 

სიძნელის გადალახვა, კერძოდ კი, ტექსტისა და ამოცანის კარგად დაძლევა გვანიჭებს.  

 ტექსტის გასააზრებლად ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი აქტივობაა ამოცანის 

პირობაში მთავარი სიტყვების მოძებნა და გახაზვა (აგრეთვე, შეკითხვის მონიშვნა სხვა 

ფერით). მაგალითად, განხილულ 4 ამოცანაში მთავარი სიტყვებია: 

1. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. 

რამდენი ლარი ჰქონია ცირას თავიდან?  

2. ნიკას 10 ლარი დაეკარგა. ამის გამო მას მხოლოდ 5 ლარი დარჩა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ნიკას თავიდან? 

3. მართკუთხედის სიგანეა 30 სმ, სიგრძე  2-ჯერ მეტი. რამდენითაა მეტი ამ 

მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

4. ნავებიან საქანელაზე ორი ბავშვის ადგილია. ამ ორადგილიანი საქანელას 
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ბილეთი 50 თეთრი ღირს. ცოტნეს 45 თეთრი აქვს, ლელას  15 თეთრით 

ნაკლები.  ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რათა საქანელაზე იქანავონ? 

 

5. საცურაო აუზზე 40 ბავშვი სწავლობს ცურვას. მათგან 17 ბავშვს ჯერ არ 

უსწავლია ცურვა. რამდენმა ბავშვმა ისწავლა უკვე ცურვა? 

 არამთავარი სიტყვა სხვა სიტყვით რომ შევცვალოთ, ამით ამოცანა მათემატიკურად 

არ შეიცვლება. მთავარი სიტყვის შეცვლა კი ამოცანას არსებითად ცვლის. მაგალითად: 

1. ბაჭიამ ციყუნიას 18 კაკალი დაუმატა. ამის შემდეგ ბაჭიას 40 კაკალი გაუხდა. 

რამდენი კაკალი ჰქონია ბაჭიას თავიდან?  

 ეს კარგი აქტივობაა, ოღონდ დაუშვებელია სწორხაზოვანი დაკავშირება, 

მაგალითად: დაუმატა  მიმატება,  დაეკარგა  გამოკლება,  2-ჯერ მეტი  გამრავლება     

და მისთანა. 

 ბოლო საფეხურებზე ტექსტში მთავარი სიტყვების ხაზგასმის ნაცვლად მოსწავლე 

ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს. 

 

$5. რემედიაციის გაკვეთილები 

 რემედიაციის პროგრამის საფუძველია აქტივობათა გადანომრილი წყება. ამ წყების 

გავლა სწორედ ამ თანმიმდევრობითაა საჭირო, საფუძვლიანად და აუჩქარებლად. მე-3 

კლასის რემედიაციის პროგრამა იფარგლება მე-2 კლასის საკითხებით: შედარება და 

შეკრება-გამოკლება 100-ის ფარგლებში, სიგრძისა და ფულის ერთეულები.  

 აქტივობათა ეს წყება საუკეთესო მასალაა აგრეთვე I და II კლასებში სამუშაოდ, 

რემედიაციისგან დამოუკიდებლად. საჭიროებისას თვითონ მასწავლებელი ადვილად 

შეცვლის რიცხვებს ისე, რომ ამოცანა 20-ის ფარგლებს არ გასცდეს და სხვა. თუკი 

მოსწავლე არაა სსსმ და არც ძალიან ხანგრძლივი გაცდენები ჰქონდა, მაშინ I და II 

კლასებში ამ წყების გავლა საკმარისია იმისათვის, რომ მოსწავლე საუკეთესოდ 

დაეუფლოს ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის მთელ მიმართულებას (და სულ აღარ 

დასჭირდეს რემედიაცია). 

 რემედიაციის გაკვეთილების მრავალი აქტივობა ისეთია, რომ კარგად შეიძლება 
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მისი გამოყენება ჩვეულებრივი საკლასო გაკვეთილისთვის, ვთქვათ, 5-15 წუთის 

განმავლობაში. მასწავლებელი თავად ნახავს, რომ აქტივობათა უმრავლესობა მართლაც 

ძალიან სასარგებლო იქნება მთელი კლასისთვის. უმჯობესია, ეს გაკეთდეს მას შემდეგ, 

რაც მსგავსი აქტივობა რემედიაციის გაკვეთილზე უკვე ჩატარებული იქნება. ეს 

იმისთვისაა საჭირო, რომ რემედიაციის პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეს გავუადვილოთ 

კლასში თავისი წარმატების წარმოჩენა და მივაჩვიოთ იმას, რომ რემედიაციის 

გაკვეთილებზე ნასწავლი შეუფერხებლად გამოიყენოს ხოლმე ჩვეულებრივ 

გაკვეთილებზეც.  

 რემედიაციის პროგრამაში აქტივობათა ამ წყებას ყველა მოსწავლე თავიდან 

ბოლომდე არ გაივლის. მოსწავლეთა უმრავლესობას ალბათ არ დასჭირდება ამ წყების 

დასაწყისი; ყოველი მოსწავლე აქტივობათა წყებას იმ ნომრიდან დაწყებულს გაივლის, 

რომელშიც შეფერხება აღმოაჩნდება. შესაბამისად, ყველა მოსწავლე ვერ მოასწრებს ბოლო 

აქტივობათა გავლას (მათ მასწავლებელი სამერმისო მასალად დაიტოვებს). 

 ამიტომ ბუნებრივია, რომ საზოგადოდ რემედიაციის პროგრამა დიაგნოზის 

დასმით იწყება − რა დონემდეა განვითარებული და სად უჭირს თითოეულ კონკრეტულ 

მოსწავლეს. სკრინინგულმა სადიაგნოსტიკო ტესტირებამ გამოავლინა ის მოსწავლეები, 

რომლებსაც სწორედ ტექსტიანი ამოცანების კომპეტენცია აქვთ სუსტი. მაგრამ საჭიროა 

დიაგნოზის დაზუსტება. საამისოდ ჩვენ ვატარებთ ორ აქტივობას: 

1) ფოკუსირებული სადიაგნოსტიკო ტესტირება. ტესტი მოიცავს აქტივობათა წყების 

ნომრებიდან (ანუ დონეებიდან) თითო-თითო ამოცანას. ამით გამოჩნდება, 

დაახლოებით რომელი დონიდან უნდა დაიწყოს თითოეულმა მოსწავლემ. 

ტესტირების პროცესში მასწავლებელი ყურადღებით დააკვირდება თითოეული 

მოსწავლის მუშაობას და შეავსებს დაკვირვების სპეციალურ რუბრიკებიან ცხრილს. 

2) ინდივიდუალური გასაუბრება (ინტერვიუ) მოსწავლესთან. გასაუბრება მოიცავს 

სწორედ იმ დონის ამოცანებს, რომელშიც მოსწავლეს შეფერხება აღმოაჩნდა. 

მასწავლებელი დააზუსტებს შეფერხების არსს, სავარაუდო მიზეზებსა და ზონას: ეს 

ამოცანები არის თუ არა მოსწავლის განვითარების უახლოეს ზონაში [ლ. ვიგოტსკი] − 

ანუ სასწავლო ხარაჩოების დახმარებით ძლევს თუ ვერა მათ მოსწავლე; და 

რამდენსაფეხურიანი ხარაჩოები სჭირდება მას. მასწავლებელი ყურადღებით 

დააკვირდება მოსწავლის მუშაობას და შეავსებს დაკვირვების მეორე რუბრიკებიან 

ცხრილს. 
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 თუკი მასწავლებელი დაინახავს, რომ მოსწავლე ადვილად ძლევს ამოცანას (ანუ 

ამოცანა ამ მოსწავლის განვითარების აქტუალურ ზონაშია [ლ. ვიგოტსკი]), მაშინ სწრაფად 

გადაიყვანს მომდევნო აქტივობაზე − სანამ განვითარების უახლოეს ზონას მიაღწევდეს − 

ანუ ისეთ აქტივობას, რომელსაც მოსწავლე დამოუკიდებლად ვეღარ ასრულებს. ჯერ 

სასწავლო ხარაჩოებით შეასრულებინებს ამ აქტივობას, მერე კი მსგავსს დამოუკიდებლად 

შესასრულებლად მისცემს (ესაა მე-3 ფაზა − განმტკიცება-გაწაფვა). მსგავს (პარალელურ) 

ამოცანას თვითონ მასწავლებელი შეადგენს ადვილად − რიცხვების შეცვლითა და 

შინაარსის შეცვლით, მაგალითად: კალათაში ვაშლების ნაცვლად მდელოზე ბაჭიები. 

ძალიან კარგი აქტივობაა, ეს თვითონ მოსწავლემ გააკეთოს, თუკი მას ეს ხელეწიფება: − 

შეადგინე და ჩაწერე ასეთივე ამოცანა, ოღონდ რომელშიც შეცვლილი იქნება რიცხვები და 

რომელშიც კალათაში ვაშლების ნაცვლად მდელოზე ბაჭიები იქნება (ან: დაფაზე 

სამკუთხედები, მაგიდაზე კუბები...). 

 პირიქით, თუკი მასწავლებელი დაინახავს, რომ რომელიმე მოსწავლეს უჭირს 

რომელიმე საფეხური, მაშინ წინსვლას არ აქვს აზრი − ამ მოსწავლესთან დამატებითი 

მუშაობაა აუცილებელი. ხშირად საჭირო გახდება ისევ პარალელური ამოცანები. 

მასწავლებელმა ინდივიდუალურად უნდა შეამოწმოს და შეაფასოს თითოეული 

მოსწავლის წინსვლა. თუკი მოსწავლე რომელიმე საფეხურზე მყარად და თავისუფლად 

ვერ ატარებს მოქმედებებს, აუცილებელია წინა საფეხურზე დაბრუნება. 

 რემედიაციის გაკვეთილების წყება პარაგრაფებადაა დაყოფილი, თუმცა თითო 

პარაგრაფი თითო გაკვეთილს არ შეესაბამება. მასწავლებელმა თვითონ უნდა დაგეგმოს 

გაკვეთილების მოცულობა − გამომდინარე თავისი ჯგუფის შესაძლებლობებიდან. ცხადია, 

სასურველია, რომ ჯგუფმა რაც შეიძლება მეტის გავლა მოასწროს. ამიტომ ზედმეტად 

ნელი ტემპი არ ივარგებს. ასევე ცუდი იქნება აჩქარება და ზერელობა, არასაკმარისი 

ზრუნვა გაწაფვა-განმტკიცებაზე. ტემპის ოპტიმიზაცია მასწავლებლის საქმეა. 

 მასწავლებელი თავად გადაწყვეტს, რომელი ფორმატით ჩაატაროს აქტივობა: 

ინდივიდუალურად, მცირე ჯგუფში, წყვილებში თუ ნარევად (მაგალითად: 2 მოსწავლე − 

ინდივიდუალურად, კიდევ 1 წყვილი და კიდევ 1 სამეული...). ეს პირდაპირ 

დიფერენცირების საკითხს უკავშირება. 

 ყოველი გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლეებს მიეცემათ შემოქმედებითი და თან 

განმამტკიცებელი საშინაო დავალება (ეს შემდეგი გაკვეთილებისთვისაც გამეორების 

გარეშე იგულისხმება):    

− შინ მოიგონეთ ამის მსგავსი ახალი ამოცანა! 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

63 

 

 ეს დავალება არაა სავალდებულო, რადგან მოსწავლეებს ისედაც აქვთ მიცემული 

მათემატიკის ჩვეულებრივ გაკვეთილზე საშინაო დავალება. ვინც ამ დამატებით 

დავალებას შეასრულებს, მასწავლებელი ამოცანას მოუწონებს. ხოლო შედგენილ 

ამოცანებს სხვა მოსწავლეები ამოხსნიან; ამოცანების შემდგენელნი კი შეუმოწმებენ. 

 ასე ჩატარდება გაკვეთილის პირველი ფაზა − წინარე ცოდნის გააქტიურება. 

 ამოცანებზე მუშაობისას მოსწავლეებს უნდა დავურიგოთ სამუშაო ფურცლები. 

ყოველი ფურცლის ზედა კიდეში მოსწავლე თავის სახელსა და გვარს და თარიღს დაწერს: 

სახელი, გვარი: _____________________________________________   თარიღი:     ___________ 

 მასწავლებელი ამ ფურცლებზევე მოინიშნავს, თუ რამდენად კარგად შეასრულა 

მოსწავლემ დავალება. ამ ფურცლებს, დაკვირვების ორ ცხრილთან ერთად, შეინახავს 

მოსწავლის საქაღალდეში და მათ გამოიყენებს მოსწავლის წინსვლაზე დასაკვირვებლად. 

 მეცადინეობის წესი როგორც რემედიაციის, ისე ჩვეულებრივ გაკვეთილებზე:  

რაც იწერება ან იხაზება დაფაზე, ის იწერება ან იხაზება აგრეთვე სამუშაო ფურცლებზეც 

თითოეული მოსწავლის მიერ (ან − სამუშაო რვეულში). 

 

$6. აქტივობათა ჩატარების რამდენიმე ნიმუში დაწვრილებით 

 განვიხილავთ გაკვეთილის ერთ აქტივობას და აგრეთვე 4 არასტანდარტული 

სააზროვნო ამოცანის გარჩევის აქტივობას. სხვადასხვა ტიპისა და სხვადასხვა შინაარსის 

მქონე ეს 4 ამოცანა დამატებითი კრებულიდანაა; არასტანდარტულობის გამო 

მასწავლებლებს ყველაზე მეტად მათი დამუშავების კონკრეტული მეთოდიკის აგება 

უჭირთ ხოლმე.  

# 18. სახალისო აქტივობა  ამოცანის აწყობა 

 მოსწავლეებს არეულად ურიგდებათ ოთხად დაჭრილი 3 ამოცანა − ცალ-ცალკე 

მოცემულობა, შეკითხვა-დავალება, ამოხსნა და პასუხი. ურიგდებათ არეულად 12 ნაჭერი. 

ამ ნაჭრებისგან მოსწავლეებმა მთლიანი ამოცანები უნდა ააწყონ. ნიმუშები: 
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 შემდეგ მოსწავლეები წაიკითხავენ თითოეულ ამოცანას, გახაზავენ მთავარ 

სიტყვებს, გაარჩევენ ამოხსნას და, როგორც ჩვეულებრივ, შეამოწმებენ პასუხს. 

 პირველი და მეორე ამოცანები ძნელია იმით, რომ „შებრუნებულადაა“ მოცემული: 

პირობაში ფულის მიცემაზეა საუბარი, ამოსახსნელად კი საჭიროა გამოკლება; შეკითხვაშია „სულ 

რამდენი“ და გვჭირდება ისევ გამოკლება. საჭირო მოქმედება გამოკლებაა, თუმცა მთავარი 

სიტყვებია „მისცა“, „იპოვა“, „ჩაიწყო“. ამაზე ყურადღების გამახვილებაცაა საჭირო. საამისოდ 

მასწავლებელი დასვამს შეკითხვას: 

 − ამ ამოცანაში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს? რატომ? რის გამო შეეშალა? როგორ 

აუხსნიდი, როგორ დაეხმარებოდი მას? 

 ბოლოს ვინც შეძლებს, გაართულოს ამოცანა ისე, რომ ამოსახსნელად ორი 

მოქმედება იყოს საჭირო.  

დავალების შესრულების ეტაპები და მოსწავლეთა მოსალოდნელი პასუხები, 

აგრეთვე ტიპური შეცდომები და მასწავლებლისეული დაკონკრეტებული უკუკავშირები 

ეტაპი 1:  სამი ამოცანის პირობის აწყობა ორ-ორი ბარათის შეწყვილებით. ეს ადვილია 

მართკუთხედის სიგრძეა 34 მ, სიგანე კი  

11 მ. ამ მართკუთხედს ჩამოაჭრეს 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 11 მ.  

რისი ტოლია მიღებული პატარა 

მართკუთხედის სიგანე?  სიგრძე? 

 

34 მ  11 მ = 23 მ. 

 
პასუხი:   სიგანე − 11 მ,  სიგრძე − 23 მ. 

ვაჟას ახლა 34 ლარი აქვს.  ამ დილით მამამ 

11 ლარი მისცა.  

რამდენი ლარი ჰქონდა ვაჟას ამ დილამდე? 

34 ლ  11 ლ = 23 ლ. 

 

პასუხი:  23 ლ. 

ნანას კალათაში 11  კვერცხი ჰქონდა. 

საქათმეებში მან მრავალი კვერცხი იპოვა და 

კალათაში ჩაიწყო. ახლა მას კალათაში 34 

კვერცხი აქვს. 

სულ რამდენი კვერცხი უპოვია ნანას 

საქათმეებში? 

34   11  = 23 . 

 

პასუხი:   უპოვია 23 კვერცხი. 
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ამოცანების შინაარსის გაუაზრებლადაც − ცალკეული სიტყვებიც კი მიახვედრებს.  

მოსალოდნელი შეცდომა-შეფერხება: მოსწავლე, მესამე ამოცანის პირობის გარდა, მის 

ამოხსნასაც ააწყობს; მაგრამ ეგონება, რომ დარჩენილ ბარათებზე არაა პირველი და მეორე 

ამოცანების შესაბამისი მოქმედებები; ვინაიდან ეგონება, რომ საჭიროა შეკრება 34 + 11. 

  

უკუკავშირი: − ამ ერთი/ორი ამოცანის პირობა კარგად აგიწყვია. ახლა დაუკვირდი 

დარჩენილ ბარათებს და კიდევ ორი/ერთი პირობაც ააწყვე. 

ან: − სამივე ამოცანის პირობა კარგად აგიწყვია. ახლა დაუკვირდი დარჩენილ ბარათებს და 

თითოეულ ამოცანას მისი ამოხსნა მოუძებნე. 

ეტაპი 2:  მესამე ამოცანის ამოხსნის აწყობა და პირობასთან შეერთება. არაა ძნელი, რადგან 

აშკარად ჩანს, რომელი ჩანაწერები შეესაბამება სიგრძეებს. 

 უკუკავშირი: − ამ ამოცანის აწყობა ბოლომდე კარგად დაგისრულებია, თავისი 

ამოხსნიანად და პასუხიანად. ახლა დაუკვირდი დარჩენილ ბარათებს და ამ ამოცანის 

ამოხსნაც ააწყვე (მიუთითებს პირველ ამოცანაზე). 

 ხარაჩოს საფეხური: − რაზეა საუბარი ამ ამოცანის პირობაში? ამ აწყობილ ამოცანაში 

სიგრძეები იყო. აქ კი რა გვაქვს? {სასურველი პასუხია: ფული, ლარები}. დიახ, ზუსტად 

მიხვდი. მაშ, რომელი ყოფილა ამ ამოცანის ამოხსნის ჩანაწერი? პასუხი? 

 ხარაჩოს საფეხური: − მოკლედ როგორ იწერება სანტიმეტრი? {სმ} მეტრი? {მ} ლარი? 

{ლ}  მაშ,რომელი ყოფილა ამ ამოცანის ამოხსნა და პასუხი? 

 ხარაჩოს საფეხური: − ვაჟას როდის ჰქონდა უფრო მეტი ფული − დილამდე თუ 

დილის შემდეგ? {დილის შემდეგ} დილით მას ფული მოემატა თუ მოაკლდა? {მოემატა} 

ახლა რამდენი ლარი აქვს ვაჟას? {34 ლარი} მაშ, დილამდე რამდენი ჰქონია − ამაზე მეტი 

თუ ნაკლები? {ნაკლები} მაშ, რომელი მოქმედება ყოფილა საჭირო? {გამოკლება}. 

 უკუკავშირი: − ამ ამოცანის აწყობა ბოლომდე კარგად დაასრულე, თავისი 

ამოხსნიანად და პასუხიანად.  

ეტაპი 3:  − ახლა დაუკვირდი დარჩენილ ბარათებს და ამ ამოცანის ამოხსნაც ააწყვე შენ 

თვითონ (ეს ძალიან ადვილია, რადგან სულ 2 ბარათია დარჩენილი). მაშ, რომელი 

მოქმედება ყოფილა საჭირო? {გამოკლება} ახლა შენ აგვიხსენი: 

ეტაპი 4:   − ამ ამოცანაში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს? {ეგონოს, რომ შეკრებაა 

საჭირო.} რატომ? {იმიტომ, რომ ამოცანის პირობაში მთავარი სიტყვებია „იპოვა და 

ჩაიწყო“.} რის გამო შეეშალა? {რაკი „იპოვა და ჩაიწყო“, ამიტომ თითქოს უნდა 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

66 

 

მივუმატოთ.} როგორ აუხსნიდი, როგორ დაეხმარებოდი მას? {ნინოს კალათაში კვერცხები 

მოემატა, ამიტომ ადრე ნაკლები ექნებოდა, ამიტომ გამოკლებაა საჭირო}. 

 უკუკავშირი: − ძალიან კარგად იმსჯელე, ეს ცოტა ძნელი ამოცანაა და შენ კარგად 

ახსენი, თუ როგორ უნდა ამოვხსნათ ისე, რომ არ შეგვეშალოს! 

ეტაპი 5:   − ახლა ნოდარმა თავიდან ბოლომდე წაიკითხოს ეს ამოცანა. 

 უკუკავშირი: − ნოდარმა ყველა სიტყვა ზუსტად ამოიკითხა, არაფერი არ შეშლია. 

ახლა შეეცადე, უფრო გაბმულად წაიკითხო და სასვენ ნიშნებს მიაქციო ყურადღება! 

სასვენი ნიშნები ხომ ტყუილად არ წერია! 

ეტაპი 6:   − ახლა ვინ შეძლებს, გაართულოს ეს ამოცანა ისე, რომ ამოსახსნელად ორი 

მოქმედება იყოს საჭირო?  {დაემატოს პირობაში: ამის შემდეგ ნინომ ... ...}. 

 უკუკავშირი: − ლაშამ ამოცანა კარგად გაართულა. ახლა ნუცამ ამოხსნას ეს 

გართულებული ამოცანა. 

პარალელურად − სწავლების დიფირენცირება 

 თუკი ერთი-ორი მოსწავლე მალევე ააწყობს სამივე ამოცანის 

პირობა+ამოხსნა+პასუხს, სანამ სხვებს უკუკავშირს და ხარაჩოს საფეხურებს ვაწვდით, ამ 

ერთ-ორ მოსწავლეს (წყვილში) დავავალებთ დამატებითი ამოცანების კრებულიდან 

რომელიმე ამოცანის ამოხსნას. მოსწავლემ გადაათვალიეროს კრებული და თვითონ 

აირჩიოს, თუ რომელი ამოცანის ამოხსნა სურს (სურთ). 

არასტანდარტული სააზროვნო ამოცანის გარჩევის ნიმუშები 

 ქვემორე მოკლე გეგმებში აღწერილია საფეხურები, რომლებიც უნდა გავიაროთ ამ 

ამოცანების ამოხსნისას. თუკი მოსწავლეებს არ გაუჭირდებათ, საფეხურებს სწრაფად და 

შეკვეცილად გავივლით. მაგრამ თუკი სადმე გაუჭირდებათ, საჭირო იქნება შესაბამისი 

საფეხურის ნელა გავლა. არსებითად, ეს სასწავლო ხარაჩოს საფეხურებიცაა. 

 ამ ამოცანების დასრულების შემდეგ სასურველია, მსგავსი (პარალელური) 

ამოცანები საშინაო დავალებად მივცეთ განსამტკიცებლად. შეიძლება აგრეთვე 

დიფერენცირება სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით: მაგალითად, 

დამატებითი ამოცანების კრებულის # 5.3, 5.4, 5.5 და 5.6 ამოცანებიდან მოსწავლემ 

აირჩიოს, რომელიც სურს და რამდენიც სურს. მასწავლებელმა შეიძლება იკითხოს:  

 − ვის ურჩევნია სათამაშოები? აფრიკაში და ციმბირში მოგზაურობა? ხილი ვის 

უყვარს? დედას ვინ დაეხმარება ბოსტნეულის მოტანაში? 
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#4.9. პირველკლასელმა ნოდარმა და მისმა მასწავლებელმა თავ-თავიანთი მტკაველებითა 

და თითებით გაზომეს სკოლის კიბის მოაჯირის სიგრძე. მასწავლებელმა მიიღო: 20 

მტკაველი და 5 თითი. რომელი სიგრძე შეიძლებოდა მიეღო ნოდარს? აარჩიეთ აქედან 

ერთადერთი სიგრძე: 

ა) 14 მტკაველი და 1 თითი;      ბ) 16 მტკაველი;    

გ) 20 მტკაველი და 5 თითი;       დ) 21 მტკაველი;    

ე) 35 მტკაველი და 6 თითი;       ვ) 100 მტკაველი და 9 თითი. 

 ვვარაუდობთ, რომ მოსწავლეებმა უკვე კარგად იციან: თუკი ამოცანას ახლავს 

ქართული ასოებით გადანომრილი ასარჩევი პასუხები, მაშინ მათგან ყოველთვის 

ერთადერთია მართებული, ყველა დანარჩენი კი მცდარია; მაგრამ ერთი კი ნამდვილად 

მართებულია. 

ეტაპი და უკუკავშირი 1:  − თინიკო, წაიკითხე ამოცანის მხოლოდ მოცემულობა, რაც 

მოცემულია. ნანა, შენ კი მხოლოდ შეკითხვა-დავალება წაიკითხე. თინიკომ ამოცანის 

პირობა კარგად წაიკითხა, სასვენ ნიშნებსაც აქცევდა ყურადღებას. რას იტყვით, 

მოცემულობა ზუსტად იქ დაასრულა, სადაც საჭირო იყო? {არა} სად მთავრდება 

მოცემულობა? ვინ იტყვის, სად უნდა დაესრულებინა თინიკოს? დიახ, ზუსტად. 

ეტაპი და უკუკავშირი 2:  − ზვიად, მაჩვენე, როგორ გაზომავ მტკაველითა და თითებით შენი 

მერხის სიგრძეს! მტკაველებით სწორად გაზომე, მართლაც ექვსი მტკაველია. ცოტა თითებით 

გაზომვა გაგიჭირდა მორჩენილი პატარა სიგრძისა. ნანა, აჩვენე, როგორ გამოიყენოს თითები. 

დიახ, ნანამ სწორად გვიჩვენა, თითებით ასე უნდა გავზომოთ მორჩენილი პატარა სიგრძე. 

ზვიად, რისი ტოლი ყოფილა შენი მერხის სიგრძე? რამდენი მტკაველისა და რამდენი თითისა? 

ნანა, დაფაზე დაწერე მსხვილად! ისიც დაწერე, ვინ მიიღო ეს სიგრძე. 

ზვიადი  6 მტკაველი 4 თითი. 

ეტაპი და უკუკავშირი 3:  − ახლა ზვიადის მერხი მე რომ გავზომო ჩემი მტკაველითა და 

თითებით, 6 მტკაველსა და 4 თითზე მეტს მივიღებ თუ ნაკლებს? ვინ მოისაზრებს? რატომ 

გგონია ასე? მოდი, შევამოწმოთ! მაშ, ცოტნე ძალიან კარგად მიმხვდარა! 

ეტაპი და უკუკავშირი 4:   − ახლა ამოვხსნათ ეს ამოცანა (#4.9). რა სიგრძე მიუღია 

მასწავლებელს? პატარა ნოდარი უფრო დიდ რიცხვებს მიიღებდა თუ უფრო პატარებს? 

რატომ? ბესო კარგად მიხვდა, მაგრამ მისი დასაბუთება ვერ გავიგეთ. მასწავლებლის 20 

მტკაველი ჩაეტია. ნოდარის მტკაველი 20-ზე მეტი ჩაეტეოდა თუ 20-ზე ნაკლები? მაშ, 
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ნოდარი უფრო დიდ რიცხვებს მიიღებდა თუ უფრო პატარებს? 

ეტაპი და უკუკავშირი 5:  − ახლა შეხედეთ ასარჩევ პასუხებს. მოძებნეთ და წაშალეთ ის 

პასუხები, რომლებსაც პირდაპირ ეტყობა, რომ მცდარია! თინიკო, პირველი და მეორე 

პასუხი მართლაც წასაშლელი იყო, მაგრამ სხვებსაც დაუკვირდი! დიახ, დიახ, ეს მესამეც 

წასაშლელია. ლაშამ გვითხრას, რატომაა წასაშლელი. კარგია, ლაშამ სწორად დაასაბუთა. 

ნოდარი მასწავლებლის რიცხვებს ვერ მიიღებდა!  

ეტაპი და უკუკავშირი 6:  − რამდენი პასუხი დაგვრჩა? რამდენია სავარაუდო პასუხი? 

{სამი} ყველას მტკაველების რიცხვი 20-ზე მეტია. ასე ადვილად ვეღარ წავშლით. მაგრამ 

მაინც რომელზე გგონიათ, რომ წასაშლელია? ბოლოს ხომ ე რ თ ა დ ე რ თ ი  პასუხი უნდა 

დაგვრჩეს! ... ... დიახ, ცოტნე ძალიან კარგად მიხვდა: წასაშლელია 100 მტკაველი, მაგრამ 

ახლა აგვიხსნას, რატომ {რადგან 100 ძალიან დიდია, მასწავლებლმა 20 მტკაველი მიიღო, 

ნოდარი ასეთ დიდ რიცხვს ვერ მიიღებდა}. 

ეტაპი და უკუკავშირი 7:  − რამდენი პასუხი დაგვრჩა? რამდენია სავარაუდო პასუხი? 

{ორი} რომელი ჯობია, 21 მტკაველი თუ 35 მტკაველი? მასწავლებელმა რამდენი მტკაველი 

მიიღო? {20} დიახ. და ნოდარი რამდენს მიიღებდა − 21-ს თუ 35-ს? მე რომ ზვიადის მერხი 

გავზომე, რამდენი მტკაველი მივიღე? ზვიადს კი რამდენი ჰქონდა მიღებული? დიახ, 

ცოტნე ხვდება, მაგრამ არ წამოიძახო! თუკი წამოიძახებ, არ მოგისმენ! მოიცადე, ჯერ 

ზვიადს ვათქმევინოთ და შენ მერე გვეტყვი! 

ეტაპი და უკუკავშირი 8:   − საბოლოოდ რომელი ყოფილა მართებული პასუხი? 

(ვეკითხებით ყველაზე პასიურ მოსწავლეს) {35 მტკაველი და 6 თითი}. რას გვიჩვენებს ეს 

სიგრძე, ვინ მიიღებდა მას? {ნოდარი}. გადი და დაფაზე დაწერე ნანას ნაწერის ქვეშ! 

ზვიადი  6 მტკაველი 4 თითი. 

ნოდარი  35 მტკაველი 6 თითი. 

დიახ, მასწავლებელმა მიიღო 20 მტკაველი და 5 თითი, ნოდარმა კი − 35 მტკაველი და 6 

თითი. 
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გუმბათი 

 

 

#5.2. კლარჯეთში და ლაზეთში ლამაზი ქართული ტაძრებია: 

პარხალი, ხახული, ოშკი. ისინი, პარხალის გარდა, 

გუმბათიანებია. ლაზეთში უგუმბათო ტაძარია. რომელი ორი 

ტაძარია კლარჯეთში? 

 

 

ეტაპი და უკუკავშირი 1:   − გელა, წაიკითხე ამოცანის მხოლოდ მოცემულობა, რაც 

მოცემულია. ნინო, შენ კი მხოლოდ შეკითხვა წაიკითხე. გელამ ამოცანის პირობა კარგად 

წაიკითხა, სასვენ ნიშნებსაც აქცევდა ყურადღებას. რას იტყვით, მოცემულობა ზუსტად იქ 

დაასრულა, სადაც საჭირო იყო? {დიახ, ესეც კარგად წაიკითხა}. ოღონდ ორი სიტყვა 

შეეშალა. ვინ მიხვდება, რომელი ორი სიტყვა ვერ ამოიკითხა ზუსტად? როგორ უნდა 

წაეკითხა? 

ეტაპი და უკუკავშირი 2:    − რამდენი სტრიქონისგან შედგება ამოცანის მთლიანი 

ტექსტი? ამოცანის პირობაში მოძებნეთ ის ერთი სტრიქონი, რომელშიც არაა არცერთი 

მთავარი სიტყვა, რომელიც არ დაგვჭირდება ამოცანის ამოხსნისას. გელამ თითი კი 

სწორად დაადო, მაგრამ ორ სტრიქონს დაადო. უფრო ზუსტად გვიჩვენე! კარგია. 

გადახაზეთ ეს ზედმეტი სტრიქონი (გადახაზავენ პირველ სტრიქონს). 

ეტაპი და უკუკავშირი 3:    − ნანა, დაფაზე დაწერე შემოკლებულად სიტყვა „გუმბათ.“ და 

გვერდით მიუწერე შემოკლებულად, რომლები ყოფილა გუმბათიანი ტაძრები. ზვიად, შენ 

ასევე დაწერე „უგუმბ.“ და რას მიუწერ გვერდით? დიახ, კარგად მიხვდი, დაწერე 

შემოკლებულად! 

ეტაპი და უკუკავშირი 4:    − ლაზეთში რომელი ტაძარი ყოფილა? {პარხალი} დიახ, ნინო 

უკვე მიხვდა! დაფაზე ამ ტაძარს მიუწერე „ლაზ.“ და რას გვეკითხება ამოცანა? ნინო, შენ 

აღარ გვითხრა, ლაშამ გვითხრას! {ხახული და ოშკი} მართალია, კარგად მიხვდი. დაფაზე 

ამ ორ ტაძარს მიუწერე „კლარ.“ ბოლოს, თინიკომ ჩამოაყალიბოს სრული პასუხი! 
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#6.4.     I.  ხუთკუნჭულამ 11 ოქრო იშოვა, ნაცერქექიამ კი − 6-ით ნაკლები. რამდენი ოქრო 

უშოვია ნაცარქექიას? 

II. ხუთკუნჭულამ 11 ოქრო იშოვა, ნაცერქექიაზე 6-ით ნაკლები. რამდენი ოქრო უშოვია 

ნაცარქექიას?     

 ბოლოს ახსენით, რა განსხვავებაა ამ ორ პირობას შორის.  

ეტაპი და უკუკავშირი 1:    − აქ რამდენი ამოცანაა? {ორი} ჯერ პირველ ამოცანას 

ამოვხსნით. ლაშა, წაიკითხე ამოცანის მხოლოდ მოცემულობა, რაც მოცემულია. თინიკო, 

შენ კი მხოლოდ შეკითხვა წაიკითხე. ლაშამაც და თინიკომაც კარგად წაიკითხეს! 

ეტაპი და უკუკავშირი 2:    − ზვიად, ამოხსენი ეს ამოცანა, ადვილია! დაფაზე დაწერე 

საჭირო მოქმედება {11  6 = 5} პასუხი? {5 ოქრო}. კარგია! 

ეტაპი და უკუკავშირი 3:    − ახლა მეორე ამოცანას ამოვხსნით. ზვიად, წაიკითხე 

ამოცანის მხოლოდ მოცემულობა, რაც მოცემულია. ნინო, შენ კი მხოლოდ შეკითხვა 

წაიკითხე. ნინომ კარგად წაიკითხა, ზვიადმაც კარგად წაიკითხა, მაგრამ... მაგრამ რა? 

{წაიკითხა „ნაცერქექიამ“, უნდა წაეკითხა „ნაცერქექიაზე“} დიახ, როგორც ზვიადმა 

წაიკითხა, ეს ხომ იგივე პირველი ამოცანაა და ის ხომ უკვე ამოხსნილი გვაქვს! 

ეტაპი და უკუკავშირი 4:    − ამ ამოცანაში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს? {ისევე 

ამოხსნას, როგორც პირველი ამოცანა: 11  6 = 5} რატომ? რის გამო შეეშლება? {რაკი წერია 

„ნაკლები“, ეგონება, რომ გამოკლებაა საჭირო}. დიახ, კარგად მიხვდი! 

ეტაპი და უკუკავშირი 5:    − როგორ აუხსნიდით, როგორ დაეხმარებოდით მას? 

{ხუთკუნჭულამ ნაცარქექიაზე ნაკლები ოქრო იპოვაო} ესე იგი, რომელს უპოვია უფრო 

მეტი ოქრო? {ნაცარქექიას} დიახ, მართალია! რამდენით მეტი? {6-ით მეტი} კარგია, როგორ 

ამოვხსნათ ამოცანა? ნანა, დაფაზე დაწერე საჭირო მოქმედება {11 + 6 = 17} პასუხი? {17 

ოქრო}. ძალიან კარგია! 

ეტაპი და უკუკავშირი 6:    − ამოცანის ტექსტში კიდევ თუ წერია რამე? {კიდევ ერთი 

სტრიქონია, კიდევ ერთი დავალებაა} მაშ, კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ? {ავხსნათ, რა 

განსხვავებაა ამ ორ პირობას შორის} დიახ, სწორედ ეს. გელამ ახსნას! დიახ, გელამ იცის, 

კარგად მიხვდა, მაგრამ ჩვენ კარგად ვერ აგვიხსნა. რომელი სიტყვა დააკლო გელამ? დიახ, 

დიახ! გელა, აბა ახლა ჩამოაყლიბე შენი მსჯელობა სრულად, თავიდან ბოლომდე! ძალიან 

კარგია! 
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7.3. ბაღში სულ 20 შაშვი და 1 გვრიტია. რომელია უფრო მეტი − ყველა ფრინველი თუ 

შაშვები? რამდენით? 

ეტაპი და უკუკავშირი 1:    − ნინო, წაიკითხე ამოცანის მხოლოდ მოცემულობა, რაც 

მოცემულია. გელა, შენ კი მხოლოდ შეკითხვები წაიკითხე. ნინომაც და გელამაც კარგად 

წაიკითხეს! რამდენი შეკითხვა აქვს ამ ამოცანას? {ორი} დიახ, ჯერ პირველს ვუპასუხოთ. 

 მოსალოდნელი ტიპური შეცდომა: − შაშვებია მეტი, 19-ით. დიდ ნაწილს ადარებენ 

არა მთლიანთან, რასაც ამოცანა მოითხოვს, არამედ − მცირე ნაწილთან. 

