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საკვლევი საკითხის აქტუალობა. 

   დაწყებით კლასებში მათემატიკის უნარების განვითარება ზოგადი განათლების 

ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა და სხვა აკადემიურ დისციპლინებში 

წარმატების მიღწევის აუცილებელი პირობა. სამწუხაროდ, გამოკითხვებმა აჩვენა, 

რომ დაწყებით საფეხურზე მათემატიკის სწავლაში სირთულეებია. მოსწავლეებს 

განსაკუთრებით უჭირთ ტექსტიანი (ძირითადად, საყოფაცხოვრებო შინაარსის) 

ამოცანების ამოხსნა. ასეთი ტიპის ამოცანების ამოხსნა სპეციფიკური უნარების 

გამომუშავებას საჭიროებს. 

      ამოცანების გაგება-გააზრებასთან დაკავშირებული სირთულეები მეორე 

კლასიდან იჩენს თავს და პრობლემები თანდათან მატულობს. ზოგი მოსწავლე 

მარტივად უმკლავდება, ზოგისთვის კი ისევ პრობლემად რჩება. რაც იწვევს 

მოტივაციის დაკარგვას.  

    ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი მეორე კლასიდან ითვალისწინებს 

ამოცანების გაგება-გააზრებას და  წლის ბოლოს მისაღწევ შედეგებში საკმაოდ 

ვრცელი ადგილი უჭირავს ამ საკითხს. 

მათ.II.5. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვებისა და მათზე მოქმედებების გამოყენება 

ამოცანების ამოხსნისას. 

 ამოცანის პირობის მიხედვით , განსაზღვრავს თუ რა არის მოცემული და რა 

არის საძებნი; მარტივი ამოცანის ამოსახსნელად ირჩევს შესაბამის მოქმედებას 

და მისი შესრულების ხერხს; იყენებს 1-ის ტოლი ბიჯით თვლას და პოულობს 

მეორე შესაკრებს, თუ ცნობილია პირველი შესაკრები და ჯამი; იყენებს 

ერთეულების ბიჯით უკუთვლას უცნობი მაკლების პოვნისთვის, მოცემული 

საკლებითა და სხვაობით ახდენს გამოყენებული ხერხის დემონსტრირებას; 

განასხვავებს, ასახელებს და რეალურ/გათამაშებულ ვითარებაში იყენებს 

ეროვნული ფულის ნიშნებს (მონეტები და ბანკროტები100-ის ფარგლებში). 

მათ.II.7. მოსწავლეს შეუძლია შეკრებისა და გამოკლების გამოყენება მარტივი 

ამოცანების ამოხსნისას. 

 ამოწმებს, არის თუ არა დასახელებული რიცხვი მოცემული ტოლობის 

(მაგალითად, X+7=10) უცნობი კომპონენტის მნიშვნელობა; შეადგენს რეალური 

ვითარების ამსახველ, შეკრების/გამოკლების ერთი მოქმედების შემცველ, 

ექვივალენტურ მთელრიცხოვან გამოსახულებას. (მაგალითად,ფულადი 
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მონეტების ორი ისეთი ერთობლიობისათვის, რომელიც ერთსა და იმავე 

თანხას შეადგენს); 

იყენებს შეკრების კომუტაციურობისა (გადანაცვლებადობის) და ასოციაციურობის 

(ჯუფდებადობის) თვისებებს რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის 

გამოსათვლელად. 

მათ. III.7. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვითი გამოსახულების შემცველი ტოლობის 

შედგენა და მისი გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად. 

  

 ქმნის რეალური ვითარების გამომსახველ მთელრიცხოვან ეკვივალენტურ 

გამოსახულებებს. (მაგალითად, სასწორის წონასწორობა, ირჩევს ფულის 
შესაფერის ნიშნებს მითითებული თანხის წარმოსადგენად და 
დასახურდავებლად); 

 რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და 

იყენებს ისეთ რიცხვით გამოსახულებას, რომელიც შეკრების/გამოკლების ერთ 

მოქმედებას შეიცავს; 

 პოულობს (შერჩევის ან რაიმე სხვა ხერხით) შეკრების, გამოკლების შემცველი 

ტოლობის უცნობი კომპონენტის მნიშვნელობას. 

 

 

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მეორე კლასში წლის განმავლობაში 

ვაკვირდებოდი მოსწავლეებს. მათ ხშირ შემთხვევში უჭირდათ ამოცანების 

ამოხსნა. ამოცანის ამოხსნისას ისინი ცდილობდნენ მექანიკურად ჩაეწერათ 

გამოსახულებები. ორსვლიანი ამოცანების შემთხვევაში კი, მეორე ბიჯის 

შესრულება ავიწყდებოდათ, უჭირდათ სქემების ჩახაზვაც. ვიცი, რომ ამ ასაკის 

ბავშვი აღიქვამს ზოგად გამოსახულებას და ვერ ხედავს, მის ელემენტებს ამიტომ 

მინდოდა გამერკვია, რამდენ მოსწავლეს ჰქონდა ამოცანებთან დაკავშირებული 

სირთულე, რა იყო ამის მიზეზი თითოეულ მოსწავლეში. მსურდა, რომ 

პრობლემების იდენტიფიკაციის შემდეგ  შეძლებისგვარად დავხმარებოდი მათ. 

   შევხვდი პარალელური კლასის მასწავლებლებს, ვისაუბრეთ აღნიშნული 

საკითხის ირგვლივ და  გაირკვა, რომ მათაც ანალოგიური პრობლემები ჰქონდათ . 

შეთანხმების საფუძველზე გადავწყვიტე ჩამეტარებინა კვლევა მესამე კლასებში. 

კვლევას ჩემთან ერთად ჩაატარებდა პედაგოგი სოფიო კალანდია. 

   ვფიქრობ, აღნიშნული კვლევა მოსწავლეებისათვის სასარგებლო იქნებოდა. ისინი 

შეძლებენ უკეთ გაიაზრონ ამოცანები, ისწავლიან ინფორმაციის დახარისხებას,  

სქემების აგებას, ამოცანებისათვის მოქმედებების სწორად მისადაგებას და 

დამოუკიდებელ მუშაობას. 
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   ჩემი და კოლეგების სარგებელი იქნებოდა მოტივირებული კლასი, 

დამოუკიდებლად მომუშავე მოსწავლეები და კლასის მაღალი  დონე. 

 

 

 

კვლევის მიზანი: 

კონკრეტული სირთულეების (ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნის) მქონე მოსწავლეების 

გამოვლენა. 

 პრობლემის გამომწვევი მიზეზების კვლევა, იმ ფაქტორების განსაზღვრა, რომლებიც 

დადებითად ან უარყოფითად მოქმედებენ პრობლემაზე. 

 პრობლემის მოგვარების გზების დასახვა, პრაქტიკაში დანერგვა და მიღებული 

შედეგების შეფასება. 

 

 

საკვლევი კითხვები: 

ჩვენი კვლევის მთავარი კითხვებია: 

1. როგორ გამოვავლინოთ კონკრეტული სირთულეების (ტექსტიანი ამოცანების 

ამოხსნის) მქონე მოსწავლეები? 

2. რა  მიზეზებია, რომელთა გამოც ვერ ახერხებს მოსწავლე ტექსტიანი ამოცანების 

ამოხსნას? 

3. როგორ შევუწყოთ ხელი მოსწავლეებში ტექსტიანი ამოცანების გაგება-

გააზრებას? 

 

 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა. 

                  სწავლის სტრატეგია გულისხმობს შემეცნებითი პროცესების 

მიზანმიმართულ გამოყენებას სწავლის დროს. იგი აიოლებს ახალმიღებული 

ინფორმაციის აღქმას, გადამუშავებას და გონებაში შენახვას. სწავლის ეფექტური 

სტრატეგიები, როგორებიცაა, მაგალითად, ინფორმაციის ორგანიზება, დამუშავება, 

შეჯამება და დასკვნების გამოტანა, ჩანაწერების გაკეთება, საკუთარი სწავლის 

პროცესის მონიტორინგი, სამუშაოს განაწილება-დაგეგმვა და სხვა, მოსწავლეს მაღალ 
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სააზროვნო უნარებს (ტრანსფერის უნარს, ანალიტიკურ, შემოქმედებით და 

კრიტიკულ აზროვნებას) უვითარებს, მაგრამ, სამწუხაროდ, მოსწავლეები უმეტესად 

სწავლის ისეთ პრიმიტიულ და ნაკლებეფექტურ სტრატეგიას იყენებენ, როგორიცაა 

მასალის გამეორება.  ( სოფიკო ლობჟანიძე. მასწავლებლის წიგნი 2016 წ. 