ეტაპი და უკუკავშირი 2:    გ ა თ ვ ა ლ ს ა ჩ ი ნ ო ე ბ ა   დ ი ფ ე რ ე ნ ც ი რ ე ბ უ ლ ა დ :  

− ჩიტების აღსანიშნად გელამ დააწყოს კუბიკები (უმჯობესია − დაფაზე მაგნიტები, თუკი 

კლასში გვაქვს), ნინომ დახატოს „ჩიტის“ ნიშნები (პატარა ორმონაკვეთიანი ტეხილები). 

გელა, კუბიკი ვითომ ჩიტია, შაშვებისთვის ერთი ფერი აარჩიე, გვრიტებისთვის − სხვა 

ფერი. ნინო, შენ როგორ აღნიშნავ შაშვებს? გვრიტებს? კარგი. შეხედეთ, შეამოწმეთ, გელამ 

სწორად დააწყო?  

შენიშვნა. კლასში რომც იყოს ჩიტების სურათებიანი ბარათები, არაა საჭირო მისი გამოყენება. 

უკეთესია სწორედ მაგნიტები ან კუბიკები (ნივთიერი თვალსაჩინოება − დაბალი მზაობის 

მოსწავლეს) და ხაზები ან რგოლები (სქემატური თვალსაჩინოება − საშუალო მზაობის 

მოსწავლეს) − ანუ უმჯობესია სქემატური პირობითობა. საზოგადოდ, ზედმეტი 

თვალსაჩინოება აბრკოლებს არსებითი მიმართების დანახვას და მათემატიკურ განზოგადებას, 

ზოგადად აბსტრაქტული აზროვნების განვითარებას! საჭიროა სწორედ  „ვითომ“. 

ეტაპი და უკუკავშირი 3:  − ამოცანის პირობა რას გვეკითხება? გელა, თითით შემოხაზე 

ფრინველები, ყველა ფრინველი. ნინომ კი ფანქრით შემოხაზოს, წითლად შემოხაზოს! 

ახლა სხვა ფერით შემოხაზე შაშვები. რომელი ყოფილა მეტი? აი ახლა სწორად მიხვდით, 

ძალიან კარგია! 

ეტაპი და უკუკავშირი 4:  − ამოცანა კიდევ რას გვეკითხება? {რამდენითაა მეტი} პასუხი? {1-

ით მეტი} ლაშა, ჩამოაყალიბე ორივე პასუხი სრულად! {მეტია ყველა ფრინველი, მეტია 1-

ით} ძალიან კარგად, ხმამაღლა და გამოთქმით ჩამოაყალიბა, ძალიან მომეწონა! 

შემაჯამებელი დასკვნა 

 თუკი კარგად გამოვკვეთთ ამოცანის ამოხსნის (დავალების შესრულების) ეტაპებსა 

და მოსალოდნელ შეცდომა-შეფერხებებს, თითქმის მზად გვექნება დაკონკრეტებული 

(კონსტრუქციული) უკუკავშირის ფრაზებიც და სასწავლო ხარაჩოების საფეხურებიც − 

ორივე პირდაპირ შეესაბამება (მიჰყვება) ამ ეტაპებსა და შეცდომა-შეფერხებებს.  
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თავი 3. რემედიაციის გაკვეთილების აქტივობები  

და მოკლე გეგმები 

$1.  „-ით მეტობა-ნაკლებობა“ 

 ეს აქტივობანი 20-ის ფარგლებშია, რათა გამოირიცხოს შეკრება-გამოკლების 

სიძნელეები.  ესაა ერთგვარი დიაგნოსტიკური სკალა, თანდათანობითი გაძნელებით, 

რომელიც გვიჩვენებს, თუ სად უჭირს მოსწავლეს. 

 1.1. მასწავლებელი აწყობს 5 ლურჯ კუბიკს და სხვადასხვა მოსწავლეს 

რიგრიგობით ავალებს: − დააწყვე  ამდენივე  წითელი კუბიკი! (გამოიკვეთება სიტყვა 

„ამდენივე“). ახლა კი დააწყვე ამაზე 3-ით მეტი (ან − „3-ით ნაკლები“) თეთრი კუბიკი!  

 1.2. − დახატე ამ კუბიკებზე 3-ით მეტი (ან − „3-ით ნაკლები“) წრე. 

 1.3. − რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი? სამით ნაკლები? 

თუკი მოსწავლეს პასუხი გაუჭირდება, გამოიყენოს ნივთები ან საკუთარი თითები.  

დამატებითი შეკითხვა: − პასუხის მოსაძებნად 5-ს რა უნდა მივუმატოთ (გამოვაკლოთ)? 

 1.4. − ცირას ამდენი ატამი აქვს  − მიუთითებს 6 წრეზე − ნიკას კი − 3-ით მეტი (ან − 

„3-ით ნაკლები“). რამდენი ატამი აქვს ნიკას?  

თუკი მოსწავლეს პასუხი გაუჭირდება, გამოიყენოს ნივთები ან საკუთარი თითები. 

დამატებითი შეკითხვა: − პასუხის მოსაძებნად რას რა უნდა მივუმატოთ (გამოვაკლოთ)? 

 1.5. იგივე, ოღონდ წრეების გარეშე, მხოლოდ გონებაში წარმოდგენით: 

− ნინის 8 ჭერამი აქვს, მათეს კი − 3-ით მეტი (ან − „3-ით ნაკლები“). რამდენი ჭერამი აქვს 

მათეს? 

დამატებითი შეკითხვა: − პასუხის მოსაძებნად რა მოქმედება შევასრულეთ? 

 1.6. იგივე, ოღონდ ამოცანის ტექსტს მასწავლებელი კი არ წარმოთქვამს, არამედ 

მოსწავლე თვითონ წაიკითხავს ხმამაღლა: 

„ცოტნეს 11 გარგარი აქვს, ნანას კი − 3-ით მეტი (ან − „3-ით ნაკლები“). რამდენი გარგარი 

აქვს ნანას?“ 

დამატებითი შეკითხვა: − პასუხის მოსაძებნად რა მოქმედება შევასრულეთ? 
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 თითოეულ შემთხვევაში საჭიროა ჯერ პირობის კარგად გააზრება − სანამ ამოხსნას 

დავიწყებდეთ, მასწავლებელმა შეკითხვები უნდა დასვას ამოცანის პირობის შესახებ − 

შეამოწმოს, გაიაზრეს თუ არა იგი მოსწავლეებმა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება 

პირდაპირ გამოთვლების დაწყება. მოსწავლემ ჯერ ხმამაღლა უნდა ჩამოაყალიბოს, თუ 

რას აკეთებს. ანუ საჭიროა ამოცანის შეკითხვების თანმიმდევრული დასმა.  

 დამატებით მასწავლებელმა უნდა დასვას მეტაკოგნიციური შეკითხვები: − ამის 

გასარკვევად რა მოქმედება შეავსრულეთ? რატომ? რა იცი, რომ მართლაც სამითაა 

ნაკლები? სამით მეტი რომ ყოფილიყო, რა მოქმედებას შეასრულებდი? 

 1.7.  პირობის ან ინსტრუქციის წაკითხვა და ზუსტად შესრულება. 

  

1. ცხოველებმა ერთად დაიწყეს სირბილი, ტბისკენ გაიქცნენ. ცოტა ხნის შემდეგ ირემი 

მესამე მირბოდა, ტურა  მეჩვიდმეტე, მელა  მეცამეტე, ჯიხვი  ოცდამეხუთე, ვეფხი  

პირველი, დათვი  ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე 

სწრაფად?   რომელი ცხოველი მირბოდა ყველაზე ნელა? 

 დახაზვის დავალებებში მოსწავლეს თავიდანვე ვეუბნებით, რომ ნახაზის 

სილამაზე არ გვაინტერესებს − დახაზოს ისე, როგორც გამოუვა; ოღონდ ზუსტად 

შეასრულოს დავალება − როგორც ტექსტშია. თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება, მაშინ 

მასწავლებელი წაუკითხავს ნაწილ-ნაწილ. 

 2. დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა 10 სმ, სიგანე − 4 სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე წრე. მართკუთხედის შიგნით დახაზე წითელი 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 3 სმ. კვადრატის შიგნით დახაზე შავი სამკუთხედი. 

ხოლო კვადრატის გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი ლურჯი 

მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეა 8 სმ. 

 თუკი მოსწავლეს უჭირს ამ დავალების შესრულება, მაშინ მას საგანგებო წვრთნა 

სჭირდება. მასწავლებელმა დავალების ტექსტიდან ამოიღოს მოკლე მონაკვეთები და 

მცირედ შეცვალოს ისინი (ან თვითონ შეადგინოს მსგავსი დავალებები). ყოველ 

მეცადინეობაზე მოსწავლემ ერთი-ორი ასეთი დავალება შეასრულოს, დავალებათა 

თანდათანობითი გართულებით. ბოლოსთვის მაინც მას უნდა შეეძლოს დავალების 

ტექსტის დამოუკიდებლად წაკითხვა და ზუსტად შესრულება. 
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1.8. ძალიან კარგია შემოქმედებითი დავალებები ამოცანების შედგენაზე. მაგალითად: 

ა. ამ სურათის მიხედვით შეადგინეთ ამოცანა, 

ჩაწერეთ მისი პირობა და ამოხსენით. 

ბ. შეადგინეთ ამოცანა „-ით მეტობაზე“ („-ით ნაკლებობაზე“). 

ჩაწერეთ მისი პირობა და ამოხსენით. 

 − შინ მოიგონეთ ამის მსგავსი ახალი ამოცანა! 

 ვინც ამ დავალებას შეასრულებს, მასწავლებელი მას მოუწონებს. ხოლო შედგენილ 

ამოცანებს სხვა მოსწავლეები ამოხსნიან; ამოცანების შემდგენელნი კი შეუმოწმებენ. 

 დიფერენცირებული მიდგომა − მოსწავლის წამყვანი უნარიანობის ტიპის 

გათვალისწინებით [ჰ. გარდნერი]. კონკრეტულად: 

 1. ლოგიკურ-მათემატიკური უნარიანობის მქონე მოსწავლე ადვილად გაივლის 

ზემორე წყებას, რადგან აქტივობათა წყება ეფუძნება აზროვნების განვითარების უმთავრეს 

კანონზომიერებას:  

კონკრეტულ-ნივთიერი (სათვლელი ნივთები)   კონკრეტულ-თვალსაჩინო (სურათი, 

სქემა)   ზოგად-აბსტრაქტული (სიტყვები). 

 2. ენობრივ-ლინგვისტური უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების შემთხვევაში, 

სათანადო საფეხურებზე უნდა მივაშველოთ არა დამატებითი თვალსაჩინოება, არამედ 

რამდენჯერმე მკაფიოდ გავუმეოროთ სათანადო წინადადებები და მოსწავლესვე 

წარმოვათქმევინოთ ისინი სრულად. ამოცანის პასუხიც სრულად ჩამოვაყალიბებინოთ 

სიტყვიერად (შემდგომში − წავაკითხოთ და პასუხი დავაწერინოთ). 

 3. ვიზუალურ-სივრცითი უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების შემთხვევაში, 

სათანადო საფეხურზე უნდა მივაშველოთ დამატებითი თვალსაჩინოება: მან თვითონ 

დახატოს რგოლები, კაცუნები, ფოთლები, ვარსკვლავები და სხვა ადვილად დასახატავი 

საგნები. თან, ცხადია, გადათვალოს ისინი და ჩაატაროს სათანადო არითმეტიკული 

მოქმედებები. 

 4. მუსიკალურ-რიტმული უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების შემთხვევაში, 

სათანადო საფეხურზე უნდა მივაშველოთ რიტმული ბგერები − წრეებისა და კუბიკების 
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ნაცვლად გამოვიყენოთ, მაგალითად, ტაშები: − რამდენი ტაში დავუკარი მე? 

(მასწავლებელი დაუკრავს 5 ტაშს); ახლა შენ დაუკარი ამდენივე ტაში! ახლა კი დაუკარი 

ამაზე 4-ით მეტი (4-ით ნაკლები) ტაში! 

 ხოლო ზოგჯერ ტაშის ნაცვლად გამოვიყენოთ დაკაკუნება, ან რიტმული 

მარცვლების წამღერება, მაგალითად: „ტა-ტა-ტა-ტა“, სხვა დროს − „ლე-ლე-ლე-ლე“ 

(როგორც არ ვარგა ერთნაირ სათვლელ ნივთებზე მიჯაჭვა, ისევე არ ივარგებს მხოლოდ 

ტაშებზე ან მხოლოდ „ტა-ტა-ტაზე“ მიჯაჭვა!). 

 5. სხეულებრივ-კინესთეტიკური უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების 

შემთხვევაში, სათანადო საფეხურზე უნდა მივაშველოთ რიტმული მოძრაობები. ტაშების 

ნაცვლად ჯერ მასწავლებელი დაიქნევს თავს 5-ჯერ, შემდეგ: − ახლა შენ დაიქნიე თავი 

ამდენივეჯერ! ახლა კი დაიქნიე ამაზე 4-ით მეტჯერ (4-ით ნაკლებჯერ).  

 ამასთან, საჭიროა მოძრაობათა ცვლა: ჩაბუქნა, ხელის ქნევა, თითის გაშვერა და 

სხვა. 

 6. ინტერპერსონალურ-სოციალური უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების 

შემთხვევაში, სათანადო საფეხურზე უნდა მივაშველოთ ბავშვები. ჯერ მასწავლებელი 

გამოიყვანს 5 მოსწავლეს, შემდეგ: − ახლა შენ გამოიყვანე ამდენივე მოსწავლე! ახლა კი 

გამოიყვანე ამაზე 3-ით მეტი (3-ით ნაკლები) მოსწავლე! 

 ხან იქნება ბავშვების გამოყვანა, ხან მათი მხოლოდ ფეხზე აყენება, ხან მათი 

დაძახება (რათა ჩვენკენ მოაბრუნონ თავი) და სხვა. 

 7. ინტრაპერსონალური უნარის მქონე მოსწავლეს, გაჭირვების შემთხვევაში, საწყის 

საფეხურზე უნდა მივაშველოთ საკუთარი თითები (თანაც უმჯობესია ინდივიდუალური 

დამატებითი მეცადინეობა მასწავლებლთან), საკუთარი ნივთები. მომდევნო საფეხურებზე 

კარგია რიცხვების ჩაფიქრება, მაგალითად:  

− ჩაიფიქრე რიცხვი, გაადიდე 6-ით, ახლა შეამცირე 2-ით. რა რიცხვი მიიღე? {რვა} ესე იგი, 

ჩაგიფიქრებია ოთხი! მართალია? ... ... ახლა მე ჩავიფიქრებ რიცხვს. ჩავიფიქრე რიცხვი, 

გავადიდე (შევამცირე) 6-ით, მივიღე 11. რა რიცხვი ჩამიფიქრებია?   

 ცხადია, მასწავლებელს გაუჭირდება გარდნერისეული ტიპოლოგიის გარკვევა 

თითოეული მოსწავლის შემთხვევაში. ეს არცაა აუცილებელი. მასწავლებელმა იცის 

სხვადასხვა მიდგომის არსი და თითოეულ მოსწავლესთან შეეძლება რამდენიმე 
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სხვადასხვა მიდგომის გამოყენება. ამის შემდეგ მასწავლებელი თვითონვე დაინახავს, თუ 

რომელი მიდგომა აღმოჩნდა უფრო ნაყოფიერი და ქმედითი, ამ შედეგს ჩაიწერს და 

შემდგომისთვისაც გაითვალისწინებს.  

 შენიშვნა. მასწავლებელმა უნდა დაიცვას სიზუსტე: რაოდენობაზე ითქმის „მეტი / 

ნაკლები“ (მაგალითად, გირჩების რაოდენობაა ნაკლები, ვიდრე კუბიკების რაოდენობა). 

ხოლო თვით საგნებზე ითქმის „ბევრი / ცოტა“ ან, შეიძლება, „მეტი / ნაკლები“ 

(მაგალითად, გირჩები უფრო ცოტაა, ვიდრე კუბიკები, გირჩები ნაკლებია, ვიდრე 

კუბიკები). სხვათა შორის, გროვებისათვის უფრო ზუსტია „მრავალი / ცოტა“, ხოლო 

„ბევრი“ დაუთვლად ნივთიერებაზე ითქმის, მაგალითად, ჰაერზე, წყალზე, ფქვილზე, 

ქვიშაზე და სხვა; დათვლადზე კი ითქმის „მრავალი“. ამგვარად, უნდა ვთქვათ: „ჩხირები 

უფრო ცოტაა, ვიდრე კენჭები“, ანდა „ჩხირების რაოდენობა ნაკლებია, ვიდრე კენჭებისა“ 

(ხან ასე და ხან − ისე). ხოლო „უფრო ბევრი რაოდენობა“ ან „უფრო ცოტა რაოდენობა“ − ეს 

ენობრივი შეცდომაა. ითქმის აგრეთვე „დიდი / მცირე რაოდენობა“, მაგრამ ეს გამოთქმები 

არ უნდა ვიხმაროთ, რადგან „დიდი / პატარა“ ანუ „დიდი / მცირე“ − სივრცითი 

მიმართებებისთვისაა უმჯობესი. 

 

$2.  უმარტივეს საყოფაცხოვრებო ვითარებათა მათემატიკური მოდელირება 

შეკრების მოქმედებით − მატება და შეკრება თვალსაჩინოდ 

 ესე იგი, საჭიროა საყოფაცხოვრებო ვითარების შესაბამისი არითმეტიკული 

მოდელის აგება. ეს არაა ძნელი იმდენად, რამდენადაც მასწავლებელმა ეს ვითარება 

სქემატურად უნდა გაათვალსაჩინოოს. მაგალითად, ამოცანაში სიტყვიერად მოცემულია 

ტოტზე მჯდარი 3 ჩიტი. მასწავლებელი ამას გაათვალსაჩინოებს მაგიდაზე დადებული 3 

კენჭით. შემდეგ მოფრინდა კიდევ 2 ჩიტი. მასწავლებელი დაუმატებს კიდევ 2 კენჭს. 

უფრო მეტი გათვალსაჩინოება (მაგალითად, სათამაშო ჩიტუნების ან ჩიტების სურათების 

დაწყობა) არათუ ზედმეტია, არამედ უარესიცაა − მოსწავლის აზროვნება ჩიტის ხატებას 

მიეჯაჭვება, რაც დააბრკოლებს მათემატიკურ განყენებას.  

 თანდათან დავიწყებთ ამგვარი ამოცანების ამოხსნას ყოველგვარი 

გათვალსაჩინოების გარეშეც. სქემატურ გათვალსაჩინოებას გამოვიყენებთ მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი რომელიმე მოსწავლეს გაუჭირდება ვითარების გონებაში წარმოდგენა 

(თუმცა, მოგვიანებით, როცა დაიწყება ორმოქმედებიანი ამოცანები, სქემის დახატვა 
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აუცილებელი იქნება). სქემა დაფაზე იხაზება. მოსწავლეებისათვის გასაგებად ამას 

ვუწოდოთ „ამოცანის დახატვა, ვითომ ეს − ბებიაა, ეს − პაპა“. „ვითომ“ ბავშვისათვის 

ბუნებრივია და ადვილად მისაღები. 

 თავიდან ძალიან ადვილი ამოცანებია. ამიტომ მთავარია არა პასუხის ანგარიში, 

არამედ ამოცანის ამოხსნის უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება. ამისთვის საჭიროა ოთხი 

საფეხური, რომელიმე მათგანის გამოუტოვებლად!  

 

 

 

  

 

უხეში პედაგოგიური შეცდომაა, როცა ამოცანის ამოხსნა დაყვანილია მხოლოდ მესამე 

საფეხურზე. პირველი და მეორე საფეხურები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მესამე! 

 მასწავლებელს უნდა ახსოვდეს: არ გვაინტერესებს ამოცანის არც პასუხი და არც 

მოქმედებანი მანამ, სანამ მისი პირობა არ გააზრებულა. ამიტომ ამოცანის ამოხსნას 

ყოველთვის მისი პირობის გამეორება უძღვის, შემდეგ კი − სქემის შედგენა. ამასთან, 

უმჯობესია, რომ მოცემულობა ერთმა მოსწავლემ გაიმეოროს (მხოლოდ ის, რაც 

მოცემულია), ხოლო რასაც ამოცანა გვეკითხება (რაც მოსაძებნია) − სხვამ. 

 

2.1. უმარტივესი საყოფაცხოვრებო ამოცანები რაოდენობის მომატებაზე 

− ახლა მე გვეტყვით ერთ სულ ადვილ ამოცანას. შოთამ ყანიდან სამი გოგრა მოიტანა 

(დაფაზე დაიხაზება სამი რგოლი). შემდეგ გავიდა და კიდევ ერთი გოგრა მოიტანა. 

(გვერდით მიეხატება ერთი რგოლი). სულ რამდენი გოგრა მოუტანია შოთას? არა, ნუ 

ჩქარობთ! პასუხი ჯერ არ მინდა! ჯერ გავიმეოროთ ამოცანის პირობა  (ამ სიტყვის 

გამოკვეთით). მაგრამ ჯერ მხოლოდ ის უნდა გაიმეოროთ, რაც მოცემულია! ვინ 

გაიმეორებს?  

 გამეორებისას, როცა მოსწავლე იტყვის „სამი გოგრა“, მასწავლებელი თითს 

დაადებს დაფაზე სამ რგოლს და ჩარჩოთი შემოხაზავს მათ. როცა მოსწავლე იტყვის 

„კიდევ ერთი გოგრა“, მასწავლებელი თითს დაადებს დაფაზე ერთ რგოლს. თუკი 

მოსწავლემ შეკითხვის ჩამოყალიბება დაიწყო, მასწავლებელი შეაწყვეტინებს: 

1) ამოცანის პირობის კარგად გააზრება (მოცემული რა გვაქვს? რას გვეკითხება ამოცანა?); 

2) არითმეტიკული მოდელის შექმნა ანუ საჭირო მოქმედებათა დაგეგმვა (შესაძლოა, 

სქემასთან ერთად); იმის გააზრება, თუ რატომაა საჭირო სწორედ ეს მოქმედებანი; 

3) მოქმედებათა შესრულება ანუ პასუხის გამოთვლა; 

4) პასუხის ჩამოყალიბება და ბოლოს შემოწმება. 
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− არა, შეკითხვა ჯერ არ გვინდა! მე დაგავალე მხოლოდ იმის გამეორება, რაც მოცემულია! 

− აი ახლა კი იამ გაიმეოროს ამოცანის შეკითხვა. რასაც ამოცანა გვეკითხება. რაც 

მოსაძებნია. 

 შემდეგ მოსწავლეები ალბათ პირდაპირ პასუხს იტყვიან − ოთხი. მაშინ 

მასწავლებელი ჰკითხავს: − საიდან იცი? {სამს მივუმატე ერთი და მივიღე ოთხი}.  მაშ, რა 

მოქმედება უნდა შევასრულოთ? {მიმატება}. ახლა შავლეგი გვეტყვის პასუხს, ოღონდ 

სრული პასუხით! {შოთას სულ ოთხი გოგრა მოუტანია}. 

 ასევე საფეხურებად გაირჩევა ამოცანა: სახლის წინ, კორდზე, ორი ფიჭვი იდგა 

(მასწავლებელი დაფაზე ორ მოკლე ხაზს ჩამოუსვამს). გაზაფხულზე კიდევ ოთხი ნაძვი 

დარგეს (ოთხი ხაზი დაფაზე). რამდენი ხე გახდა კორდზე? 

 − რამდენი ამოცანა ამოვხსენით ჩვენ უკვე? {ორი} ახლა კიდევ ერთ ამოცანას 

გეტყვით. მერამდენე ამოცანა იქნება ეს? {მესამე} დიახ, ახლა მესამე ამოცანა. ნათიას სამი 

დიდი სათამაშო ჰქონდა, ნახეთ ამ სურათზე:  

 

 

 

 

შემოხაზეთ ეს სამი დიდი სათამაშო: თოჯინა და ორი დათუნია! დაბადების დღეზე კიდევ 

აჩუქეს დიდი თოჯინები. ნახეთ სურათზე: რამდენი თოჯინა უჩუქნიათ ნათიასთვის? 

{ორი} დიახ, ორიც აჩუქეს. ნათიას თოჯინები მოემატა თუ მოაკლდა? {მოემატა} რამდენი 

თოჯინა გაუხდა ნათიას? ჯერ უნდა გავიმეოროთ ამოცანის პირობა... (ისევე ამოიხსნება). 

 ამ საფეხურზე ამოცანათა პირობა სრულად გათვალსაჩინოვდება. − მოუსმინეთ 

ამოცანას! ზურაბმა რვეულში დახაზა ორი კვადრატი და ოთხი წრე (დაფაზე დაიხაზება). 

სულ რამდენი ნაკვთი დაუხაზავს ზურაბს? ჯერ რა უნდა ვქნათ? {გავიმეოროთ პირობა}... 

 ასევე საფეხურებად ამოიხსნება კიდევ სამი ამოცანა, რომელთა ნახატები 

მოცემულია სურათზე.  

 

 

 

 

 

− ერთ ტოტზე 4 ჩიტი იჯდა, მეორეზე − 7. რამდენი ჩიტი მჯდარა ორივე ტოტზე ერთად? 
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 − ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა, მეორეზეც − ამდენივე  (ამ სიტყვის გამოკვეთით). 

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა ორივე ქვაზე ერთად? 

 ამოხსნისას საჭიროა დამატებითი შეკითხვა: რამდენი ლოკოკინა მჯდარა მეორე 

ქვაზე?  

 

 

 

 

 

 

 

 − ერთ თაროზე იდო... რამდენი წიგნი? დათვალეთ! {ოთხი} მეორეზე... ? {ორი} 

რამდენი წიგნი ყოფილა ორივე თაროზე ერთად? 

 − სულ რამდენი ამოცანა ამოვხსენით დღეს? {ოთხი} რაზე იყო პირველი ამოცანა? 

{ფიგურების დახატვაზე} მეორე ამოცანა? {ჩიტებზე} მესამე? {ლოკოკინებზე} მეოთხე? 

{წიგნებზე} რა მოქმედება შევასრულეთ ამ ამოცანების ამოსახსნელად? {შეკრება}. დიახ, 

ოთხივე ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყოფილა შეკრება! ახლა ვინმე ხომ ვერ 

მოიგონებს ახალ ამოცანას, რომლის ამოსახსნელადაც შეკრება იქნება საჭირო? 

− ვინც შეძლებს, შინ მოიგონოს კიდევ ასეთი ახალი ამოცანა. ხვალ მოგვიყვეს. 

 ვისაც არ დაავიწყდება დავალება და შეძლებს მის შესრულებას, მომდევნო 

გაკვეთილზე მასწავლებელი შეაქებს. 
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2.2.  -ით მეტობა − ნივთების დაწყობა 

 გავიმეორებთ სიტყვას „იმდენივე“ / „ამდენივე“. დაფამაგიდაზე აწყვია 6 გირჩა.  

− სანდრო! მოდი, შენ დააწყვე ამდენივე კუბი! დათომ კი დაფაზე დახატოს ამდენივე 

სამკუთხედი. კუბების რაოდენობა და გირჩების რაოდენობა.... რა? {ტოლია}. გაიმეოროს 

სალომემ! კუბები იმდენივეა, რამდენიცაა... {გირჩები}. გაიმეოროს მარინემ. სამკუთხედები 

იმდენივეა, რაც... რა? {გირჩები, კუბები} სამკუთხედების რაოდენობა ტოლია... 

 შემდეგ მასწავლებელი დაფამაგიდაზე დადებს კუბებს. − რამდენი კუბია 

მაგიდაზე? {მაგიდაზე ხუთი კუბია} ვის შეუძლია მაგიდაზე დადოს ხუთზე ორით მეტი 

რაოდენობის კუბები? 

 − იმისათვის, რომ ხუთზე ორით მეტი რაოდენობის კუბები დავდოთ, ჯერ უნდა 

დავდოთ ხუთი კუბი, იმდენივე კუბი, რამდენიც მაგიდაზეა, და მერე კიდევ − ორი კუბი. 

 მასწავლებელი რიგრიგობით გამოიყვანს მოსწავლეებს და დააწყობინებს რაიმეზე 

ორით მეტი რაოდენობის ჩხირებს, კვადრატებს, წრეებსა და სხვა. 

 ასევე მოვიქცევით სამით, ოთხით, ხუთით მეტი ნივთების დადებისას. ცხადია, 

შედეგის დათვლა არაა საჭირო. 

 შემდეგ მცირე წინსვლა: მასწავლებელი აღარაფერს ხატავს, მხოლოდ ზეპირად 

ამბობს:  

− დააწყვე შვიდზე ოთხით მეტი რაოდენობის კუბები. დაფაზე დახატე ხუთზე ხუთით 

მეტი რაოდენობის ოთხკუთხედები. დახატე შვიდზე ოთხით მეტი რაოდენობის 

მონაკვეთები! (და ასე შემდეგ). 

 − დახატეთ ხუთზე ორით მეტი რაოდენობის პატარა სამკუთხედი! სანამ ხატვას 

დაიწყებდეთ, კიდევ გავიმეოროთ: რა უნდა ვქნათ? {უნდა დავხატოთ ჯერ ხუთი 

სამკუთხედი და შემდეგ დავუმატოთ კიდევ ორი სამკუთხედი.} ახლა დახატეთ! 

 შედეგის დათვლა (სულ რამდენი წრე თუ სამკუთხედი მივიღეთ) არსად არაა 

საჭირო! 

 ყოველი დავალების შესრულების შემდეგ მასწავლებელი თან ეკითხება: − საიდან 

იცი, რომ მართლაც 4-ით მეტია? {დავხატე იმდენივე და შემდეგ კიდევ დავუმატე ოთხი.} 

 − ვინც შეძლებს, შინ მოიგონოს ახალი ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო 

იქნება შეკრება. ვინც მოიგონებს, ხვალ მოგვიყვეს. 

 ვისაც დავალება არ დაავიწყდება და შეძლებს შესრულებას, მომდევნო 

გაკვეთილზე მასწავლებელი შეაქებს. 
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$3.  მიმატების ამოცანების დახატვა და ტოლობის ჩაწერა 

 არსებითი სიახლე ისაა, რომ ამოცანის ამოხსნის შემდეგ მასწავლებელი ისეთ 

დამატებით შეკითხვას დასვამს, რომ ამოცანის ამოსახსნელად მეორე მოქმედებაც გახდეს 

საჭირო. ეს მომდევნო აქტივობებშიც გაგრძელდება. ამით ორმოქმედებიანი ამოცანები 

შემზადდება (პროგრამის მეორე ნახევარში კი ამ დამატებით შეკითხვას მოსწავლე დასვამს 

− „ამოცანის გართულება“).  

−  შორენას 2 ბუშტი ჰქონდა,  

მის დასაც  ამდენივე.  

შორენას ძმა კიდევ  

3 ბუშტს მიუტანს.  

სულ რამდენი ბუშტი  

ექნება შორენას? 

დავხატოთ, აი, ასეთი ნახატი:            

დაიხატება სწრაფად, სქემატურად დავწეროთ მათემატიკური ტოლობა:   2 + 3 = 5 

− შორენასა და მის დას, ორივეს ერთად, რამდენი ბუშტი ექნება? 

დავწეროთ მათემატიკური ტოლობა:   5 + 2 = 7 

.................................................................................................................................................................... 

− მოდი, ახლა ეს ამოცანა დავხატოთ: 

ნანას 2 ბუშტი ჰქონდა, ლევანს  3.  

ლევანმა კიდევ ამდენივე ბუშტი იყიდა. 

სულ რამდენი ბუშტი ექნება ლევანს? 

სულ რამდენი ბუშტი ექნება  

ორივეს ერთად? 

დაიხატება სწრაფად, სქემატურად 

 წაკითხვისას მასწავლებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს სიტყვაზე „ამდენივე“ 

− ეს სიტყვა თვითონ წარმოთქვას ხმამაღლა და გამოკვეთილად და მოსწავლესაც 

გაამეორებინოს. 

 − ახლა დაწერეთ იგივე მათემატიკური ტოლობის სახით, რიცხვებით. ამოხსენით. 

.................................................................................................................................................................... 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

82 

 

ფურცლის მეორე მხარეს დახატეთ ეს ამოცანა, შემდეგ კი დაწერეთ მათემატიკური 

ტოლობის სახით და ამოხსენით.  

კლარას 22 ფერადი საკრობი აქვს. დედა კიდევ 7 საკრობს აჩუქებს, მამაც − ამდენივეს. სულ 

რამდენი საკრობი ექნება კლარას? 

 

 

 

 

 

მოსწავლემ დახაზა 14 წრე, ხოლო მონაკვეთი  9-ით მეტი. რამდენი მონაკვეთი 

დაუხაზავს მოსწავლეს? 

 

 

 

 

 

− სულ რამდენი ფიგურა დაუხაზავს მოსწავლეს? 

− ახლა დაწერეთ იგივე მათემატიკური ტოლობის სახით, რიცხვებით. ამოხსენით. 

− ახლა თქვენ თვითონ მოიგონეთ ახალი ამოცანა მიმატებაზე, რომელსაც აქ დახატავთ: 

 

− ამოხსენით ეს საინტერესო ამოცანა! 

− ახლა გაართულეთ ეს ამოცანა ისე, რომ კიდევ ერთი მიმატება გახდეს საჭირო! 
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$4.   უმარტივეს საყოფაცხოვრებო ვითარებათა მათემატიკური მოდელირება 

გამოკლების მოქმედებით − კლება და გამოკლება თვალსაჩინოდ 

 საზოგადოდ, მაკლების გათვალსაჩინოება საკლებისგან გამოცალკევებით არ 

შეიძლება − მაკლები ყოველთვის საკლებშია, მისი ნაწილია. ტრადიციული შეცდომაა, 

მაგალითად, ასეთი სურათი: 

 

 

 

 ამიტომ ან საკლებ გროვაში უნდა წავშალოთ მაკლების შესაბამისი რაოდენობა, ან 

მაკლები ციფრითა და მინუს ნიშნით უნდა აღინიშნოს.  მაგალითად: 

 

 

 

 

 

 

4.1. უმარტივესი საყოფაცხოვრებო ამოცანები რაოდენობის მოკლებაზე 

 − მოისმინეთ ამოცანა. ნათელამ სკოლაში 9 ფანქარი წაიღო, შინ ამდენივე ფანქარი 

დატოვა. სულ რამდენი ფანქარი ჰქონია ნათელას? 

 უმჯობესია, ამოიხსნას თვალსაჩინოების გარეშე. 

− ახლა ამ ამოცანის გაგრძელება. მაშ, ნათელას 18 ფანქარი ჰქონია. (თან, ლაპარაკისას, 

დაფაზე დაიხაზება 18 მოკლე მონაკვეთი). მერე გავიდა დრო და ნათელას სამი ფანქარი 

გაუთავდა. მოემატა თუ მოაკლდა ნათელას ფანქრები? {მოაკლდა} რამდენი ფანქარი 

დარჩენია ნათელას? 

 კვლავ გავამეორებინებთ პირობას. შემდეგ რომელიმე მოსწავლემ ამოხსნას, 

დაფასთანაც გამოვიდეს და დახაზული 18 მონაკვეთიდან 3 წაშალოს. სრული პასუხი 

სხვამ ჩამოაყალიბოს. 

             =     

 

          2    =     

 

                =     
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− მოისმინეთ ახალი ამოცანა. ეზოში 11 კნუტი თამაშობდა. (მოსწავლე დაფაზე 11 წრეს 

დახატავს). მათგან 4 სარდაფში დაიმალა. ეზოში კნუტების რაოდენობა მოიმატებდა თუ 

მოიკლებდა? {მოიკლებდა} რამდენი კნუტი დარჩენილა ეზოში? (ჩვეულებრივ 

ამოიხსნება). 

− მოსწავლეს საშინაო დავალებად 7 ამოცანა ჰქონდა. მან ამოხსნა 2 ამოცანა და შეისვენა. 

რამდენი ამოცანა დარჩენია მას? (ჩვეულებრივ ამოიხსნება). 

 

 

 

 

 

− ახლა დახედეთ სურათს. აი, ამდენი ვაშლი იყო კალათში. რამდენი ყოფილა? {ხუთი} 

სრული პასუხი! {კალათში ხუთი ვაშლი იყო.} ბავშვმა ორი ვაშლი შეჭამა. მოიმატებდა თუ 

მოიკლებდა კალათში ვაშლების რაოდენობა? {მოიკლებდა} გადახაზეთ იმდენი ვაშლი, 

რამდენიც შეიჭამა (გამოიკვეთება სიტყვები „იმდენი... რამდენიც“)! რამდენი ვაშლი 

დარჩებოდა კალათში? სოფო, გაიმეორე პირობა! რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ? {ხუთს 

გამოვაკლოთ ორი.} რისი ტოლია? {სამისა} ჩამოაყალიბეთ სრული პასუხი {კალათში 

დარჩენილა სამი ვაშლი} გააფერადეთ იმდენი ვაშლი, რამდენიც დარჩენილა (კვლავ 

გამოიკვეთება სიტყვები „იმდენი... რამდენიც“)! 

− ვინ გაიხსენებს, რის შესახებ იყო პირველი ამოცანა? მეორე? ... დღევანდელ ამოცანებში 

რაოდენობას ემატებოდა თუ აკლდებოდა? {აკლდებოდა} რომელი მოქმედება იყო საჭირო 

ამ ამოცანების ამოსახსნელად? {გამოკლება}. 

− ვინც შეძლებს, შინ მოიგონოს კიდევ ასეთი ახალი ამოცანა. გამოკლებაზე! ხვალ 

მოგვიყვეს. 

 

4.2.  უმარტივესი საყოფაცხოვრებო ამოცანები გამოკლებაზე − სხვაობის მოძებნა;   

ტერმინი „დანარჩენი“ 

− მოისმინეთ ამოცანა.  

ნახეთ სურათზე ჩიტები.  

ამდენი ჩიტი იჯდა ტოტზე.  

რამდენი ჩიტია? {9}  
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შემდეგ ოთხი ჩიტი გაფრინდა. რამდენი ჩიტი დარჩენილა ტოტზე? 

ჩვეულებრივად ამოიხსნება (გადაიხაზება ოთხი ჩიტი) და შემდეგ სურათზე გაფერადდება 

იმდენი ჩიტი, რამდენიც დარჩენილა ტოტზე. 

 

− მეორე სურათზე რა ხატია?  

{21 სოკო} დიახ, მდელოზე  

21 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო  

ყვითელი იყო. გააფერადეთ!  

დანარჩენი  (ამ სიტყვის გამოკვეთით)  

სოკოები კი ყავისფერი იყო. რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი? 

ჩვეულებრივად ამოიხსნება და შემდეგ სურათზე გაფერადდება დანარჩენი (ამ სიტყვის 

გამოკვეთით), ყავისფერი სოკოებიც. 

− ოჯახში ხუთი ბავშვია, მათგან ოთხი გოგონაა. რამდენი ბიჭუნა ყოფილა ოჯახში? 

 სასურველია, ამოიხსნას თვალსაჩინოების გარეშე. ვისაც გაუჭირდება, გამოვიდეს 

დაფასთან და დახატოს სქემატურად ხუთი კაცუნა („ოჯახში ბავშვები“), მათგან ოთხს 

დაუხატოს „კაბა“ (გოგონები). − დანარჩენი, ბიჭუნა, რამდენია? 

 − ვინ გაიხსენებს, რის შესახებ იყო პირველი ამოცანა? მეორე? ...  რომელი 

მოქმედება იყო საჭირო ამ ამოცანების ამოსახსნელად? {გამოკლება}. 

 − ვინც შეძლებს, შინ მოიგონოს კიდევ ასეთი ახალი ამოცანა. ეს ამოცანა უნდა იყოს 

იმაზე, თუ დანარჩენი  (ამ სიტყვის გამოკვეთით) რამდენია. როგორც სოკოებზე იყო. ვინც 

მოიგონებს, ხვალ მოგვიყვეს. 

 

4.3.  თვალსაჩინოდ მოცემულ რაოდენობებზე „-ით ნაკლებობა“  −  ნივთების დაწყობა 

 მასწავლებელი თავის მაგიდაზე დადებს 6 კუბს.  

− ვის შეუძლია დადოს ექვსზე ორით ნაკლები რაოდენობის კუბები? 

 − მაგიდაზე უნდა დავდოთ ექვსი კუბი, იმდენივე  კუბი, რამდენიც  ჩემს 

მაგიდაზეა და შემდეგ ავიღოთ ორი კუბი. მოვაკლოთ  ორი კუბი. 

 მასწავლებელი რიგრიგობით გამოიყვანს მოსწავლეებს და დააწყობინებს რაიმეზე 

ორით ნაკლები რაოდენობის ჩხირებს, კვადრატებს, წრეებსა და სხვა. ასევე მოვიქცევით 

სამით, ოთხით, ხუთით ნაკლები ნივთების დადებისას. ცხადია, შედეგის დათვლა არაა 

საჭირო. 

 − აი, მე დავაწყვე ხუთი კუბი. შენ დააწყობ ხუთზე სამით ნაკლებ კუბს! აი, მე 
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დავხატე ოთხი წრე. შენ დახატავ ოთხზე სამით ნაკლებ წრეს!.. დახატეთ 13-ზე 6-ით 

ნაკლები ოთხკუთხედი! 

 − დახატე ოთხზე სამით მეტი რაოდენობის გირჩები! დაფაზე დახატე ხუთზე 

ხუთით მეტი რაოდენობის ოთხკუთხედები. დახატე რვაზე ოთხით მეტი რაოდენობის 

მონაკვეთები! (და ასე შემდეგ). 

 ყოველი დავალების შესრულების შემდეგ მასწავლებელი თან ეკითხება: − საიდან 

იცი, რომ მართლაც 5-ით ნაკლებია? {დავხატე იმდენივე და შემდეგ მოვაცილე ხუთი}. 

 − შინ მოიგონეთ ახალი ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება 

გამოკლება.  

მოსწავლეები ამოხსნიან თანაკლასელთა მიერ შედგენილ კარგ ამოცანებს, რომლებსაც 

მასწავლებელი გამოარჩევს და შეაქებს. 

„სწრაფი პასუხები“ − „-ით მეტობა“ 

 მასწავლებელი შემოკრავს ტაშს რამდენჯერმე (ხან სამჯერ, ხან ხუთჯერ...). 

მოსწავლემ უნდა შემოკრას ტაში: პირველ წრეზე − ერთით მეტი ტაში, მეორე წრეზე − 

ორით მეტი, მესამეზე − სამით მეტი და ასე შემდეგ. 

მასწავლებელი აუხსნის: − თქვენ ყურადღებით მისმინეთ და გონებაში დათვალეთ ჩემი 

ტაშები. შემდეგ შემოკარით იმდენივე ტაში, რამდენიც მე, და კიდევ დაუმატეთ ერთი 

ტაში. რამდენით მეტი ტაში იქნება თქვენი? {ერთით მეტი} დიახ, ერთით მეტი ტაში. 

 მასწავლებელი „ორით მეტს“ ჯერ არ ახსენებს, ახსენებს პირველი წრის 

ჩამთავრების შემდეგ. 

 

4.4. რამდენითაა მეტი / ნაკლები 

 − წარმოიდგინეთ, რომ კლასის გოგონები დაწყვილდნენ ბიჭებთან და თამაში 

დაიწყეს. მაგრამ ორი გოგონა მეწყვილე ბიჭის გარეშე დარჩა. კლასში გოგონები ყოფილან 

მეტი თუ ბიჭები? რამდენით? საიდან იცი? გოგონები ყოფილან ნაკლები თუ ბიჭები? 

რამდენით? 

 − მაგიდაზე 46 კალმისტარი იდო. მივიდა 41 მოსწავლე და თითომ თითო 

კალმისტარი აიღო. დარჩა თუ არა მაგიდაზე კალმისტრები? რომელი იყო მეტი − 

კალმისტრები თუ მოსწავლეები? რამდენით? საიდან იცი? რომელი იყო ნაკლები − 

კალმისტრები თუ მოსწავლეები? რამდენით? 

 საგანგებოდ გამოიკვეთება ფრაზა „თითომ თითო“. 

 როგორც ყველა საყოფაცხოვრებო ამოცანას, ამის ამოხსნასაც პირობის გამეორებითა 
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და გააზრებით ვიწყებთ. მთავარია, კლასმა კარგად გაიაზროს, თუ რას ნიშნავს „თითომ 

თითო“. 

 თუკი გაუჭირდებათ პირობის გააზრება ან ამოცანის ამოხსნა ზეპირად, დაფაზე 

დაიხატება სქემა: ვითომ მონაკვეთები − კალმისტრებია, რგოლები − მოსწავლეები და მათ 

ხაზებით შეაერთებენ დასაწყვილებლად. თუმცა მაშინ რიცხვები გახდება შესამცირებელი. 

 − ცირას დაბადების დღეზე დედამ ხუთი ხაჭაპური გამოუცხო. ცირას სტუმრად 

შვიდი მეგობარი ეწვია. ეყოფათ თუ არა ბავშვებს ხაჭაპურები, თითომ თითო ხაჭაპური 

რომ შეჭამოს? 

 პირობის გააზრებისა და ამოცანის ამოხსნის შემდეგ დაემატება შეკითხვა: − აბა, რა 

ქნან ბავშვებმა, სხვა საჭმელები კი არის, მაგრამ ხაჭაპური რომ ყველას უნდა? {გაიყონ} 

მართალია, მაშინ თითოს თითო ხაჭაპური არ შეხვდება, უნდა გაიყონ. თუ ეყოფათ 

ბავშვებს ხაჭაპურები, თითო ხაჭაპური რომ ორმა ბავშვმა გაიყოს? 

 საკმაოდ ძნელი შეკითხვაა, ამიტომ საჭირო იქნება თვალსაჩინო სქემა: დაფაზე 

დაიხატება ხუთი რგოლი (ვითომ ხაჭაპურებია) და ზემოდან პატარა ხაზები (ვითომ 

ბავშვებია). − რამდენი ხაზი უნდა დავხაზოთ? {მოსალოდნელია პასუხი „შვიდი“, მაგრამ 

მასწავლებელი შეახსენებს, რომ თვითონ ცირასაც სურს ხაჭაპური!} სულ რამდენი ბავშვია? 

{რვა} ახლა ეს ხაჭაპურები ვითომ შუაზე გაიყვეს (მონაკვეთებით რგოლებს დაყოფს). 

დავაწყვილოთ და ვნახოთ, თუ ეყოფათ (მოსწავლეები ხაზებით შეაერთებენ). 

 − მოსწავლემ დილით რამდენიმე ნახატი დახატა, საღამოს კიდევ სამი ნახატი 

დახატა. როგორ შეიცვალა ნახატების რაოდენობა საღამოს? მოიმატა თუ მოიკლო? 

{მოიმატა} რამდენით? {სამით}. ახლა თქვენ მოიგონეთ ისეთი ამბავი, რომ რაიმეს 

რაოდენობა ოთხით იმატებდეს. ოღონდ, არც მოსწავლეზე იყოს და არც დახატვაზე! 

 მასწავლებელი რამდენიმე მოსწავლეს მოუსმენს, შეეცდება, რომ ვითარებანი სულ 

სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო შინაარსისა იყოს. შემდეგ „ოთხით მეტობას“ შეცვლის 

„ექვსით მეტობით“, „სამით მეტობით“ და ასე შემდეგ. 

 შემდეგ გაკეთდება იგივე, ოღონდ რაოდენობის მოკლებაზე. მასწავლებლისეული 

ნიმუში:  

− მირიანს მრავალი სათამაშო ჰქონდა და ამიტომ ოთხი სათამაშო ბიძაშვილს აჩუქა. 

მოიკლო თუ მოიმატა მირიანის სათამაშოების რაოდენობამ? რამდენით? 

 ახლა მოსწავლეებმა თვითონ სცადონ ინდივიდუალურად ამ ამოცანის წაკითხვა 

და ამოხსნა: 

 ფეხბურთელებს მაისურებზე მისაკრავ ნიშნაკებს ურიგებდნენ. თითო 
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ფეხბურთელს თითო ნიშნაკი ეძლეოდა. სულ 25 ფეხბურთელი იყო და 22 ნიშნაკი 

ჰქონდათ. ეყოფოდა თუ არა ნიშნაკები ფეხბურთელებს? რატომ? რომელი იყო ნაკლები − 

ფეხბურთელები თუ ნიშნაკები? რამდენით? საიდან იცი? 

 ვისაც გაუჭირდება, ტექსტის ნახევარი (ან მთლიანი ტექსტი) მასწავლებელმა 

წაუკითხოს სათანადო ინტონაციით. 

 − ახლა თქვენ მოიგონეთ ახალი ამოცანა, რომელშიც იქნება „თითომ თითო“. 

 

$5.  მატება / კლების ამოცანების ამოხსნა რიცხვთა კიბეზე; მოსწავლეთა მიერ 

წაკითხვა 

5.1. რიცხვის -ით გადიდება / შემცირება და რიცხვთა კიბეზე სათანადო წანაცვლება 

 მასწავლებელი დაფაზე წერს 2-ს. − ვინ დახატავს ამაზე სამით მეტ რგოლს? 

{მოსწავლე დახატავს, მასწავლებელი დაწერს 5). როგორ მიხვდი, რომ ხუთი რგოლი უნდა 

დაგეხატა? {ორს მივუმატეთ სამი} რატომ მიუმატე ორს სამი? {3-ით მეტიო, ესე იგი, 

იმდენივე, ორი და კიდევ სამი, ამიტომ შევკრიბეთ}. დიახ, ორზე სამით მეტია ხუთი (და 

დაწერს: 2 + 3 = 5). 

 − ახლა ცირამ რიცხვთა კიბეზე გვიჩვენოს მეორე საფეხური! აბა, ეს ორი გაადიდე 

სამით! რიცხვის გასადიდებლად, მოსამატებლად რა უნდა ქნა, საით უნდა წახვიდე? 

{ზემოთკენ} წადი ზემოთკენ! მაგრამ რამდენი საფეხურით უნდა ახვიდე? რამდენით უნდა 

გავადიდოთ ორი? {სამით} ჰოდა ადი სამი საფეხურით ზემოთ! რა რიცხვი მიიღე? {ხუთი} 

დიახ, ორზე სამით მეტი − ხუთია! 

 ასევე სხვა მოსწავლეებიც გააკეთებენ რამდენიმე სავარჯიშოს. 

 მასწავლებელი დაწერს: 9.     

− ვინ დაწერს 9-ზე 4-ით ნაკლებ რიცხვს? 

 მოსწავლეთა უმეტესობის პასუხი მართებული იქნება. მასწავლებელი მოითხოვს 

მსჯელობას, როგორ მიხვდნენ. შემდეგ: − რაკი ხუთი ოთხით ნაკლებია, ვიდრე ცხრა, 

ამიტომ ცხრა ოთხით... რა? {ოთხით მეტია, ვიდრე ხუთი). და ასევე პირიქითაც. 

 − ახლა ნუცამ რიცხვთა კიბეზე გვიჩვენოს მეცხრე საფეხური! აბა ეს ცხრა შეამცირე 

ოთხით! რიცხვის შესამცირებლად, დასაპატავებლად რა უნდა ქნა, საით უნდა წახვიდე? 

{ქვემოთკენ} წადი ქვემოთკენ! მაგრამ რამდენი საფეხურით უნდა ჩახვიდე? რამდენით 

უნდა შევამციროთ ცხრა? {ოთხით} ჰოდა ჩადი ოთხი საფეხურით ქვემოთ! რა რიცხვი 

მიიღე? {ხუთი} დიახ, ცხრაზე ოთხით ნაკლები − ხუთია! 
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5.2.  მთავარი სიტყვების მონიშვნა მარკერებით 

 ამიერიდან მოსწავლეებმა თვითონ უნდა სცადონ ინდივიდუალურად ამოცანის 

წაკითხვა (და ამოხსნა). ვისაც წაკითხვა და გააზრება გაუჭირდება, მას წიგნიერების 

ჩვეულებრივი აქტივობები დასჭირდება: მასწავლებლის მიერ ტექსტის წაკითხვის დაწყება 

სათანადო ინტონაციითა და გამოხატული ინტერესით, მერე კი უცებ შეწყვეტა − და 

მოსწავლის მიერ დასრულება; მოსწავლეთა წყვილებში კითხვა; ექოსებრი კითხვა; 

გაგრძელებებით კითხვა: ერთმა წაიკითხოს მხოლოდ ის, რაც მოცემულია, მეორემ კი − 

რასაც გვეკითხება ამოცანა (რაც მოსაძებნია)... 

 ამასთან, ვიწყებთ წაკითხული ტექსტის გააზრების აქტივობასაც: ამოცანის 

პირობაში ყვითლად ან მწვანედ მოვნიშნოთ ის, თუ რა არის მოსაძებნი, რას გვეკითხება 

ამოცანა; შემდეგ გავხაზოთ პირობაში ყველაზე მთავარი სიტყვები [$ 4]. მთავარი სიტყვები 

მიგვახვედრებს, თუ რომელი მოქმედება უნდა ჩავატაროთ.  

 მკაცრი წესი უცვლელია: ამოხსნას არ ვიწყებთ მანამ, სანამ პირობა არ გვაქვს 

კარგად წაკითხულ-გააზრებული. 

 ამ ჩვევის გამოსამუშავებლად წაკითხვა-გააზრების წინამდებარე, პირველ ეტაპზე 

უმჯობესია, მოსწავლეებს წავაკითხოთ და მონიშვნებით გავააზრებინოთ ისეთი 

ამოცანები, რომლებსაც ვერც ამოხსნიან. მაგალითად, მე-3 კლასში − მე-4 კლასის 

ამოცანები გამრავლება-გაყოფაზე, ნაშთზე; მე-4 კლასში − მე-5 კლასის ამოცანები 

წილადებზე, ფართობზე და სხვა. 

 შეხსენება.  ჩვენ აღარ ვუთითებთ, მაგრამ მასწავლებელს უნდა ახსოვდეს სამი რამ:  

 1) მთავარი სიტყვების გახაზვის აქტივობა; რომელ ამოცანაშიც  ბუნებრივია − 

პასუხის შემოწმება. 

 2) მას შემდეგ, რაც მოსწავლე სასწავლო ხარაჩოებით შეასრულებს აქტივობას, 

მსგავსი აქტივობის მიცემა დამოუკიდებლად შესასრულებლად (საშინაოდ, ან იქვე 

საკლასო სამუშაოდ). მსგავს (პარალელურ) ამოცანას თვითონ მასწავლებელი შეადგენს 

ადვილად − რიცხვების შეცვლითა და შინაარსის შეცვლით, მაგალითად: კალათაში 

ვაშლების ნაცვლად მდელოზე ბაჭიები იქნებიან. ძალიან კარგი აქტივობაა, ეს თვითონ 

მოსწავლემ გააკეთოს, თუკი მას ეს ხელეწიფება: − შეადგინე და ჩაწერე ასეთივე ამოცანა, 

ოღონდ რომელშიც შეცვლილი იქნება რიცხვები და რომელშიც კალათაში ვაშლების 

ნაცვლად მდელოზე ბაჭიები იქნება (ან: დაფაზე სამკუთხედები, მაგიდაზე კუბები...). 

 3) რემედიაციის პროგრამის მრავალი აქტივობა ისეთია, რომ კარგად შეიძლება 
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მისი გამოყენება ჩვეულებრივი საკლასო გაკვეთილისთვის, ვთქვათ, 5-15 წუთის 

განმავლობაში. მასწავლებელი თავად ნახავს, რომ აქტივობათა უმრავლესობა მართლაც 

ძალიან სასარგებლო იქნება მთელი კლასისთვის. უმჯობესია, ეს გაკეთდეს მას შემდეგ, 

რაც მსგავსი აქტივობა რემედიაციის გაკვეთილზე უკვე ჩატარებული იქნება. ეს 

იმისთვისაა საჭირო, რომ რემედიაციის პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეს გავუადვილოთ 

კლასში თავისი წარმატების წარმოჩენა და მივაჩვიოთ იმას, რომ რემედიაციის 

გაკვეთილებზე ნასწავლი შეუფერხებლად გამოიყენოს ხოლმე ჩვეულებრივ 

გაკვეთილებზეც.  

 

5.3.  მატების ამოცანების ამოხსნა რიცხვთა კიბეზე 

 მსჯელობით ამოიხსნება მატება / კლების ამოცანები, ოღონდ თვალსაჩინოება 

მხოლოდ რიცხვთა კიბე (რიცხვთა სხივი) იქნება. პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით 

ტექსტის გააზრების აქტივობები [$ 4]. 

 მოსწავლეებმა თვითონ სცადონ ინდივიდუალურად ამოცანის წაკითხვა და 

ამოხსნა. ვისაც გაუჭირდება, ტექსტის ნაწილი (ან თითქმის მთლიანი ტექსტი) 

მასწავლებელმა წაუკითხოს სათანადო ინტონაციით. 

 მოსწავლეებმა ერთ დღეს თოჯინების 25 კაბა შეკერეს, მეორე დღეს კი − 12. მოიმატა 

თუ მოიკლო თოჯინის კაბების რაოდენობამ? {მოიმატა, იმიტომ რომ მეორე დღეს კიდევ 12 

კაბა დაუმატეს, პირველ დღეს შეკერილებიც ხომ შენახული ჰქონდათ!} თოჯინებს პირველ 

დღეს უფრო მეტი კაბა ექნებოდათ თუ მეორე დღეს? {მეორე დღეს} რამდენით? {12-ით} სულ 

რამდენი კაბა შეუკერავთ მოსწავლეებს? {37} როგორ გაიგე? {25-ს მივუმატე 12}. 

 მასწავლებელმა დაფაზე 33 წრე დახაზა, შემდეგ მოსწავლემ − 17 კვადრატი. 

მოიმატა თუ მოიკლო დაფაზე ნაკვთების რაოდენობამ?  რამდენით? სულ რამდენი ნაკვთი 

დახაზულა დაფაზე? როგორ გაიგე? 

 დედალმა 16 კვერცხი დადო საბუდარში და გამოსაჩეკად დააჯდა, 9 კვერცხიც სხვა 

დედლისა ჩაუდეს. მოიმატა თუ მოიკლო კვერცხების რაოდენობამ? რამდენით? სულ 

რამდენ კვერცხს აზის მოკრუხებული დედალი?  როგორ გაიგე? 

 გიას და დათოს მისცეს ერთი და იმავე (ამ სიტყვის გამოკვეთით) რაოდენობის 

ჩურჩხელები. მერე გიას კიდევ მისცეს სამი ჩურჩხელა. ახლა რომელს აქვს მეტი ჩურჩხელა? 

 მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს: − თავიდან რომელს ჰქონდა მეტი, გიას თუ 

დათოს? {თავიდან გიას ჰქონდა იმდენივე ჩურჩხელა, რამდენიც დათოს}. ვის დაუმატეს 

ჩურჩხელები, გიას თუ დათოს? რამდენი დაუმატეს? რას გვეკითხებიან? {საბოლოოდ 
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რომელს აქვს მეტი, გიას თუ დათოს}. როგორია ამოცანის პასუხი? (გიას აქვს მეტი 

ჩურჩხელა, ვიდრე დათოს). რამდენით მეტი? {სამით}. საიდან იცი? {ჯერ ტოლად 

ჰქონდათ, შემდეგ გიას კიდევ სამი დაუმატეს}. 

  კლასში გოგონები და ბიჭები ტოლი რაოდენობით იყვნენ, ესე იგი, გოგონები 

იმდენივე იყვნენ, რამდენიც − ბიჭები. შემდეგ კლასში დაემატეთ ორი გოგონა. რომელი 

გახდა ნაკლები? რამდენით?  (აქ იყოს სწორედ „ნაკლები“, ნაცვლად „მეტისა“). 

 

5.4. კლების ამოცანების ამოხსნა რიცხვთა კიბეზე 

 მსჯელობით ამოიხსნება მატება / კლების ამოცანები, ოღონდ თვალსაჩინოება 

მხოლოდ რიცხვთა კიბე (რიცხვთა სხივი) იქნება. პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით 

ტექსტის გააზრების აქტივობები [$ 4]. 

 ერთხელ დიდი თოვლი მოვიდა. ბავშვებმა ეზოში თოვლისგან ხუთი თოვლის პაპა 

გააკეთეს. მეორე დღეს ცოტა დათბა და ორი თოვლის პაპა დადნა. დანარჩენები კი არ 

დამდნარან, რადგანაც ჩრდილში იდგნენ. მოიმატა თუ მოიკლო თოვლის პაპების 

რაოდენობამ? რამდენით?  რამდენი თოვლის პაპა დარჩა ეზოში?  როგორ გაიგე?  

 ყუთში იმდენივე თეთრი ბურთულა იდო, რამდენიც შავი. მერე ამოიღეს ოთხი 

თეთრი ბურთულა. რომელი გახდა მეტი? რამდენით? რატომ? 

 დაფაზე ეხაზა წრეები და კვადრატები, ტოლი რაოდენობით. მერე სამი წრე 

წაშალეს. რომელი გახდა ნაკლები? რამდენით? რატომ? 

 

$6.  მატება-კლება სურათებზე  

6.1.   გამოკლების სახატავ-სახაზავი სავარჯიშოები 

 − ამოცანების ამოსახსნელად ნახატების გამოყენება შეგვიძლია. მოდით, ამ 

ამოცანას დავუკვირდეთ: 

შორენას 12 ბუშტი ჰქონდა, რომელთაგან 3 გაუსკდა. რამდენი ბუშტი აქვს ახლა შორენას? 

დავხატოთ, აი, ასეთი ნახატი: 

(ბუშტის გასკდომა გადახაზვით აღვნიშნოთ) 

დავწეროთ მათემატიკური ტოლობა:  12  3 = 9 

.................................................................................................................................................................... 

მოდით, ახლა ეს ამოცანა დავხატოთ:        აივნის პატარა მაგიდაზე 20 ფანტელი დაეცა,  
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მათგან 4 გადნა. რამდენი ფანტელია დარჩენილი მაგიდაზე? 

 

 

 

 

 

 

(ფანტელის გადნობა რუხად გაფერადებით აღვნიშნოთ) 

ახლა დაწერეთ იგივე მათემატიკური ტოლობის სახით, რიცხვებით. ამოხსენით. 

.................................................................................................................................................................... 

− ახლა თქვენ თვითონ მოიგონეთ ახალი ამოცანა გამოკლებაზე, რომელსაც აქ დახატავთ: 

− ამოხსენით ეს საინტერესო ამოცანა! 

 

6.2.   შეკრება და თან გამოკლება სურათებზე 

1. ბიჭუნამ დაიწყო ბურთების 

გადასროლა ერთი კალათიდან 

მეორეში და თანდათან ხუთივე 

ბურთი გადაისროლა − დააკვირდით 

მარჯვნივ. აქ სურათების 

თანმიმდევრობა არეულია. ჩაწერეთ 

სურათების ნომრები იმ 

თანმიმდევრობით, როგორც წესით 

უნდა ყოფილიყო: ჯერ დაწერეთ 

პირველი სურათის ნომერი, მერე − 

მეორე სურათის ნომერი და ასე 

შემდეგ. 

 

2.  კურდღელს 5 ბაჭიით ნაკლები ჰყავს,  

ვიდრე ორივე ამ ბოცვერს ერთად. 

რამდენი ბაჭია ჰყავს კურდღელს? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

                                                 

                                        

                                    

 
 
 

1 2 

3 4 

5 6 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

93 

 

3. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე,  

თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე მოვა?     

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

4. რამდენი ჩიტი  

იქნება ტოტზე, თუკი:  

      I. ტოტზე სამი დაფრინდება  

და ამდენივე გაფრინდება?    

II. ოთხი გაფრინდება? 

III. ტოტზე ორი დაფრინდება და ოთხი გაფრინდება?  

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

5. ფეხბურთის თამაში დამთავრდა ანგარიშით:   

 რამდენი ბურთი გაუტანია ორივე გუნდს? 

  რამდენი ბურთის სხვაობით დამთავრებულა თამაში? 

 რომელმა გუნდმა ვერ გაიტანა ვერცერთი ბურთი: პირველმა თუ მეორემ? 

 

$7.   მიმატების ამოცანების წაკითხვა და გააზრება 

 − რა იცით მიმატების ამოცანების შესახებ? რა ხდება ასეთ ამოცანებში? 

 შესაძლო პასუხები შეიძლება იყოს: 

 რიცხვები დიდდება. 

 ჯამში უფრო ბევრ რაღაცებს იღებ ხოლმე. 

 თქვენ გაქვთ რაღაცა და მერე ამას უმატებთ სხვა რაღაცას. 

 ვიღაცა ვიღაცას რაღაცას აძლევს. 

მოსწავლეებს ტექსტები დაურიგეთ. ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების 

აქტივობა [$ 4]. 

ამოცანების გააზრება 

ამ ხუთი ამოცანიდან რომლის ამოხსნას სჭირდება მიმატება? შემოხაზეთ მათი ნომრები. 

შემდეგ გახაზეთ ის სიტყვები, რომლებმაც მიგახვედრათ, რომ მიმატებაა საჭირო.  

2     0 
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1. სალომე გარეული ცხოველების სურათებს აგროვებს. მას ჰქონდა 37 სურათი, 

დაბადების დღეზე კი კიდევ 48  სურათი მიიღო. სულ რამდენი სურათი აქვს მას?  

2. ვიქტორს 66 ცალი კანფეტი ჰქონდა. ძმას, ზურას, 28 კანფეტი მისცა. რამდენი 

კანფეტი დარჩება ვიქტორს? 

3. ნუცას 31 კალმისტარი და 29 ფანქარი აქვს. რომელი უფრო მეტი აქვს ნუცას?  ნუცამ 

კალმისტრებისა და ფანქრების დაწყვილება დაიწყო  თითო კალმისტარს თითო 

ფანქარი მიუდო გვერდით. მორჩება თუ არა ნუცას დაუწყვილებელი ფანქარი? 

რატომ? 

4. იურის 50 თეთრი აქვს. სათამაშო მოედანზე სამ ათთეთრიანს იპოვის, ერთ 

ხუთთეთრიანს კი მამა მისცემს. ამის შემდეგ სულ რამდენი ფული ექნება იურის? 

5. ნაზღაიძეების ოჯახს 35 ცხვარი ჰყავს, წიკლაურების ოჯახს  15-ით მეტი. რამდენი 

ცხვარი ჰყავს წიკლაურების ოჯახს? 

 მოსწავლეები დააწყვილეთ და ერთმანეთში აზრების გაცვლის საშუალება მიეცით. 

მოსწავლეებს უთხარით: „აი, ხუთი ამოცანა. სამი მათგანი მიმატებას ეხება.“ ამოცანები 

ხმამაღლა წააკითხეთ. ჰკითხეთ: „რომელ ამოცანებშია საჭირო მიმატება? საიდან იცით?“ 

მას შემდეგ, რაც წყვილები ამ საკითხზე იმსჯელებენ, გამოიძახეთ მოხალისეები, 

რომლებიც საკუთარ აზრებს მთელ კლასს გაუზიარებენ (მოსწავლეები უნდა მიხვდნენ, 

რომ მიმატება # 1,  # 4 და # 5 ამოცანებშია.)  

 ამსჯელეთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიხვდნენ.  

 ამის შემდეგ ამოახსნევინეთ მიმატების ამოცანები.  

 ამოცანა # 5-ის ამოხსნის შემდეგ − მისი გართულება: 

− ორივე ოჯახს სულ რამდენი ცხვარი ჰყავს? 

 ბოლოს ჰკითხეთ მოსწავლეებს: − რის შესახებაა მე-2 და მე-3  ამოცანები? 

(მე-2 გამოკლებას ეხება, მე-3 კი  შედარებას.)  საიდან იცით? 
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$8.  მიმატების სავარჯიშო „აირჩიეთ შეკითხვა“ 

 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

 − შემოხაზეთ იმ შეკითხვის ნომერი, რომელიც ამოცანის პირობას შეესაბამება. მერე 

გაეცით პასუხი: 

1. ლანა კლასთან ერთად ზოოპარკში ექსკურსიაზე წავიდა, სადაც ნახა 4 ლომი, 6 ვეფხვი, 5 

დათვი და   ა მ დ ე ნ ი ვ ე    აქლემი. 

ა)   სულ რამდენი ცხოველი ჰყავს ლანას? 

ბ)   რამდენი ცხოველი ნახა ლანამ ზოოპარკში? 

გ)   კიდევ რამდენი ცხოველია ზოოპარკში? 

დ)   რამდენი ცხოველის ნახვა ვერ მოასწრო ლანამ ზოოპარკში? 

2. თაზო ყოველ შაბათს სახარჯოდ 6 ლარს იღებს ხოლმე. ამ აგვისტოში 4 შაბათია. 

ა)  რამდენ ფულს მიიღებს თაზო დაბადების დღისთვის? 

ბ)  რამდენ დღეს გრძელდება თაზოს არდადეგები?  

გ) სულ რამდენ ფულს მიიღებს თაზო ამ წელს? 

დ)  რამდენ ლარს მიიღებს თაზო აგვისტოში? 

3. წითელი მონაკვეთის სიგრძეა 37 სმ, ლურჯი მონაკვეთი მასზე 20 სმ-ით გრძელია.  

ა) რა სიგრძისაა მონაკვეთი? 

ბ) რა სიგრძისაა წითელი მონაკვეთი? 

გ) რა სიგრძისაა ლურჯი მონაკვეთი? 

დ)  რამდენით გრძელია წითელი მონაკვეთი, ვიდრე ლურჯი? 

ამოცანა # 3-ის ამოხსნის შემდეგ − მისი გართულება: 

წითელ მონაკვეთს ლურჯი მონაკვეთი მიადგეს. ამ ორმა მონაკვეთმა ტეხილი შეადგინა. ეს 

ტეხილი რა სიგრძისაა? 

4. ცოტნემ ორშაბათს 1 საათს ისეირნა ველოსიპედით, სამშაბათს  2 საათს, ოთხშაბათსაც  

ამდენივე. 

ა) სულ რამდენ საათს ისეირნა ცოტნემ ამ კვირაში? 

ბ) ამ სამ დღეში რამდენ საათს იარა ცოტნემ ველოსიპედით? 

გ)  რომელ საათზე დაბრუნდა ცოტნე შინ? 

დ)  რამდენი საათით დააგვიანდებოდა ცოტნეს შინ დაბრუნება? 
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$9.   მიმატების სავარჯიშო „მოიფიქრეთ შეკითხვა“ 

 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

 − თითოეული ამოცანისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა მოიფიქრეთ, 

რომელიც მიმატების ამოცანას შეადგენს: 

1. თელავის რაიონის სოფლის სკოლაში 54 გოგონა და 42 ბიჭი სწავლობს.  

2. ბაჩოს აკვარიუმში 32 თევზი ჰყავს, ნაზის  47. 

3. ნინოს 1 წუთის განმავლობაში 48 მეტრის გარბენა შეუძლია, ცისანას კი  39 მეტრისა. 

4. მართკუთხედის სიგრძეა 40 სმ. მას მიადგეს ასეთივე მართკუთხედი. მიიღეს ახალი 

გრძელი მართკუთხედი.  

ჩაწერეთ თქვენი შეკითხვა და ამოხსენით ამოცანა. 

 

$10.  -ით მეტობა/ნაკლებობა ამოცანებში 

10.1.  -ით მეტობა/ნაკლებობა ერთმოქმედებიან საყოფაცხოვრებო ამოცანებში 

მოსწავლეები ჯერ დააკვირდნენ ნაჭრელას სურათზე: 

 

 

დაუთვლელად, სწრაფად გაარკვიონ, რომელია მეტი და რამდენით − შავი თუ რუხი 

სამკუთხედები. ამისათვის უნდა წარმოიდგინონ დაწყვილება (ან მართლა შეაერთონ 

მოკლე-მოკლე დახრილი ხაზებით). აღმოჩნდება, რომ ბოლოში მორჩება ორი 

დაუწყვილებელი შავი სამკუთხედი. 

  

როგორც წესია, ამოცანები საფეხურებრივად ამოიხსნება. აქ პირველ საფეხურებს (პირობის 

გამეორება) აღარ ვახსენებთ − თავისთავად ვგულისხმობთ. 

 -ით მეტობა/ნაკლებობა, მათ შორის, საყოფაცხოვრებო ამოცანებში, ამ დროისათვის 

იმდენად კარგადაა დამუშავებული, რომ სათანადო ერთმოქმედებიანი ამოცანების 

ამოხსნა ძალიან ადვილი უნდა იყოს. ამიტომ მომდევნო აქტივობაში ამოცანები ცოტა 

გართულებულია. თუკი რომელიმე მოსწავლეს მაინც გაუჭირდება, მხოლოდ მაშინ 

დაიხატოს დაფაზე სქემა: აი, ვითომ ეს ხაზები − მჭედლის შვილებია...  ისე კი სქემის 

დახატვა აღარაა საჭირო. 
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 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

 ტყეში ცხოვრობენ მეგობრები − ციყუნია და ბაჭია. ბაჭიამ იშოვა 67 კაკალი, 

ციყუნიამ კი იშოვა ამდენივე კაკალი და კიდევ 27 კაკალი. რომელს აქვს მეტი კაკალი და 

რამდენით? საიდან იცი? 

 მჭედელს ორი შვილი ჰყავს, მეცხვარეს − სამით მეტი. რამდენი შვილი ჰყავს 

მეცხვარეს? 

 დამატებით:    სულ რამდენი შვილი ჰყავს ორივეს? 

 ნათიამ 14 ნაკვთი გააფერადა, ციცინომ − 6-ით მეტი. რამდენი ნაკვთი 

გაუფერადებია ციცინოს? 

 დამატებით:    სულ რამდენი ნაკვთი გაუფერადებია ორივეს? 

 ბაჭიამ იშოვა 43 კაკალი, ციყუნიამ კი იშოვა ამდენივე კაკალი, მაგრამ 8 კაკალი 

მაშინვე შეჭამა. რომელს აქვს მეტი კაკალი და რამდენით? საიდან იცი? 

 ბაჭიამ იპოვა 35 ნუში, ციყუნიამ კი იპოვა 7-ით მეტი ნუში. რამდენი ნუში უპოვია 

ციყუნიას?  როგორ გაიგე?  რატომ მიუმატე, იქნებ, უნდა გამოგეკლო? {მივუმატე იმიტომ, 

რომ ციყუნიას უპოვია შვიდით მეტი ნუში}. 

 ბაჭიამ იპოვა 78 წაბლი, ციყუნიამ კი იპოვა 23-ით ნაკლები წაბლი. რამდენი წაბლი 

უპოვია ციყუნიას?   როგორ გაიგე?  {სამოცდათვრამეტს გამოვაკელი ოცდასამი} რატომ 

გამოაკელი, იქნებ, უნდა მიგემატებინა? {გამოვაკელი იმიტომ, რომ ციყუნიას უპოვია 

ოცდასამით ნაკლები წაბლი}. 

 დამატებით:    სულ რამდენი წაბლი იპოვა ორივემ? 

 

10.2.  -ით მეტობა/ნაკლებობა მცირედ გართულებულ ერთმოქმედებიან საყოფაცხოვრებო 

ამოცანებში 

 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

  

საქათმეში 29 დედალია. ამდენივეა წიწილა. მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში? 

 დამატებით:    სულ რამდენი ქათამია საქათმეში? 

 ნათიას 65  თეთრი აქვს, გიორგის − 15-ით მეტი თეთრი, ავთოს − იმდენი, რამდენიც 
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გიორგის. რამდენი თეთრი აქვს ავთოს? 

 თინათინი შვიდი წლისაა, მისი ძმა − ცხრისა, მისი და კი ძმის ტოლაა. რომელია 

მათ შორის უმცროსი?   რამდენი წლითაა უმცროსი ნათია თავის დაზე? 