,,ინტერაქტიული მეთოდები პრაქტიკაში“ გვერდი 8-9) 

                  ახლა განვიხილოთ კერძოსაგნობრივი შემთხვევა, მაგალითად, 

მათემატიკის სწავლება და სწავლა. როგორ სწავლობს ბავშვი მათემატიკას? რა 

საჭიროებები და რა მიზნები ამოძრავებს მოსწავლეს მათემატიკის სწავლის 

პროცესში? როგორ უნდა დაეხმარონ ზრდასრულები მათემატიკის შესწავლაში ბავშვს 

მისი სპეციფიკური საგნობრივი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში და მისი 

სპეციფიკური საგნობრივი მიზნების მიღწევაში? 

საზოგადოდ, მათემატიკა უაღრესად შედუღაბებული სასწავლო საგანია, რომელიც 

უხვად მოიცავს ცნებებისა  და მათ შორის კავშირების შესახებ მსჯელობას. 

მათემატიკა არ და ვერ შეისწავლება ფენა-ფენა, ერთი ფენიდან მომდევნო ფენაზე 

სწორხაზოვანი წინსვლით. იგი საჭიროებს ნაცნობ იდეებთან მრავალჯერად 

დაბრუნებას და მათ განვრცობასა თუ მათში ჩაღრმავებას.  სწორედ ამიტომ 

მათემატიკური კომპეტენციების (იხ. ეროვნული სასწავლო გეგმა, მათემატიკის 

საგნობრივი პროგრამა და სტანდარტი) განვითარებისთვის მოსწავლე საჭიროებს, 

მაგალითად: 

 მათემატიკური კავშირების გაცნობასა და გააზრებას; 

 მათემატიკური იდეების ამოცნობასა და აკუმულირებას; 

 მრავალმხრივ და მრავალჯერად გამოცდილებას მათემატიკურ იდეებთან 

დაკავშირებით; 

 დროს იმისთვის, რომ განუვითარდეს საკუთარი ძალების რწმენა და 

თვითდაჯერებული გახდეს უჩვეულო მათემატიკური დავალებების შესრულებაში. 

შესაბამისად, მათემატიკის შესწავლისთვის მოსწავლე საჭიროებს, მაგალითად: 

 „სპირალურ“ სასწავლო გეგმას; 

 სახელმძღვანელოს, რომელიც ორიენტირებულია უფრო მეტად ცნებათა სისტემის 

ჩამოყალიბებაზე და მათემატიკის გამოყენებაზე, ვიდრე წმინდად პროცედურული 

ცოდნის მიწოდებაზე ინსტრუქციებისა და მზა „რეცეპტების“ სახით; 

 შეფასების სიტემას, რომელიც ყველა მნიშვნელოვან მათემატიკურ კომპეტენციას 

ამოწმებს (და არა მხოლოდ იმ კომპეტენციებს, რომელთა შემოწმებაც ადვილია 

ტესტირებით) და ხელს უწყობს პოზიტიური დამოკიდებულების განვითარებას 

მათემატიკისადმი. 

მათემატიკის გაკვეთილები რომ მიმზიდველი გახდეს, ამისთვის მოსწავლე 

საჭიროებს, მაგალითად: 

 წარმატების ინტენსიურ განცდას; 
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 ახალი სასწავლო მასალის ისეთ ახსნა-განმარტებებს, რომლებიც მის წინარე ცოდნას 

ეფუძნება; 

 აბსტრაქტული მათემატიკური იდეების კონტექსტუალიზაციას; 

 თანამშრომლობით სწავლას და სწავლებას; 

 პრაქტიკული სამუშაოების მრავალფეროვნებას; 

მასწავლებელს, რომელიც მის ცნებობრივ აზროვნებას გააფართოვებს და 

გააღრმავებს. (http://mastsavlebeli.ge/?p=13491.  ჟურნალი ,,მასწავლებელი“ 2017წ 13 

მარტი  ,,მოსწავლეთა საჭიროებანი და მიზნები მათემატიკის სწავლის დროს“  

გიორგი ნოზაძე) 

 მნიშვნელოვანია, მოსწავლის შეფასებისას გავითვალისწინოთ ის სტრატეგიები, 

რომლებსაც მოსწავლე მათემატიკური ამოცანის ამოხსნისას ხშირად იყენებს. 

აღნიშნული სტრატეგიები შეგვიძლია ორ კატეგორიად დავყოთ: ლოგიკური, 

ნაბიჯ-ნაბიჯ მოქმედებები და მთლიანობითი, ე.წ. გეშტალტ მოქმედებები. 

ამოცანის ამოხსნის სტრატეგიებზე დაკვირვება შესაძლებელია იმ ამოცანების 

საშუალებით, რომელთა ამოხსნის რამდენიმე გზა არსებობს. როგორც წესი, 

მოსწავლეები ძირითადად მხოლოდ ერთ სტრატეგიას იყე- ნებენ. ზოგიერთი 

მათგანი სწორხაზოვნად, თანამიმდევრულად და ნაბიჯ- ნაბიჯ მიდის პასუხამდე 

ისე, რომ ამოხსნის პროცესში შესაძლოა საბოლოო მიზანს ნაკლები ყურადღება 

მიაქციოს, სხვები კი ყურადღებას ამახვილებენ მთლიან ამოცანასა და მის მიზანზე, 

რის გამოც შესაძლოა გამორჩეთ გასათვალისწინებელი დეტალები. 

მათემატიკის სწავლისთვის მოსწავლეს ორივე სტრატეგიის გამოყენების უნარი 

სჭირდება. ბევრს კონკრეტული ამოცანისთვის სწორი სტრატეგიის მისადაგება 

უჭირს. გარკვეული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებს 

კი ხშირად მხოლოდ ერთი სტრატეგიის გამოყენება შეუძლიათ და ალტერნატიული 

გზით ამოცანის ამოხსნა უძნელდებათ. ასეთ შემთხვევებში მასწავლებელმა ამოცანა 

ისე უნდა ჩამოაყალიბოს, რომ ის მოსწავლის ამოხსნის სტრატეგიას მოარგოს. 

სტრატეგიების შეფასებისას გასათვალისწინებელია ამოცანის ელემენტების 

ორგანიზებისა და მათი ადეკვატურად ინტეგრირების უნარიც. ზოგიერთ 

მოსწავლეს კარგად ესმის ამოცანის დეტალების მნიშვნელობა, თუმცა უჭირს 

ერთმანეთთან მათი დაკავშირება. როდესაც ამოცანის ამოხსნა მრავალსაფეხურიან 

მოქმედებებს გულისხმობს, ზოგჯერ აღნიშნულ პრობლემას ის მოსწავლეებიც 

ეჯახებიან, რომლებსაც ინფორმაციის ორგანიზებისა და ინტეგრირების უნარი 

კარგად აქვთ განვითარებული. ყველაფერი, რაც ზემოთ განვიხილეთ, კიდევ 

ერთხელ უსვამს ხაზს სწავლების პროცესში მოსწავლესთან ინდივიდუალური 

მიდგომის საჭიროებას. მოსწავლეები ერთი და იმავე მათემატიკური ამოცანის 

გაგებასა და ამოხსნას სხვადასხვა გზით ახერხებენ. მათემატიკაში მოსწავლის 

შეფასება მხოლოდ მისი ცოდნის შემოწმების ხერხი კი არ უნდა იყოს, არამედ მისი 

http://mastsavlebeli.ge/?p=13491
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ძლიერი მხარეების, იმ გზების გამოვლენის საშუალებაც, რომლებსაც ის 

თავისუფლად იყენებს. როდესაც მასწავლებელმა იცის მოსწავლის ძლიერი 

მხარეები, შეუძლია, რთული ცნებები თუ ამოცანები მისთვის მისაღები ფორმით 

შესთავაზოს.(ანა ჯანელიძე ,,ამოცანის ამოხსნის სტრატეგიები“.  მასწავლებლის 

წიგნი  2014წ  ,, განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლბისთვის“ გვ.35) 

მასწავლებლის ეფექტიანი საკორექციო მუშაობისთვის ხშირად საჭიროა მოსწავლის 

წინარე ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძვლიანი ანალიზი  მისი ყურადღებისა და 