 ვაჟას უნდა გაეფერადებინა სულ 28 ნაკვთი. მან მოასწრო ჯერ 10 ნაკვთის 

გაფერადება, მერე კიდევ 10-ისა.  რამდენი ნაკვთი დარჩა გასაფერადებელი ვაჟას? 

 − ხვალისთვის თქვენ თვითონ მოიგონეთ ახალი ამოცანა. გოგონებმა მოიგონონ 

ამოცანა ოთხით მეტობაზე, ბიჭებმა − ოთხით ნაკლებობაზე. 

 

$11.  გამოკლების ამოცანების წაკითხვა და გააზრება 

 ჰკითხეთ მოსწავლეებს: „რა იცით გამოკლების ამოცანების შესახებ?  რა ხდება 

გამოკლების ამოცანებში?“ პასუხები შეიძლება იყოს: 

 რიცხვები მცირდება. 

 პასუხში  უფრო ნაკლებს იღებ ხოლმე. 

 ხარჯავ ფულს. 

 გრჩებათ რაღაც ფული ან საგნები. 

მოსწავლეებს ტექსტები დაურიგეთ. ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების 

აქტივობა [$ 4]. 

ამოცანების გააზრება 

ამ ხუთი ამოცანიდან რომლის ამოხსნას სჭირდება გამოკლება?  შემოხაზეთ მათი ნომრები. 

ამოცანები არ ამოხსნათ!    

შემდეგ გახაზეთ ის სიტყვები, რომლებმაც მიგახვედრათ, რომ გამოკლებაა საჭირო.  

1. პაპას 16 ლარი და 10 თეთრი ბაზრობაზე დაეხარჯა, 19 ლარი და 80 თეთრი  

მაღაზიაში. სად უფრო მეტი ფული დაეხარჯა პაპას? 

2. საბას 95 წიგნი ჰქონდა. მათგან 25 მან თავის მეგობარს აჩუქა. რამდენი წიგნი დარჩა 

საბას? 

3. ნატა მშობლებმა საზაფხულო ბანაკში წაიყვანეს, რომელიც მისი სახლიდან 37 

კილომეტრით არის დაშორებული. ირმას მშობლებს კი საზაფხულო ბანაკში ირმას 

წასაყვანად 18 კილომეტრის გავლა მოუწიათ. რამდენი კილომეტრით უფრო შორს 

ცხოვრობს ბანაკიდან ნატა, ვიდრე ირმა? 
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4. ლუკა შინიდან ბიბლიოთეკაში მივიდა, სადაც 45 წუთი დაჰყო, მერე ეზოში  2 

საათი, მეგობრის სახლში კი  90 წუთი. ამის შემდეგ შინ დაბრუნდა. რა დრო 

გაუტარებია სახლის გარეთ ლუკას? 

5. გაბულდანების ოჯახს 35 გოჭი ჰყავს, ჯაფარიძეების ოჯახს  15-ით ნაკლები. 

რამდენი გოჭი ჰყავს ჯაფარიძეების ოჯახს? 

 მოსწავლეები დააწყვილეთ და ერთმანეთში აზრების გაცვლის საშუალება მიეცით. 

მოსწავლეებს უთხარით: „აი, ხუთი ამოცანა. სამი მათგანი გამოკლებას ეხება.“  ამოცანები 

ხმამაღლა წააკითხეთ. ჰკითხეთ: „რომელ ამოცანებშია საჭირო გამოკლება? საიდან იცით?“ 

მას შემდეგ, რაც წყვილები ამ საკითხზე იმსჯელებენ, გამოიძახეთ მოხალისეები, 

რომლებიც საკუთარ აზრებს მთელ კლასს გაუზიარებენ (მოსწავლეები უნდა მიხვდნენ, 

რომ გამოკლება # 2, # 3 და # 5 ამოცანებშია.)  

 ამსჯელეთ იმის შესახებ, თუ როგორ მიხვდნენ.  

 ამის შემდეგ ამოახსნევინეთ გამოკლების ამოცანები. 

 შემდეგ ჰკითხეთ მოსწავლეებს: − როგორია პირველი და მე-4  ამოცანები?  

(პირველი შედარებაზეა, მე-4 − შეკრებაზე).   საიდან იცით? 

 ამოახსნევინეთ ეს ამოცანებიც. ბოლოს ჰკითხეთ: 

− ახლა გადავაკეთოთ პირველი ამოცანა ისე, რომ გამოკლების ამოცანა გახდეს. როგორ 

გადავაკეთოთ? (დავუმატოთ შეკითხვა: − რამდენით მეტი?) ამოხსენით ეს ამოცანაც! 

 დამატებით # 5 ამოცანის შემდეგ:    სულ რამდენი გოჭი ჰყავს ორივე ოჯახს? 

ორი დამატებითი აქტივობა − ჯგუფური მუშაობისთვის 

წაიკითხეთ ქვემოთ ოთხი ამოცანის პირობა.  ამოცანები არ ამოხსნათ!    

1)   ვიქტორს 66 ცალი კანფეტი ჰქონდა. ძმას, ზურას, 28 კანფეტი მისცა. რამდენი 

კანფეტი დარჩება ვიქტორს? 

2)  ლუკა შინიდან ბიბლიოთეკაში მივიდა, სადაც 45 წუთი დაჰყო, მერე ეზოში  2 

საათი, მეგობრის სახლში კი  90 წუთი. ამის შემდეგ შინ დაბრუნდა. რა დრო 

გაუტარებია სახლის გარეთ ლუკას? 

3) ნუცას 31 კალმისტარი და 29 ფანქარი აქვს. რომელი უფრო მეტი აქვს ნუცას?  

ნუცამ კალმისტრებისა და ფანქრების დაწყვილება დაიწყო  თითო კალმისტარს 

თითო ფანქარი მიუდო გვერდით. მორჩება თუ არა ნუცას დაუწყვილებელი 

ფანქარი?  
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4) ორი ტოლი (ერთნაირი) კვადრატი ერთმანეთს მიადგეს და მართკუთხედი მიიღეს. 

რისი ტოლია მართკუთხედის სიგრძე, თუკი კვადრატის გვერდის სიგრძეა 3 სმ? 

 

 გაარკვიეთ, ამ ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო: 

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება. 

თითოეული ამოცანის პირობას ბოლოში მიუწერეთ, თუ 

რომელი მოქმედებაა საჭირო ამ ამოცანის ამოსახსნელად. 

წაიკითხეთ ქვემოთ ოთხი ამოცანის პირობა.   ამოცანები არ ამოხსნათ!  

1) სამი ტოლი (ერთნაირი) მართკუთხედი ერთმანეთს 

მიადგეს და დიდი კვადრატი მიიღეს. რისი ტოლია 

კვადრატის გვერდის სიგრძე, თუკი მართკუთხედის 

გვერდების სიგრძეებია 9 სმ და 27 სმ? 

2) სკოლაში 41 გოგონა და 39 ბიჭუნაა. რომელი უფრო მეტნი არიან?  საახალწლო 

დღესასწაულზე ეზოში ბავშვების დაწყვილება დაიწყეს  თითო გოგონას თითო 

ბიჭუნა უნდა დაუწყვილდეს. გოგონები ან ბიჭუნები თუ დარჩებიან 

დაუწყვილებელი?  

3)  სასკოლო დღესასწაულზე 55 წუთი ლექსებსა და სიმღერებს დაეთმო; 1 საათი  

თამაშებს; ამაზე 35 წუთით ნაკლები დრო  ცეკვას. შუალედში 10-წუთიანი 

შესვენებაც იყო. სულ რამდენ ხანს გრძელდებოდა სასკოლო დღესასწაული? 

4)   ციცინოს 36 ლარი ჰქონდა. ძმამ რომ ფული დაუმატა, 50 ლარი გაუხდა. რამდენი 

ლარი დაუმატებია ციცინოსთვის ძმას? 

 გაარკვიეთ, ამ ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო: 

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება. 

თითოეული ამოცანის პირობას ბოლოში მიუწერეთ, თუ 

რომელი მოქმედებაა საჭირო ამ ამოცანის ამოსახსნელად. 
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$12.   გამოკლების სავარჯიშო „მოიფიქრეთ შეკითხვა“ 

 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

 თითოეული ამოცანის პირობისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა შეარჩიეთ, 

რომელიც გამოკლების ამოცანას მოგვცემს, და ამოხსენით. 

1. ხობის სკოლაში 84 გოგონა და 60 ბიჭი სწავლობს.  

2. ბაჩოს აკვარიუმში 32 თევზი ჰყავს, ნაზის  47. 

3. თამოს 30 წამის განმავლობაში 80 მეტრის გარბენა შეუძლია, ცისანას კი  85 მეტრისა. 

4. მოსწავლემ 63 სმ სიგრძის მონაკვეთი დახაზა, მაგრამ თურმე შეშლია და ამ მონაკვეთს 

ნაწილი უნდა წაუშალოს. მას 36 სმ სიგრძის მონაკვეთი სჭირდებოდა. 

 

$13. რაოდენობათა შეფასება და შედარება 

13.1.  რაოდენობის მიახლოებითი შეფასება 

1. ელგუჯამ დაბადების დღეზე საჩუქრად მრავალი წიგნი მიიღო. რამდენ წიგნს მიიღებდა 

ელგუჯა? − პასუხად შეარჩიეთ ერთ-ერთი შემდეგთაგანი, რომელიც ყველაზე შესაფერისი 

გგონიათ:  

ა) 1;         ბ) 2;         გ) 3;        დ) 10;         ე) 77;           ვ) 90. 

2. ლილეს ბაღში მრავალი ნაცნობი შეხვდა, ერთად ჩამოსხდნენ ფანჩატურში ძელსკამებზე 

და ისაუბრეს. რამდენი ნაცნობი შეხვდებოდა ლილეს?   − პასუხად შეარჩიეთ ერთ-ერთი 

შემდეგთაგანი, რომელიც ყველაზე შესაფერისი გგონიათ: 

ა) 1;         ბ) 2;         გ) 3;        დ) 9;         ე) 32;           ვ) 60. 

3. საკლასო ოთახში კედლებზე მრავალი პლაკატი კიდია და ყველა მთლიანად ჩანს. 

რამდენი პლაკატი შეიძლება ეკიდოს ოთახში?  − პასუხად შეარჩიეთ ერთ-ერთი ამათგანი, 

რომელიც ყველაზე შესაფერისი გგონიათ:  

ა) 1;       ბ) 3;        გ) 4;       დ) 29;        ე) 97. 

 

13.2. -ით მეტობის დაკავშირება რიცხვების სხვაობასთან;  სიტყვა „ყოველი“ 

 დაფაზე მაგნიტური წრეების წითელი ათეული და თეთრი ექვსეულია. − რომელია 

ამათგან მეტი? {ათეული, წითლები} მოდი, დაწყვილებით გავიგოთ, თუ რამდენითაა მეტი 

ათი, ვიდრე ექვსი (გამოვა მოსწავლე და ჩვეულებრივ დააწყვილებს). რამდენით მეტი 

ყოფილა? {ოთხით} საიდან იცი? {ოთხი წითელი მოგვრჩა} (მასწავლებელი იქვე კიდევ ერთ 
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წითელ ათეულს დააწყობს). ახლა ათს გამოაკელი ექვსი! (მოსწავლე აიღებს ექვს რგოლს). 

რისი ტოლია სხვაობა? {ოთხისა} ათი რამდენითაა მეტი, ვიდრე ექვსი? {ოთხით} დიახ, ათი 

იმდენითაა ექვსზე მეტი, რამდენიცაა ათისა და ექვსის... რა? {სხვაობა} დიახ, სხვაობა 

გვიჩვენებს, თუ დიდი რიცხვი რამდენითაა მეტი, ვიდრე პატარა! 

 

 შემდეგ  

მოსწავლეები  

დააკვირდებიან  

ოცეულის  

თვალსაჩინოებას:  

 

 − სულ რამდენი სვეტია აქ? {ათი სვეტია}. ყოველ  (ამ სიტყვის გამოკვეთით) სვეტში 

ერთი და იმავე რაოდენობისაა მწვანე წრები. რამდენია? {ათ-ათი} ბაკურ (პასიური 

მოსწავლე), მეცხრე სვეტში რამდენი იქნება მწვანე წრე? {ათი} საიდან იცი? {ყოველ სვეტში 

ხომ ათია, ამიტომ მეცხრეშიც ათი იქნება}. მაყვალა (ყველაზე პასიური მოსწავლე), მეოთხე 

სვეტში რამდენი იქნება მწვანე წრე? {ათი} საიდან იცი? {ყოველ სვეტში ხომ ათია, ამიტომ 

მეცხრეშიც ათი იქნება}. წითელი წრეები თუა ერთი და იმავე რაოდენობით? {არა}. აბა, 

კანონზომიერებას ვინ აღმოაჩენს? {პირველ სვეტშია ერთი ცალი წითელი წრე, მეორეში − 

ორი, მესამეში − სამი, და ასე იმატებს ერთით!). 

 − კარგი, ახლა მოძებნეთ მეშვიდე სვეტი, დააკვირდით. რამდენი მწვანე წრეა მასში? 

{ათი} წითელი წრე რამდენია? {შვიდი}. ათი რამდენითაა მეტი, ვიდრე შვიდი? {სამით}. 

ათისა და შვიდის სხვაობა რისი ტოლია? {სამისა}. 

 ასევე შევადარებთ ათსა და რვას, ათსა და ოთხს, ათსა და ცხრას. 

დასკვნა გამეორდება:  − ათი იმდენითაა ცხრაზე მეტი, რამდენიცაა ათისა და ცხრის... რა? 

{სხვაობა} დიახ, სხვაობა გვიჩვენებს, თუ დიდი რიცხვი რამდენითაა მეტი, ვიდრე პატარა! 

 

13.3.  რაოდენობათა შედარება და სივრცითი მიმართებები სურათზე 

1. ყველა ბაჭიამ რომ ცალკე სახლში იცხოვროს, 

რამდენი ბაჭია დარჩება უსახლოდ?   ზოგიერთ 

სახლში რომ ორ-ორმა ბაჭიამ იცხოვროს, რამდენ 

სახლში იცხოვრებს ორი ბაჭია ერთად? 
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2.  დააკვირდით  ამ სურათს:  

 

 

 

 

 

 

 

 

გაარკვიეთ, როგორ ჩანს: 

I. მარჯვენა ხესთან უფრო მეტი პეპელა ფრენს თუ მარცხენასთან?  რამდენით? 

II. მარჯვენა ხეზე უფრო მეტი ჩიტი ზის თუ მარცხენაზე? რამდენით? 

III. მარჯვენა ხეს უფრო მეტი ტოტი აქვს თუ მარცხენას?  რამდენით? 

IV. ქვევიდან ზევით უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით?  რამდენით? 

V. მარჯვნიდან მარცხნისკენ უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით? რამდენით? 

VI. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

 ბოლოს, მოიგონეთ კიდევ ერთი ახალი შეკითხვა და უპასუხეთ მათ. 

  

13.4.   რამდენი აკლია რიცხვს მეორე რიცხვამდე? − სხვაობასთან დაკავშირებით 

 − შევადაროთ ერთმანეთს 27 და 30. რამდენი აკლია 27-ს 30-მდე? {სამი} რის ტოლია 

ამ რიცხვების სხვაობა? 30-ს რომ 27 გამოვაკლოთ? საიდან იცი? {30 ტოლია 27-ისა და 3-ის 

ჯამისა. 27-ს 30-მდე აკლია სამი} რამდენითაა 30 მეტი 27-ზე? {სამით}. 

ასევე „სამმაგად“ ჩამოყალიბდება კიდევ რამდენიმე შედარება: 41 და 50, 32 და 45, 67 და 92. 

 დასკვნა.  პატარა რიცხვს დიდ რიცხვამდე აკლია იმდენი, რამდენიცაა დიდისა და 

პატარის სხვაობა. 

 სასურველია, ამოცანა სურათის გარეშე გაკეთდეს. თუკი რომელიმე მოსწავლეს 

გაუჭირდება, თვითონ დახატოს მარტივი სქემა: 

1. ეზოში 17 გოგონა და 14 ბიჭი იყო. თამაშისათვის ყოველ გოგოს ერთი მეწყვილე ბიჭი უნდა 

ამოერჩია.  ვინ დარჩებოდა მეწყვილის გარეშე − გოგოები თუ ბიჭები? რამდენი? 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

104 

 

$14.  ორშეკითხვიანი ამოცანები 

 ასეთი ამოცანები ჩვენ უკვე შეგვხვედრია. ზოგ ორშეკითხვიან ამოცანაში პირობის 

გააზრება ადვილია. ასეთია, მაგალითად, უკანასკნელი ამოცანა (წინა გაკვეთილისა): 

... ვინ დარჩებოდა მეწყვილის გარეშე − გოგოები თუ ბიჭები? რამდენი? 

 მაგრამ ზოგი ორშეკითხვიანი ამოცანის პირობა ტიპურ შეცდომებს იწვევს. 

მაგალითად: 

რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი?   შვიდით ნაკლები? 

 ტიპური შეცდომაა:   45 + 6  7. 

ქვაზე 20 ლოკოკინაა. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე 

მოვა?      

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 ტიპური შეცდომაა:   20  5 + 5 + 4  3. 

 ორშეკითხვიანი ამოცანის პირობის კარგად გასააზრებლად საჭირო ორი აქტივობაა: 

 1) ორი პირობის შედარება და შემდეგ ორივე ამოცანის ამოხსნა. მაგალითად, 

უკანასკნელ ამოცანას შევადაროთ ეს: 

ქვაზე 20 ლოკოკინაა. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე 

მოვა?      

დ ა  ა მ ი ს  შ ე მ დ ე გ    თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 2) ორშეკითხვიანი ამოცანის პირობის გაშლა. მაგალითად, იგივე ამოცანა შეიძლება 

ასე, გრძლად, გაშლილად ჩამოვაყალიბოთ: 

ქვაზე 20 ლოკოკინაა. რამდენი ლოკოკინა იქნება ქვაზე, თუკი ქვიდან 5 წავა და ამდენივე 

მოვა?      

რ ა მ დ ე ნ ი  ლ ო კ ო კ ი ნ ა  ი ქ ნ ე ბ ა  ქ ვ ა ზ ე , თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 − თავდაპირველად რატომ იყო გამოტოვებული სიტყვები „რ ა მ დ ე ნ ი  

ლ ო კ ო კ ი ნ ა  ი ქ ნ ე ბ ა  ქ ვ ა ზ ე “?  {გამოტოვებული იყო მხოლოდ სიმოკლის გულისთვის, 

რომ არ გამეორებულიყო}. ცხოვრებაშიც ხშირად სიტყვას არ იმეორებენ ხოლმე, 

მაგალითად: 

 „ჩვენს უბანში ყველაზე დიდი ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაა, თქვენს 

უბანში კი  წმიდა გიორგისა.“  რომელი სიტყვებია გამოტოვებული?  {ყველაზე დიდი, 

სახელობის ეკლესიაა}  მოცემული წინადადება გაშლილად როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს? 

{ჩვენს უბანში ყველაზე დიდი ღვთისმშობლის ეკლესიაა, თქვენს უბანში კი ყველაზე 
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დიდი წმიდა გიორგის სახელობის ეკლესიაა.}  დიახ, სიტყვებს სიმოკლის გულისთვის 

აღარ იმეორებენ ხოლმე. 

 ეს უკანასკნელი საკითხი უშუალოდ უკავშირდება ტირეს მართლწერას. 

 ორშეკითხვიანი ამოცანები მნიშვნელოვანია აგრეთვე იმ მხრივ, რომ ისინი კარგი 

გარდამავალი საფეხურია ერთმოქმედებიანი ამოცანებიდან ორმოქმედებიან 

ამოცანებამდე. თუკი მოსწავლე მიეჩვევა ორშეკითხვიანი ამოცანების პირობის გააზრებას, 

ის ადვილად გადავა ორმოქმედებიან ამოცანებზე ისე, რომ საგანგებო აქტივობაც კი არ 

დასჭირდება. ასევე, თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება ორმოქმედებიანი ამოცანის ამოხსნა, 

საუკეთესო სასწავლო ხარაჩოა ორმოქმედებიანი ამოცანის დაყვანა ორშეკითხვიან 

ამოცანაზე. მაგალითად: 

ორმოქმედებიანი:  ბავშვებმა მდინარეზე თევზაობისას 25 ღორჯო დაიჭირეს, ჭიჭყინა კი  

6-ით ნაკლები. სულ რამდენი თევზი დაუჭერიათ ბავშვებს?  

ორშეკითხვიანი:  ბავშვებმა მდინარეზე თევზაობისას 25 ღორჯო დაიჭირეს, ჭიჭყინა კი  6-

ით ნაკლები. რამდენი ჭიჭყინა დაუჭერიათ ბავშვებს? სულ რამდენი თევზი დაუჭერიათ? 

 მაშასადამე, სამი ძალიან კარგი აქტივობა ხშირ-ხშირად უნდა ჩავატაროთ ხოლმე, 

სხვადასხვა სახეობის ამოცანებთან დაკავშირებით:   

 

 

 

 

 

$15.   ერთმოქმედებიანი ამოცანების ამოხსნა სქემის გამოყენებით 

 ცხადია, რომ  მანძილსა ან მოძრაობაზე ამოცანების ამოსახსნელად საჭიროა  სქემის 

დახაზვა. სასურველია, სქემები თავიდან ნამდვილი ზომებით დაიხაზოს დაფაზე (დმ-ში), 

საკლასო მეტრიანი სახაზავის საშუალებით. 

 ამოცანებს, როგორც ყოველთვის, არა მხოლოდ ვხსნით, არამედ წინასწარ კარგად 

ვამუშავებთ და პირობას ვიაზრებთ, ამოხსნის შემდეგ კი პასუხსაც ვიაზრებთ. 

მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ სქემების შევსება, შედგენა, მათგან მონაცემთა ამოკითხვა. 

ამიტომ ამოცანის ამოხსნისას ამოცანის პირობა ჯერ სქემაზე გადაიტანება, შემდეგ კი 

მოსწავლე ამ სქემიდან აღადგენს ამოცანის სრულ პირობას. 

 ორშეკითხვიანი ამოცანის პირობის გაშლა; 

 ორმოქმედებიანი ამოცანის გადაკეთება ორშეკითხვიან ამოცანად;  

 ერთმოქმედებიანი ამოცანის გართულება ორმოქმედებიან ამოცანად. 
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15.1.  ერთმოქმედებიანი ამოცანები მანძილსა ან მოძრაობაზე, რომელთა 

ამოსახსნელად საჭიროა ერთი ერთეულით გაზომილ მანძილთა შეკრება 

1. საკლასო ოთახის კედელთან დგანან ციცო, ლამარა და ზაზა. ლამარა დგას ციცოსა და 

ზაზას შორის. სამივეს ხელში ჩხირი უკავია. ლამარას ჩხირი ციცოს ჩხირისგან 

დაშორებულია 8 დმ-ით, ხოლო ზაზას ჩხირისგან კი − 9 დმ-ით.   

 რამდენითაა დაშორებული ზაზას ჩხირისგან ლამარას ჩხირი?  ციცოს ჩხირი? 

 თავიდან შეიძლება ამ ვითარების გათამაშება. მერე დაიხაზება სქემა (როგორც 

ყოველთვის, დაფაზე და თან სამუშაო ფურცლებზე). 

2. ხოჭო მიწიდან ხის კორძამდე აბობღდა. გაიარა 58 სმ მანძილი. მერე ხოჭო ხის კორძიდან 

ხის კენწერომდე აბობღდა.  გაიარა 35 სმ მანძილი.  რა მანძილი გაუვლია ხოჭოს მიწიდან 

კერწერომდე? 

 სქემა მარტივია − ხაზოვანი. გზის თითოეულ მონაკვეთს ზედ დაეწერება სათანადო 

სიგრძე, შემდეგ შეიკრიბება. ცხადია, ყველაფერი მოსწავლეთა მოსწავლეთა მიერ, 

მასწავლებლის დამხმარე შეკითხვებით გაკეთდება. სასწავლო ხარაჩო:  

 − აბა დახაზე სქემა. სწრაფად და მარტივად დახაზე ხე. სადაა კენწერო? კიდევ რა 

უნდა მიახატო ამ ხეს? {კორძი} კარგი, აქ იყოს კორძი. ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 − ზაზა, აქ რა სიგრძე უნდა დავაწეროთ? რატომ? აქ? ახლა ხვიჩამ გვითხრას: რატომ 

წერია აქ 35 სმ? {იმიტომ, რომ ესაა მანძილი კორძიდან კენწერომდე). კარგი, ახლა დალი, 

უცქირე ამ ნახაზს და სრულად ჩამოაყალიბე ამოცანის პირობა! 

 − სქემაზე მაჩვენე, ხოჭომ საიდან დაიწყო ბობღვა. სად შეჩერდა? ამ დროს რა 

მანძილი ჰქონდა გავლილი?  ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 − სქემაზე მაჩვენე, სადამდე აბობღდა ხოჭო, სად დაამთავრა ბობღვა. ამოცანა რას 

გვეკითხება? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! ამ ნახაზით პირდაპირ ჩანს, როგორ უნდა 

ამოვხსნათ ამოცანა, სულ ადვილია. რისი ტოლია მანძილი მიწიდან კენწერომდე, აი ეს 

მანძილი? ციურიმ გვითხრას ამოცანის სრული პასუხი! ვინ შეამოწმებს პასუხს? 

3. თბილისის სახლიდან აგარაკამდე მისასვლელად მანქანამ ჯერ თბილისის ქუჩებში 

უნდა გაიაროს 17 კმ, შემდეგ კი თბილისიდან აგარაკამდე   44 კმ.  რა მანძილია 

თბილისის სახლიდან აგარაკამდე? 
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15.2.  ერთმოქმედებიანი ამოცანები მანძილსა ან მოძრაობაზე, რომელთა ამოსახსნელად 

საჭიროა ერთი ერთეულით გაზომილ მანძილთა გამოკლება 

1. საკლასო ოთახის კედელთან დგანან ციცო, ლამარა და ზაზა. ლამარა დგას ციცოსა და 

ზაზას შორის. სამივეს ხელში ჩხირი უკავია. ციცოს ჩხირისგან ლამარას ჩხირი 

დაშორებულია 8 დმ-ით, ზაზას ჩხირისგან კი − 14 დმ-ით.   

 რამდენითაა დაშორებული ზაზას ჩხირისგან ციცოს ჩხირი?   ლამარას ჩხირი? 

 თავიდან შეიძლება ამ ვითარების გათამაშება. მერე დაიხაზება სქემა (როგორც 

ყოველთვის, დაფაზე და თან სამუშაო ფურცლებზე). 

2. მოსწავლემ ფურცელზე 100 სმ სიგრძის მონაკვეთი დახაზა. შემდეგ მონაკვეთზე მისი 

მარცხენა ბოლოდან 11 სმ მანძილზე დასვა წითელი წერტილი. რა მანძილზეა ეს წერტილი 

მონაკვეთის მარჯვენა ბოლოდან? 

3. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 39 

კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 

15.3.  სქემის გამოყენება ერთმოქმედებიანი ამოცანების ამოსახსნელად 

 სასურველია, სქემა თვითონ მოსწავლემ დახაზოს. თუმცა, თუკი გაუჭირდება, 

სასწავლო ხარაჩო სწორედ ამ სქემის დახაზვაში დახმარება იქნება − შეკითხვებით კარნახი 

იმისა, თუ როგორი სქემაა დასახაზი.   

 თავდაპირველად ნამდვილ თვალსაჩინოებას ვიყენებთ. მერე, თანდათან, 

სასურველია სქემის დახაზვაზე გადასვლა. 

1. ირაკლიმ წიგნში თორმეტგვერდიანი მოთხრობა წაიკითხა. მოთხრობა წიგნის მეექვსე 

გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო. რომელ გვერდზე მთავრდებოდა მოთხრობა? 

 მითითება:     გამოიყენეთ რეალური წიგნის გვერდები, იმავე ნომრიდან.  

2. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება წიგნის მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

3. მოსწავლემ წიგნის კითხვა პირველი გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო და მერვე გვერდის 

ბოლომდე წაიკითხა (მერვეს ჩათვლით).  რამდენი გვერდი წაუკითხავს მას?  რომელია 

მისი წაკითხული ბოლოსწინა გვერდი? 

4. გაგამ წიგნში რვაგვერდიანი მოთხრობა წაიკითხა და კითხვა მეჩვიდმეტე გვერდზე 

დაამთავრა.  რომელ გვერდზე იწყებოდა მოთხრობა? 
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 მე-3 და მე-4 ამოცანებისთვის საუკეთესო სქემაა რიცხთა სხივი (ღერძი). 

კონკრეტული აქტივობა აღწერილია თავი 2-ის $ 2-ში. 

5. მე-16 სართულიდან ქვევით ჩასვლისას ლიფტმა რომელი სართული უფრო გვიან გაიარა 

− მე-2 თუ მე-10?   რამდენი სართულია მათ შორის? 

6. რიგში დგომისას მე დავთვალე, რომ ჩემ წინ 8 კაცი იდგა, ჩემ უკან კი − 11.   სულ 

რამდენი ადამიანი მდგარა რიგში? 

7. მოსწავლეს დავალებად აქვს ამოცანები მერვედან ოცდამეერთე ნომრამდე (მის 

ჩათვლით). მოსწავლემ თანმიმდევრობით (მიყოლებით) დაიწყო ამოხსნა, ახლა დაიწყო 

მე-15 ამოცანა.  რამდენი ამოცანა ამოუხსნია მას უკვე? რამდენი დარჩენია? 

8. რამდენი ვაგონია მატარებლის მე-3 და მე-8 ვაგონებს შორის?  

მე-3 და მე-11 ვაგონებს შორის? მე-11 და მე-19 ვაგონებს შორის?    

მე-11 და მე-20 ვაგონებს შორის?  

9. გია 11-ვაგონიანი მატარებლის ბოლოდან მეხუთე ვაგონში ავიდა, აჩიკო კი − წინიდან 

მესამეში.  რამდენი ვაგონია გიასა და აჩიკოს შორის?   რა ნომერი ვაგონებია ისინი?  

რომელი ნომერი ვაგონია მატარებლის შუაში?    

10. რამდენი სართულია 14-სართულიანი სახლის პირველ და ბოლო სართულებს შორის?  

ქვევიდან მეორე და ზევიდან მესამე სართულებს შორის?  მესამე და მეთორმეტე 

სართულებს შორის? 

 

$16.   ამოცანის შესაბამისი გამოსახულება 

 პარალელურად ჩატარდება მონიშვნებით ტექსტის გააზრების აქტივობა [$ 4]. 

 ახალი დავალებაა:  

მოძებნეთ ამოცანის შესაბამისი გამოსახულება და ამოხსენით ამოცანა: 

1. ზაზამ მაგიდის ჰოკეი 18 ლარად და 75 თეთრად იყიდა. მან გამყიდველს 20-ლარიანი 

მისცა. რამდენს მიიღებს ხურდაში? 

ა) 18 ლ 75 თ   –   20 ლ ბ)  20 ლ  –   18 ლ 75 თ 

გ) 18 ლ 75 თ   +   20 ლ დ) 20 ლ 75 თ   –   18 ლ 
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2. შოკოლადიანი კექსების 6-ნაჭრიანი ნაკრები 22 ლ 50 თ ღირს, უშოკოლადო კექსების 6-

ნაჭრიანი ნაკრები კი  16 ლ. რამდენით ძვირი ღირს  შოკოლადიანი კექსების ნაკრები? 

ა) 22 ლ  –  16 ლ ბ)  22 ლ 50 თ  +  16 ლ 

გ)  22 ლ  –  16 ლ 50 თ დ) 22 ლ 50 თ  –  16 ლ 

3. ზოოპარკში ლალის 11 ლ 40 თ დაეხარჯა, მის დას, ნუცას  –  8 ლ 15 თ, მათ ძმას, 

ირაკლის კი – 7 ლ 20 თ.  რამდენი ფული დაეხარჯა სამივეს? 

ა) 11 ლ  +  8 ლ  +  7 ლ  + 40 თ + 15 თ + 20 თ          ბ) 11 ლ 40 თ    8 ლ 15 თ    7 ლ 20 თ 

გ) 11 ლ 40 თ    8 ლ 15 თ + 11 ლ 40 თ  7 ლ 20 თ  დ) 11 ლ  +  8 ლ  +  7 ლ 

4. ფოთიდან ქობულეთამდე საავტომობილო გზის სიგრძეა 80 კმ, ამ გზაზე მდებარეობს 

გრიგოლეთი, რომელიც ფოთიდან 19 კმ მანძილზეა. რა მანძილია ქობულეთიდან 

გრიგოლეთამდე? 

ა) 80 კმ  +  19 კმ ბ)   89 კმ   10 კმ 

გ) 80 კმ    19 კმ დ)  19 კმ  +  80 კმ 

5. ბარისახოდან მაღაროსკარამდე 56 კმ მანძილია. ამ გზის გაგრძელებაზე მდებარეობს 

ჟინვალი, რომელიც მაღაროსკარიდან 38 კმ-ითაა დაშორებული.  რა მანძილია 

ბარისახოდან ჟინვალამდე? 

ა) 56 კმ  +  38 კმ ბ)  58 კმ    36 კმ 

გ) 56 კმ    38 კმ დ) 36 კმ  +  58 კმ 

6. სენაკიდან ჩხოროწყუმდე 39 კმ მანძილია. ამ გზის გაგრძელებაზე მდებარეობს ხაბუმე, 

რომელიც სენაკიდან 44 კმ-თია დაშორებული.   რა მანძილია ხაბუმიდან ჩხოროწყუმდე? 

ა)  49 კმ  +  34 კმ ბ) 49 კმ    34 კმ 

გ)  44 კმ  +  39 კმ დ)  44 კმ    39 კმ 

 

$17.   შებრუნებულად მოცემული  ამოცანები 

 ეს საკითხი უკვე განხილული გვაქვს შესავალში [$ 4]. ამოცანები: 

1. ცოტნეს 10 ლარი დაეკარგა. ამის გამო მას მხოლოდ 5 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია ცოტნეს თავიდან? 

2. ცირას თამრიკომ 10 ლარი დაუმატა. ამის შემდეგ ცირას 30 ლარი გაუხდა. რამდენი 

ლარი ჰქონია ცირას თავიდან?  
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3. ნიკა ველოსიპედით გაემგზავრა სახლიდან ტბისკენ. შუა გზაზე 2 კმ 50 მ ჰქონდა 

გავლილი, ტბამდე ერთი ამდენი მანძილი ჰქონდა დარჩენილი.  რა მანძილი უნდა 

გაიაროს ნიკამ სახლიდან ტბამდე? 

4. უჩა თაფლს ყიდულობს, სულ 11 კგ თაფლი სჭირდება. რამდენი კგ თაფლი უნდა 

იყიდოს უჩამ, თუკი სოფელში 2 კგ თაფლი აქვს, ხოლო 3 კგ თაფლს მეზობელი სჩუქნის?  

5. ლამარა 41 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 14 წლით. რამდენი წლისაა ძმა? 

 

$18.  ამოცანის აწყობა 

 ეს აქტივობა, სასწავლო ხარაჩოებით, შეკითხვა-პასუხებითა და უკუკავშირებით, 

დაწვრილებითაა აღწერილი თავი 2-ის $ 6-ში. 

 მოსწავლეებს ურიგდებათ ოთხად დაჭრილი 3 ამოცანა − ცალ-ცალკე მოცემულობა, 

შეკითხვა-დავალება, ამოხსნა და პასუხი. ურიგდებათ არეულად 12 ნაჭერი. ამ ნაჭრებისგან 

მოსწავლეებმა მთლიანი ამოცანები უნდა ააწყონ. ნიმუშები: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მართკუთხედის სიგრძეა 34 მ, სიგანე კი  

11 მ. ამ მართკუთხედს ჩამოაჭრეს 

კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძეა 11 მ.  

რისი ტოლია მიღებული პატარა 

მართკუთხედის სიგანე?  სიგრძე? 

 

34 მ  11 მ = 23 მ. 

 

პასუხი:   სიგანე − 11 მ,  სიგრძე − 23 მ. 

ვაჟას ახლა 34 ლარი აქვს.  ამ დილით მამამ 

11 ლარი მისცა.  

რამდენი ლარი ჰქონდა ვაჟას ამ დილამდე? 

34 ლ  11 ლ = 23 ლ. 

 

პასუხი:  23 ლ. 

ნანას კალათაში 11  კვერცხი ჰქონდა. 

საქათმეებში მან მრავალი კვერცხი იპოვა და 

კალათაში ჩაიწყო. ახლა მას კალათაში 34 

კვერცხი აქვს. 

სულ რამდენი კვერცხი უპოვია ნანას 

საქათმეებში? 

34   11  = 23 . 

 

პასუხი:   უპოვია 23 კვერცხი. 
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 შემდეგ მოსწავლეები წაიკითხავენ თითოეულ ამოცანას, გახაზავენ მთავარ 

სიტყვებს, გაარჩევენ ამოხსნას.  ბოლოს, როგორც ჩვეულებრივ, შეამოწმებენ პასუხებს. 

 პირველი და მეორე ამოცანები ძნელია იმით, რომ შებრუნებულადაა მოცემული: 

ფულის მიცემაა და საჭიროა გამოკლება; შეკითხვაშია „სულ რამდენი“ და საჭიროა ისევ 

გამოკლება. ამაზე ყურადღების გამახვილებაცაა საჭირო. საამისოდ მასწავლებელი 

დასვამს შეკითხვას: 

 − ამ ამოცანაში რა შეიძლება შეეშალოს ბავშვს?  რატომ?  რის გამო შეეშალა? როგორ 

აუხსნიდი, როგორ დაეხმარებოდი მას? 

 ვინც შეძლებს, გაართულოს ამოცანა ისე, რომ მის ამოსახსნელად ორი მოქმედება 

იყოს საჭირო.  

 მსგავს აქტივობას მასწავლებელი მოიძიებსსაქართველოს დაწყებითი განათლების 

პროექტის მე-2 რესურსების წიგნში (ან პორტალზე). 