აზროვნების თავისებურებებით განპირობებული სპეციფიკური კანონზომიერებების 

შესწავლა დაშვებულ შეცდომებში იმისთვის, რომ გაირკვეს ამ შეცდომათა 

მიზეზებიც. მაგალითად, მიმოხილვითი ანუ სკრინინგული ტესტის შედეგების 

აღრიცხვის შევსებული ფორმების საშუალებით მასწავლებელს შეუძლია მოიძიოს 

შემდეგი დამატებითი ინფორმაცია: რა ტიპის ამოცანებს (არჩევითპასუხიანს, 

მოკლეპასუხიანს, პასუხის აგებით) ხსნის მოსწავლე და რა ტიპისას - ვერა; რა 

კოგნიტიურ დონეს ძლევს მოსწავლე და რას - ვერა. „პასუხის აგებით“ ტიპის სატესტო 

დავალებებში მოსწავლის ახსნა-განმარტებებისა და ამოხსნის მსვლელობის ანალიზი 

მასწავლებელს აწვდის დამატებით ინფორმაციას მოსწავლის აზროვნების 

თავისებურებათა შესახებ. დიაგნოსტიკისთვის მნიშვნელოვანია ისიც, რა 

კანონზომიერება შეინიშნება არჩევითპასუხიან სატესტო დავალებებზე მოსწავლის 

არასწორ პასუხებში. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება დისტრაქტორების 

მარტივი ანალიზით: ვინაიდან კვალიფიციურად შედგენილ ტესტში თითოეული 

დისტრაქტორი მოსწავლის რომელიმე ტიპობრივ შეცდომას ასახავს, მოსწავლის მიერ 

სწორ პასუხად კონკრეტული დისტრაქტორის არჩევა მიანიშნებს მის მიერ 

შესრულებულ არასწორ მოქმედებებსა და აზრის მცდარ მსვლელობაზე. შესაბამისად, 

მასწავლებლისთვის თანდათან იკვეთება სურათი, რა მცდარ წინარე ცოდნას 

ეყრდნობოდა მოსწავლე ტესტის შესრულებისას, რომელ შეუსაბამო პროცედურებს 

ასრულებდა ან რა დაირღვა მართებული პროცედურების შესრულებისას. ამასთანავე, 

მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ შეცდომების მიზეზი შეიძლება იყოს 

როგორც არსებითი გაუგებრობანი მათემატიკურ ცნებებსა და პროცედურებთან 

დაკავშირებით, ისე მოსწავლის უყურადღებობაც და ერთმანეთისგან გამიჯნოს 

სხვადასხვა მიზეზით გამოწვეული შეცდომები. (გიორგი ნოზაძე  ,,მოსწავლეთა 

ძლიერი და სუსტი დიაგნოსტიკა დაწყებითი კლასის მათემატიკაში“  ჟურნალი 

,,მასწავლებელი“ 2015წლის 27 აგვისტო.   http://mastsavlebeli.ge/?p=1434  ) 

რეალურ მიღწევას მხოლოდ წახალისება და წაქეზება ვერ უშველის. პროგრესისათვის 

საჭიროა: 

 მუშაობის დაწყება რეალურად არსებული დონიდან და მოზომილი ნაბიჯით 

სვლა. ტემპი ცოცხალი უნდა იყოს,მაგრამ არა იმდენად სწრაფი, რომ 

http://mastsavlebeli.ge/?p=1434
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მოსწვლეებს მომდევნო ეტაპზე გადასვლა იმ მასალის სრულად ათვისებამდე, 

რასაც მოცემულ მომენტში გადიან . ეს შესაძლოა მოითხოვდეს სხვადასხვა 

მოსწავლისათვის სხვადასხვა ამოცანის მიცემას. ერთ-ერთი ვარიანტია, ერთი 

და იმავე ტესტისა და დავალების შესახებ მასწავლებელს ჰქონდეს როგორც 

ძალიან მარტივი, ისე ძალიან რთული კითხვები. ამ შემთხვევაში თითოეული 

მოსწავლე მიაღწევს წარმატებას.  

 დარწმუნდით, რომ სასწავლო მიზნები ცხადი, სპეციფიკური და ახლო 

მომავალში განხორციელებადია, როდესაც იგეგმება ხანგრძლივი პროექტი, 

მასწავლებელმა ის ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა განახორციელოს და ქვემიზნებად 

დაყოს:დაეხმაროს მოსწავლეებს, იგრძნონ წინსვლა და პროგრესი. თუ 

შესაძლებელია, მოსწავლეებს შესთავაზეთ სხვადასხვა სირთულის მიზნები და 

მიეცით არჩევანის საშუალება. 

 აქცენტი დასვით თვითშედარებაზე და არა სხვებთან შედარებაზე. დაეხმარეთ 

მოსწავლეებს საკუთარი პროგრესის დანახვაში. მიეცით კონკრეტული 

უკუკავშირი და შენიშვნები. უთხარით, რას აკეთებენ სწორად, რას- შეცდომთ 

და აუხსენით, რატომაა ეს შეცდომა. დროდადრო დაუსვიტ კითხვები იმ 

პრობლემებზე, რომელიც ერთ დროს რთული ეჩვენებოდათ, ახლა კი 

მარტივად მიიჩნევენ. აღნიშნეთ რამდენად განვითარდნენ. 

 უთხარით მოსწავლეებს, რომ აკადემიური უნარების გაუმჯობესება 

შესაძლებელია სპეციფიკურ ამოცანებთან მიმართებით, ანუ ის ფაქტი, რომ 

მოსწავლეს უჭირს ალგებრა, სულაც არ ნიშნავს, რომ  მას გეომეტრიაც 

გაუჭირდება ან კარგად ვერ ისწავლის ენებს. 

 მიეეცით მოსწავლეებს პრობლემის წარმატებით გადაჭრის მაგალითი. 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა რამდენიმე გზის გამონახვა გიწევთ. 

მოსწავლეებმა უნდა დაინახონ, რომ აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ და 

უშეცდომოდ სწავლა შეუძლებელია და არც მასწავლებელია გამონაკლისი. 

(ცვატა ბერძენიშვილი ,,სტრატეგიები სწავლის მოტივაციის გასაზრდელად“ 

მასწავლებლის წიგნი ,,სწავლების ფსიქოლოგია“ 2017წ. გვერდი 112) 

 

 

 

მონაცემთა შეგროვების მეთოდები: 

     ამ თავში განხილულია  მონაცემთა შეგროვების მეთოდები, რომელიც 

გამოყენებულია კვლევის სანდოობის გაზრდის მიზნით. 

 სკრინინგული ტესტი; 

 კითხვარი მოსწავლესთან და მშობელთან; 

 ფოკუსირებული პრეტესტი; 
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 დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან; 

 შუალედური ტესტი; 

 ფოკუსირებული პოსტესტი. 

 

 

სკრინინგული ტესტი 

   გაფართოებული სამიზნე ჯგუფის შერჩევის მიზნით ,მესამე კლასის 

მასწავლებლებმა ჩავატარეთ სკრინინგული ტესტირება. ტესტირება ჩატარდა 

სასწავლო წლის დასაწყისში, რათა გამოვლენილიყო თუ როგორ დაძლიეს 

მოსწავლეებმა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მეორე კლასის 

მისაღწევი შედეგები. ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო მესამე კლასის 94-მა 

მოსწავლემ. აქედან გამოვავლინეთ 20 ისეთი მოსწავლე, რომლებსაც სკრინინგული 

ჯამური ქულა 50% იყო და  5 საყოფაცხოვრებო ამოცანაში მთლიანი ქულის 

ნახევარზე ნაკლები ჰქონდა მიღებული, თუმცა, მოსწავლეებს არ ჰქონდათ კითხვის 

პრობლემა და არ იყვნენ სპეციალური საჭიროების მქონენი. 

 

მშობლებთან შეხვედრა 

   სამიზნე ჯგუფის შერჩევის შემდეგ, ინტერვენციონისტმა მასწავლებლებმა (მაია 

სულამანიძემ და სოფიო კალანდიამ) მოვიწვიეთ იმ მოსწავლეთა მშობლები, 

რომლებიც  შევარჩიეთ სკრინინგ ტესტის შემდეგ. მშობლებს მივაწოდეთ დეტალური 

ინფორმაცია პროგრამის შესახებ: 

 ვინ ანხორციელებს პროგრამას; 

  მოსწავლეთა შერჩევის პროცესი; 

 მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების პროცესი და მისი მნიშვნელობა; 

 თითოეული ბავშვის ინდივიდუალურობა, მოსწავლეების სწავლის სხვადასხვა 

ტემპი და განსხვავებული უნარები; 

 მშობლის მიერ მოსწავლის მხარდაჭერის მნიშვნელობა; 

 მასწავლებელთან კომუნიკაციის მნიშვნელობა. 

მშობლები დათანხმდნენ პროგრამაში მონაწილეობას. ვისაუბრეთ მოსწავლეთა 

საჭიროებებზე, მარტივი კითხვარის შევსებით მოვიპოვეთ მნიშვნელოვანი 

ინფორმაცია მათგან , რაც დაგვეხმარა მოსწავლეების უკეთ გაცნობაში. 

ფოკუსირებული პრეტესტი 
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     ფოკუსირებულ ტესტირებაში მონაწილეობა მიიღო იმ 20 მოსწავლემ, რომლებიც 

შეირჩნენ სკრინინგული ტესტირების საფუძველზე და მათი მშობლებიც თანახმანი 

იყვნენ პროგრამაში მონაწილეობაზე. 

ფოკუსირებული ტესტი მხოლოდ ტექსტიანი ამოცანებისაგან შედგებოდა. 

შეცდომები რიცხვებსა და გამოთვლებში უგულებელყოფილი იყო, რადგან ჩვენ 

გვაინტერესებდა რამდენად გასაგები იყო ამოცანის შინაარსი და რა გზას 

გამოიყენებდა მოსწავლე მის ამოსახსნელად. ყოველივე ეს კი დაგვეხმარა იმის 

დადგენაში, მართლა პრობლემურია თუ არა ამოცანების ამოხსნა? და თუ ასეა,  რა 

დონეზეა ან სად არის პრობლემა; მოსწავლეს ერთსვლიანი ამოცანები უჭირს თუ 

მხოლოდ კომპლექსური, მრავალსვლიანი?ან იქნებ დიდი ტექსტი აშინებს? 

      მოსწავლეებმა ტესტირებას დაახლოებით 1 საათი მოანდომეს. ტესტში 22 ამოცანა 

იყო.  შესაძლო მაქსიმალური ქულა კი- 67.   აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მაღალი, 41 

ქულა მიიღო ერთმა მოსწავლემ, ყველაზე დაბალი ქულა კი -12 იყო.  

დიაგნოსტიკური ინტერვიუ მოსწავლესთან 

   სკრინინგული ტესტირების შემდეგ,  გადავწყვიტეთ შეგვერჩია ერთნაირი 

შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეები. ასეთი იყო 20 მოსწავლიდან- 14, 

რომლებთანაც ჩავატარეთ ზეპირი დიაგნოსტიკური ინტერვიუ. ინტერვიუს  მიზანი 

იყო დაგვედგინა დაბალი შედეგების განმაპირობებელი მიზეზები და სამიზნე 

უნარებთან მიმართებით არსებული ხარვეზების მასშტაბები. 

  ინტერვიუს დროს, ერთი მასწავლებელი წარმართავდა ინტერვიუს, მეორე კი 

ინიშნავდა ყველა პასუხსა და მოსწავლის რეაქციას; ინტერვიუს ვიწერდით აუდიო 

სისტემითაც, რათა საჭიროების შემთხვევაში ისევ მოგვესმინა მოსწავლის პასუხები. 

მოსწავლეებს განვახილინეთ ყველა ის ამოცანა, რომელშიც შეცდომები ჰქონდათ. 

ინტერვიუში ინტერვენციით არ ვერეოდით, რადგან ჩვენთვის მთავარი იყო 

მოსწავლის აზროვნების გაგება- ,,თუ რატომ გააკეთა ასე მოსწავლემ“, რას ფიქრობდა 

ამა თუ იმ საკითხზე, მექანიკურად პასუხობდა სავარჯიშოებს, თუ კარგად ჰქონდა 

გააზრებული საკითხი, რა იყო მისთვის რთული და რა გაუგებარი. 

    ინტერვიუს დასრულების შემდეგ განვიხილავდით მოსწავლეების პასუხებს და 

გამოვკვეთდით იმ  ხარვეზებს, რომელიც ამოცანების ამოხსნაში უშლიდათ ხელს. 

   აღმოჩნდა, რომ 14 მოსწავლიდან  5 მოსწავლეს არ სჭირდებოდა პროგრამაში 

ჩართვა, რადგან ინტერვიუს დროს იმუშავეს დამოუკიდებლად და საკმაოდ 

წარმატებითაც. ხოლო დარჩენილი 9 მოსწავლე გავანაწილეთ ორი ჯგუფად( 5 და 4 

ბავშვიანი ). ჯგუფები დაკომპლექტდა მოსწავლეთა შესაძლებლობების მიხედვით. 

ჩემი  ჯგუფი შედგებოდა5 მოსწავლისაგან.  
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შუალედური ტესტი 

    შუალედური ტესტირების მიზანი იყო გაგვერკვია, თუ რამდენად ნაყოფიერად 

მიმდინარეობდა ინტერვენცია ჩვენს საკვლევ ჯგუფებში. 

9 გაკვეთილის შემდეგ შევადგინეთ ტესტი გამოყენებული მასალის დახმარებით და 

ცხრავე მოსწავლესთან ჩავატაეთ ტესტირება. შედეგებით კმაყოფილი დავრჩით, 

მოსწავლეებმა ამოცანებში უკეთესი შედეგი აჩვენა, ორივე ჯგუფის მოსწავლეების 

შედეგები თითქმის ერთნაირი იყო. 

 

ფოკუსირებული პოსტესტი 

    მოსწავლეთა მიღწეული პროგრესის გაზომვის მიზნით, ექვს კვირიანი პროგრამის 

დასასრულს, მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ფოკუსირებული პოსტესტი. ამისათვის 

გამოვიყენეთ კვლევის დასაწყისში გამოყენებული ფოკუსირებული ტესტი. 

ტესტირებაში მონაწილეობდა როგორც სამიზნე ჯგუფი, ისე  საკონტროლო 

ჯგუფი(მოსწავლეები რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს  პრეტესტში) სულ 31 

მოსწავლე. აღმოჩნდა, რომ სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებს უკეთესი შედეგი ჰქონდათ 

ვიდრე სხვა მოსწავლეებს. 

 

მონაცემთა ანალიზი 

მოსწავლეთა დიაგნოსტიკური ინტერვიუს ანალიზისას დადგინდა, რომ 

ფოკუსჯგუფის მოსწავლეებს მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ. მათ  უჭირდათ 

ამოცანების ველბარულად წარმოდგენილი ვითარების გააზრება; სქემებისა და 

ჩანახატების გაკეთება; ამოცანისთვის საჭირო მოქმედებების მისადაგება. ზოგიერთს 

კი უჭირდა დამოუკიდებლად მუშაობა, ელოდება მასწავლებლის მითითებას. 

    მშობლების დახმარებით გავიგეთ თითოეული მათგანის საჭიროებები, სწავლების 

დრო უჭირდათ დამოუკიდებლად მუშაობა, ზოგი მორიდებული და ჩაკეტილი იყო, 

ზოგს კი თვითდაჯერებულობა აკლდა. აქედან გამომდინარე სასურველი იყო 

მოსწავლისთვის გვესწავლებინა სწავლების სტრატეგიები, (ტექსტიანი ამოცანების 

ამოხსნის საფეხურების მოდელირების დროს ხმამაღლა ფიქრი და მსჯელობა), 

თანმიმდევრული სწავლება (საჭიროა გავარკვიოთ მოსწავლის სპეციფიკური უნარის 

ძლიერი და სუსტი მხარეები, რათა სწავლება დაიწყოს შესაფერისი დონიდან) და 

ვერბალიზაცია ( მოსწავლეებს ასწავლის როგორ უნდა გამოიყენონ მეტყველება 

ამოცანის ამოხსნისას). 
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შევხვდით საგნის მასწავლებლებს. აღმოჩნდა ,რომ ამ მოსწავლეებს იგივე 

პრობლემები აქვთ კლასშიც. მოსწავლეებს აკლიათ მოტივაცია და 

თვითდაჯერებულობა, არ უყვართ კლასში თავის გამოჩენა. პრობლემების 

დასაძლევად საგნის მასწავლებლები მრავალფეროვან აქტივობებს იყენებდნენ 

(ინდივიდუალურ და ჯგუფურ დიფერენცირებულ მუშაობას, ტესტირებებს, იყენებენ 

მიზანმიმართულ თვალსაჩინოებებს) მიუხედავად ამისა, მოსწავლეებს უჭირთ 

ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნა. პრობლემა რომ გადაიჭრას მოსწავლეებმა უნდა 

შეძლონ: 

 ამოცანის შინაარსის გაგება-გააზრება; 

 რელევანტური ინფორმაციის განსაზღვრა; 

 ამოცანის ამოხსნისას შესაბამისი ალგორითმის შერჩევა; 

 ამოცანის ამოსახსნელად შედგენილი, ეტაპებად დაყოფილი გეგმის შედგენა 

განხორციელება; 

 პრობლემის გადაჭრის პროცესის თვითმონიტორინგი; 

 უკვე ნასწავლი სტრატეგიების გადატანა სხვა ტესტიან ამოცანებში. 