 

$19.  ამოცანის პირობის აწყობა და ამოხსნა 

 მოსწავლეებს დაურიგეთ ერთი ამოცანის დაჭრილი ფრაზები, რომლებიც 

არეულადაა ერთმანეთზე დალაგებული. 

 ეს წინადადებები სწორი თანმიმდევრობით დაალაგეთ ისე, რომ ამოცანა 

გამოვიდეს. გახაზეთ მთავარი სიტყვები. დაწერეთ შესაბამისი მათემატიკური ტოლობა და 

ამოხსენით ამოცანა. 

 1. 

მარიკა კი  37 დეციმეტრზე.  

სკოლაში სპორტული ასპარეზობის დღეა.  

ვინ უფრო შორს გადახტა? 

სიგრძეზე ხტომის შეჯიბრზე უჩა 4 მეტრსა და 4 სანტიმეტრზე გადახტა,  

2. 

რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

სიგრძე  გაორმაგებული სიგანეა.   

მართკუთხედის სიგანეა 30 სმ,  

3. 

მათგან 17 ბავშვს ჯერ არ უსწავლია ცურვა. 

რამდენმა ბავშვმა ისწავლა უკვე ცურვა? 

საცურაო აუზზე 40 ბავშვი სწავლობს ცურვას.   
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4. 

ცოტნეს 45 თეთრი აქვს,  

ამ ორადგილიანი საქანელას ბილეთი 50 თეთრი ღირს. 

ნავებიან საქანელაზე ორი ბავშვის ადგილია.  

ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რათა საქანელაზე იქანავონ? 

ლელას  15 თეთრით ნაკლები.   

5. 

ტასიკო წიგნს კითხულობს და ახლა 32-ე გვერდზეა.  

რომელ გვერდზე იქნება ხვალ,  

ხვალ კიდევ 15 გვერდის წაკითხვას გეგმავს.  

თუკი ყველაფერი გეგმის მიხედვით გააკეთა? 

6. 

თანამშრომელმა ლანგარი გაავსო,  

ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

რისთვისაც ნაღების კიდევ 32 პაკეტის დამატება მოუწია.  

კაფეში ლანგარზე ნაღების 15 პაკეტი იდო.  

 

$20.  ამოცანის პირობის გათამაშება და შედგენა 

 ერთი მოსწავლე მუნჯად გაითამაშებს მოქმედებას, სხვები კი ამის მიხედვით 

ამოცანას შეადგენენ, ჩაწერენ მის პირობას და ამოხსნიან.  ერთ ნიმუშს მასწავლებელი 

გააკეთებინებს: 

ნიმუში. მოსწავლე მაგიდიდან იღებს 20 კუბიკს და რამდენიმეს თანაკლასელს აძლევს. 

 

$21.  პასუხი რიცხვია თუ არა? 

21.1. ამოარჩიეთ ის ამოცანები, რომლების პასუხი არაა რიცხვი. ამოხსენით ისინი: 

1. ოლეგი, მაია და ლექსო ერთმანეთს სირბილში ეჯიბრებიან. მაიამ ლექსოს გაუსწრო, 

მაგრამ ოლეგს - ვერა. ვინ მოიგო შეჯიბრი? 

2. სამკუთხედის ერთი გვერდი 2 სმ-ით მოკლეა, ვიდრე მეორე გვერდი; მეორე გვერდი 

კი მესამე გვერდის ტოლია. რამდენით უფრო გრძელია სამკუთხედის მესამე გვერდი, 

ვიდრე პირველი? 
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3. ალუდას გიორგიზე უფრო მეტი, მაგრამ თინათინზე ნაკლები სათამაშო ცხოველი 

აქვს. ვის აქვს ყველაზე ნაკლები სათამაშო ცხოველი? 

 ახლა ვნახოთ ჩვენ მიერ უკვე აწყობილი და ამოხსნილი ამოცანების მხოლოდ 

შეკითხვები. რომელი ნომერი ამოცანის პასუხი არაა რიცხვითი? 

1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

3. ეყოფათ თუ არა ფული იმისათვის, რომ საქანელაზე იქანაონ? 

4. რომელ გვერდზე იქნება ხვალ? 

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

 მასწავლებლის მხრივ მცდარი შეკითხვაა „პასუხისთვის რიცხვი დაგვჭირდება?“  

 ამის ნაცვლად უნდა ვუთხრათ ორი სხვა კონკრეტული ამოცანა, ძალიან ადვილი. 

ერთის პასუხი რიცხვითია, მეორისა − არა. ამოხსნის შემდეგ შეკითხვაა: − პასუხი 

რიცხვია თუ არა? 

 

21.2. როგორი პასუხი შეესაბამება შეკითხვას? 

1. ხილის რამდენი ნამცხვარი შეხვდება თითოეულ მოსწავლეს? 

ა)  პასუხი იქნება რიცხვი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

გ)  პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 

2. კატოს ჟურნალის საყიდლად ფული ეყოფა? 

ა)  პასუხი იქნება რიცხვი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

გ)  პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 

3. რა ღირს თითოეული კუბდარი? 

ა)  პასუხი იქნება წონა. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

გ)  პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 
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4. ვინ მოიგო შეჯიბრი სიგრძეზე ხტომაში? 

ა)  პასუხი იქნება სიგრძე. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

გ)  პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება რიცხვი. 

5. რამდენჯერ გაასეირნა ძაღლი პეტრემ შაბათს? 

ა)  პასუხი იქნება სიგრძე. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

გ)  პასუხი იქნება ძაღლის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება რიცხვი. 

6. ეყოფა თუ არა ბაჩოს ყურძენი, მთელ კლასს რომ გაუმასპინძლდეს? 

ა)  პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 

ბ)  პასუხი იქნება ყურძნის წონა. 

გ)  პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

დ) პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“. 

 

$22.  ამოცანების  შედგენა 

22.1.  ამოცანის  შედგენა  დასაწყისით 

1. მზიამ 78-გვერდიანი წიგნი უნდა წაიკითხოს.  − პასუხი იყოს რიცხვი. 

2. მართკუთხედის სიგანეა 45 დმ.   − პასუხი იყოს „კი“ ან „არა“. 

3. ქუთაისიდან ბორჯომამდე 97 კილომეტრია.  − პასუხი იყოს მანძილი. 

4. ბაჩა უფრო მაღალია, ვიდრე დაჩი, მაგრამ უფრო  ... −  პასუხი იყოს ვიღაცის სახელი. 

5. თამრიკოს ტომსიკიდან 18 ბურთულა გადაუვარდა და დაეკარგა. 

 −  პასუხი იყოს „კი“ ან „არა“. 

22.2.  ამოცანის  შედგენა  მოცემული ერთი სიტყვით 

დაფაზე შემდეგი სიტყვები ჩამოწერეთ: 

 

 

 

 

დახაზვა 

ტარება 

თამაში 

შეწვა 

ხტუნაობა 
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 მოსწავლემ აირჩიოს ერთი სიტყვა ამ სიიდან და მისი გამოყენებით შეადგინოს სამი 

ამოცანა:  

1) შეკრებაზე, რომლის პასუხია რიცხვი (ან სიგრძე, ან ფულის რაოდენობა). 

2) გამოკლებაზე, რომლის პასუხია რიცხვი (ან სიგრძე, ან ფულის რაოდენობა). 

3) რომლის პასუხი არაა რიცხვითი. 

 შედგენილი ამოცანები მეწყვილეებმა ამოხსნან. 

 

22.3.  ამოცანის  შედგენა  მოცემული სამი სიტყვით 

 ცხრილის თითოეული სვეტიდან აარჩიეთ თითო სიტყვა და ამ სამი სიტყვის 

გამოყენებით შეადგინეთ ამოცანა.  სიტყვები ისე უნდა აარჩიოთ, რომ ერთმანეთს 

უკავშირდებოდეს  რათა კარგი ამოცანა შეადგინოთ. 

მოსწავლეებმა წყვილებში იმუშაონ. მოსწავლის შედგენილი ამოცანები მეწყვილეებმა 

ამოხსნან. არაა აუცილებელი, რომ თითოეულმა მოსწავლემ ყველა შესაძლო ამოცანა 

შეადგინოს. რომელი ამოცანაც არცერთს არ ექნება შედგენილი, ის მასწავლებელმა 

შეადგენინოს მთელ ჯგუფს სასწავლო ხარაჩოების დახმარებით. 

დათვლა ლეკვები 
თითოეული 

 

ყიდვა ნამცხვრები 
ყველა 

 

ცეკვა გოლები 
გრძელი 

 

გამოცხობა წუთები 
მეტი 

 

სირბილი ლარები 
არის თუ არა 

 

დაწყობა თუთიყუშები 
ერთად 

 

ტარება წიგნები 
შორს 

 

თამაში კილომეტრები 
მაღლა 

 

შეწვა დღეები 
ბევრი 

 

ხტუნაობა ათთეთრიანები 
რამდენად 
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22.4.  ამოცანის  შედგენა მოცემული პასუხით 

 შეადგინეთ და ჩაწერეთ ამოცანა, რომლის პასუხი იქნება: 

1) დიახ.        2) არა.         3) 38 სმ.      4) ქრისტინე.       5) არწივები. 

6) 1 ლ 40 თ.          7) მე-4 კლასელი ბიჭები.        8)  მე-60. 

 

22.5.  ამოცანის  შედგენა მოცემული გამოსახულებით 

შეადგინეთ და ჩაწერეთ ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო გამოსახულება იქნება: 

1)   68 კმ + 27 კმ                       2) 68 კმ    27 კმ                        3) 68 კმ  >  27 კმ 

 

$23.  შეკრების უცნობი კომპონენტის მოძებნა 

 ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია და დიდ საფრთხესაც შეიცავს. საქმე ისაა, 

რომ საკმაოდ ადვილია ამგვარი ამოცანების ამოხსნის ხერხების გაუაზრებელი, 

მექანიკური დაუფლება − წესების გაზეპირებით: იმისათვის, რომ ვიპოვოთ უცნობი 

პირველი შესაკრები, საჭიროა ჯამს გამოვაკლოთ მეორე შესაკრები; იმისათვის, რომ 

ვიპოვოთ უცნობი მაკლები, საჭიროა საკლებს გამოვაკლოთ... ... ამ წესების დამახსოვრება 

აუტანელიაცაა და ფუჭიც. ამ გზით მოსწავლე არ გაიაზრებს არითმეტიკულ მოქმედებათა 

ურთიერთშებრუნებადობას, არ გაიაზრებს საკითხის არსს და მექანიკურად ამოხსნის 

ამოცანებს. ჩვენთვის ამგვარი რამ დაუშვებელია. იმისათვის, რომ მივაღწიოთ ნამდვილ 

გააზრებულ ცოდნას, საჭიროა გააზრებული სწავლების მეთოდიკის მკაცრი დაცვა. 

 როგორც ყოველთვის, ვიწყებთ ნივთებზე მოქმედებებით. ზოგადი გეგმა ამგვარია, 

აბსტრაქტულობის თანდათანობითი მატებით: 

1) ნივთებზე მოქმედებები და თან მზა სქემატური თვალსაჩინოება; 

2) თვალსაჩინო სქემების შედგენა; 

3) ტექსტიანი ამოცანები − რომელთა კონკრეტული შინაარსი აადვილებს 

საკითხში გარკვევას, თვითონ ჰკარნახობს მოსწავლეს ამოხსნის გზას; 

4) „ჩავიფიქრე რიცხვი“-ს ტიპის ამოცანები; 

5) უცნობი კომპონენტის მოძებნა განყენებულ ვითარებაში, შესაკრებ-საკლებ-

მაკლების ტერმინებით. ოღონდ, ამ ტერმინებში მოცემულია მხოლოდ 

ამოცანა, ხოლო მისი ამოხსნა კვლავ აზრიანად უნდა მოხდეს! 
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 ერთი საკითხია უცნობი კომპონენტის მოძებნა ტექსტიან ამოცანაში, და მეორე 

საკითხია უცნობი კომპონენტის მოძებნა განყენებულ არითმეტიკულ მოქმედებაში. მეორე 

საკითხი უფრო ძნელია, რადგან პირველ შემთხვევაში თვით ამოცანის ტექსტის შინაარსი 

ჰკარნახობს მოსწავლეს იმას, თუ რა მოქმედება უნდა შეასრულოს. 

 როგორც კი ბავშვს გაუჭირდება, უნდა მივაშველოთ თვალსაჩინო სქემა, თუკი არც 

ეს ეყო − კვლავ პირველ საფეხურს, ანუ ნივთებზე მოქმედებებს მივმართოთ. მაგრამ 

მთავარია, რომ უკანასკნელ, მეხუთე საფეხურზეც კი არაა საჭირო წესების დამახსოვრება 

და გაზეპირება. საზოგადოდ, წესების ჩამოყალიბება არაა საჭირო. მოსწავლე 

არაპირდაპირი დასწავლით, პრაქტიკული უნარ-ჩვევის დონეზე დაეუფლება და 

გამოიყენებს ამ წესებს, თანაც მუდმივად გაცნობიერებული ექნება ნამდვილი არსი  − 

კონკრეტული შინაარსი და უპირატესად მას დაემყარება  − და არა სიტყვიერად 

ჩამოყალიბებულ ზოგად წესებს. 

 ვთქვათ, მოცემულია ამოცანა: „პირველი შესაკრები ტოლია 3-ისა, ხოლო ჯამი 

ტოლია 9-ისა. რისი ტოლია მეორე შესაკრები?“ მოსალოდნელი ამოხსნაა:  −  3-ს 6 უნდა 

მივუმატოთ, რათა მივიღოთ 9. თუკი რომელიმე მოსწავლე ამ დროისათვის თავად 

მიხვდება, რომ საჭირო იყო გამოკლება („9-ს გამოვაკელი 3 და ასე გავიგე“), მასწავლებელი 

მას შეაქებს (თუკი დარწმუნებულია, რომ მოსწავლეს ვინმემ არ ასწავლა ეს წესი 

მექანიკურად!)  − ოღონდ, სხვა მოსწავლეებს არ მოსთხოვს მაინცადამაინც ასე ამოხსნას. 

ბავშვისათვის ამოხსნის ბუნებრივი გზა კი ასეთია: რომელია ის რიცხვი, რომელიც 3-ს 

უნდა მივუმატოთ, რათა 9 მივიღოთ? ეს რიცხვია 6. სწორედ ამ გზას უჩვენებს მოსწავლეს 

შეკრება-გამოკლების გააზრებული სწავლება. 

 მაშასადამე, უცნობი შესაკრების მოძებნის ამოცანას მოსწავლეთა უმრავლესობა 

ალბათ შეკრებით ამოხსნის − და არა გამოკლებით! ეს ბუნებრივია და კარგია. ამდაგვარივე 

ვითარებაა უცნობი მაკლებისა თუ საკლების მოძებნის ამოცანებშიც − რომლებსაც 

მოსწავლეთა უმრავლესობა ამოხსნის, ალბათ, გამოკლებით, და არა შეკრებით. 

 სხვათა შორის, ამ საკითხს უკავშირდება აგრეთვე ზეპირი გამოკლების საუკეთესო 

მეთოდი − შევსების ხერხი ანუ გამოკლება შეკრებით. მაგალითად:  604  325 = ?   325 + 75 = 400,  

400 + 200 = 600,  600 + 4 = 604.  ამიტომ სხვაობაა 75 + 200 + 4 = 279.  ეს ხერხი პრაქტიკულადაც 

საუკეთესოა და იმითაცაა კარგი, რომ უშუალოდ გამოკლების ცნებას ემყარება − რომ გამოკლება 

შეკრების საპირისპირო მოქმედებაა, რომ სხვაობა − ესაა ის რიცხვი, რომელიც უნდა 

მივუმატოთ (რომელიც აკლია) ერთ შესაკრებს, რათა ჯამი მივიღოთ. 

 უცნობი კომპონენტის მოძებნის ამოცანებს უკავშირდება თამაშები „ჩავიფიქრე 
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რიცხვი“. როცა კლასს ვახსნევინებთ ამოცანას უცნობი შესაკრების მოძებნაზე (მოცემული 

ჯამითა და ერთ-ერთი შესაკრებით) − სინამდვილეში ვახსნევინებთ ამოცანას 

გამოკლებაზე. მაგრამ ამის ხაზგასმა არაა საჭირო. როგორც ითქვა, მოსწავლეების 

უმრავლესობა ალბათ ამოხსნის არა გამოკლებით, არამედ „ჯამამდე შევსებით“ − რამდენი 

აკლია ჯამამდე, რამდენი უნდა მივუმატოთ, რათა ჯამი მივიღოთ. ამაში დაეხმარებათ 

თვალსაჩინოებაც. მაგრამ თანდათან ეს ამოცანები იმგვარი ხდება, რომ ისინი უშუალოდ 

გადაიზრდება გამოკლების ამოცანებში. მოსწავლე ბუნებრივად სწავლობს იმას, რომ 

უცნობი შესაკრების მოსაძებნად გამოკლებაა საჭირო. პირდაპირ, მზამზარეულად, ამის 

სწავლება არაა საჭირო (ისევე როგორც სხვა საკითხებისა!). 

 ეს ზოგადი წესია: მასწავლებელი კლასს არ აწვდის გამზადებულ წესებს, 

მოსწავლეები თვითონ ეძიებენ და პოულობენ მათ. სულ ბოლოს − წესის სიტყვიერად 

ჩამოყალიბებასაც შეეცდებიან, ოღონდ მრავალი მოსწავლისათვის ეს შეიძლება მოხდეს 

ერთი-ორი წლის შემდეგ − როცა მისი გონება ბუნებრივად  მომწიფდება საამისოდ. 

 ამოცანის ამოხსნის (უფრო ზუსტად, პასუხის მოძებნის) შემდეგ მასწავლებელი 

დასვამს შეკითხვას „როგორ გაიგე?“ ეს შეკითხვა სინამდვილეში გულისხმობს პასუხის 

მხოლოდ შემოწმებას! მოსწავლეთა უმრავლესობა თავიდანვე ვერ გაიაზრებს, რომ უცნობი 

შესაკრების მოსაძებნად გამოკლებაა საჭირო, ხოლო უცნობი საკლების მოსაძებნად − შეკრება. 

ეს ჯერ არცაა აუცილებელი. ერთადერთი, მასწავლებელი დამატებით იკითხავს − ვინმეს 

სხვაგვარად ხომ არ ამოუხსნია? {8-ს გამოკლებული 3 ტოლია 5-ისა}  ძალიან კარგია! 

 დაახლოებით ასევე იქნება უცნობი საკლების მოძებნის ამოცანების შემთხვევაშიც. 

ხოლო უცნობი მაკლების მოძებნის ამოცანები ძალიან ადვილებია. თვით მათი ტექსტის 

შინაარსი ჰკარნახობს მოსწავლეს, თუ რა უნდა გააკეთოს. არსებითად, ამგვარი ამოცანები 

ჯგუფს უკვე ამოხსნილიც კი აქვს. 

 საზოგადოდ, სხვა საკითხებთან დაკავშირებითაც ასეა: მოსწავლის ცნობიერებაზე 

ძალადობა არაა საჭირო. ამოხსნას ისე, როგორც ბუნებრივად ეადვილება. მთავარია, 

მოქმედებდეს გააზრებულად და გაბედულად. მთავარია, აზროვნებდეს. 

 

23.1. ერთ-ერთი უცნობი შესაკრების მოძებნა ნივთებზე მოქმედებისას 

 − გამოვიდეს ნუკრი და და მაგიდაზე დადოს სამი კუბი. კარგი, ახლა მე დავუმატებ 

რამდენიმე კუბს (დაამატებს 5 კუბს ისე, რომ ბავშვებმა ვერ დათვალონ). ვინ გამოიცნობს, 

რამდენი კუბი დამიდია მე? მაგრამ ჯერ გავიხსენოთ: რამდენი კუბი დადო ნუკრიმ? {სამი}.  

მაშ, მე რამდენი დამიდია? 
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 თუკი ვერცერთი მოსწავლე ვერ მიხვდება, მასწავლებელი თავად იკითხავს: − ახლა 

რამდენია? {რვა} ესე იგი, მე რამდენი დამიდია? ვინ გამოიცნობს? (თუკი გაუჭირდებათ, 

დაიხმარონ სქემა). 

 შესრულდება კიდევ ერთი ამგვარი სავარჯიშო, 

რაოდენობა 3 შეიცვლება 12-ით, 5 შეიცვლება 7-ით. ოღონდ, 

შესრულებისას თან შეივსება სათანადო სქემა. სქემა დაფაზე 

დაიხაზება: 

  − რამდენი კუბი დადო ნუკრიმ? {თორმეტი} ჰოდა, ჩავწეროთ აქ (12-ს ჩაწერს სულ 

მარცხენა ჩარჩოში). მე ფარულად დავდე რამდენიღაც კუბი, თქვენ არ დაგინახავთ (და 

მეორე ჩარჩოში ჩაიწერება ? ნიშანი). რატომ ჩავწერე აქ ეს კითხვის ნიშანი? {იმიტომ, რომ 

მოსწავლეებმა არ ვიცით, მასწავლებელმა რამდენი კუბი დადო} მერე, ბოლოს, რამდენი 

კუბი აღმოჩნდა მაგიდაზე? {19} ჰოდა ამ ჯამში ჩავწეროთ 19 {ჩაიწერება ქვემოთ ელიფსში} 

ამოცანა რას გვეკითხება? {რამდენი კუბი დაუდია მასწავლებელს − თან თითს დაადებს ? 

ნიშანს} თეკლემ გაიმეოროს მთლიანი ამოცანა! კარგი, ვინ ამოხსნის?  {მასწავლებელს 

დაუდია 7 კუბი} საიდან იცით? {12-ს მივუმატოთ 7 ტოლია 19-ისა} დიახ, ჩავწეროთ აქ 7-

იანი {წაშლის ? ნიშანს და დაწერს 7-ს}. 

 − ახლა მე გიკარნახებთ ერთ ასეთ ამოცანას და თქვენ უნდა ამოხსნათ, ჯერ სქემა 

დახაზეთ. მოსწავლემ მაგიდაზე დადო 24 კუბი. ჩაწერეთ ჩარჩოში 24! სად უნდა ჩაწეროთ? 

დიახ. მასწავლებელმა ფარულად დაუმატა რამდენიღაც კუბი. სად რა უნდა ჩაწეროთ? 

{მეორე ჩარჩოში ჩავწეროთ ? ნიშანი} დიახ! ამის შემდეგ მაგიდაზე აღმოჩნდა 47 კუბი. სად 

უნდა ჩაწეროთ 47?  რას გვეკითხება ამოცანა? {რამდენი კუბი დაუდია მასწავლებელს} 

დიახ, ამას თქვენ გამოთვლით და ჩაწერთ კითხვის ნიშნის ადგილას, ზედ გადააწერთ. 

 

23.2.  ერთ-ერთი უცნობი შესაკრების მოძებნა ტექსტიან ამოცანებში 

 დაიხაზება იმდაგვარი სქემები, როგორებიცაა 23.1-ში.  

 1) ორ ძმას ერთად ჰყავთ 90 ქათამი (და მასწავლებელი სქემის ქვედა „ჯამში“ ანუ 

ელიფსში ჩაწერს 90-ს). უფროს ძმას ჰყავს 43 ქათამი (და მასწავლებელი სქემის მარცხენა 

ჩარჩოში ჩაწერს 43-ს). რამდენი ქათამი ჰყოლია უმცროს ძმას?  

 − სოფიკო, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა 

ამოვხსნათ ამოცანა.  მაჩვენე სქემაზე რიცხვი 90. რას გვიჩვენებს ეს რიცხვი?  

 − მაჩვენე სქემაზე რიცხვი 43. რას გვიჩვენებს ეს რიცხვი? 
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 − ეს უჯრედი კი რატომაა ცარიელი? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 (ამოიხსნება და ცარიელ ჩარჩოში ჩაიწერება პასუხი). როგორ გაიგე? {ალბათ ასე: 43-ს 47 

უნდა მივუმატოთ, რათა მივიღოთ 90}. 

 შეკითხვა „როგორ გაიგე?“ სინამდვილეში გულისხმობს პასუხის შემოწმებას! ზოგი 

მოსწავლე ალბათ ვერ გაიაზრებს, რომ აქ გამოკლებაა საჭირო. ეს ჯერ არცაა აუცილებელი.  

 − ვინმეს სხვაგვარად ხომ არ ამოუხსნია? {90-ს გამოკლებული 47 ტოლია 43-ისა} 

ძალიან კარგად მიხვდი! 

 2) ჭრელმა დედალმა სამი თვის განმავლობაში 51 კვერცხი დადო. მის გარდა 

კვერცხებს თეთრი დედალიც დებდა. სულ კი საბუდარში 75 კვერცხი იყო. რამდენი 

კვერცხი დაუდია თეთრ დედალს? 

 3) და და ძმა ერთად კრეფდნენ მსხალს, სულ 63 მსხალი მოკრიფეს. ძმამ დათვალა, 

რომ მას 48 მსხალი მოუკრეფია.  რამდენი მსხალი მოუწყვეტია დას? 

 აქ ერთი მცირე ცვლილებაა: ? ნიშანი ჩაიწერება არა მარჯვენა, არამედ მარცხენა 

ჩარჩოში. ეს იმიტომ, რომ ამოცანის პირობაში ჯერ დაა ნახსენები, შემდეგ კი − ძმა. ესე იგი, 

უცნობია პირველი შესაკრები. 

 

23.3.  ერთ-ერთი უცნობი შესაკრების მოძებნა 

 მასწავლებელი რიგრიგობით ეკითხება სხვადასხვა მოსწავლეს: 

 − რამდენი აკლია 18-ს 21-მდე? რამდენი უნდა მივუმატოთ 18-ს, რათა 21 მივიღოთ? 

რამდენი აკლია 27-ს 31-მდე? რამდენით უნდა გავადიდოთ 27, რათა 31 მივიღოთ? პირველი 

შესაკრები ტოლია 27-ისა, ჯამი კი ტოლია 31-ისა. რისი ტოლია მეორე შესაკრები?  რამდენი  

აკლია 9-ს 43-მდე? რამდენით უნდა გავადიდოთ ცხრა, რათა 43 მივიღოთ? პირველი 

შესაკრები ტოლია 9-ისა, ჯამი კი ტოლია 43-ისა. რისი ტოლია მეორე შესაკრები? რამდენი 

აკლია 50-ს 92-მდე? რამდენი უნდა მივუმატოთ 50-ს, რათა 92 მივიღოთ? 

 თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება პასუხის გაცემა,  

გამოვიყენებთ სქემას: 

 თუკი რომელიმე მოსწავლეს მაინც გაუჭირდება პასუხის  

გაცემა, მასწავლებელი ჰკითხავს: − რამდენი აკლია 50-ს 92-მდე? {42}  

ესე იგი, რამდენი უნდა მივუმატოთ 50-ს, რათა 92 მივიღოთ? {42} კარგი, ახლა დაფიქრდი: 

პირველი შესაკრები ტოლია 50-ისა, ჯამი კი ტოლია 92-ისა. რისი ტოლია მეორე შესაკრები?  

? 

92 

50 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

121 

 

 შემდეგ შეკითხვები ცოტათი იცვლება: − რას უნდა მივუმატოთ 8, რათა 44 

მივიღოთ? მეორე შესაკრებია 8, ჯამია 44, რისი ტოლია პირველი შესაკრები?  რას უნდა 

მივუმატოთ 6, რათა 99 მივიღოთ? მეორე შესაკრებია 6, ჯამია 99, რისი ტოლია პირველი 

შესაკრები?  რას უნდა მივუმატოთ 19, რათა 80 მივიღოთ? მეორე შესაკრებია 19, ჯამია 80, 

რისი ტოლია პირველი შესაკრები?  რას უნდა მივუმატოთ 71, რათა 90 მივიღოთ? მეორე 

შესაკრებია 71, ჯამია 90, რისი ტოლია პირველი შესაკრები?  (ეს ყველაფერი ზეპირად 

კეთდება, ამიტომ არაა საჭირო რიცხვების ჩაწერა!) 

 მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს სქემას (მოსწავლეები, როგორც ყოველთვის, 

იმავეს ხაზავენ სამუშაო რვეულებში): 

 

  

− მე ჩავიფიქრე რაღაც რიცხვი (და თითს დაადებს სქემაში მკრთალ ?-ს). მივუმატე ხუთი 

(ჩაწერს ჩარჩოში 5-იანს) და ჯამში მივიღე 62 („ჯამში“ ანუ ელიფსში ჩაწერს 62-ს). ვინ 

გამოიცნობს − რა რიცხვი ჩამიფიქრებია? (დაადებს თითს ?-ს). რა რიცხვი უნდა ეწეროს აქ? 

(როცა მოსწავლე უპასუხებს, მკრთალ ?-ს ზემოდან გადააწერს 57-ს). როგორ გაიგე? {ალბათ 

ასე: 57-ს 5 უნდა მივუმატოთ, რათა მივიღოთ 62}. 

 ამგვარი დასაბუთებისა და გამოთვლის საშუალება მოსწავლეს არ უნდა 

წავართვათ. არასწორი პასუხის შესწორება არაა საჭირო. ხოლო შეკითხვა „როგორ გაიგე?“ 

სინამდვილეში გულისხმობს პასუხის მხოლოდ შემოწმებას! 

 შემდეგ მასწავლებელი კლასს უკარნახებს ერთ ამგვარსავე ამოცანას (რიცხვის 

ჩაფიქრებაზე), მის მონაცემებს შეიტანენ ახალ სქემაში, ხოლო ამოხსნით საშინაო 

დავალებაში ამოხსნიან: 

 − მე ჩავიფიქრე რიცხვი 41. ჩაწერეთ ჩარჩოში 41! სად უნდა ჩაწეროთ? დიახ. 

მივუმატე რაღაც რიცხვი. ? ნიშანი სად უნდა ჩაწეროთ? მივუმატე და მივიღე ჯამში 78. 

ჩაწერეთ ჯამში 78!  შინ კი გამოიცნობთ, რა რიცხვი უნდა ეწეროს ? ნიშნის ნაცვლად! 

 

 

 

 

+ = 5 ? 
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$24.  გამოკლების უცნობი კომპონენტის მოძებნა 

24.1.  უცნობი მაკლების მოძებნა ნივთებზე მოქმედებისას 

 − გამოვიდეს ნუნუ და აქ დადოს 12 კუბი. კარგი, ახლა მე ავიღებ რამდენიმე კუბს 

(აიღებს 7 კუბს ისე, რომ ბავშვებმა ვერ დათვალონ). ვინ გამოიცნობს, რამდენი კუბი 

ამიღია მე? ჯერ გავიხსენოთ, რამდენი კუბი დადო ნუნუმ? {12}. 

 თუკი ვერცერთი მოსწავლე ვერ მიხვდება, მასწავლებელი თავად იკითხავს: − ახლა 

რამდენი დარჩა? {5} ესე იგი, მე რამდენი ამიღია? ვინ გამოიცნობს?  

 სქემები სხვანაირია −  „ჯამის ელიფსი“  

ახლა საკლების ადგილასაა: 

 

 

 

 შესრულდება კიდევ ერთი ამგვარი სავარჯიშო, რაოდენობა 12 შეიცვლება 19-ით, 7 

შეიცვლება 4-ით. შესრულებისას თან შეივსება სქემა.  

 − რამდენი კუბი დადო ნუკრიმ? {19} ჰოდა ჩავწეროთ აქ (19-ს ჩაწერს სულ მარცხენა 

„ჯამში“). რატომ წერია აქ შემდეგ გამოკლების ნიშანი და კითხვის ნიშანი? {იმიტომ, რომ 

მასწავლებელმა ფარულად აიღო რამდენიღაც კუბი, მოსწავლეებს არ დაგვინახავს და 

უნდა გამოვიცნოთ.} მერე, ბოლოს, რამდენი კუბი აღმოჩნდა მაგიდაზე? {15} ჰოდა, აქ 

ჩავწეროთ 15 (ჩაიწერება გვერდით ჩარჩოში) ამოცანა რას გვეკითხება? {რამდენი კუბი 

აუღია მასწავლებელს − თან თითს დაადებს ? ნიშანს} ლუკა, უცქირე ამ ნახაზს და 

სრულად გვითხარი ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. ვინ ამოხსნის? 

{მასწავლებელს აუღია ოთხი კუბი} საიდან იცით? {19-ს გამოვაკლოთ 4 ტოლია 15-ისა} 

დიახ, ჩავწეროთ აქ 4-იანი {წაშლის ? ნიშანს და დააწერს 4-ს}. 

 − ახლა მე გიკარნახებთ ერთ ასეთ ამოცანას და თქვენ უნდა ამოხსნათ. მოსწავლემ 

მაგიდაზე დადო 26 კუბი. ჩაწერეთ „ჯამში“ 26! სად უნდა ჩაწეროთ? დიახ. მასწავლებელმა 

ფარულად აიღო რამდენიღაც კუბი. ამიტომაც წერია აქ გამოკლების ნიშანი და ? ნიშანი. 

ამის შემდეგ მაგიდაზე აღმოჩნდა 18 კუბი. სად უნდა ჩაწეროთ 18?  რას გვეკითხება 

ამოცანა? {რამდენი კუბი აუღია მასწავლებელს?} დიახ, ამას თქვენ გამოიცნობთ და ჩაწერთ 

კითხვის ნიშნის ადგილას, ზედ გადააწერთ. 

 

 

 

_ 12 = 5 ? 
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24.2.  უცნობი მაკლების მოძებნა ტექსტიან ამოცანებში 

 ჯერ შესრულდება ერთი იმდაგვარივე სავარჯიშო, როგორიც იყო 24.1-ში 

(კუბებით), მაგალითად,         73  ? = 55.              სქემის დახაზვა არაა აუცილებელი. 

 შემდეგ მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს სქემას და მოსწავლეთა კარნახით 

შეავსებს: 

 1) ეზოში 39 მანქანა იდგა (მასწავლებელი 39-ს მარცხენა „ჯამში“ ჩაწერს). ცოტა ხნის 

შემდეგ ეზოში 22 მანქანა დარჩა (ჩარჩოში ჩაიწერება 22). რამდენი მანქანა წასულა 

ეზოდან? (მასწავლებელი თითს დაადებს მკრთალ ?-ს).  

 − ირაკლიმ შეხედოს ამ ნახაზს და გაიმეოროს ამოცანის პირობა! (შემდეგ ამოცანას 

ამოხსნიან და პასუხი ზედვე გადაეწერება მკრთალ ?-ს). 

 2) ბიცოლამ სინზე 32 ნაჭერი ნამცხვარი დადო. როცა იქ ბავშვები მივიდნენ, სინზე 

მხოლოდ 15 ნამცხვარიღა დახვდათ. ბავშვებამდე ოთახში ფისო შეპარულა! რამდენი 

ნამცხვარი მოუპარავს ფისოს? 

 

24.3.  უცნობი მაკლების მოძებნა 

 მასწავლებელი რიგრიგობით ეკითხება სხვადასხვა მოსწავლეს:  − რამდენით მეტია 

12, ვიდრე 8? რამდენი უნდა გამოვაკლოთ 12-ს, რათა 8 მივიღოთ? რამდენით მეტია 22, 

ვიდრე 5? რამდენით უნდა შევამციროთ 22, რათა 5 მივიღოთ? საკლებია 22, სხვაობაა 5. 

რისი ტოლია მაკლები? რამდენით უნდა შევამციროთ 53, რათა 7 მივიღოთ? 

 თუკი მოსწავლეს გაუჭირდება პასუხის გაცემა, დაიხაზება სქემა. თუკი რომელიმე 

მოსწავლეს მაინც გაუჭირდება პასუხის გაცემა, მასწავლებელი ჰკითხავს:  

 − სულ ჯამში რამდენია? {53} ჰოდა, რამდენი უნდა გამოვაკლოთ 53-ს, რათა 7 

მივიღოთ? {46} კარგი, ახლა დაფიქრდი: საკლებია 53, სხვაობაა 7. რისი ტოლია მაკლები?  

მაშ, რამდენით უნდა შევამციროთ 53, რათა 7 მივიღოთ? 

 ეს ყველაფერი ზეპირად კეთდება. რიცხვების ჩაწერა არაა საჭირო! 

 მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს სქემას, მოსწავლეები კი − სამუშაო ფურცლებზე.  

 − მე ჩავიფიქრე რიცხვი 95 (მარცხენა „ჯამში“ ჩაიწერება 95), გამოვაკელი რაღაც 

რიცხვი (თითს დაადებს სქემაში მკრთალ ?-ს). და სხვაობა მივიღე 79 (ჩარჩოში ჩაიწერება 

79). ვინ გამოიცნობს − რა რიცხვი გამომიკლია? (დაადებს თითს ?-ს). რა რიცხვი უნდა 

ეწეროს აქ?  (როცა მოსწავლე უპასუხებს, მკრთალ ?-ს ზემოდან გადააწერს 16-ს). როგორ 

გაიგე? {ალბათ ასე: 95-ს 16 უნდა გამოვაკლოთ, რათა მივიღოთ 79}. შოთა, უცქირე ამ 
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ნახაზს და სრულად გვითხარი ამოცანის პირობაც და პასუხიც! 

 ამგვარი დასაბუთებისა და გამოთვლის საშუალება მოსწავლეს არ უნდა 

წავართვათ. პასუხის შესწორება არაა საჭირო. ხოლო შეკითხვა „როგორ გაიგე?“ 

სინამდვილეში გულისხმობს პასუხის მხოლოდ შემოწმებას! 

 შემდეგ მასწავლებელი კლასს უკარნახებს ერთ ამგვარსავე ამოცანას (რაღაც 

რიცხვის გამოკლებაზე), ისინი მონაცემებს შეიტანენ სქემაში და თვითონ ამოხსნიან. 

 

24.4.  უცნობი საკლების მოძებნა ტექსტიან ამოცანებში 

 ამ საკითხს აღარ ვიწყებთ ნივთებზე მოქმედებებით. ეს უკვე საკმარისად იყო, 

თანაც, უცნობი საკლების მოძებნის ამოცანის ნივთებით წარმოდგენა არცაა მთლად 

ბუნებრივი. 

 მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს ახლებურ სქემას:  რომელშიც ? საკლების 

ელიფსში წერია.  

 − ამოვხსნათ ამოცანა და თან ამ სქემაში ჩავწეროთ. მოსწავლეს დავალებად 

მართკუთხედების დახაზვა ჰქონდა, არ ვიცით რამდენის (და თითს დაადებს სქემაში 

მკრთალ ?-ს). მან დახაზა 6 მართკუთხედი (და 6-იანს ჩაწერს ცარიელ ჩარჩოში, 

გამოკლების ნიშნის მარჯვნივ). მოსწავლეს კიდევ დარჩა დასახაზი 5 მართკუთხედი 

(ჩაიწერება). რამდენი მართკუთხედის დახაზვა ჰქონია მას დავალებად? (და თითს 

დაადებს სქემაში მკრთალ ?-ს). რა უნდა ეწეროს აქ კითხვის ნიშნის ნაცვლად? ახლა ვახომ 

შეხედოს ამ ნახაზს და გაიმეოროს ამოცანის პირობა! 

 ამოხსნის შემდეგ სქემაში მკრთალ ?-ს ზედვე გადაეწერება პასუხი 11.  

 − როგორ გაიგე პასუხი? {11-ს უნდა გამოვაკლოთ 6, რათა მივიღოთ 5}.  

 როგორც მრავალჯერ ითქვა, შეკითხვა „როგორ გაიგე?“ სინამდვილეში 

გულისხმობს პასუხის მხოლოდ შემოწმებას! − ვინმეს სხვაგვარად ხომ არ გაუგია პასუხი? 

{6+5=11} ყოჩაღ, ძალიან კარგია! 

 შემდეგ ამოცანებს მოსწავლეები დამოუკიდებლად ამოხსნიან: 

 2) პაპას ბაზარში 20 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც 9 ლარი დარჩა. რამდენი ლარი 

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 

 3) ბებოს ბაზარში 22 ლარი დაეკარგა, რის შემდეგაც 19 ლარი დარჩა. რამდენი 

ლარი ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 
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24.5.  უცნობი საკლების მოძებნა 

 მასწავლებელი რიგრიგობით ეკითხება სხვადასხვა მოსწავლეს: 

  − რას უნდა გამოვაკლოთ 6, რათა 9 მივიღოთ? რომელი რიცხვი უნდა შევამციროთ 

6-ით, რათა 9 მივიღოთ? მაკლებია 17, სხვაობაა 18. რისი ტოლია საკლები? რომელი რიცხვი 

უნდა შევამციროთ 17-ით, რათა 18 მივიღოთ? 

 თუკი რომელიმე მოსწავლეს გაუჭირდება პასუხის გაცემა, დახაზოს სქემა და 

მასწავლებელი ჰკითხავს: − რას უნდა გამოვაკლოთ 17, რათა 18 მივიღოთ? რომელი 

რიცხვი უნდა შევამციროთ 17-ით, რათა 18 მივიღოთ? კარგი, ახლა დაფიქრდი: მაკლებია 

17, სხვაობაა 18. რისი ტოლია საკლები? 

 ეს ყველაფერი ზეპირად კეთდება. რიცხვების ჩაწერა არაა საჭირო! 

 მასწავლებელი დაფაზე დახაზავს ერთ სქემას, მოსწავლეები კი − სამუშაო 

ფურცლებზე. 

 − მე ჩავიფიქრე რაღაც რიცხვი (და თითს დაადებს სქემაში მკრთალ ?-ს). 

გამოვაკელი 4 და სხვაობა მივიღე 39 (ჩაიწერება 39). ვინ გამოიცნობს − რა რიცხვი 

ჩამიფიქრებია? (დაადებს თითს ?-ს). ლალი, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად გვითხარი 

ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. რა რიცხვი უნდა ეწეროს აქ?  (როცა 

მოსწავლე უპასუხებს, მკრთალ ?-ს ზემოდან გადააწერს 43-ს). როგორ გაიგე? {ალბათ ასე: 

43-ს უნდა გამოვაკლოთ 4, რათა მივიღოთ 39}. 

 როგორც უკვე ითქვა, ამგვარი დასაბუთებისა და გამოთვლის საშუალება 

მოსწავლეს არ უნდა წავართვათ. შესწორება არაა საჭირო. ხოლო შეკითხვა „როგორ გაიგე?“ 

სინამდვილეში გულისხმობს პასუხის მხოლოდ შემოწმებას!  

 − ვინმეს სხვაგვარად ხომ არ გაუგია პასუხი? {39+4=43} ყოჩაღ, ძალიან კარგია! 

 შემდეგ მასწავლებელი კლასს უკარნახებს ერთ ამგვარსავე ამოცანას (რაღაც 

რიცხვის ჩაფიქრებასა და მისთვის გამოკლებაზე), მის მონაცემებს შეიტანენ სქემაში და 

დამოუკიდებლად ამოხსნიან. 
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$25.  უადვილესი ორმოქმედებიანი ამოცანები 

 ორმოქმედებიანი ამოცანების თემის დასაწყისში ისეთი ამოცანებია, რომლებსაც 

ორი თანმიმდევრული შეკითხვა აქვს. ანუ ამოცანის პირობა თვითონ ჰკარნახობს 

მოსწავლეს, თუ პირველად რომელი მოქმედება უნდა შეასრულოს და მეორედ − რომელი. 

შემდგომშიც, მოსწავლის შეფერხებისას, სასწავლო ხარაჩოდ მასწავლებელმა ასეთივე 

შუალედური შეკითხვა უნდა გამოიყენოს ხოლმე. 

 მანამდე კი მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ზოგჯერ ამოცანას ორი-სამი 

შეკითხვა აქვს ხოლმე: 

 1) გია 7 წლისაა, ნანა − 15 წლის, ხვიჩა − 3 წლისა. რამდენი წლით უმცროსია გია 

ნანაზე?  ხვიჩა ნანაზე?  ხვიჩა გიაზე? 

 2) საქართველოში ბაყაყის სიგრძეა 8 სმ, გომბეშოსი − 15 სმ,  ხოლო აფრიკის დიდი 

ბაყაყის სიგრძეა  25  სმ.  რამდენით უფრო გრძელია გომბეშო აქაურ  ბაყაყზე?   აფრიკის 

ბაყაყი აქაურ ბაყაყზე? 

 3) ჩაწერეთ მოკლედ ამოცანის პირობა და ამოხსენით.  კლასში 9 ვაჟია, ხოლო 

გოგონები მათზე 5-ით მეტნი არიან.    რამდენი გოგონაა კლასში?    რამდენი მოსწავლეა 

კლასში? 

 4) ჩაწერეთ მოკლედ ამოცანის პირობა და ამოხსენით. ირმას 17 თხილი აქვს, 

ალეკოს − მასზე 2 თხილით მეტი, ამირანს − ალეკოზე 6 თხილით ნაკლები.   

 რამდენი თხილი აქვს ალეკოს?     

 რამდენი თხილი აქვს ამირანს?   

 რამდენი თხილი აქვს სამივე ბავშვს ერთად? 

 

25.1.  ჯამის მნიშვნელობისა და რიცხვის შედარება ტექსტიან ამოცანებში 

 1) ორი გუნდი ფეხბურთს თამაშობდა. პირველი გუნდიდან გიორგიმ გაიტანა 5 

ბურთი, მეტი არავის არ გაუტანია. მეორე გუნდიდან ნიკამ გაიტანა 2 ბურთი, ხოლო 

ლევანმა − 4. რომელ გუნდს გაუმარჯვია?  რატომ? 

 როგორც ჩვეულებრივ, ჯერ წაკითხვით გავამეორებინებთ ცალ-ცალკე 

მოცემულობასა და შეკითხვას. 

 − რამდენი ბურთი გაიტანა პირველმა გუნდმა? {ხუთი} (მოსწავლე დაფაზე დაწერს 

5). რამდენი  ბურთი  გაიტანა მეორე გუნდმა? {ორი და ოთხი} (მოსწავლე დაფაზე დაწერს 2 
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+ 4). რომელს გაუტანია მეტი ბურთი? {მეორე გუნდს} რატომ? (2+4 = 6 და 6 > 5). მოდი, 

გიორგი, ჩაწერე საჭირო ნიშანი! 

 გიორგი დაფაზე 5-იანსა და ჯამს შორის ჩაწერს < ნიშანს, ჯამის მნიშვნელობას 6 კი 

არ დაწერს. ამას არც მასწავლებელი დაწერს. საბოლოო ჩანაწერია:   2 + 4  =  6;         5 < 6. 

 − რომელ გუნდს გაუმარჯვია? რატომ?  რამდენით? {ერთით}. 

 ასევე ამოიხსნება მეორე ამოცანა: 

 2) ლია, ია, თეა და გია სოკოს აგროვებდნენ. ლიამ იპოვა 2 სოკო (მოსწავლე დაწერს 

დაფაზე − 2), იამ − ამდენივე. რამდენი უპოვია იას? {ორი} (მასწავლებელი პირველი 

ციფრისგან ცოტა მოშორებით დაწერს − 2). თეამ იპოვა 3 სოკო (დაწერს ცოტა მოშორებით − 

3), გიამ − 7 (დაწერს ცოტა მოშორებით − 7). გოგონებს უფრო მეტი სოკო უპოვიათ თუ 

გიას? 

ამოიხსნება წინა ამოცანის მაგვარად. დაფაზე საბოლოო ჩანაწერი იქნება:      

 2 + 2 + 3 = 7,     7 = 7. 

 − რამდენი ამოცანა ამოვხსენით? {ორი} რას და რას ვადარებდით ორივე ამ 

ამოცანაში? რაღაც რიცხვს ვადარებდით... რას? {ჯამს} დიახ, რიცხვს ვადარებდით ჯამს. 

ხვალისთვის თქვენ თვითონ მოიგონეთ ახალი ამოცანა, რომლის ამოსახსნელად საჭირო 

იქნება ჯამისა და რიცხვის შედარება. ოღონდ, თქვენი ამოცანები სხვა რაღაცების შესახებ 

უნდა იყოს! 

 

25.2.  სხვაობის მნიშვნელობისა და რიცხვის შედარება ტექსტიან ამოცანებში 

 1)    ვაჟას 35 ფანქარი ჰქონდა, ფიქრიას − 30. შემდეგ ვაჟას 4 ფანქარი დაელია, 3 კი 

არჩილს მისცა. ახლა რომელს აქვს მეტი ფანქარი?  რამდენით? 

 ამოიხსნება ისევე, როგორც $ 25.1-ის ამოცანები. დაფაზე საბოლოო ჩანაწერი იქნება:   

35 – 4 – 3  = 28,     28 < 30. 

 − რამდენით? {ფიქრიას აქვს ორით მეტი ფანქარი}. 

 2) სკოლის ეზოში 19 ბავშვი იყო, საბურთაო მოედანზე − 46. შემდეგ მოედნიდან 13 

ბავშვი შინ წავიდა, 12 კი სკოლაში შევიდა.  ეზოდან არცერთი ბავშვი არ წასულა. ახლა სად 

უფრო ნაკლები ბავშვია?  

 − რამდენით?    {46 – 13 – 12 = 21,     19 < 21,  ეზოში ნაკლებია 2-ით}. 

 3) დაფაზე დახაზული იყო 28 ტეხილი და 15 მრუდი. შემდეგ 13 ტეხილი წაშალეს. 

ახლა რომელია უფრო მეტი?  რამდენით?   
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 {28 – 13 = 15.  15 = 15.   იმდენივეა, რაოდენობა ტოლია.} 

 − სულ რამდენი ამოცანა ამოვხსენით ახლა? {სამი} გაიხსენეთ, რის შესახებ იყო 

პირველი ამოცანა {ბავშვების ფანქრების შესახებ}. მეორე? {ბავშვები ეზოში და მოედანზე} 

მესამე? {დაფაზე დახაზული ტეხილებისა და მრუდების შესახებ}. რას და რას 

ვადარებდით სამივე ამ ამოცანაში? რაღაც რიცხვს ვადარებდით... რას? {სხვაობას} დიახ, 

რიცხვს ვადარებდით სხვაობას. ხვალისთვის თქვენ თვითონ მოიგონეთ ახალი ამოცანა, 

რომლის ამოსახსნელად საჭირო იქნება სხვაობისა და რიცხვის შედარება. ოღონდ, თქვენი 

ამოცანები სხვა რაღაცების შესახებ უნდა იყოს! 

 − ახლა სხვანაირი ამოცანა ამოვხსნათ: 

 4)    ვაჟას 35 ფანქარი ჰქონდა, ფიქრიას − 30. შემდეგ ვაჟამ 4 ფანქარი ფიქრიას მისცა. 

ახლა რომელს აქვს მეტი ფანქარი?  რამდენით? 

 ტიპური შეცდომაა მხოლოდ პირველი მოქმედების ჩატარება: 35 – 4 = 31  და 

გამორჩენა იმისა, რომ ფიქრიას ფანქრების რაოდენობაც შეიცვლებოდა:   30 + 4 = 34.   34 > 31. 

 შედარებით სწრაფად ამოიხსნება მსგავსი ამოცანები: 

 5) დღეობაზე გოგონებს ნამცხვრები დაურიგეს. რუსუდანს მისცეს 9 ნამცხვარი, 

ნესტანს − 4. ნესტანმა ყველა ნაცხვარი შეჭამა, რუსუდანმა კი 4 ნამცხვარი ძმისთვის 

შეინახა, დანარჩენი შეჭამა. რომელ გოგონას უფრო მეტი ნამცხვარი შეუჭამია? რამდენით?  

{9 – 4 > 4, მეტია 1-ით}. 

6) დაფაზე მარცხნივ დახაზულია 3 კვადრატი და 8 წრე. მარჯვნივ კი დახაზულია 6 

სამკუთხედი. რომელია მეტი − მრავალკუთხედები თუ წრეები?  რამდენით?   

 {3 + 6 > 8,  მეტია 1-ით}. − რატომ შეკრიბე სამი და ექვსი? (ცხადია, ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს იმაზე, რომ კვადრატიცა და სამკუთხედიც − მრავალკუთხედებია, ეს ყველამ 

კარგად უნდა გაიაზროს). 

 7) ვარდის ბუჩქზე სულ 24 კოკორი იყო, მათგან მხოლოდ 7 იყო გაფურჩქნული. 

მერე კიდევ ამდენივე კოკორი გაიფურჩქნა. ამის შემდეგ რომელია მეტი  გაფურჩქნილი 

კოკრები თუ გაუფურჩქნელი კოკრები?  რამდენით? 

{24  7  7 = 10,   7 + 7 = 14;   14 > 10} 

 8)  მათეს 85 თეთრი ჰქონდა, ნინოს  45.  მერე მათემ 15 თეთრი ნინოს მისცა.  ახლა 

რომელს აქვს მეტი ფული? 
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$26. ორი პარალელური  შეკრება ან გამოკლება ტექსტიან ამოცანებში 

 თანმიმდევრულ შეკრება-გამოკლებას პირველი შედეგის დამახსოვრება სჭირდება 

და ამიტომ უფრო ძნელია. ვიწყებთ ჯერ პარალელური შეკრება-გამოკლებით. ამ 

შემთხვევაში ორი მოქმედება ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად სრულდება და ამდენად, 

უფრო ადვილია.  

 ამოცანებს, როგორც ყოველთვის, არა მხოლოდ ვხსნით, არამედ წინასწარ კარგად 

ვამუშავებთ და პირობას ვიაზრებთ, ამოხსნის შემდეგ კი პასუხსაც ვიაზრებთ. ამ საფეხურზე 

ეს ხდება საგანგებო თვალსაჩინო სქემების მეშვეობით. საყოფაცხოვრებო ამოცანების თემის 

ერთ-ერთი მიზანი ისიცაა, რომ მოსწავლეებმა ისწავლონ სქემების შევსება, შედგენა, მათგან 

მონაცემთა ამოკითხვა. ამიტომ ამოცანის ამოხსნისას ამოცანის პირობა ჯერ სქემაში ჩაიწერება, 

შემდეგ კი მოსწავლე ამ შევსებული სქემიდან აღადგენს ამოცანის სრულ პირობას. 

 მაშასადამე, მომდევნო აქტივობებში მოსწავლე ჯერ ჩუმად ან ხმამაღლა 

წაიკითხავს ამოცანის პირობას, მერე დახაზავს სქემას, მერე სქემის მიხედვით გაიმეორებს 

ამოცანის პირობას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებს ამოხსნას. 

 

26.1.  ორი პარალელური შეკრება ტექსტიან ამოცანებში 

 1) ერთ ოთახში 5 სკამი და 2 მაგიდა იდგა, მეორე ოთახში კი − 4 სკამი და 1 მაგიდა. 

რამდენი სკამი და რამდენი მაგიდა მდგარა ორივე ოთახში ერთად? 

 მასწავლებელი თან დაფაზე დახაზავს ორ ცარიელ ჩარჩოს.  

− წარმოვიდგინოთ, რომ ეს ვითომ ერთი ოთახია, ეს − მეორე. რამდენი სკამია პირველ 

ოთახში? {5} ჩავწეროთ აქ  5 ს  (ჩაწერს ზედა ნახევარში) რამდენი მაგიდაა ამ ოთახში? {2} 

ჩავწეროთ აქ  2 მ  (ჩაწერს ქვედა ნახევარში). რას აღნიშნავს ეს ასო ს? {სკამს} 5-იანი? {რომ 5 

სკამია} ეს ასო მ? {მაგიდას} 2-იანი? {რომ 2 მაგიდაა}. 

ასევე შეივსება მეორე ჩარჩოც.  

 

− შეხედეთ ამ ჩარჩოებს და მიპასუხეთ: რამდენი სკამია  

პირველ ოთახში? მეორეში? რამდენი მაგიდაა პირველ ოთახში? მეორეში?  რას გვეკითხება 

ამოცანა? თამრიკო, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, 

ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. რამდენი სკამი ყოფილა ორივე ოთახში? {5 + 4 = 9} დავწეროთ აქ  

9 ს  (დაწერს ჩარჩოების გვერდით, მარჯვნივ, ცარიელ ადგილას, მოსწავლეები მსრ-ში 

წერენ). რამდენი მაგიდა ყოფილა ორივე ოთახში? {2+1=3} დავწეროთ აქ  3 მ. 

 − ვინ წაიკითხავს ამოცანის პასუხს სრულად? 

5 ს 

2 მ 

4 ს 

1 მ 
+ 

9  ს 

3  მ 
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 ასევე დამუშავდება კიდევ ერთი ამდაგვარი ამოცანა, ოღონდ მოსწავლეები თავად 

შეავსებენ ცარიელ ჩარჩოებს. 

 2) მასწავლებელმა დახაზა 14 კვადრატი და 23 სამკუთხედი, მოსწავლემ  9 

კვადრატი და 21 სამკუთხედი.  რამდენი კვადრატი და რამდენი სამკუთხედი დაუხაზავს 

ორივეს ერთად? 

 3) ფანჯრის წინ კორდზე 23 ვარდისა და 2 იასამნის ბუჩქი იდგა. გაზაფხულზე 5 

ვარდისა და 7 იასამნის ბუჩქი დარგეს. სულ რამდენი ვარდისა და რამდენი იასამნის ბუჩქი 

გახდებოდა კორდზე? 

 

26.2. ორი პარალელური შეკრება ტექსტიან ამოცანებში, როცა მონაწილეობს ნული 

(არცერთი) 

 ისევე, როგორც 26.1-ში, შეკითხვებით დამუშავდება და ამოიხსნება ორი ამოცანა. 

სიახლეა სიტყვა „არცერთი“. სქემებში (ჩარჩოში) მის შესაბამისად უნდა ჩაიწეროს 0. 

 1) გოგონას თაიგულში 18 გვირილა და 14 მიხაკია, ხოლო მისი ძმის თაიგულში 

არცერთი გვირილა არაა, მიხაკი კი 15-ია. რამდენი გვირილა და რამდენი მიხაკია ორივეს 

თაიგულებში ერთად? 

 2) მოსწავლემ დახაზა წითელი და შავი ნაკვთები: 6 წითელი კვადრატი, 4 წითელი 

წრე და 3 შავი კვადრატი (შავი წრეები კი არ დაუხაზავს). რამდენი კვადრატი და რამდენი 

წრე დაუხაზავს სულ მოსწავლეს? 

 

26.3. ორი პარალელური გამოკლება ტექსტიან ამოცანებში 

 ისევე, როგორც 26.1-ში, შეკითხვებით დამუშავდება და ამოიხსნება ორი ამოცანა. 

ოღონდ შეკრების ნაცვლად გამოკლებაა.  საზოგადოდ, მაკლების გათვალსაჩინოება 

საკლებისგან გამოცალკევებით არ შეიძლება − მაკლები ყოველთვის საკლებშია, მისი 

ნაწილია.  ამიტომ ან საკლებ გროვაში უნდა წავშალოთ მაკლების შესაბამისი რაოდენობა, 

ან მაკლები ციფრითა და მინუს ნიშნით უნდა აღინიშნოს. შესაბამისად, სქემაში ცარიელი 

ჩარჩო მხოლოდ ერთია, მასში ჩაიწერება ის მონაცემები, რაც თავიდან იყო (რამდენი 

ჩიტიც იჯდა ტოტზე თავიდან და სხვა). ჩარჩოს მარჯვნივ ცარიელ ადგილას გამოკლების 

ნიშნით მიეწერება ის, თუ რამდენ-რამდენი დააკლდა. შემდეგ ჩამოისმება შვეული 

მონაკვეთი და კიდევ უფრო მარჯვნივ მიეწერება პასუხები.   მაგალითად: 
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 1) გაკვეთილზე 18 გოგონა და 17 ბიჭუნა იყო. ზარის დარეკვის შემდეგ გარეთ 

გავიდა 4 გოგონა და 11 ბიჭუნა. რამდენი გოგონა და რამდენი ბიჭუნა დარჩენილა საკლასო 

ოთახში? 

დამუშავება ისეთივეა,  

როგორიც 24.2-ში, სქემა კი ასეთია: 

 

 − შორენა, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა 

ამოვხსნათ ამოცანა! 

 2) მოსწავლეს უნდა დაეხაზა 6 მონაკვეთი და 4 წრე. მან დახაზა 6 მონაკვეთი და 2 

წრე. რამდენი მონაკვეთი და რამდენი წრე დარჩენია მას დასახაზად?   

(ამ მეორე ამოცანაში მცირე სიახლეა: ერთ-ერთი პასუხია 0). 

26.4. ორი პარალელური გამოკლება ტექსტიან ამოცანებში, როცა მონაწილეობს ნული;     

პარალელური გამოკლება და შეკრება 

 ისევე, როგორც 26.3-ში, შეკითხვებით დამუშავდება და ამოიხსნება ამოცანები.  

მცირე სიახლეა სიტყვა „არცერთი“. მის შესაბამისად უნდა ჩაიწეროს 0.  ასევე, სიახლეა 

შეკრების და გამოკლების ერთდროული საჭიროება. 

 1) ბავშვს ჰყავს 8 ბიძაშვილი და 5 დეიდაშვილი. წელს დაბადების დღეზე აკლდა 3 

ბიძაშვილი, დეიდაშვილი კი ყველა იყო, არცერთი არ კლებია. რამდენი ბიძაშვილი და 

რამდენი დეიდაშვილი ყოფილა დაბადების დღეზე? 

 2) დაფაზე ეწერა 17 ცალი სიტყვა და 25 ცალი ციფრი. მასწავლებელმა წაშალა 7 

სიტყვა, ხოლო ციფრებიდან არცერთი არ წაუშლია, პირიქით, კიდევ 4 ციფრი დაწერა. 

რამდენი სიტყვა და რამდენი ციფრი გახდა დაფაზე? 

 მეორე ამოცანაში მცირე სიახლეა: გამოკლებასთან ერთად პარალელური 

მიმატებაცაა. 

 3) შარშან ბავშვები ზაფხულში სოფლად იყვნენ. იქ ეზოში 8 საფრთხობელა დადგეს 

და 7 დროშა დაამაგრეს. წელს ზაფხულში ბავშვები ისევ ჩაიყვანეს იმ სოფელში. მათი 

გაკეთებული საფრთხობელებიდან 6 თურმე ქარს დაენგრია, ხოლო დროშებიდან 

არცერთი არ გაფუჭებულა. რამდენი საფრთხობელა და რამდენი დროშა დახვედრიათ 

ბავშვებს ეზოში? 

18 გ 

17 ბ 

  4 გ 

  11 ბ 

14 გ 

6 ბ 
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 4) გუშინწინ თაროზე 42 წიგნი და 36 რვეული იდო. გუშინ დაუმატეს 12 წიგნი, 

სამაგიეროდ, 8 რვეული მოაკლეს.  რამდენი წიგნი და რამდენი რვეული გახდა თაროზე 

გუშინ? 

 ამ ამოცანის ჩარჩოში „ჩაწერისას“ მცირე სიახლეა: ჩარჩოში ჩაიწერება 42 და 36, 

მარჯვნივ კი მიეწერება +12 და –8. შემდეგ კიდევ მარჯვნივ ჩამოისმება ხაზი და მიეწერება 

პასუხები. 

 5) მოსწავლეს უნდა დაეწერა 28 ციფრი და უნდა ამოეხსნა 4 ამოცანა. მოსწავლემ 

დაწერა 14 ციფრი, ხოლო ამოცანებიდან არცერთი არ ამოუხსნია. რამდენი ციფრი დარჩა 

მას დასაწერი და რამდენი ამოცანა დარჩა მას ამოსახსნელი? 

26.5.  ორი პარალელური შეკრება ტექსტიან ამოცანებში, როცა მონაწილეობს სიტყვა 

„იმდენივე“ და, შესაძლოა, ნული 

 ეს, არსებითად, მხოლოდ გამეორება და განმტკიცებაა ნასწავლისა. მცირე სიახლეა 

მხოლოდ სიტყვა „იმდენივე“. 

 1) შარშან ნათელას 22 ოქროსფერი და 16 შავი თევზი ჰყავდა. წელს კიდევ აჩუქეს 

თევზები: 8 ოქროსფერი და ამდენივე შავი.  რამდენი თევზი გაუხდა ნათელას? 

 2) მოსწავლეებმა ხვალ 12 სიმღერა უნდა იმღერონ და 24 ლექსი უნდა თქვან. ზეგ 

სიმღერა არ უნდა იმღერონ, ლექსი კი იმდენივე უნდა თქვან, რამდენიც ხვალ. სულ ხვალ 

და ზეგ რამდენი სიმღერა უნდა იმღერონ და რამდენი ლექსი უნდა თქვან მოსწავლეებმა? 

26.6. ორი პარალელური გამოკლება ტექსტიან ამოცანებში, როცა მონაწილეობს სიტყვა 

„იმდენივე“ და, შესაძლოა, ნული 

 1) მოსწავლეს ფურცლის არშიის გასალამაზებლად უნდა დაეხაზა 28 პატარა 

მართკუთხედი და ამდენივე სამკუთხედი. მას დასახაზი დარჩა 1 მართკუთხედი და 

ამდენივე სამკუთხედი. რამდენი მართკუთხედი და რამდენი სამკუთხედი დაუხაზავს 

მოსწავლეს? 

 2) დიდ მუხაზე ისხდნენ ჩიტები: 39 მერცხალი და 35 ბეღურა. ცოტა ხანში 

რამდენიმე ჩიტი გაფრინდა. ხეზე დარჩა 24 მერცხალი, ბეღურები კი იმდენივე, რამდენიც 

თავიდან. რამდენი მერცხალი და რამდენი ბეღურა გაფრენილა? 
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$27.  მარტივი ორმოქმედებიანი ამოცანები თანმიმდევრული შეკრება-

გამოკლებით 

27.1. ორი უმარტივესი თანმიმდევრული შეკრება ტექსტიან ამოცანებში 

 ამ გაკვეთილის ამოცანები ძალიან ადვილებია, ოღონდ თან ვამეორებინებთ 

დროით მიმართებებს. 

 1) გუშინწინ მოსწავლემ 23 სიტყვა დაწერა, გუშინ − 24, დღეს − ამდენივე. სულ 

რამდენი სიტყვა დაუწერია მოსწავლეს? 

 2) მუშებმა ხვალ 34 მარგილი უნდა ჩაამაგრონ, ზეგ − 26, მაზეგ − 31.  სულ რამდენი 

მარგილი უნდა ჩაამაგრონ მუშებმა? 

 ამ ამოცანების სქემა სხვაგვარია: 

 გავარჩიოთ, მაგალითად, პირველი ამოცანა. 

− რამდენი სიტყვა დაწერა მოსწავლემ გუშინწინ? {23} ჩავწეროთ აქ  

(ჩაწერს მარცხენა უჯრედში). გუშინ? {24} სად ჩავწეროთ ეს 24? {გვერდით, შუა უჯრედში} 

ჩავწეროთ! დღეს რამდენი წაიკითხა? {ამდენივე, 24} სად რა ჩავწეროთ? {მარჯვენა 

უჯრედში 24} ჩავწეროთ! ამოცანა რას გვეკითხება? {სულ რამდენი სიტყვა დაუწერია 

მოსწავლეს?} ლევან, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, 

ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. რა მოქმედება უნდა ჩავატაროთ? {შეკრება} ვინ იანგარიშებს? 

(შეიძლება რიცხვთა კიბეც გამოიყენონ, როგორც ურჩევნიათ). რა არის ამოცანის პასუხი? 

{71 სიტყვა} სად ჩავწერო? {ქვემოთ, „ჯამში“}. 

 როგორც ყოველთვის, კლასს გაკვეთილის ბოლოს შემოქმედებითი დავალება ეძლევა: 

 − შინ მოიგონეთ ამის მსგავსი ახალი ამოცანა! 

 ახლა ეს დავალება ცოტათი შესაცვლელია. მასწავლებელი წაუკითხავს რომელიმე 

უკვე გარჩეულ ერთმოქმედებიან ამოცანას. მოსწავლეები ჩაიწერენ ამ ამოცანის პირობას 

შემოკლებულად; ჯობია სწორედ შემოკლებულად − და არა სრულად (შემოკლებულად 

ჩაწერა კარგი შემზადება იქნება ახლო მომავალში პირობის სტანდარტული მოკლე 

ჩანაწერის გასაკეთებლად). ბოლოს დაავალებს:  

 − გაართულეთ ეს ამოცანა ისე, რომ ორმოქმედებიანი ამოცანა მიიღოთ! 

 როგორც ყოველთვის, ვინც ამ დავალებას შეასრულებს, მასწავლებელი მას შეაქებს, 

ხოლო შედგენილ ამოცანებს სხვა მოსწავლეები ამოხსნიან; ამოცანების შემდგენელნი კი 

შეუმოწმებენ. 
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 3) თეკლა შარშან საბავშვო ბაღში დადიოდა, წელს სკოლაშია. თეკლა შარშან 6 

წლისა იყო.   რამდენი წლის იქნება თეკლა გაისად?   ორი წლის მერე?   ხუთი წლის მერე? 

 4) ჩხირების მარჯვენა გროვაში იმდენივე ჩხირია, რამდენიც − მარცხენაში. 

მოსწავლემ მარჯვენა გროვიდან ერთი ჩხირი გადაიტანა მარცხენაში. რომელ გროვაში 

გახდა მეტი ჩხირი?  რამდენით? 

 ერთის ნაცვლად ორი ჩხირი რომ გადაეტანა, მაშინ რა მოხდებოდა?   სამი ჩხირი? 

 ათი ჩხირი?   რა კანონზომიერებას ამჩნევთ? 

 

27.2. მარტივი ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები თანმიმდევრული შეკრებით 

 1) შარშანწინ დედა ღორებს 27 გოჭი ჰყავდათ, შარშან − 2 გოჭით მეტი, წელს − 3 

გოჭით მეტი, ვიდრე შარშან. რამდენი გოჭი ჰყავთ დედა ღორებს წელს? 

 2) დურგალმა ზაფხულში 43 სკამი გააკეთა, შემოდგომაზე − 2 სკამით მეტი, 

ზამთარში − 3 სკამით მეტი, ვიდრე შემოდგომაზე. რამდენი სკამი გაუკეთებია დურგალს 

ზამთარში? 

 ამ ამოცანების სქემები სხვაგვარია. გავარჩიოთ, მაგ., პირველი ამოცანა: 

 − რამდენი გოჭი ჰყავდა შარშანწინ? {ოცდაშვიდი} აი აქ წერია „შარშანწინ“, სად 

მივუწეროთ 27 გ? რას აღნიშნავს ასო გ? {გოჭს} კარგი, შარშან რამდენით მეტი ჰყავდაო? 

{ორით} რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ, რათა გავიგოთ, შარშან რამდენი ჰყოლია? 

{შეკრება} აი აქ წერია „შარშან“ და მივუწეროთ: 27 გ + 2 გ. წელს რა მოხდაო? {კიდევ სამით 

მეტი გოჭი ჰყავდაო.} რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ, რათა გავიგოთ, წელს რამდენი 

ჰყოლია? {შეკრება} აი აქ წერია „წელს“ და მივუწეროთ:   27 გ + 2 გ + 3 გ. 

 საბოლოო სქემა ამგვარია:   

 

 

 

  

− ნათია, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა 

ამოვხსნათ ამოცანა. შარშან რამდენი გოჭი ეყოლებოდათ?  (და მასწავლებელი თან თითს 

დაადებს შესაბამის ჩანაწერს „27გ + 2გ“) {27 + 2 = 29 − მიეწერება სიტყვის გასწვრივ}. წელს 

რამდენი გოჭი ეყოლებოდათ? (და მასწავლებელი თან თითს დაადებს შესაბამის ჩანაწერს 

„27 გ + 2 გ + 3 გ“) {29 + 3 = 32 − მიეწერება სიტყვის გასწვრივ}. კიდევ რამე უნდა 

შარშანწინ 27 გ 

შარშან 27 გ + 2 გ 

წელს 27 გ + 2 გ + 3 გ 
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შევასრულოთ? {არა, ამოცანა ამოხსნილია} ვინ იტყვის სრულ პასუხს? {დედა ღორებს წელს 

ჰყოლიათ 32 გოჭი}. 

 3) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 16 დმ. მეორე 

მონაკვეთი 34 დმ-ით გრძელია, ვიდრე პირველი და მესამე მონაკვეთი 42 დმ-ით გრძელია, 

ვიდრე მეორე. რის ტოლია მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 უმჯობესია, მოსწავლემ ნახაზის გარეშე ამოხსნას, თუკი ასე გაუჭირდება, მაშინ 

ნახაზი მოიშველიოს.    

  −  მაჩვენე, საიდან სადამდეა 16 დმ. 

 − რამდენი მონაკვეთისგან შედგება ეს ტეხილი? ახლა სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 − კიდევ რისი ცოდნა გვჭირდება ამოცანის ამოსახსნელად? როგორ გავიგოთ? ახლა 

სცადე ამოცანის ამოხსნა! 

 4) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 16 დმ. მეორე 

მონაკვეთი 34 დმ-ით გრძელია, ვიდრე პირველი და მესამე მონაკვეთი 42 დმ-ით გრძელია, 

ვიდრე პირველი. რის ტოლია მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 აქ საჭიროა დამატებითი შეკითხვა: − რომელი მონაცემია ამ ამოცანაში ზედმეტი 

(რომელიც არ გვჭირდება ამოცანის ამოსახსნელად)? 

{მეორე მონაკვეთი 34 დმ-ით გრძელია, ვიდრე პირველი} 

 5) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 16 დმ. მეორე 

მონაკვეთი 34 დმ-ით გრძელია, ვიდრე პირველი და ამდენივეთი მოკლეა, ვიდრე მესამე. 

რის ტოლია მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 ეს უკანასკნელი ყველაზე ძნელი ამოცანაა. მას მხოლოდ ნახაზი ვერ უშველის. 

საჭიროა ტექსტის კარგად გააზრება: რა მიმართებაა მესამე და მეორე მონაკვეთებს შორის, 

რომელია უფრო გრძელი. უამისოდ კარგი ნახაზიც კი ვერ დაიხაზება. 

 ბოლოს მასწავლებელი წაუკითხავს რომელიმე უკვე გარჩეულ ერთმოქმედებიან 

ამოცანას. მოსწავლეები ჩაიწერენ ამ ამოცანის პირობას შემოკლებულად; ჯობია, სწორედ 

შემოკლებულად − და არა სრულად (შემოკლებულად ჩაწერა კარგი შემზადება იქნება ახლო 

მომავალში პირობის სტანდარტული მოკლე ჩანაწერის გასაკეთებლად). ბოლოს დაავალებს:  

 − გაართულეთ ეს ამოცანა ისე, რომ ორმოქმედებიანი ამოცანა მიიღოთ! 

 როგორც ყოველთვის, ვინც ამ დავალებას შეასრულებს, მასწავლებელი მას შეაქებს. 

შედგენილ ამოცანებს სხვა მოსწავლეები ამოხსნიან; ამოცანების შემდგენელნი კი 

შეუმოწმებენ. 
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27.3. მარტივი ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები თანმიმდევრული გამოკლებით 

  ორი ამოცანა დამუშავდება იმდაგვარივე შეკითხვებით, მსჯელობითა და სქემის 

(ცხრილის) შევსებით, როგორებიც იყო 27.2-ში. ცხადია, სქემებში მიმატება და + ნიშანი 

შეიცვლება შესაბამისად გამოკლებითა და  ნიშნით.  

 1) გუშინწინ კლასში 24 მოსწავლე იყო, გუშინ − 3-ით ნაკლები, დღეს − 2-ით 

ნაკლები, ვიდრე გუშინ. რამდენი მოსწავლეა კლასში დღეს? 

 2) ვაზს 39 მტევანი ყურძენი ესხა. ბებომ მოწყვიტა 6 მტევანი, ბავშვებმაც − 

ამდენივე. რამდენი მტევანი ყურძენი დარჩენილა ვაზზე? 

 3) გასათოხნი ჰქონდათ 37 სხვადასხვა ყანა. წინა კვირაში გათოხნეს 13 ყანა, ამ 

კვირაში − 12. რამდენი ყანა დარჩენიათ გასათოხნი? 