 

 

ინტერვენცია 

    ინტერვენციამ აჩვენა, რომ მოსწავლეები კომფორტულად გრძნობდნენ თავს მცირე 

ჯუფებში. მასწავლებელი ჯგუფთან იჯდა და მრავალფეროვანი თვალსაჩინოებას 

იყენებდა, რომელიც ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყო. 

ჩემი ჯგუფი შედგებოდა 5 წევრისაგან. ინტერვენცია ხორციელდებოდა კვირაში 3-

ჯერ 30 წუთის განმავლობაში. ინტერვენცია, რომ წარმატებული ყოფილიყო 

ამოცანებს ვარჩევდი სირთულის მიხედვით, მარტივიდან რთულისაკენ. სწავლების 

დაწყებამდე მოსწავლეებს ვაცნობდი გაკვეთილის მიზანს. ყურადღებას 

ვამახვილებდი საკვანძო ტერმინებზე, შემდეგ მოსწავლეებს ვთხოვდი ამოცანის 

წაკითხვას, ამოცანაში მოცემული ინფორმაციის ორგანიზებას, ამოცანის სქემის 

აგებას. საჭიროების შემთხვევაში ვახდენდი მოდელირებას. ვიყენებდი შეფასების 

სხვადასხვა ფორმებს: ურთიერთშეფასებას, თვითშეფასებას და უკუკავშირს,რაც 

ეხმარებოდა მოსწავლეებს მოტივაციის ამაღლებაში. გაკვეთილის ბოლოს ვიყენებდი 

გასვლით ბარათებს.  

მოსწავლეები ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი სახის ტექსტიანი ამოცანების ამოხსნას 

სწავლობდნენ. როგორც კი შეისწავლიდნენ ერთი სახის ამოცანების ამოხსნას, 

გადავიდოდი სხვა სახის ტექსტიანი ამოცანების სწავლებაზე. დასწყისში 
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ვცდილობდი მოსწავლეებს ამოცანებში გაემიჯნათ ამოცანის პირობა და კითხვა 

ერთმანეთისგან, გაეხაზათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, უგულებელყოთ არამთავარი 

ინფორმაცია (ადვილად რომ გაეაზრებინათ ამოცანები), მრავალსვლიან ამოცანებში 

მოქმედებები შეესრუნებინათ ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანმიმდევრობით. ამოცანის პირობის 

მიხედვით გაეკეთებინათ ჩანახატები (შემდეგ კი სქემები) და პირიქით ,ჩანახატების 

მიხედვით პასუხები გაეცათ ამოცანის კითხვებისათვის. ყოველი ახალი სტრატეგიის 

სწავლების შემდეგ მოსწავლეებს ვუმცირებდი დახმარებას და მინიშნებებს, 

ვაძლევდი დამოუკიდებლად მუშაობის საშუალებას, რაშიც ეხმარებოდათ 

ხუთსაფეხურიანი სტრატეგია: 1. წაიკითხეთ ამოცანა  2. მოძებნეთ მთავარი სიტყვები 

და შემოხაზეთ  3. ამოცანის პირობა სქემატურად წარმოადგინეთ  4. შესაბამისი 

ამოხსნა დაწერეთ თხრობით ფორმაში  5. დაწერეთ პასუხი. 

გაკვეთილის ბოლოს ვაფასებდი თითოეული მოსწავლის მუშაობასა  და დასწრების 

მონიტორინგს.  

   გაკვეთილზე დასწრება მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რადგან გაცდენის შემთხვევაში 

შესაძლოა სასურველი შედეგი ვერ მიმეღო. ყოველდღიურ ცხრილში აღვრიცხავდი რა 

იყო შესასრულებელი სამუშაო, როგორ შესრულდა, რა პრობლემა წარმოიშვა და 

როგორ გადაიჭრა იგი. აგრეთვე  ვაკვირდებოდი თითოეულ  მოსწავლეს, წაიკითხა 

თუ არა  ამოცანა ზუსტი ინტონაციით, როგორ გაიაზრა იგი, გამოიყენა თუ არა 

სქემები ან თვალსაჩინოებები, სწორად მიუსადაგა თუ არა მოქმედებები ამოცანის 

პირობას, როგორი ამოცანის ამოხსნა გაუჭირდა და რამე შენიშვნა ხომ არ იყო. 

ყოველი კვირის ბოლოს კი  ვაჯამებდი, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, როგორი 

ამოცანები გაუჭირდათ და როგორი ამოხსნეს იოლად.  

გაკვეთილის შემდეგ ვხვდებოდი ჩემს კოლეგა ინტერვენციონისტ მასწავლებელს. 

ვუზიარებდით ერთმანეთს აზრებს, შეხვედრები გვქონდა საგნის მასწავლებლებთან 

და მშობლებთანაც,მაინტერესებდა, საკლასო ოთახში, როგორ გადაჰქონდათ 

მოსწავლეებს ჩემ მიერ ნასწავლი სტრატეგიები. ვთხოვდი მასწავლებლებს მსგავსი 

ამოცანები შეეტანათ გაკვეთილზე, რათა მოსწავლეები ჩართულები და აქტიურები 

ყოფილიყვნენ.  

მშობლები აღნიშნავდნენ, რომ მათი შვილები დამოუკიდებლები გახდნენ, 

ცდილობდნენ  ხმამაღლა ემსჯელთ ამოცანის ამოხსნისას.  

მიღწეული შედეგების მიუხედავად, გადავწყვიტე ინტერვენციაში შემეტანა 

კორექტირება, გამეზარდა გაკვეთილის ჩატარების დრო, 30 წუთის ნაცვლად 

ვატარებდი 45 წუთიან გაკვეთილებს, რადგან 30 წუთში ვერ ვასწრებდი ხუთივე 

მოსწავლისაგან მომესმინა ამოცანების დეტალური განხილვა, 45 წუთი კი ამისთვის 

საკმარისი იყო.  
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ცხრა გაკვეთილის შემდეგ ჩავატარეთ შუალედური ტესტი. ტესტი შევადგინე 

გავლილი ამოცანების საფუძველზე. შედეგით კმაყოფილი დავრჩი. პროგრესი 

შესამჩნევი იყო. ამის შემდეგ მუშაობა გავაგრძელე ჩვეულებისამებრ. ჩატარდა სულ 18 

გაკვეთილი. 

 

ინტერვენციის შედეგი 

     მინდა აღვნიშნო, რომ ფოკუსირებული პოსტესტის შედეგებზე დაყრდნობით, 

ინტერვენცია წარმატებული იყო. პოსტესტში მონაწილეობდა 31 მოსწავლე, აქედან 9 

მოსწავლე სამიზნე ჯგუფი, 3 მოსწავლე საკონტროლო ჯგუფი(მოსწაავლეები, 

რომლებმაც დაწერეს , როგორც პრეტესტი, ასევე პოსტესტი)  და დანარჩენი სხვა 

მესამეკლასელები, აღმოჩნდა, რომ  სამიზნე ჯგუფის მოსწავლეებმა მთლიანი ტესტის 

81% გააკეთეს, საკონტროლო ჯგუფის მოსწავლეებმა -59%, ხოლო სხვა ბავშვებმა 

ტესტის -52%.  ფოკუსირებულ პრეტესტში  სამიზნე ჯგუფს ტესტის 46% ჰქონდა 

გაკეთებული, საკონტროლო ჯგუფს -36% . აქედან გამომდინარე, სამიზნე ჯგუფის 

პროგრესი 82% არის, ხოლო საკონტროლო ჯგუფის პროგრესი-71%. 

 

46%

36%

81%

59%

სამიზნე საკონტროლო

III კლასში ჩატარებული კვლევის შედეგები

პრეტესტი პოსტესტი
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ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ შედეგების შედარება ინტერვენციამდე და 

ინტერვენციის შემდეგ.  5 მოსწავლის შედეგი: 

ერთმა მოსწავლემ პრეტესტში დააგროვა  35ქულა ანუ 53%, ხოლო პოსტესტში მან 60 

ქულა ანუ 90% დააგროვა. 

მეორე მოსწავლემ პრეტესტში_ 39ქულა ანუ 59%, პოსტტესტში56 ქულა ანუ 84%. 

მესამე მოსწავლემ პრეტესტში 27 ქულა ანუ 41%, პოსტესტში 55 ქულა ანუ 83%. 

მეოთხე მოსწავლემ პრეტესტში 26 ქულა ანუ 39% , ხოლო პოსტესტში 50ქულა ანუ 

75%. მეხუთე  მოსწაბლემ პრეტესტში 30 ქულა ნუ 45%, ხოლო პოსტესტში 39 ქულა 

ანუ 59%. 

 

 

 

 

 

შედეგები წარმოდგენილია ქულებში. მაქსიმალური ქულა 67. 

 

82%

71%

სამიზნე ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

მესამე კლასის პროგრესი

სამიზნე ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი
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I მოსწავლე II მოსწავლე III მოსწავლე IV მოსწავლე V მოსწავლე

ჩემი საკვლევი ჯგუფის შედეგები

პრეტესტი პოსტესტი

41% 39%

59%
53%

45%

83%
75%

84%
90%

59%

I მოსწავლე II მოსწავლე III მოსწავლე IV მოსწავლე V მოსწავლე

ჩემი საკვლევი ჯგუფის შედეგები

პრეტესტი პოსტესტი
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პირველი მოსწავლის შედეგი  71%, მეორე მოსწაავლის 44%, მესამე მოსწავლის 104% , 

მეოთხე მოსწავლის 92%, ხოლო მეხუთე მოსწავლის 30%. 

 

 

რეკომენდაციები 

კვლევის შემდეგ მინდა ჩემი რჩევები და რეკომენდაციები გავუზიარო ჩემს 

კოლეგებს. იმისათვის რომ მოსწავლეებს ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრება 

გაუადვილდეთ უნდა გავითვალისწინოთ: 

1. თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალურობა, მოსწავლეების სწავლის 

სხვადასხვა ტემპი და განსხვავებული უნარები; 

2. არ ასწავლონ ყოველთვის იმ ხერხით, რომლებიც მათთვის ყველაზე 

კომფორტულია; 

3. ასწავლონ მოსწავლეებს იმის გაცნობიერება, თუ რა ეხმარება მათ სწავლაში და 

რა უშლის ხელს; 

4. დაეხმარონ მოსწავლეებს იმის გაგებაში, რომ სხვადასხვა გზით შეუძლიათ 

სწავლა; 

5. დაადგინონ პრობლემა, რომელიც ხელს უშლის მოსწავლეებს ტექსტიანი 

ამოცანების გაგება-გააზრებაში; 

104%

92%

44%

71%

30%

I მოსწავლე II მოსწავლე III მოსწავლე IV მოსწავლე V მოსწავლე

ჩემი საკვლევი ჯგუფის პროგრესი

I მოსწავლე II მოსწავლე III მოსწავლე IV მოსწავლე V მოსწავლე
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6. ამოცანების ამოხსნისას ხელი შეუწყონ ტექსტის გაგება-გააზრებას; 

7. მოსწავლეებს ასწავლონ ტექსტიანი ამოცანის ეტაპებად ამოხსნის გეგმის 

წარმოდგენა; 

8. ხმომაღალი ფიქრის გამოყენებით დაეხმაროს მოსწავლეებს ამოცანის პირობის 

წარმოდგენაში ვიზუალური ან სქემატური გამოსახულების სახით; 

9. სასურველია მოსწავლეებს მიაწოდონ ყოველდღიური ან კონკრეტულ 

აქტივობასთან დაკავშირებული უკუკავშირი; 

10. მიაწოდონ მოსწავლეებს მოცემულ მათემატიკურ თემასთან დაკავშირებული 

ბევრი განსხვავებული მაგალითი და შესაძლოა კონტრმაგალითიც; 

11. გამოიყენონ გამეორების პრაქტიკა და მათემატიკური ცნებების შემაჯამებელი 

მიმოხილვა; 

12. მართვადი აქტივობებიდან  მისცენ დამოუკიდებელ აქტივობებზე 

თანდათანობით გადასვლის შესაძლებლობა; 

13. მონიტორინგი გაუწიონ მოსწავლის პროგრესს და პერიოდულად  მიაწოდონ 

განმავითარებელი შეფასება; 

14. შეამოწმონ მოსწავლეთა ცოდნისა და უნარების მდგომარეობა. 

 

 

 

 

        გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მასწავლებლის წიგნი 2016წ. ,,ინტერაქტიული მეთოდები პრაქტიკაში“ გვ.8-9.                   

სოფიკო ლობჟანიძე. 

 

 

2. http://mastsavlebeli.ge/?p=13491. ჟურნალი ,,მასწავლებელი“ 2017წ. 13 მარტი 

,,მოსწავლეთა საჭიროებანი და მიზნები მათემატიკის სწავლის დროს“ გიორგი 

ნოზაძე 

 

 

3. მასწავლებლის წიგნი 2014წ. ,,განათლების დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლებისთვის“ გვ. 35. ანა ჯანელიძე ,,ამოცანის ამოხსნის 

სტრატეგიები“ 

http://mastsavlebeli.ge/?p=13491
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4. http://mastsavlebeli.ge/?p=1434. ჟურნალი ,,მასწავლებელი“ 2015წ. 27 აგვისტო . 

,,მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი დიაგნოსტიკა დაწყებითი კლასის 

მათემატიკაში“ . გიორგი ნოზაძე. 

 

5. მასწავლებლის წიგნი ,,სწავლების ფსიქოლოგია“ 2017წ. გვ.112. ცვატა 

ბერძენიშვილი „სტრატეგიები სწავლის მოტივაციის გასააზრებლად“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 დანართები:   

http://mastsavlebeli.ge/?p=1434
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თარიღი თემა შენიშნვა 

21-23 

სექტემბერი 

სკრინინგული ტესტის ჩატარება-

ანალიზი 

მონაწილეობდა ოთხივე მესამე 

კლასი 

3-6 

ოქტომბერი  

ფოკუსირებული ტესტის 

ჩატარება-ანალიზი 

მონაწილეობდა შერჩეული 20 

მოსწავლე 

10-13 

ოქტომბერი 

მოსწავლეთა და მშობელთა 

ინფორმირება. კითხვარების 

შევსება 

 

11-20 

ოქტომბერი 

ზეპირი ინტერვიუები 

მოსწავლეებთან  

მონაწილეობდა 14 მოსწავლე,  

გამოეთიშა 5 

23.10 ამოცანების  ამოხსნა „ით მეტობა-

ნაკლებობაზე. პირობისა და 

შეკითხვის გამიჯვნა 

 

25.10 დიდ ტექსტიან ამოცანებში  

თანმიმდევრობის დაცვა. 

ნახატის მიხედვით “ით მეტობა 

ზე“ ამოცანების შედგენა 

 

27.10 უმარტივესი საყოფაცხოვრებო 

ამოცანების ამოხსნა რაოდენობის 

მომატებაზე 

 

30.10 უმარტივესი საყოფაცხოვრებო 

ამოცანების ამოხსნა  გამოკლებაზე 

 

1.11 ორმოქმედებიანი საყოფაცხ. ამოც. 

ამოხსნა. ორი მოქმედების 

თანმიმდევრუ 

ლად შესრულება 

 

3.11 შეკითხვების მოფიქრება 

მიმატების ამოცანისთვის. 