 4) ბავშვებმა პირველ კლასში ისწავლეს 5 სიმღერა, მეორე კლასში კი  7. მესამე კლასის 

ბოლოს მათ უკვე იცოდნენ 20 სიმღერა.  რამდენი სიმღერა უსწავლიათ მესამე კლასში? 

 5) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 40 მ. მეორე მონაკვეთი 

12 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი და მესამე მონაკვეთიც ამდენივეთია მოკლე, ვიდრე 

მეორე. რის ტოლია მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 უმჯობესია, მოსწავლემ ნახაზის გარეშე ამოხსნას, თუკი ასე გაუჭირდება, მაშინ 

ნახაზი მოიშველიოს. 

 6) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 40 მ. მეორე მონაკვეთი 

12 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი და მესამე მონაკვეთი 15 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი. 

რის ტოლია მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 აქ საჭიროა დამატებითი შეკითხვა: − რომელი მონაცემია ამ ამოცანაში ზედმეტი 

(რომელიც არ გვჭირდება ამოცანის ამოსახსნელად)? 

 {მეორე მონაკვეთი 12 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი} 

 7) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 40 მ. მეორე მონაკვეთი 

12 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი და მესამე 22 მ-ით გრძელია, ვიდრე მეორე. რის ტოლია 

მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 8) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 40 მ. მეორე მონაკვეთი 

12 მ-ით გრძელია, ვიდრე პირველი და მესამე 22 მ-ით მოკლეა, ვიდრე მეორე. რის ტოლია 

მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 
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 9) ტეხილი სამი მონაკვეთისგან შედგება. პირველის სიგრძეა 40 მ. მეორე მონაკვეთი 

12 მ-ით მოკლეა, ვიდრე პირველი და ამდენივეთი გრძელია, ვიდრე მესამე. რის ტოლია 

მესამე მონაკვეთის სიგრძე? 

 ეს უკანასკნელი ყველაზე ძნელი ამოცანაა. მას მხოლოდ ნახაზი ვერ უშველის. 

საჭიროა ტექსტის კარგად გააზრება: რა მიმართებაა მესამე და მეორე მონაკვეთებს შორის, 

რომელია უფრო გრძელი. უამისოდ კარგი ნახაზიც კი ვერ დაიხაზება. 

 ბოლოს მასწავლებელი წაუკითხავს რომელიმე უკვე გარჩეულ ერთმოქმედებიან 

ამოცანას. მოსწავლეები ჩაიწერენ ამ ამოცანის პირობას შემოკლებულად; ჯობია სწორედ 

შემოკლებულად − და არა სრულად (შემოკლებულად ჩაწერა კარგი შემზადება იქნება 

ახლო მომავალში პირობის სტანდარტული მოკლე ჩანაწერის გასაკეთებლად). ბოლოს 

დაავალებს:  

 − გაართულეთ ეს ამოცანა ისე, რომ ორმოქმედებიანი ამოცანა მიიღოთ! 

 როგორც ყოველთვის, ვინც ამ დავალებას შეასრულებს, მასწავლებელი მას შეაქებს. 

შედგენილ ამოცანებს სხვა მოსწავლეები ამოხსნიან; ამოცანების შემდგენელნი კი 

შეუმოწმებენ. 

 

$28.  სქემისა და ნახაზის გამოყენება რთული ამოცანების ამოსახსნელად 

 ამოცანებს, როგორც ყოველთვის, არა მხოლოდ ვხსნით, არამედ წინასწარ კარგად 

ვამუშავებთ და პირობას ვიაზრებთ, ამოხსნის შემდეგ კი პასუხსაც ვიაზრებთ. ამ 

საფეხურზე ეს ხდება საგანგებო თვალსაჩინო სქემების ან ნახაზების მეშვეობით. 

მოსწავლეებმა უნდა ისწავლონ სქემების შევსება, შედგენა, მათგან მონაცემთა ამოკითხვა. 

ამიტომ ამოცანის ამოხსნისას ამოცანის პირობა ჯერ სქემაზე გადაიტანება, შემდეგ კი 

მოსწავლე ამ სქემიდან აღადგენს ამოცანის სრულ პირობას. 

 

28.1.  ორმოქმედებიანი ამოცანები მანძილსა ან მოძრაობაზე, რომელთა ამოსახსნელად 

საჭიროა ერთი ერთეულით გაზომილ მანძილთა შეკრება 

 1) ხოჭო მიწიდან ხის დიდი ტოტის წვერამდე აბობღდა. მიწიდან ხის ტოტის 

ძირამდე მანძილია 5 დმ, ტოტის ძირიდან ტოტის წვერამდე − 4 დმ-ით მეტი. რა მანძილი 

გაუვლია ხოჭოს?                           
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 სქემა მარტივია − ხაზოვანი:  გზის თითოეულ მონაკვეთს ზედ დაეწერება 

სათანადო სიგრძე. შემდეგ შეიკრიბება. ცხადია, ყველაფერი მოსწავლეთა მიერ, 

მასწავლებლის დამხმარე შეკითხვებით გაკეთდება: − ზაზა, აქ რა სიგრძე უნდა დავაწერო? 

რატომ? აქ? ახლა ხვიჩამ გვითხრას: რატომ წერია აქ 5 დმ? {იმიტომ, რომ ესაა მანძილი 

მიწიდან ტოტის ძირამდე). რატომ წერია აქ 5 დმ + 4 დმ? {იმიტომ, რომ ეს მანძილი 4 დმ-

ით მეტია, ვიდრე მანძილი მიწიდან ტოტის ძირამდე). კარგი, ახლა დალი, უცქირე ამ 

ნახაზს და სრულად ჩამოაყალიბე ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. ამ 

ნახაზით პირდაპირ ჩანს, როგორ უნდა ამოვხსნათ ამოცანა, სულ ადვილია. რისი ტოლია 

მანძილი მიწიდან კენწერომდე, აი ეს მანძილი? {5 დმ + 4დმ = 9 დმ}. ციურიმ გვითხრას 

ამოცანის სრული პასუხი! 

 2) ხვლიკი წყაროს ნაპირიდან ჯერ ხემდე მიცოცდა, შემდეგ ხიდან − კლდის 

ნაპრალამდე. წყაროდან ხემდე მანძილია 35 სმ, ხიდან ნაპრალამდე მანძილი ამაზე მეტია 

15 სმ-ით. რა მანძილი გაუვლია ხვლიკს? 

 3) ხოჭო მიწაში ჩარჭობილ სარზე მიცოცავდა. მიწაში სარის ქვედა ბოლოდან 6 დმ-ით 

აცოცების შემდეგ ხოჭო მიწის ზედაპირზე აღმოჩნდა; შემდეგ ამდენივეთი აცოცების შემდეგ ის 

როკთან აღმოჩნდა; ზედა წვერომდე კი კიდევ 7 დმ დარჩა.   რა სიგრძისა ყოფილა სარი? 

 

28.2.  ორმოქმედებიანი ამოცანები მანძილსა ან მოძრაობაზე, რომელთა ამოსახსნელად 

საჭიროა ერთი ერთეულით გაზომილ მანძილთა გამოკლება 

 1) მაგიდის სიგრძეა 6 დმ. ამ მაგიდის მარცხენა კიდიდან კედლამდე 38 დმ 

მანძილია. მათ შორის დგას მოსწავლე, მაგიდის მარჯვენა კიდიდან 13 დმ მანძილზე. რა 

მანძილია მოსწავლესა და კედელს შორის? 

 

 

  

           

                                               

 

თითოეულ მონაკვეთს ზედ დაეწერება სათანადო სიგრძე. შემდეგ − გამოაკლდება. ცხადია, 

ყველაფერი მოსწავლეთა მიერ, მასწავლებლის დამხმარე შეკითხვებით გაკეთდება: − აქ რა 

სიგრძე უნდა დავაწერო?  და ასე შემდეგ. 

მოსწავლე 

38 დმ 

მაგიდა 13 დმ 

კედელი 

? დმ 



საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი 

139 

 

 2) მოსწავლემ ფურცელზე 31 სმ სიგრძის მონაკვეთი დახაზა. შემდეგ ამ მონაკვეთზე 

მისი მარცხენა ბოლოდან 11 სმ მანძილზე დასვა წითელი წერტილი, ხოლო მარჯვენა 

ბოლოდან 16 სმ მანძილზე  მწვანე წერტილი. რა მანძილია წითელ და მწვანე წერტილებს 

შორის? 

28.3. სქემის გამოყენება რთული ამოცანის ამოსახსნელად 

 სალომე 3 წლით უფროსია თავის ძმა სანდროზე.  ნიკა 2 წლით უფრო უფროსია, 

ვიდრე მისი და, ცირა.  ნიკა სალომეზე უმცროსია 4 წლით. 

რომელია უფროსი და რამდენი წლით − სანდრო თუ ცირა? 

 დავხაზოთ ასეთი სქემა:                      

 აქ უკვე ჩანს, რომ სანდროა ცირაზე უფროსი.   

რამდენი წლით?  ცირას ნიკამდე 2 წელი უკლია,   

ნიკას სანდრომდე − 1 წელი.   

ამიტომ სანდრო ცირაზე უფროსია 3 წლით. 

 ახლა თქვენვე დახაზეთ სქემა და ამოხსენით ასეთივე ამოცანა: 

 1.   ნინო 4 წლით უფროსია, ვიდრე მისი ძმა, ბაჩო.  მარი ნინოზე უმცროსია 5 

წლით.  მარი 2 წლით უფროსია, ვიდრე მისი და, სალომე.  

 რომელია უფროსი და რამდენი წლით − ბაჩო თუ სალომე? 

 2. უჩა 5 წლისაა, მანანა მასზე უფროსია 6 წლით, ვაჟა მანანაზე უმცროსია 5 წლით, 

მზია კი ვაჟაზე უფროსია 7 წლით. ვინაა ყველაზე უფროსი?  ვინაა ყველაზე უმცროსი?    

რამდენი წელია სხვაობა მათ შორის? 

 3. უფროსი ძმის სიმაღლეა 18 დმ, შუათანა ძმისა − 11 დმ, უმცროსისა კი  − 9 დმ.  

რამდენითაა უფროსი ძმა შუათანაზე მაღალი? უმცროსზე მაღალი? 

 4. ბავშვები გაემგზავრნენ მატარებლით. ნიკა მე-8 ვაგონშია, ბესო − მე-12-ში. მათ 

შორის არიან სალომე, ბექა და ლევანი, თანაც სალომე ლევანის წინაა და ბექაზე უკანაა. 

რომელი ბავშვი რომელ ვაგონშია? 

 5. ვეფხია ირაკლის ერთადერთი ძმაა. ირაკლის ორი და ჰყავს, ვეფხიასაც ორი და 

ჰყავს.   სულ რამდენი და-ძმანი არიან? 

 მითითება:   დახატეთ პატარა კაცუნები. 

 

   სალომე სანდრო  ნიკა ცირა  

3 
4 

2 ? 
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 6. მღვდლის ასულს ორი და და ამდენივე ძმა ჰყავს. სულ რამდენი შვილი ჰყოლია 

მღვდელს? 

 7. ზურიკო ნატოს ძმაა. ნატოს ერთი და და სამი ძმა ჰყავს.  რამდენი ძმა და 

რამდენი და ჰყავს ზურიკოს?    სულ რამდენი და-ძმანი არიან?   

 8. გოჩა თბილისში უნდა ჩამოვიდეს ზეგ, ნონა ჩამოვიდა გუშინ, ნოდარი − დღეს, 

ლელა − გუშინწინ, ხოლო ირმა ჩამოვა ხვალ.  

 ვინ იქნება თბილისში ყველაზე გვიან?  ვინ იყო თბილისში ყველაზე ადრე?  ვინ 

უფრო ადრე ჩამოსულა − ნონა თუ ლელა?  ვინ უფრო გვიან ჩამოდის − ნოდარი თუ გოჩა?  

 ბოლოს კვლავ − დავალება მანძილ-მოძრაობის ერთმოქმედებიანი ამოცანის 

გართულებაზე. 

 

$29.  ორმოქმედებიანი ამოცანები სიგრძესა და მოძრაობაზე, რომელთა 

ამოსახსნელად საჭიროა ერთი ერთეულით გაზომილ მანძილთა შეკრება-

გამოკლება 

 ნახაზის გარეშე ალბათ გაუჭირდებათ. 

 1) რწყილმა და ჭიანჭველამ ერთად დაიწყეს სიარული. ჭიანჭველამ 1 დმ 5 სმ 

მანძილი გაიარა და გაჩერდა. რწყილმა კი ისკუპა და 2 დმ 4 სმ მანძილზე გადახტა, შემდეგ 

კიდევ ისკუპა და ამდენივეზე გადახტა. რა მანძილით გაუსწრებდა რწყილი ჭიანჭველას? 

 

 

 2) რუსთან მყოფმა ჭიანჭველამ დაინახა ძროხასთან მყოფი რწყილი და მისკენ 

გაეშურა. რწყილმაც დაინახა ძმობილი და მის შესახვედრად გაკურცხლა. შეხვედრამდე 

რწყილმაც და ჭიანჭველამაც ცხრა-ცხრა მეტრი გაიარეს.    რუდან რა მანძილზე მდგარა 

ძროხა? 

 3) ცირა და მერაბი თავიანთი სახლებიდან ერთმანეთის შესახვედრად გაემართნენ. 

შეხვედრამდე ცირამ გაიარა 31 მ, მერაბმა − 4 მეტრით ნაკლები. რა მანძილი ყოფილა 

სახლებს შორის? 

 4) სამკუთხედის ორი გვერდი ერთმანეთის ტოლია და მათი სიგრძეა 35 მ. მესამე 

გვერდი კი მათზე გრძელია 11 მ-ით.  რის ტოლია სამივე გვერდის სიგრძეთა ჯამი? 
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 5) მართკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძეა 20 სმ, მეორე გვერდი კი მასზე მოკლეა 

14 სმ-ით. რის ტოლია ამ მართკუთხედის ოთხივე გვერდის სიგრძეთა ჯამი? 

 6) სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძეა 25 მ. მეორე მასზე მოკლეა 8 მ-ით; მესამე 

კი ამდენივეთია მოკლე, ვიდრე პირველი.  რის ტოლია მესამე გვერდის სიგრძე? 

 7) სამკუთხედის ერთი გვერდი მეორეზე გრძელია 30 მ-ით; მესამე კი ამდენივეთია 

მეორეზე მოკლე.  რის ტოლია სამივე გვერდის სიგრძეთა ჯამი? 

 აქ საჭიროა დამატებითი შეკითხვა: − რომელი მონაცემი აკლია ამოცანას? (რომლის 

გარეშეც ამოცანას ვერ ამოვხსნით).  დაუმატეთ ეს მონაცემი და ამოხსენით ამოცანა. 

{რის ტოლია პირველი გვერდის სიგრძე} 

 8) სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძეა 5 მ. ის მეორეზე მოკლეა 3 მ-ით; მესამე კი 

ამდენივეთია მეორეზე მოკლე.  რის ტოლია სამივე გვერდის სიგრძეთა ჯამი? 

 9) სამკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძეა 45 მ. მეორე მასზე მოკლეა 10 მ-ით და 10 

მ-ით გრძელია, ვიდრე მესამე.  რის ტოლია სამივე გვერდის სიგრძეთა ჯამი? 

 უკანასკნელი ორი ყველაზე ძნელი ამოცანებია. მათ მხოლოდ ნახაზი ვერ უშველის. 

საჭიროა ტექსტის კარგად გააზრება: რა მიმართებაა გვერდებს შორის, რომელია უფრო 

გრძელი. უამისოდ კარგი ნახაზიც კი ვერ დაიხაზება. 

 

$30.  სტანდარტული ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები 

30.1.  ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები, რომელთა ამოხსნა მოითხოვს რიცხვისა და 

ჯამის შეკრებას 

 შეკითხვებით დამუშავდება და ამოიხსნება ორი ამოცანა. პარალელურად 

მოსწავლე ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს, სხვა მოსწავლე კი სრულ პირობას 

აღადგენს. 

 1) ბებოს 23 ბეჭედი აქვს, მამიდას − 1-ით მეტი. რამდენი ბეჭედი აქვს ორივეს 

ერთად? 

 2) წინა თვეში 12 წვიმიანი დღე იყო, ამ თვეში − 9-ით მეტი. რამდენი წვიმიანი დღე 

ყოფილა ორივე თვეში ერთად? 
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 ამოცანების სქემა ცოტათი განსხვავებულია, დაფაზეც 

ასეთი დაიხაზება პირველი ამოცანის ამოხსნისას. 

მასწავლებელი დაფაზე შეავსებს მოსწავლეთა პასუხების 

საფუძველზე, მოსწავლეები − რვეულებში. მარცხენა 

ჩარჩოში იწერება პირველი მონაცემი (23 ბ.). 

 − რომელი მოქმედება უნდა შევასრულოთ, რათა გავიგოთ, რამდენი ბეჭედი აქვს 

მამიდას? {მიმატება} აი ამ მარჯვენა ჩარჩოში ჩავწეროთ    23 ბ + 1 ბ.   ეს რას გვიჩვენებს? 

{რამდენი ბეჭედი აქვს ბებოს} ეს? {რამდენი ბეჭედი აქვს მამიდას} აქ, „ჯამში“, რა უნდა 

ჩავწეროთ? {რამდენი ბეჭედი აქვს ორივეს ერთად} ლელა, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად 

წაიკითხე ამოცანის პირობა!  

 პარალელურად მოსწავლე ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს: 

ბებ. − 23 ბ. 

მამ. − 1-ით > 

ორივე − ? 

 − კარგი, ახლა ამოვხსნათ ამოცანა. რა მოქმედება უნდა შევასრულოთ? {შეკრება} 

(მასწავლებელი ჩარჩოებს შორის დაწერს დიდ + ნიშანს) რამდენი ბეჭედი ჰქონია მამიდას? 

{ოცდაოთხი} ორივეს ერთად? 

 ქვედა „ჯამში“ (ელიფსში) ჩაიწერება მეორე შეკრების შედეგად მიღებული რიცხვი. 

ბოლოს, გაირკვევა, რომელია ამოცანის პასუხი.  პასუხი სიტყვიერადაც სრულად 

ჩამოყალიბდება. 

 3. ამოხსენით ეს ორი ამოცანა და შეადარეთ ერთმანეთს.  რას ამჩნევთ? 

      I.  გიო რვაჯერ აიჭიმა,                     II.   ხატიას აქვს რვა ჩიკორი,  

        ოთხით მეტჯერ − თორნიკე,                ოთხით მეტი − თორნიკეს,  

        ივარჯიშეს, სულ რამდენჯერ               ითამაშეს, სულ რამდენი 

        აჭიმულა ორივე?                             ჩიკორი აქვს ორივეს? 

 ბოლოს კვლავ − დავალება ერთმოქმედებიანი ამოცანის გართულებაზე. 
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30.2.  ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები, რომელთა ამოხსნა მოითხოვს რიცხვისა და 

სხვაობის შეკრებას 

 ეს საკითხი 30.1-ის მაგვარია, ოღონდ „-ით მეტიას“ ცვლის „-ით ნაკლებია“.  

 შეკითხვებით დამუშავდება და ამოიხსნება 2 ამოცანა. პარალელურად მოსწავლე 

ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს, სხვა მოსწავლე კი სრულ პირობას ზეპირი 

პასუხით აღადგენს. 

 1) წიკლაურების ოჯახში 17 სულია, ჭინჭარაულების ოჯახში − 4-ით ნაკლები. 

რამდენი სულია ორივე ოჯახში ერთად? 

 2) ზუგდიდში წელს სკოლას 45 კლასი დაამთავრებს, გაისად − 12-ით ნაკლები. 

რამდენი კლასი დაამთავრებს სკოლას ზუგდიდში ამ ორი წლის განმავლობაში? 

 მოსწავლე სქემას დაფაზე დახაზავს და შეავსებს სხვა მოსწავლეთა პასუხების 

საფუძველზე. მარცხენა ჩარჩოში იწერება პირველი მონაცემი. 

     − რომელი მოქმედება უნდა შევასრულოთ, რათა გავიგოთ, რამდენი სულია 

ჭინჭარაულების ოჯახში? {გამოკლება} აი ამ მარჯვენა ჩარჩოში ჩავწეროთ 17ს  4ს. ეს რას 

გვიჩვენებს? {რამდენი სულია წიკლაურების ოჯახში} ეს? {რამდენი სულია 

ჭინჭარაულების ოჯახში} აქ, „ჯამში“, რა უნდა ჩავწეროთ? {რამდენი სულია ორივე ოჯახში 

ერთად} ნანა, უცქირე ამ ნახაზს და სრულად წაიკითხე ამოცანის პირობა! კარგი, ახლა 

ამოვხსნათ ამოცანა. რამდენი სული ყოფილა ჭინჭარაულების ოჯახში? {13} ახლა რა 

მოქმედება უნდა შევასრულოთ? {შეკრება} (მასწავლებელი ჩარჩოებს შორის დაწერს დიდ + 

ნიშანს) რა და რა უნდა შევკრიბოთ? {17 + 13 = 30}. 

 ქვედა „ჯამში“ (ელიფსში) ჩაიწერება შეკრების შედეგად მიღებული რიცხვი. ბოლოს 

გაირკვევა, რომელია ამოცანის პასუხი. 

 3) კვარაცხელიების ოჯახს 46 ძროხა ჰყავს, ჩალიგავების ოჯახს − 3-ით ნაკლები.  

რამდენი ძროხა ჰყავს ორივე ოჯახს ერთად? 

7) რწყილს ჰკითხეს: 

− ობობას რვა ფეხი აქვს,  

შენზე ორით მეტი,  

ორივეს რამდენი გაქვთ? −  

 რწყილს დაესხა რეტი. 

დაეხმარეთ რეტდასხმულ რწყილს! 
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30.3.  ორმოქმედებიანი ტექსტიანი ამოცანები, რომელთა ამოხსნა მოითხოვს შედარებას, 

შეკრებასა და გამოკლებას 

 1) თოვლის პაპამ ხურჯინით სათამაშოები მოიტანა და სამი ბავშვიდან თითოეულს 

თითო სათამაშო აჩუქა. ამის შემდეგ ხურჯინში კიდევ 13 სათამაშო დარჩა.   

რამდენი სათამაშო ჰქონია თოვლის პაპას თავიდან?  

 2) თოვლის პაპამ ხურჯინით სათამაშოები მოიტანა და სამი ბავშვიდან თითოეულს 

ორი სათამაშო აჩუქა. ამის შემდეგ ხურჯინში კიდევ 13 სათამაშო დარჩა.   

რამდენი სათამაშო ჰქონია თოვლის პაპას თავიდან?  

 3) ძია ოთარს 6 ქათამი და 14 გოჭი ჰყავს, მის რძალს კი  5 ქათმით მეტი და 8 

გოჭით ნაკლები.  რამდენი ქათამი და რამდენი გოჭი ჰყავს რძალს?    

რამდენი ქათამი და რამდენი გოჭი ჰყავთ ორივეს ერთად? 

 4) ეზოში 14 გოგონა და 8 ბიჭი იყო. თამაშისათვის ყოველ გოგოს ერთი მეწყვილე 

ბიჭი უნდა ამოერჩია. ვინ დარჩებოდა მეწყვილეთა გარეშე − გოგოები თუ ბიჭები?  

რამდენი?  

    მარტო დარჩენილებმა სკოლაში მყოფ ბავშვებს დაუძახეს: − გამოდით!  

სკოლის შენობიდან 3 გოგონა და 8 ბიჭი გამოვიდა.  

 ახლა ვინ დარჩებოდა მეწყვილეთა გარეშე?   რამდენი?  

 5) ოთახში 19 კაცი შევიდა, იქ კი 14 სკამი იდგა. რამდენ კაცს არ ექნება 

დასაჯდომად სკამი? მხოლოდ ერთ სკამზე რომ ორი კაცი დაჯდეს, მაშინ რამდენ კაცს არ 

ექნება დასაჯდომად სკამი? თუკი ყველანი დასხდებიან, მაშინ რამდენ სკამზე უნდა 

დაჯდეს ორ-ორი კაცი?  

ვისაც გაუჭირდება, მისთვის მითითება: 

სკამების მაგივრად აიღეთ ღილები, კაცების მაგივრად − ჩხირები და მიუწყვეთ 

ერთმანეთს. 

 6) ჭალაში 17 ძროხაა და ამდენივე კაცი. ფეხების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია 

თუ რქებისა? რატომ?  

 რქების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია თუ ყურებისა? რატომ? 

 თვალების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია თუ ყურებისა? რატომ? 

 7) მდელოზეა 17 თხა და 11 კვიცი. რქების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია თუ 
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თვალებისა? რატომ?   თვალების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია თუ ყურებისა?   

რატომ?   რქების საერთო რაოდენობა უფრო მეტია თუ კუდებისა?  რატომ? 

8) ამოხსენით სამი ამოცანა: 

 1. ლილეს 28 წაბლი ჰქონდა. 6 წაბლი შეჭამა, მაგრამ ეზოში ამდენივე წაბლი იპოვა. 

რამდენი წაბლი აქვს ახლა ლილეს? 

 2. ლილეს 28 წაბლი ჰქონდა. 6 წაბლი შეჭამა, ამდენივე წაბლი ძმას მისცა. რამდენი 

წაბლი აქვს ახლა ლილეს? 

 3. ლილეს 28 წაბლი ჰქონდა. 6 წაბლი შეჭამა. რამდენი წაბლი უნდა მისცეს ძმამ, 

რომ ლილეს ისევ 28 წაბლი ჰქონდეს? 

 რომელი ამოცანის ამოსახსნელადაა საჭირო გამოთვლა? 

 ყველაზე მეტად რომელი ამოცანა აღმოჩნდა თქვენთვის ყველაზე ადვილი? 

ყველაზე ძნელი?   რა გაგიძნელდათ ყველაზე მეტად? 

 ბოლოს კვლავ − დავალება ერთმოქმედებიანი ამოცანის გართულებაზე. 

 

$31.   მიმატების შესავსები სავარჯიშოები 

 შევსებული ამოცანები ამოიხსნება უკვე ნასწავლი სქემების გამოყენებით. 

პარალელურად მოსწავლე ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს, სხვა მოსწავლე კი 

სრულ პირობას აღადგენს. 

 ჩარჩოში ჩაწერილი სიტყვებიდან ამოარჩიეთ ის სიტყვები, რომლებიც 

გამოგადგებათ ამ ამოცანის ტექსტის შესავსებად: 

1. გვანცა  და ნოდარი ბარათებით თამაშობდნენ. ნოდარმა 25 ქულა დააგროვა პირველ 

თამაშში და 22 _________ მეორე თამაშში. გვანცამ ________ 15 ქულა პირველ _____ და 35 

ქულა მეორე თამაშში.   ______  ქულა დააგროვეს მათ  ______?  

ქულა 

დააგროვა 

თამაშში 

ერთად 
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რამდენი 

 ახლა ამოხსენით ეს ამოცანა. 

2. მამიდამ ბაზარში სალათის მოსამზადებლად ბოსტნეული იყიდა. მან ______ :   ორი 

ბულგარული წიწაკა, ექვსი ______ , თორმეტი პომიდორი და  ______  კიტრი.   ____  

რამდენი ____  ბოსტნეული  უყიდია მას? 

სულ 

იყიდა 

სტაფილო 

ექვსი 

ცალი 

3. ნანამ საკუთარი დაბადების დღის აღსანიშნად სკოლაში პატარა კრემიანი კექსები 

მიიტანა:  12 შოკოლადის ______ ,  8 _______ კექსი  და  ________ მარწყვის კექსი.  _____ 

რამდენი კექსი ____ მას?  

 

სულ 

კექსი 

ვანილის 

4 

მიუტანია 

4. ალექსანდრე  პატარა წიგნებს ______ .   მას უკვე აქვს ზღაპრების 8  წიგნი,  ცხოველებზე 

ამბების _________  წიგნი და  _________ 11 _____ .    _______   _____  წიგნი აქვს 

ალექსანდრეს? 

 

რამდენი 

სულ 

ლექსების 

19 

აგროვებს 

წიგნი 
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5. ორსართულიანი სახლის პირველი სართულის  სიმაღლეა 3 მ,   ----   

სართულიც ამავე სიმაღლისაა, ხოლო სხვენისა და სახურავის ----  2 მ.  

რა სიმაღლისაა    ----    სახლი? 

6. ორსართულიანი სახლის პირველი სართულის სიმაღლეა 4 მ,  

მეორე   ----  ამავე სიმაღლისაა, ხოლო სხვენისა და სახურავის  

სიმაღლე 1 მეტრით  ----  ,  ----  მეორე სართულის სიმაღლე.   

რა  ----  მთელი სახლი? 

 # 5 და # 6 ამოცანებს ალბათ სქემის დახაზვა დასჭირდება. 

 

$32   გამოკლების შესავსები სავარჯიშოები 

 შევსებული ამოცანები ამოიხსნება უკვე ნასწავლი სქემების გამოყენებით. 

პარალელურად  მოსწავლე ამოცანის პირობის მოკლე ჩანაწერს აკეთებს, სხვა მოსწავლე კი 

სრულ პირობას აღადგენს. 

 ჩარჩოში ჩაწერილი სიტყვებიდან ამოარჩიეთ ის სიტყვები,  

რომლებიც გამოგადგებათ ამ ამოცანის ტექსტის შესავსებად: 

1. ელისომ ქაღალდის _______ ზონარი დაამზადა, რომელიც 

სულ 42 ნაჭრისგან _______ . ელენემ კი თავისი ზონარისთვის 

_______ 51  ნაჭერი _______.      _______ ნაჭრით _______ 

გამოიყენა ელენემ? 

2. ვაშლის ხეს 45 ვაშლი ასხია, მხსლის ხეს   -----  მსხალი,  

ხოლო ატმის ხეს  8-ით  ----- რაოდენობის ატამი.   

-----  ატამი ასხია  -----   ხეს? 

3. ვანიდან ზესტაფონამდე 25 კმ  ----- , გზაზეა სოფელი სვირი,  

რომელიც  ----- 17 კმ მანძილზეა.   -----  მანძილია -----  ზესტაფონამდე? 

 

 

მთელი 

სიმაღლეა   

მეორე 

 ნაკლებია 

ვიდრე 

სიმაღლისაა  

სართულიც 

 

რამდენი 

ნაჭრებისგან 

გამოიყენა 

ქაღალდის 

შედგებოდა 

მეტი 

რამდენი 

ამდენივე 

ატმის 

ნაკლები 

 

 
სვირიდან 

ვანიდან 

მანძილია 

რა 
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4. თინას ორი კატა ჰყავს. ძუ კატა, სახელად ფეფო, 4 _______  იწონის.   

ხვადი _______ , სახელად კეკე    5 კილოგრამს და _______ გრამს 

______ . 

    _______ უფრო _______  კეკე, ვიდრე ფეფო? 

 

 

 

5. სარდაფში  ----  ველოსიპედი იდგა. გიამ გამოიტანა  ----  

ველოსიპედი, უჩამ −  ---- . რამდენი ველოსიპედი დარჩა სარდაფში?  

6. ლოკოკინამ ერთ დღეს გაიარა ---- მეტრი მანძილი, მეორე დღეს − ---- მეტრი, მესამე 

დღეს −  ----  მეტრი.  რამდენი მეტრი გაუვლია ლოკოკინას სამ დღეში?  

7. ერთი მაგიდის სიგრძეა ---- დმ, მეორისა − ---- დმ, მესამისა − ---- დმ, მეოთხისა − ---- 

დმ.  

რა სიგრძისა იქნება ერთმანეთზე სიგრძივ მიდგმული   ----   მაგიდა? 

8. ჩემს სოფელში ლამაზად დგას ძველისძველი ტაძრის ნანგრევები. ტაძრის ნანგრევებს 

შორის ახლა 6 დიდი და 4 პატარა სვეტია, წინათ კი  ----  ----- 

 ამოცანის პირობა ისე დაასრულეთ და შეკითხვა ისე დასვით, რომ ამოსახსნელად 

საჭირო იყოს გამოკლების ორჯერ შესრულება.  

9. ქართული და უცხოური ანბანების მიხედვით თქვენ თვითონ შეადგინეთ 

ორშეკითხვიანი ამოცანა, ჩაწერეთ მისი პირობა და შემდეგ ამოხსენით: 

ქართულ ანბანში ---- ასოა, უცხოურში −  -----ით ნაკლები.  

რამდენი ასოა უცხოურ ანბანში?  რამდენი ასოა   ---- ----  ? 

 

 

 

 

რამდენით 

კილოგრამს 

იწონის 

100 

კატა 

მძიმეა 

ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი 

კ ლ მ ნ ო პ ჟ რ 

ს ტ უ ფ ქ ღ ყ შ  

ჩ ც ძ წ ჭ ხ ჯ ჰ 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
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თავი 4.   დამატებითი აქტივობანი რემედიაციის 

გაკვეთილებისთვის 

$1.   არასტანდარტული, სააზროვნო ამოცანები 

 

1. სახალისო ამოცანები 

 1.1. სახუმარო ამოცანა.   ბოსტანში 6 ბეღურა იჯდა. მათ კიდევ 3 ბეღურა დაემატა, 

მერე კიდევ 5.  უცებ კატა გადმოხტა და ერთი ბეღურა მოიტაცა. რამდენი ბეღურა 

დარჩებოდა ბოსტანში? 

 1.2. სასაცილო ნამდვილი ამბავი − ახსენით, რატომაა სასაცილო. ერთი ბაქია კაცი 

ამერიკიდან დაბრუნდა და იკვეხნიდა, რომ იქ მრავალი ისეთი რამ ნახა, რაც სხვებს არ 

უნახავთ. ერთხელ ამოიღო ძალიან მაღალი შენობის სურათი და თქვა:  

− აი, ესაა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სახლი, მე კი ის ზემოდან გადავიღე ჩემი 

ფოტოაპარატით!     

− კი მაგრამ, საიდანღა გადაიღე? − ჰკითხეს.   

− საიდან და უფრო მაღალი სახლის სახურავიდან! − თავმომწონედ უპასუხა ბაქიამ. 

 1.3. მოიფიქრეთ, როგორ უნდა დაბოლოვდეს ეს სასაცილო ამბავი. 

 მასწავლებელმა დაჩის რიცხვების გამოკლება დაავალა. დაჩი დაიბნა, ჯერ თითები 

აათამაშა, მერე კი, გაჩუმებული, ფეხის წვერებს დააჩერდა.   

− დაჩი, რა მოგივიდა, რას მისჩერებიხარ ფეხსაცმელებს? − ჰკითხა მასწავლებელმა.  დაჩიმ 

უპასუხა: 

− აბა რა ვქნა, ხელის თითები ... ... ! 

ა) ავათამაშე;       ბ) ხომ აქა მაქვს;      გ) არ მყოფნის;       დ) დავმალე. 

 ახლა მოისაზრეთ, შემდეგთაგან რომელი გამოთვლა უნდა შეესრულებინა დაჩის: 

ა) 8  5;      ბ) 14 + 5;      გ) 29 + 11;      დ) 19  6. 

 1.4. ნამდვილი ამბავი.   ბებომ ჰკითხა პირველკლასელ შვილიშვილს:  

− რამდენია: ოთხს მივუმატოთ ხუთი?   

− ცხრა! − უპასუხა შვილიშვილმა.  

− მართალია.  კიდევ რომ ხუთი მივუმატოთ? − ისევ ჰკითხა ბებომ.  
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− არ ვიცი. თოთხმეტამდე თვლა ჯერ არ გვისწავლია! − უპასუხა შვილიშვილმა. 

   რას იტყვით შვილიშვილის პასუხის შესახებ? 

1.5. ახსენით ამ იგავ-არაკის აზრი:  გოჭი და ბელი დაძმობილდნენ. ერთხელ ბელი ტყიდან 

შინ დაბრუნდა და გოჭს უთხრა:  

− ჩიტებმა ამბავი მომიტანეს, თოვლის პაპას ჩვენთვის რაღაცა უჩუქებია! რა გვაჩუქა?           

− თაფლიანი კვერები, − უპასუხა გოჭმა. 

ბელს ძალიან გაუხარდა:  

− რა კარგია! მე რამდენი მერგება?   

− სულ ათი კვერი გვაჩუქა, მეც რვა და შენც რვა, − უპასუხა გოჭმა.  

− კი მაგრამ, სულ ათი და თითოს კი რვა-რვა? ეს როგორ? − გაუკვირდა ბელს. 

− აბა რა ვიცი, მე მაგდენი ანგარიში არ მიყვარს, ჩემი რვა კვერი უკვე შევჭამე, − მიუგო გოჭმა. 

 თქვენ როგორ გაუნაწილებდით კვერებს გოჭსა და ბელს? 

1.6. ახსენით ამ ანეგდოტის აზრი:  ერთი იაპონური ქარხანა განთქმული იყო იმით, რომ 

ყველაზე პატარა ხელსაწყოებს ამზადებდა. ერთხელ ამ ქარხნის უფროსს უცხოელი 

სტუმარი ეწვია. უფროსმა სტუმარს თავისი ორი მუჭი აჩვენა და უთხრა:  

− აბა, თუ გამოიცნობთ, რომელ მუჭში მაქვს კომპიუტერი?   

− კომპიუტერი მუჭში?! − გაუკვირდა სტუმარს, − მარცხენაში გაქვთ!   

− მართალია! აბა ახლა გამოიცანით, თუ რამდენი ცალია! 

 

 1.7. მოისაზრეთ, როგორ უნდა დაბოლოვდეს ეს სასაცილო ამბავი: 

 ერთხელ ერთმა წუნია გოგონამ დედას სთხოვა:  

− ხვალისთვის საგზლად პური და ყველი მომიმზადე, მაგრამ ყველი ისეთი იყოს, რომ 

ძალიან, ძალიან დიდი ნასვრეტები ჰქონდეს, აქ რომ ყველი გვაქვს, ასეთს პირს არ 

დავაკარებ! 