მთავარი სიტყვების მონიშნვის და 

საჭირო მოქმედების არჩე 

ვის უნარჩვევების გამომუშავება 

 

6.11 ამოცანის  პირობისთვის 

შესაბამისი შეკითხვის შერჩევა და 

ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა 

 

 

8.11 მცირედ გართულებული 

ერთმოქმედებიანი 

საყოფაცხოვრებო  ამოცანების 

 



22 
 

ამოხსნა „ით მეტობა-

ნაკლებობაზე“ 

 

10.11 გამოკლების ამოცანების წაკითხვა 

და გააზრება. საჭირო მოქმედების 

არჩევის უნარჩვევის გამომუშავება 

 

13.11 შეკითხვების მოფიქრება 

გამოკლების ამოცანისთვის. 

ლოგიკური აზროვნების 

განვითარება 

 

14.11 შუალედური ტესტი 

 

მონაწილეობდა ცხრა მოსწავლე 

15.11 სურათის დაკავშირება ტექსტთან 

და ერთმოქმედებიანი ამოცანების 

ამოხსნა მანძილსა და მოძრაობაზე 

 

17.11 სქემის გამოყენება 

ერთმოქმედებიანი ამოცანების 

ამოსახსნელად 

ეს გაკვეთილი ჩატარდა 16-ში.  

 

20.11 ამოცანის შესაბამისი 

გამოსახულების არჩევა 

 

22.11 შებრუნებულად მოცემული 

ამოცანების ამოხსნა 

 

24.11  ამოცანის აწყობა  

 ამოცანის პირობის აწყობა 

და ამოხსნა 

 

27.11  პასუხი რიცხვია თუ არა? 

 როგორი პასუხი შეესაბამება 

შეკითხვას? 

 

29.11  ამოცანის შედგენა 

დასაწყისით 

 ამოცანის შედგენა 

მოცემული 

გამოსახულებით 

 

01.12  ამოცანის შედგენა 

მოცემული ერთი სიტყვით.    

 ამოცანის შედგენა 

მოცემული პასუხით 

 

 

04.12 პოსტესტის ჩატარება 
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დასწრება 

 

 

 

 

ტესტირებების შედეგები: 

მაქსიმალური შესაძლო ქულა  

სკრინინგულ ტექსტში  

 

                                        

მოსწავლის მიერ აღებული 

ჯამური ქულა სკრინინგში  

 

                                         

 პირველი 

მოსწავლე 

მეორე 

მოსწავლე 

მესამე 

მოსწავლე 

მეოთხე 

მოსწავლე 

მეხუთე 

მოსწავლე 

23.10      

25.10      

27.10      

30.10      

1.11      

3.11      

6.11      

8.11      

10.11      

13.11      

14.11      

15.11      

16.11      

20.11      

22.11      

24.11      

27.11      

29.11      

1.12      
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5 ტექსტიან ამოცანაში მაქსიმალური შესაძლო  ქულა 

(სკრინინგი)  

                                          

5 ტექსტიან ამოცანაში მოსწავლის 

 მიერ აღებული ჯამური ქულა  

 

                                          

მაქსიმალური შესაძლო ქულა ფოკუსირე- 

ბულ ტექსტში   

 

                                          

მოსწავლის მიერ აღებული ჯამური ქულა 

ფოკუსირებულ ტესტში 

                                          

ფოკუსირებული ტესტის  

შესრულების დრო 

 

                                          

მაქსიმალური შესაძლო ქულა  

შუალედურ ტესტში 

 

                                           

მოსწავლის მიერ აღებული ჯამური ქულა შუალედურ 

ტესტში  

                                           

შუალედური ტესტის შესრულების დრო  

მაქსიმალური შესაძლო  ქულა 

პოსტ-ტესტში 

 

მოსწავლის მიერ აღებული ჯამური ქულა პოსტ-

ტესტში 

 

პოსტ-ტესტის შესრულების დრო  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სკრინინგული ტესტი 
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30 
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ფოკუსირებული ტესტი მე-3 კლასისთვის 

  

 

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

რაოდენობის მონაკვეთი. 

 

2. რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი?  შვიდით ნაკლები? 

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

3. ერთ ქვაზე 13 ლოკოკინა იჯდა,  

მეორეზეც _  ამდენივე .  

რამდენი ლოკოკინა მჯდარა 

 ორივე ქვაზე ერთად? 

ჩაწერეთ 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. ცხოველები გარბოდნენ და ერთმანეთს უსწრებდნენ. ირემი მესამე მირბოდა, ტურა  

მეჩვიდმეტე, მელა  მეცამეტე, ჯიხვი  ოცდამეხუთე, ვეფხი  პირველი, დათვი  

ოცდამეერთე.  ამათგან რომელი ყოფილა ყველაზე სწრაფი ცხოველი?   ყველაზე ნელი? 
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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?      

თუკი 4 მოვა და 3 წავა? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

8. წაიკითხეთ ამ ოთხი ამოცანის პირობა. ამოცანების ამოხსნა არაა საჭირო. გაარკვიეთ, 

ამ ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო: 

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება. 

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? 

 

შეავსეთ ცხრილი: 

 

 

 

 

 

9. მდელოზე 62 სოკო იყო. მათგან 12 სოკო ყვითელი იყო.  დანარჩენი სოკოები კი 

ყავისფერი იყო. რამდენი სოკო ყოფილა ყავისფერი? 

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

10. საქათმეში 29 დედალი და ამდენივე წიწილაა, მამლები კი 27-ით ნაკლებია. რამდენი 

მამალია საქათმეში? 

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

11. დააკვირდით  ამ სურათს:  

 

 

 

 

 

 

მიმატება გამოკლება რიცხვების შედარება 
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გაარკვიეთ, როგორ ჩანს: 

I. უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

II. მარჯვნიდან მარცხნისკენ უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით? რამდენით? 

 

12. ირმამ წიგნში ცხრაგვერდიანი თქმულება წაიკითხა. თქმულება მერვე გვერდის 

დასაწყისიდან დაიწყო.  რომელ გვერდზე მთავრდება თქმულება? 

 

13. 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 კერწერომდე? 

 მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა  და ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

14. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  გზაზეა ტყიბული, რომელიც 

ქუთაისიდან 30 კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა და ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

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

რამდენი კაცი მდგარა რიგში?  

 მითითება.  დახაზეთ პატარა სქემა. 

 

16. აქ მოცემულია ამოცანის მხოლოდ შეკითხვა. გაარკვიეთ, რომელი ნომერი 

ამოცანების პასუხი არაა რიცხვითი (ანუ პასუხი არაა რიცხვი): 
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1. ვინ უფრო შორს გადახტა? 

2. რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

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

4. რომელ გვერდზე იქნება ხვალ? 

5. ნაღების რამდენ პაკეტს იტევს ლანგარი? 

 

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

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

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

ჰქონია მას ბაზარში შესვლამდე? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

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

ლარი ჰქონია ცირას თავიდან? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

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

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

21. გიას და დათოს მისცეს  ერთიდაიმავე   რაოდენობის ჩურჩხელები. მერე გიამ ორი 

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

 

70 

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

სმ-ით. რის ტოლია ამ ტეხილის მთლიანი სიგრძე? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

 

 

ფოკუსირებული ტესტირების დროს მოსწავლის ქცევაზე დაკვირვების ცხრილი 

სახელი გვარი: 

ტესტის ჩატარების თარიღი: 

ტესტის დაწყების დრო: 

ტესტის დამთავრების დრო: 

ტესტის შესრულების დრო: 

კომენტარები: 

 

ფორმა სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს მსვლელობის დაფიქსირებისთვის 

 

სკოლის დასახელება: 

მოსწავლის სახელი და გვარი: 

ინტერვიუერი მასწავლებლები: 

 

განხილული ამოცანის ნომერი: 

ინტერვიუერი 

მასწავლებლის 

შეკითხვები 

მოსწავლის პასუხები             შენიშვნა    
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განხილული ამოცანის ნომერი: 

ინტერვიუერი 

მასწავლებლის 

შეკითხვები 

 

მოსწავლის პასუხები             შენიშვნა    

    

    

 

 

განხილული ამოცანის ნომერი: 

ინტერვიუერი 

მასწავლებლის 

შეკითხვები 

 

მოსწავლის პასუხები             შენიშვნა    

    

    

 

განხილული ამოცანის ნომერი: 

ინტერვიუერი 

მასწავლებლის 

შეკითხვები 

 

მოსწავლის პასუხები             შენიშვნა    

    

    

ინტერვიუს ჩატარების დრო: 

განხილული ამოცანების რაოდენობა: 

ინტერვიუს ჩატარების ხანგრძლივობა  წუთებში: 

ფორმა სადიაგნოსტიკო ინტერვიუს დასკვნისთვის 
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სკოლის დასახელება: 

 

მოსწავლის სახელი და გვარი: 

 

ინტერვიუერი მასწავლებლები: 

 

1. მოსწავლის დამოკიდებულება დავალებასთან: 

1.1 თამამად ეჭიდება დავალებას და ერთ ნაბიჯს მაინც დგამს დამოუკიდბელად; 

1.2 თამამად ეჭიდება დავალება, თუმცა საწყის ეტაპზევე საჭიროებს მასწავლებლის 

დახმარებას; 

1.3 არ ცდილობს დამოუკიდებლად სცადოს ამოხსნის დაწყება ან მომდევნო ნაბიჯის 

გადადგმა (ყოყმანობს და ელის მასწავლებლის მინიშნებას ან წახალისებას); 

1.4 უარს ამბობს ამოხსნის მცდელობაზე ამოცანის ტექსტის თვალის 

გადავლებისთანავე. 