მეორე დღეს, როცა გოგონას მოშივდა, გახსნა პარკი და ამოიღო საგზალი, იქ კი მხოლოდ 

პურის ნაჭერი იდო. გოგონამ ინატრა ყველი, მაგრამ რას იზამდა, პურის ხმელად ჭამა 

მოუწია. შინ დაბრუნებისას დედას უსაყვედურა, ყველი რატომ არ გამატანეო. დედამ 

მიუგო:  

− როგორც შენ მთხოვე, ძალიან, ძალიან დიდნასვრეტებიანი ყველი შეგირჩიე და შენს 

პურზე სწორედ ერთი დიდი  ...   ...  ! 

ა) ნაჭერი ყოფილა;    ბ) ყველი ყოფილა;       გ) ნასვრეტი მოხვდა;       დ) არ ვარგოდა. 
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2. ლოგიკური ამოცანები შედარებაზე 

2.1.  მუხა წიფელაზე მაღალია, მაგრამ ფიჭვზე დაბალი.   

რომელია მათგან ყველაზე მაღალი?  

 

2.2.  ვაშლის ხის ტანი უფრო წვრილია, ვიდრე მსხლის ხისა,  რომელიც უფრო წვრილია, 

ვიდრე კაკლის ხის ტანი. მათგან რომელი ხეა ყველაზე მსხვილტანიანი? 

 

2.3.  წყავი უფრო მაღალია, ვიდრე ბზა და უფრო დაბალია, ვიდრე კოპიტი.  

რომელია უფრო მაღალი − ბზა თუ კოპიტი?  

 ბზის ფოთოლი უფრო თხელია, ვიდრე წყავისა და უფრო სქელია, ვიდრე 

კოპიტისა.  რომლის ფოთოლია ყველაზე სქელი? ყველაზე თხელი? 

 კოპიტის ტანი უფრო მსხვილია, ვიდრე წყავისა, ხოლო ბზის ტანი უფრო წვრილია, 

ვიდრე წყავისა. რომლის ტანია ყველაზე მსხვილი? ყველაზე წვრილი?  

 მითითება: გამოიყენეთ პატარა ნახაზი, ხეების ნაცვლად ხაზები იყოს, ოღონდ ხაზს 

მიაწერეთ ასო:  წ, ბ, კ. 

 

2.4.  მდინარე უფრო განიერია, ვიდრე ღელე, ხოლო ნაკადული უფრო ვიწროა, ვიდრე 

ღელე.  რომელია მათგან ყველაზე ვიწრო?  ყველაზე ფართო?    

 მოიგონეთ თქვენ თვითონ ამგვარი ახალი ამოცანა, რომელიც იქნება გრძელ-

მოკლეს შესახებ. 

 

2.5.  როჭო უფრო პატარაა, ვიდრე ძერა და უფრო დიდია, ვიდრე ბუ. ტოროლა კი ბუზე 

პატარაა.     რომელია ამ ოთხ ფრინველს შორის ყველაზე დიდი?  ყველაზე პატარა?  

მითითება:  როგორც ყოველთვის ამგვარ ამოცანებში, დახაზეთ სქემა. 

 

2.6.  მდელო მინდორზე მცირეა, მინდორი ველზე მცირეა, ტრამალი კი ველზე დიდია. 

რომელია უფრო მცირე − მდელო თუ ველი? ტრამალი თუ მინდორი?  

მითითება: როგორც ყოველთვის ამგვარ ამოცანებში, დახაზეთ სქემა. 

 

2.7. ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ  სირბილში. ლექსომ უფრო ადრე მოირბინა, 

ვიდრე შოთამ, მაგრამ უფრო გვიან, ვიდრე ზაზამ. ქეთევანმა უფრო გვიან მოირბინა, 

ვიდრე შოთამ.  
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 ბავშვების სახელები ჩამოწერეთ იმ თანმიმდევრობით, რომ გამოჩნდეს, თუ 

თითოეული მათგანი მერამდენე იყო შეჯიბრში. 

 გავართულოთ ამოცანა და ისე ამოვხსნათ. პირობას დავამატოთ:   

ზურაბმა უფრო ადრე მოირბინა, ვიდრე ზაზამ. 

2.8. იაგუარი უფრო დიდია, ვიდრე პუმა, მაგრამ უფრო პატარაა, ვიდრე ლომი. პუმა 

ლეოპარდზე დიდია, ლეოპარდი − ფოცხვერზე, ხოლო ვეფხვი − ლომზე.  ამ დიდრონ 

მტაცებლებს შორის რომელია ყველაზე დიდი? ყველაზე პატარა?     

 ჩამოწერეთ მტაცებელთა სახელები ზომის კლების მიხედვით. 

 

2.9. მინდორში ყვაოდა ყვავილები: ზიზილა, ყაყაჩო, გვირილა და ღიღილო. გოგონამ 

მოკრიფა ყველანაირი ყვავილი, გარდა ყაყაჩოსი.  

ჩამოწერეთ, რა და რა ყვავილები მოუკრეფია გოგონას.  

 

2.10. გოჭმა, ლეკვმა და ციკანმა იპოვეს ძვალი, კომბოსტო და კიტრი. ციკანი არ ჭამს არც 

ძვალსა და არც კიტრს; ლეკვი არ ჭამს არც კომბოსტოსა და არც კიტრს; გოჭი კი არცერთს 

არ იწუნებს. როგორ გაიყონ ნაპოვნი? 

 

3. ლოგიკური ამოცანები პირობის დაკვირვებით წაკითხვა-გააზრებაზე 

3.1.  ექვსი თევზი. 

შეავსეთ თევზების  

ნიშანთვისებათა ცხრილი:  

 

 

 

 

ჩამოწერეთ იმ თევზების ნომრები, რომლებიც:  

 I. შავია და თან ზედაფარფლიანია;        II. ქვედაფარფლიანია ან რუხია; 

  III. არც შავია და არც ზედაფარფლიანია;  IV. არაა რუხი. 

ახლა შევადგინოთ ახალი ცხრილი. 

მასში მოცემულია თითოეული თევზის აღწერა + და –  ნიშნებით:  

 

თ ე ვ ზ ი 1 2 3 4 5 6 

რუხი – – +    

ზედაფარფლიანი + – +    
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თევზი რუხი შავი ზედაფარფლიანი ქვედაფარფლიანი 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

 

 

 

 

 

 

შეავსეთ ეს ცხრილიც. 

 შეიძლება თევზების სიტყვიერი აღწერაც.   

მაგალითად, მე-2 თევზის სიტყვიერი აღწერაა:  „შავი და ქვედაფარფლიანი“.   

მოიფიქრეთ და ჩაწერეთ მე-4 და მე-5 თევზების სიტყვიერი აღწერები.  

 

3.2. მოსწავლეები ტყეში სოკოს აგროვებდნენ. ცხრილში მოცემულია, თუ რომელმა ბავშვმა 

რომელი სახეობის სოკო იპოვა. გადაიხაზეთ და შეავსეთ ცხრილის მხოლოდ ქვედა 

სტრიქონი. 

 

 

 

 

 

 

  

 

შემდეგ უპასუხეთ: 

I. რამდენ ბავშვს უპოვია სოკო? 

II. რამდენი სახეობის სოკო უპოვია თამრიკოს? 

III. ვის უპოვია ყველაზე მეტი სახეობის სოკოები? 

IV. რომელ ორ მოსწავლეს უპოვია ერთი და იმავე რაოდენობის სახეობის სოკოები? 

 ბოლოს დაასაბუთეთ, რომ, მოცემული ცხრილის მიხედვით, შეუძლებელია იმის 

გარკვევა, თუ რომელ მოსწავლეს უპოვია:   

V. ყველაზე ნაკლები სოკო;       VI. ყველაზე მეტი სოკო. 

 

ბავშვები ქამა მიქლიო სილიო ნიყვი მჭადა 

ზურიკო + + + + – 

ნათია + – + – – 

თამრიკო + + + – – 

დათო + + – – – 

დანარჩენები – – – – – 

მთელი კლასი      

 

 + ნიშნავს „კი“, – ნიშნავს „არა“. 
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4.  ლოგიკური ამოცანები შესაძლებლობებზე 

4.1. ბავშვი პაპასთან სოფელში 3 დღით ჩაიყვანეს. ამ დროის გასვლის შემდეგ ბავშვმა პაპას 

სთხოვა, სოფელში კიდევ 5 დღით დამტოვეო. პაპამ ბავშვი დატოვა, მაგრამ ამდენი ხნით − 

არა, უფრო ადრე წაიყვანა ქალაქში.   სულ რამდენ დღეს ყოფილა ბავშვი სოფელში? 

 არ გამოგრჩეთ პასუხის არცერთი შესაძლებლობა!  ყველა ჩაწერეთ. 

 

4.2. მედეას დღეობაზე მთელი ოჯახი შინ იყო: დედა, მამა, ძმა, ბებო და ბიძა. მედეა კიდევ 

4 სტუმარს მოელოდა, მაგრამ ამდენი არ მოსულა. რამდენი ადამიანი შეიძლებოდა 

ყოფილიყო მედეას დღეობაზე (მედეას ჩათვლით)? 

 არ გამოგრჩეთ პასუხის არცერთი შესაძლებლობა! ყველა ჩაწერეთ. 

 

4.3. ჯგუფში 9 მოსწავლეა, გოგონები მეტნი არიან, ვიდრე ვაჟები. რამდენი გოგონა 

შეიძლება იყოს ჯგუფში?  არ გამოგრჩეთ პასუხის არცერთი შესაძლებლობა! 

 რამდენით მეტნი შეიძლება იყვნენ გოგონები, ვიდრე ვაჟები? 

 

4.4. კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა 20-ზე ნაკლებია. გოგონები 10-ით ნაკლებნი არიან, 

ვიდრე ვაჟები. რამდენ-რამდენი გოგონა და ვაჟი შეიძლება იყოს კლასში? 

 მითითება: მოსინჯეთ სხვადასხვა შესაძლებლობა. შეეცადეთ, არ გამოგრჩეთ 

პასუხების არცერთი შესაძლებლობა! 

 

4.5. მაიმუნს თათზე ხუთი თითი აქვს, ავსტრალიურ კუსპარას − ნაკლები.  

I. რამდენი თითი შეიძლება ჰქონდეს კუსპარას?   

II. რამდენი თითი შეიძლება ჰქონდეს კუსპარასა და მაიმუნს ერთად?  

III. რამდენი თითით მეტი შეიძლება ჰქონდეს მაიმუნს, ვიდრე კუსპარას? 

 არ გამოგრჩეთ პასუხების არცერთი შესაძლებლობა! 

 

4.6.  საქანელაზე 3 გოგონა და ამდენივე ბიჭუნა ქანაობდა. შემდეგ 4 ბავშვი აიწონა-

დაიწონაზე გადაჯდა. დარჩებოდა თუ არა საქანელაზე გოგონა?  რამდენი შეიძლებოდა 

დარჩენილიყო? 

 

4.7.  წინა ამოცანის ამოხსნისას რა შეიძლება შეეშალოს მოსწავლეს? 

იმავე ამოცანის ტექსტიდან ამოწერეთ ყველა მათემატიკური სიტყვა, რიცხვების გარდა. 
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4.8. ბებომ, მამიდამ და დეიდამ ერთად სულ 4 წყვილი წინდა მოქსოვეს. ყველაზე მეტი 

მამიდამ მოქსოვა. რამდენი წყვილი წინდა მოუქსოვია თითოეულ ქალს? 

 

4.9. პირველკლასელმა ნოდარმა და მისმა მასწავლებელმა თავ-თავიანთი მტკაველებითა 

და თითებით გაზომეს სკოლის კიბის მოაჯირის სიგრძე. მასწავლებელმა მიიღო: 20 

მტკაველი და 5 თითი. რომელი სიგრძე შეიძლებოდა მიეღო ნოდარს?  აარჩიეთ აქედან 

ერთადერთი სიგრძე: 

ა) 14 მტკაველი და 1 თითი;       ბ) 16 მტკაველი;    

გ) 20 მტკაველი და 5 თითი;       დ) 21 მტკაველი;    

ე) 35 მტკაველი და 6 თითი;       ვ) 100 მტკაველი და 9 თითი. 

 

4.10. პატარა კობამ თავისი ნაბიჯებითა და ტერფებით გაზომა ეზოს სიგრძე და მიიღო: 45 

ნაბიჯი და 2 ტერფი. შემდეგ იგივე მანძილი მისმა მამამ გაზომა, თავისი ნაბიჯ-ტერფებით. 

რომელი სიგრძე შეიძლებოდა მიეღო კობას მამას? 

აარჩიეთ აქედან ერთადერთი სიგრძე:                         

ა) 54 ნაბიჯი და 1 ტერფი;                             ბ) 76 ნაბიჯი;                   გ) 44 ნაბიჯი და 4 ტერფი;    

დ) 29 ნაბიჯი და 3 ტერფი;              ე) 45 ნაბიჯი და 2 ტერფი;            ვ) 5 ნაბიჯი. 

 

4.11. თოვლის პაპამ ხელები ჩაყო ხურჯინში, შიგ არც ჩაუხედავს და ისე ამოიღო 

საჩუქრები: 

3 თოჯინა, 4 ბურთი, 1 სასტვენი, 2 ჩიკორი, 1 დოლი და 1 მანქანა. ხურჯინში კიდევ 

მრავალი საჩუქარი დარჩა. 

 მოიფიქრეთ, რომელი წინადადებაა მართებული, რომელია ნამდვილად მცდარი და 

რომელი − ან მცდარი ან მართებული (რომ არ ვიცით): 

− თავიდან ხურჯინში:   

I. არ ყოფილა არცერთი დოლი; 

II. ნამდვილად ყოფილა ჩიკორი; 

III. არ ყოფილა არცერთი სახტუნაო;  დაფიქრდით: იქნებ, ხურჯინშია დარჩენილი? 

IV. თოჯინები ნაკლები ყოფილა, ვიდრე მანქანები;  დაფიქრდით ! 

V. მხოლოდ 3 ბურთი ყოფილა;   

VI. 4 ან უფრო მეტი ბურთი ყოფილა;   

VII. ზუსტად 4 ბურთი ყოფილა.  
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5. ლოგიკური ამოცანები გამორიცხვაზე 

5.1. და-ძმას აჩუქეს ბზრიალა და ეჟვანი. გიორგის ეჟვანი ერჩივნა, მაგრამ არ შეხვდა. რა 

შეხვედრია დას?   რა შეხვედრია ძმას? 

5.2. კლარჯეთში და ლაზეთში ლამაზი 

ქართული  ტაძრებია: პარხალი, ხახული, ოშკი. 

ისინი, პარხალის გარდა, გუმბათიანებია.  

ლაზეთში უგუმბათო ტაძარია.  რომელი ორი 

ტაძარია კლარჯეთში? 

 

5.3. საახალწლოდ ცირას, ნიკასა და სანდროს გაუნაწილეს საჩუქრები:  ბურთი, სახტუნაო 

და ბზრიალა. ცირას არც ბურთი ერგო და არც ბზრიალა, სანდროს კი არ ერგო ბზრიალა.  

რომელ ბავშვს რომელი საჩუქარი რგებია? 

 

 

5.4. მებაღემ ანოს, გიოს და ნინოს მიაწოდა ერთი კომში, ერთი მსხალი და ერთი 

ბროწეული. ანოს არ უყვარდა ბროწეული; ნინოს არ უყვარდა არც ბროწეული და არც 

კომში; გიო კი არცერთ ხილს არ დაიწუნებდა.    როგორ გაინაწილონ ხილი ისე, რომ 

ყველას ის შეხვდეს, რაც უყვარს?  

 

5.5. დიასახლისმა ბოსტნიდან დილით მოიტანა ოხრახუში, ქინძი, ნიახური და ხახვი. 

შუადღისას მოიტანა იგივე, ოღონდ ქინძისა და ნიახურის ნაცვლად მოიტანა ჭარხალი. 

საღამოს კი მოიტანა სტაფილო და ოხრახუში. 

 ჩამოწერეთ, რა და რა მოუტანია დიასახლისს ბოსტნიდან. 

 

5.6. ბაობაბი და ლარიქსი − დიდრონი და მაგარი ხეებია. ერთი მათგანი ციმბირში ხარობს, 

მეორე − აფრიკაში. ბაობაბი ფოთლოვანია და ძალიან მაღალია, ლარიქსი − წიწვოვანია და 

გირჩებიანი. ციმბირში გირჩებიანი ხე ხარობს.  

 აფრიკაში ფოთლოვანი ხე ხარობს თუ წიწვოვანი?  საიდან იცით? 

 

5.7. ნანასა და თინას აქვთ მეტსახელები: ფისო და ბაჭია. ნანა ფისოს მეგობარია.   რომელ 

ბავშვს რომელი მეტსახელი აქვს? 

 

გუმბათი 
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5.8. გოჩასა და ხვიჩას გვარებია ჩიქობავა და ვეკუა. ხვიჩა ვეკუას მეზობელია. რა გვარია გოჩა? 

 

5.9. ბავშვები ტყეში სოკოს აგროვებდნენ: ქამას, მიქლიოს, სილიოს, მანჭკვალას და მჭადას. 

ნატომ ვერ იპოვა მხოლოდ მანჭკვალა; ქეთიმ ვერ იპოვა მჭადა და მანჭკვალა; ბიძინამ კი 

ვერ იპოვა მანჭკვალა, სილიო და მიქლიო. 

 რომელი სახეობის სოკოები უპოვია სამივე ბავშვს ერთად? 

 

5.10. ოჯახში ცხოვრობენ დედა, მამა, ბებო, პაპა, ორი ძმა და ერთი და. სამუშაო დღეებში 

დილაობით მამა ყოველთვის მიდის სამსახურში, ერთი ძმა კი სკოლაში მიდის. სხვები შინ 

რჩებიან.  რამდენი ადამიანი რჩება შინ? 

 

5.11. თინამ ორშაბათისათვის მოამზადა დავალებები ქართულში, მათემატიკაში, 

ინგლისურსა და ხატვაში. პარასკევ საღამოს თინას დარჩენილი ჰქონდა ქართულის, 

მათემატიკისა და ხატვის დავალებები; შაბათ საღამოს − მხოლოდ ქართულისა. რომელი 

დავალებები შეუსრულებია თინას პარასკევს? შაბათს? კვირას? 

 

6. ლოგიკური ამოცანები პირობის დაკვირვებით წაკითხვაზე 

6.1. ყურადღებით!    ხახალზე 5 ატამია, ამდენივე − მსხალი, ამაზე ოცით მეტი კი − ქლიავი.   

რამდენი ატამია ხახალზე? 

 რატომ წერია ამ ამოცანის დასაწყისში სიტყვა „ყურადღებით“ ? 

6.2. ყურადღებით!    ვეფხვს 3 ძუ ბოკვერი ჰყავს, ხვადი − 1-ით ნაკლები. რამდენი ძუ 

ბოკვერი ჰყავს ვეფხვს?  სულ რამდენი ბოკვერი ჰყავს? 

 რატომ წერია ამ ამოცანის დასაწყისში სიტყვა „ყურადღებით“ ? 

6.3. ყურადღებით!   გოდორში დარჩა თეთრი ყურძნის 15 მტევანი და შავი ყურძნის 

მტევნები, 7-ით ნაკლები თეთრებზე.    რამდენი თეთრი მტევანია გოდორში? 

 ახლა ამ ამოცანისთვის დასვით ორი ახალი შეკითხვა და უპასუხეთ მათ. 

6.4.     I.  ხუთკუნჭულამ 11 ოქრო იშოვა, ნაცერქექიამ კი − 6-ით ნაკლები. რამდენი ოქრო 

უშოვია ნაცარქექიას? 

II. ხუთკუნჭულამ 11 ოქრო იშოვა, − ნაცერქექიაზე 6-ით ნაკლები. რამდენი ოქრო უშოვია 

ნაცარქექიას?     

 ბოლოს ახსენით, რა განსხვავებაა ამ ორ პირობას შორის.  
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6.5. კალათაში სხვადასხვა ვაშლებია. 3 ვაშლი უფრო მძიმეა თუ 2 ვაშლი?   

კალათაში ერთნაირი მსხლებია. 4 მსხალი უფრო მძიმეა თუ 5 მსხალი? 

 

6.6. ეზოშია 6 ქათამი და ერთიც − ცალფეხა.  სულ რამდენი ფეხი აქვს ყველას? 

 გაარკვიეთ, როგორ შეიცვლებოდა პასუხი, პირობა ასე რომ ჩამოგვეყალიბებინა: 

 ეზოშია 6 ქათამი, რომელთაგან ერთი − ცალფეხაა. 

 

6.7. ზღარბს ზურგით 3 მაჟალო მიჰქონდა, მათ შორის 2 − ჭიანი მაჟალო.   

სულ რამდენი მაჟალო მიჰქონდა ზღარბს? 

როგორ შეიცვლებოდა ამოცანის პასუხი, მის პირობაში სიტყვები „მათ შორის“  რომ 

შეგვეცვალა სიტყვებით  „და კიდევ“? 

 

6.8. მე და ჩემი ძმა სკოლიდან სახლისკენ მივდიოდით. გზაზე წამოვეწიეთ სამ მეზობელს 

და ერთად განვაგრძეთ გზა.  ამის შემდეგ რამდენ ადამიანთან ერთად მივდიოდი 

სახლისკენ? 

 

6.9.  ყურადღებით!   დედაკაცს სოფლიდან ქალაქში გასაყიდად ლეღვი მიჰქონდა. მარტო 

იყო. გზაზე შეხვდა ურემი, რომელშიც ისხდნენ: მეურმე, მისი ცოლი და შვილი, 1 ბატკანი, 

ყვინჩილა და 4 ვარია.  სულ რამდენი სულიერი მიდიოდა ქალაქისკენ?  

 რატომ წერია ამ ამოცანის დასაწყისში სიტყვა „ყურადღებით“ ? 

 

6.10.  ყურადღებით!   ნინომ გაიარა 34 ნაბიჯი, თამარმა − 29, ბაჩომ − 55.  რომელს გაუვლია 

ყველაზე დიდი მანძილი?  ყველაზე მცირე?  რომელმა გადადგა ყველაზე მეტი ნაბიჯი?  

ყველაზე ნაკლები? 

 რატომ წერია ამ ამოცანის დასაწყისში სიტყვა „ყურადღებით“ ? 

 

6.11. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ მიგყავთ თვითმფრინავი, რომელშიც ზის:  

15 ქალი, 18 მამაკაცი, 4 ბავშვი და 1 ძაღლი. გარდა ამისა, თვითმფრინავში იმყოფება 

მფრინავის 3 დამხმარე და 1 გამყოლი ქალიშვილი. რამდენი წლისა ყოფილა მფრინავი? 

 ამოცანისთვის დასვით კიდევ ერთი შეკითხვა და უპასუხეთ მას. 
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6.12. სახუმარო ამოცანა.  გზაზე გოჭები მირბიან: ერთი ორის წინ, ერთი ორის უკან, ერთი 

− ორს შორის.  რამდენი გოჭი მირბის გზაზე? 

 

7. ლოგიკური ამოცანები მთელისა და მისივე ნაწილის შედარებაზე 

7.1.  ეზოშია 17 გოგონა და 2 ბიჭი. მოიფიქრეთ, რომელია მეტი და რამდენით − გოგონები 

თუ ბავშვები.  

 

7.2. ხეივანში სულ 18 ფიჭვი და 2 ნაძვია. რომელია უფრო მეტი − ფიჭვები თუ ყველანაირი 

ხე?   რამდენით? 

 

7.3. ბაღში სულ 20 შაშვი და 1 გვრიტია. რომელია უფრო მეტი − ყველა ფრინველი თუ 

შაშვები?  რამდენით? 

 

7.4. მათემატიკის რვეულში მრავალი სხვადასხვა მრავალკუთხედი და სხვა ნაკვთები იყო 

დახაზული. მოსწავლეებს დავალებად ჰქონდათ მათი გაფერადება. ცირამ თავის რვეულში 

გააფერადა ყველა ოთხკუთხედი; ნიკამ თავის რვეულში − ყველა მართკუთხედი. რომელს 

გაუფერადებია უფრო მეტი ნაკვთი?    რატომ? 

 

7.5. მათემატიკის რვეულში დახაზული იყო 10 სამკუთხედი და 2 ხუთკუთხედი. 

მოსწავლეებს დავალებად ჰქონდათ მათი გაფერადება. თორნიკემ გააფერადა ყველა 

სამკუთხედი; ლევანმა − ყველა მრავალკუთხედი.  რომელს გაუფერადებია უფრო მეტი 

ნაკვთი?  რამდენით? 

 

8.  ამოცანა−ზღაპარი 

 მეფეს სამი ვაჟი ჰყავდა. როცა დაბერდა, ვაჟებისთვის მათი წილი სამფლობელოს 

გადაცემის ჟამი მოახლოვდა. მეფემ დაიბარა ვაჟები და უთხრა:  − გაძლევთ ერთი წლის 

ვადას. უფროსმა ვაჟმა გველეშაპის მიერ მიტაცებული ჩვენი მფრინავი ხალიჩა უნდა 

დაიბრუნოს  და ჯადოსნური ფანდური უნდა იშოვოს. შუათანა ვაჟმა გრძნეულ მჭედელს 

ოქროს ჯაჭვ-საკიდელი უნდა გამოაჭედვინოს და ქაჯავეთის ხელმწიფისაგან ჯადოსნური 

თასი უნდა მოიპოვოს. უმცროსმა ვაჟმა ან უჩინმაჩინის ქუდი უნდა მოიპოვოს, ან შავი 

მთის ძირას მცხოვრებ როკაპს ჯადოსნური სარკე უნდა წაართვას და აქ მომგვაროს. 
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რომელი თქვენგანიც შეასრულებს ჩემს დავალებას, თავის წილზე ორჯერ მეტ 

სამფლობელოს მიიღებს. ხოლო რომელიც ვერ შეასრულებს დავალებას − თავის წილზე 

ორჯერ ნაკლებს. 

 გავიდა ერთი წელიწადი. უფროსმა ვაჟმა ჯადოსნური ფანდური მოიტანა, შუათანამ − 

ოქროს ჯაჭვ-საკიდელი და ჯადოსნური თასი, ხოლო უმცროსმა − ჯადოსნური სარკე. 

 რომელი ვაჟი მიიღებდა თავის წილზე ორჯერ მეტს?    ორჯერ ნაკლებს?  

 

9.  ჯგუფური მუშაობა  −  რწყილი და ჭიანჭველა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 რწყილი უნდა მივიდეს ჭიანჭველასთან. მაგრამ არავის არ უნდა ჩაუაროს ორჯერ!  

რწყილის ერთ-ერთი გზა შეიძლება მოკლედ ასე ჩავწეროთ: 

თ  კ  ყ  ღ  ჭ 
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 ეს იმას ნიშნავს, რომ რწყილმა ჩაუარა ჯერ თაგვს, შემდეგ კრუხს, შემდეგ 

ყმაწვილს, შემდეგ ღორს და ამ გზით მივიდა ჭიანჭველასთან. 

 უპასუხეთ შემდეგ შეკითხვებს და თან ჩაწერეთ ყველა გზის მოკლე აღნიშვნა: 

I. რისი ტოლია      თ  კ  ყ  ღ  ჭ      გზის სიგრძე?   გამოიყენეთ სახაზავი. 

II. რწყილმა ჭიანჭველამდე ისე იარა, რომ ერთადერთ ფრინველს ჩაუარა. რამდენი სმ 

სიგრძის გზა შეიძლებოდა გაევლო მას?   მოძებნეთ რამდენიმე შესაძლო გზა! 

III. რწყილამდე ჭიანჭველამ ისე იარა, რომ  მხოლოდ  2  შინაურ ძუძუმწოვარ ცხოველს 

ჩაუარა. რამდენი სმ სიგრძის გზა შეიძლებოდა გაევლო მას?  

 მოძებნეთ რამდენიმე შესაძლო გზა! 

 შემდეგ მოძებნეთ შეცდომა I, II  და III  ამოცანებიდან ერთ-ერთის პირობაში. 

IV. რწყილმა გაიარა 14 სმ, სანამ ჭიანჭველასთან მივიდოდა. რომელი გზა შეიძლებოდა 

გაევლო მას? 

V. რწყილმა გაიარა 22 სმ, სანამ ჭიანჭველასთან მივიდოდა.  რომელი გზა შეიძლებოდა 

გაევლო მას? 

VI. რწყილმა გაიარა 26 სმ, სანამ ჭიანჭველასთან მივიდოდა.  რომელი გზა შეიძლებოდა 

გაევლო მას? 

VII. რის ტოლია ჭიანჭველამდე მისასვლელი ყველაზე მოკლე გზის სიგრძე?  რამდენია 

ასეთი გზა? 

VIII. რის ტოლია ჭიანჭველამდე მისასვლელი ყველაზე გრძელი გზის სიგრძე?  რამდენია 

ასეთი გზა?     
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$2.  სახალისო აქტივობა  „ტყუილია თუ მართალი“ 

 შეიძლება გამოვიყენოთ მეცადინეობის დაწყებისას ერთგვარ „მოთელვად“; ან შუა 

მეცადინეობის დროს ერთგვარ განტვირთვად. 

 ეს აქტივობა ორი ფორმით შეიძლება ჩატარდეს: 

1. „წითელ-მწვანე შუქნიშნებით“.  მოსწავლეები სხედან თავ-თავიანთ ადგილებზე და 

ჩუმად აწევენ  „შუქნიშანს“: მართებულზე − მწვანეს, მცდარზე − წითელს. მასწავლებელი 

თვალის ერთი გადავლებითაც დაინახავს მოსწავლის შეცდომას. 

2. წრიულად. მოსწავლეები ჩადგებიან წრეში. იწყებს რომელიმე ერთი მოსწავლე, შემდეგ 

რიგი მის მეზობელზე გადადის და ასე შემდეგ; მას შემდეგ, რაც რიგი მთელ კლასს 

მოივლის, უბრუნდება კვლავ პირველ მოსწავლეს და მიდის მეორე წრეზე, შემდეგ მესამე 

წრეზე და ასე შემდეგ. ვისაც რამე შეეშლება, მაშინვე გამოეთიშება თამაშს. პატიება 

გამორიცხული უნდა იყოს, თორემ, თუკი ერთხელ მაინც ვინმეს ვაპატიებთ, მერე 

პატიების თხოვნა გაუთავებელი იქნება და თამაში ჩაიშლება. გარდა ამისა, თამაშს ეთიშება 

ის მოსწავლეც, რომელიც უხეშად დაარღვევს თამაშის წესებს: უკარნახებს სხვას, 

იხმაურებს და სხვა. კიდევ ეთიშება ის მოსწავლე, რომელიც დათქმულ დროზე მეტად 

შეყოვნდება. თამაში სწრაფ ტემპში უნდა მიდიოდეს, ისე მას აზრი არა აქვს. ყოველ 

მოსწავლეს, ვისაც რიგი მოუწევს, ეძლევა დრო − ტაშის ხუთი შემოკვრა მასწავლებლის 

მიერ, ანუ ხუთ თვლაზე − მაგრამ თვლა არაა კარგი, რადგანაც რიცხვების მოსმენა 

მოსწავლეს ხელს შეუშლის, გონებას აურევს − ამიტომაა თვლის ნაცვლად ტაშები! 

თავიდან ტემპი შედარებით ნელია, მეორე წრეზე ჩქარდება, მესამეზე კიდევ ჩქარდება. 

ამასთან, მასწავლებელმა ცოტა ნელა უნდა დაუკრას ტაში იმ მოსწავლესთან, რომელიც 

ბუნებრივად ნელია და ისედაც ოდნავ მეტი უნდა ადროვოს მას (ცხადია, სხვებისათვის 

შეუმჩნევლად). 

 მოსწავლეები თანდათან ეთიშებიან თამაშს, ვიდრე არ გამოვლინდებიან 

გამარჯვებულები. გამარჯვებულს ყველა შემთხვევაში მოეთხოვება უკანასკნელად კარგი 

პასუხი − მხოლოდ იმის გამო, რომ სხვა ყველა უკვე გამოეთიშა, მოსწავლე 

გამარჯვებულად არ ჩაითვლება. თუკი ვერც ის უპასუხებს, არცერთი გამარჯვებული არ 

იქნება. გამარჯვებული შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე მოსწავლე. ერთი იმ 

შემთხვევაში, თუკი ყველა დანარჩენი გამოეთიშა პირველ-მესამე წრეებზე. მაგრამ თუკი 
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რამდენიმე მოსწავლე კარგად პასუხობს რამდენიმე წრის განმავლობაში, ისინი ყველანი 

გამარჯვებულებად ჩაითვლებიან. მასწავლებელი თანდათან კარგად იგრძნობს ხოლმე, 

როდის შეიძლება დარჩენილ მოსწავლეთა გამარჯვებულებად გამოცხადება (და თამაშის 

დასრულება). 

 უპრიანი იქნება, თუკი წინადადების მოსმენის შემდეგ მოსწავლე არა მარტო 

ტყუილ-მართალს დაადასტურებს, არამედ აგრეთვე შესაბამის მაგალითსაც დაასახლებს − 

როდესაც კი ამგვარი მაგალითი ბუნებრივად ყალიბდება. მაგალითად: 

1) პირველი შესაკრები ყოველთვის მეტია მეორე შესაკრებზე. − მცდარია:  10 + 20 

2) მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია პირველი შესაკრებისა. − მართებულია:  3 + 3 

3) ჯამი არასდროს არაა ნულის ტოლი. − მცდარია:  0 + 0 = 0. 

 ხოლო ზოგჯერ ამგვარი მაგალითი ვერ ყალიბდება. მაგალითად: 

4) მაკლები არ შეიძლება იყოს საკლებზე მეტი. − მართებულია. 

5) ჯამი ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე პირველი შესაკრები. − მცდარია. 

 ყველა წინადადებაში ვგულისხმობთ მხოლოდ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა 

სიმრავლეს {0, 1, 2, 3, 4, ... }, რადგან სხვაგვარი რიცხვები მოსწავლემ ჯერ არ იცის. 

 

წ ი ნ ა დ ა დ ე ბ ა თ ა  ნ ი მ უ შ ე ბ ი  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია მეორე შესაკრებისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია პირველი შესაკრებისა.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ჯამისა.   

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ჯამისა.    

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ნულისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ნულისა.   

• პირველი შესაკრები ყოველთვის მეტია, ვიდრე მეორე შესაკრები.  

• მეორე შესაკრები ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე პირველი შესაკრები.  

• პირველი შესაკრები ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე ჯამი.  

• ჯამი ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე პირველი შესაკრები.  

• ჯამი ზოგჯერ მეტია, ვიდრე მეორე შესაკრები.  
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• ჯამი არასდროს არაა ნაკლები, ვიდრე პირველი შესაკრები.  

• პირველი შესაკრები არასდროს არაა მეტი, ვიდრე ჯამი.  

• ჯამი არ შეიძლება იყოს ნულის ტოლი.  

• შეკრებისას შესაკრებთა რაოდენობა ყოველთვის მეტია, ვიდრე ერთი. 

• შეკრებისას შესაკრებები ყოველთვის მეტია, ვიდრე ერთი.  

• ჯამი ზოგჯერ ტოლია ცხრისა. 

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია მეორე შესაკრებისა. 

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია პირველი შესაკრებისა. 

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ჯამისა. 

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ჯამისა. 

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ნულისა. 

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ნულისა. 

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ათისა. 

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ათისა. 

• ჯამი არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი. 

• პირველი შესაკრები არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი. 

• მეორე შესაკრები არასდროს არაა შვიდის ტოლი. 

• სხვაობა არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი. 

• საკლები არასდროს არაა თორმეტის ტოლი. 

• მაკლები არასდროს არაა ოცის ტოლი. 

• საკლები ზოგჯერ ჩვიდმეტის ტოლია. 

• მაკლები ზოგჯერ თვრამეტის ტოლია. 

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია მეორე შესაკრებისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია პირველი შესაკრებისა.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ჯამისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ჯამისა.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ნულისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ნულისა.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ტოლია ათისა.  

• მეორე შესაკრები ზოგჯერ ტოლია ათისა.  

• ჯამი ზოგჯერ ტოლია ცხრისა.  

• ჯამი ყოველთვის ტოლია ოცისა.  
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• ჯამი არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი.  

• პირველი შესაკრები არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი.  

• მეორე შესაკრები არასდროს არაა შვიდის ტოლი.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის მეტია, ვიდრე მეორე შესაკრები.  

• პირველი შესაკრები ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე მეორე.  

• პირველი შესაკრები ზოგჯერ მეტია, ვიდრე მეორე შესაკრები. 

• სხვაობა არასდროს არაა თერთმეტის ტოლი.  

• საკლები არასდროს არაა თორმეტის ტოლი.  

• მაკლები არასდროს არაა ოცის ტოლი.  

• საკლები ზოგჯერ ჩვიდმეტის ტოლია.  

• მაკლები ზოგჯერ თვრამეტის ტოლია.  

• სხვაობა ზოგჯერ ოცდაცხრის ტოლია.  

• საკლები ყოველთვის ჩვიდმეტის ტოლია.  

• მაკლები ყოველთვის თვრამეტის ტოლია.  

• სხვაობა ყოველთვის ოცდაცხრის ტოლია. 

•  პირველი შესაკრები არასდროს არაა მეორე შესაკრების ტოლი.   

• მეორე შესაკრები ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე პირველი შესაკრები.   

•  შეკრებისას შესაკრებთა რაოდენობა ყოველთვის მეტია, ვიდრე ერთი. 

•  შეკრებისას შესაკრებები ყოველთვის მეტია, ვიდრე ერთი. 

•  მაკლები ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე საკლები.   

•  საკლები ყოველთვის მეტია, ვიდრე ნული.   

•  სხვაობა ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე საკლები. 

•  სხვაობა ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე საკლები.   

• სხვაობა ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე მაკლები. 

•  საკლები ზოგჯერ მეტია, ვიდრე მაკლები.   

•  მაკლები ზოგჯერ ნაკლებია, ვიდრე საკლები.   

• მაკლები ზოგჯერ მეტია, ვიდრე საკლები ... ... 

 

 