 

2. დავალების შესრულებასთან დაკავშირებული შეფერხების მიზეზ(ებ)ი: 

2.1 მთავარი პრობლემაა ამოცანის ტექსტის სიდიდე; 

2.2 უჭირს ტექსტში მოცემული მათემატიკური ტერმინების აღქმა; 

2.3 ხელს უშლის ტექსტებში ვერბალურად მოცემული ვითარების წარმოდგენის 

უნარის განუვითარებლობა;  

2.4 უჭირს არითმეტიკულ მოქმედებათა მისადაგება. 

 

3. მოსწავლის მიმართება ამოცანის ტექსტთან: 

3.1 ამოცანის ტექსტის გააზრება უჭირს მხოლოდ მისი დამოუკიდებლად წაკითხვისას; 

3.2 ამოცანის ტექსტის გააზრება უჭირს მასწავლებლის მიერ მისი სათანადო 

ინტონაციით წაკითხვისასაც. 

4. მოსწავლის მიმართება ამოცანაში დასმული პრობლემის გადაჭრასთან: 

4.1 უჭირს რიცხვითი გამოსახულების/ტოლობის შედგენა; 
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4.2 უჭირს სქემის (დიაგრამის, ნახაზის, ...) მომზადება; 

4.3 ვერ ხსნის ამოცანებს მანიპულატივების მიშველების დროსაც. 

 

5. მოსწავლის მიმართება ამოცანების სირთულესთან : 

5.1 ეძნელება მხოლოდ კომპლექსური, მრავალსვლიანი ამოცანების ამოხსნა; 

5.2 უჭირს ერთსვლიანი ამოცანების ამოხსნაც. 

 

6. მოსწავლის მიმართება მასწავლებლის დახმარებასთან: 

6.1 სკაფოლდინგის ერთი საფეხურიც საკმარისია; 

6.2 საჭიროებს სკაფოლდინგის რამდენიმე საფეხურს. 

 

შენიშვნა: 

 

დასკვნა: 

 

 

 

რეკომენდაცია ინტერვენციასთან დაკავშირებით:  
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სასწავლო პროფილის განმსაზღვრელი კითხვარი: როგორ გირჩევნიათ სწავლა? 

1. სიჩუმეში უკეთესად ვსწავლობ. დიახ არა 

 

2. შემიძლია მუშაობისას სხვების საუბარს ყურადღება არ მივაქციო.  დიახ არა 

 

3. მაგიდასთან ან მერხთან მუშაობა მირჩევნია. დიახ არა 
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4. იატაკზე მუშაობა მირჩევნია. დიახ არა 

 

5. მარტო უკეთ ვმუშაობ. დიახ არა 

 

6. მშობელთან ან მასწავლებელთან უკეთ ვმუშაობ. დიახ არა 

 

7. დავალებაზე ვიმუშავებ ბოლომდე, რაც არ უნდა მოხდეს. დიახ არა 

 

8. ზოგჯერ სამუშაო მღლის და მას არ ვასრულებ. დიახ არა 

 

9. როდესაც მასწავლებელი დავალებას მაძლევს, მირჩევნია მქონდეს 

მკაფიოდ გაწერილი გეგმა, რა დაროგორ გავაკეთო. 

დიახ არა 

 

10. როდესაც მასწავლებელი დავალებას მაძლევს, მირჩევნია ის 

ჩემივე გეგმით შევასრულო. 

დიახ არა 

 

11. მარტო მუშაობა მირჩევნია. დიახ არა 

 

12. წყვილებში ან ჯგუფური მუშაობა მირჩევნია. დიახ არა 

 

13. მირჩევნია დავალებაზე სამუშაოდ დრო განსაზღვრული არ 

მქონდეს. 

დიახ არა 

 

 

 

მშობელთან შეხვედრა 

 

თარიღი 

დაგეგმილი შეხვედრა 

შეხვედრის მიზანი 

შეხვედრის მოკლე აღწერა 

რეკომენდაციები 

 

 

მოსწავლეზე დაკვირვების სააღრიცხვო ცხრილი 

მოსწავლის სახელი  
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მასწავლებლის სახელი 

თარ 

იღი 

 

 

 

 

 

 

 

№ ამოცანის 

პირობის 

წაკითხვა 

ზუსტად 

და 

სათანადო 

ინტონაცი

ით 

ამოცანის 

ტექსტის 

გააზრება 

და 

სტრუქტუ

რის 

შეცნობა 

ტექტებ

ში 

ვერბალ

ურად 

მოცემუ

ლი 

ვითარე

ბის 

თვალს

აჩინოდ 

წარმო

დგენა 

(მანიპი

ლატივ

ები, 

სქემა, 

მოკლე 

ჩანაწერ

ები) 

არითმეტ

იკულ 

მოქმედებ

ათა 

მისადაგე

ბა 

ამოცანის

თვის 

ერთსვლი

ანი 

ამოცანები

ს ამოხსნა 

კომპლექს

ური 

მრავალსვ

ლიანი 

ამოცანები

ს 

ამოხსნისთ

ვის 

თანმიმდე

ვრული 

ბიჯების 

შესრულებ

ა 

დამატე

ბითი 

შენიშვნ

ები 

23.10 1.   

 

 

      

25.10 2.  

 

 

      

27.10 3.  

 

 

      

30.10 4.  

 

 

      

1.11 5.  

 

      

3.11 6.  

 

      

6.11 7.  

 

      

8.11 8.  
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10.11 9.  

 

 

      

13.11 10.  

 

 

      

15.11 11.  

 

 

      

17.11 12.  

 

 

      

20.11 13.  

 

 

      

22.11 14.  

 

 

      

24.11 15.  

 

 

      

27.11 16.  

 

 

      

29.11 17.  

 

 

      

1.12 18.  

 

 

      

 

მოსწავლის მათემატიკური მზაობის სააღრიცხვო ცხრილი 

მოსწავლის სახელი                                              მასწავლებლის სახელი 

 

კვირები კვირა 1 კვირა 2 კვირა 3 კვირა 4 კვირა 5 კვირა 6 

ამოცანის 

პირობის 
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წაკითხვა 

ზუსტად და 

სათანადო 

ინტონაციით 

ამოცანის 

ტექსტის 

გააზრება და 

სტრუქტურის 

შეცნობა 

      

ტექტებში 

ვერბალურად 

მოცემული 

ვითარების 

თვალსაჩინოდ 

წარმოდგენა 

(მანიპილატივები, 

სქემა, მოკლე 

ჩანაწერები) 

      

არითმეტიკულ 

მოქმედებათა 

მისადაგება 

ამოცანისთვის 

      

 

ერთსვლიანი 

ამოცანების 

ამოხსნა 

      

კომპლექსური 

მრავალსვლიანი 

ამოცანების 

ამოხსნისთვის 

თანმიმდევრული 

ბიჯების 

შესრულება 

 

      

დამატებითი 

შენიშვნები 
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მოსწავლე 

თარ 

იღი 

№ დასწ 

რება 

შესასრულებ

ელი 

სამუშაო 

შესრულებ

ული 

სამუშაო 

პრობლემა 

რომელიც 

გადაიჭრა 

რამ 

შემიწყ

ო ხელი 

პრობლემა 

რომელიც 

ვერ 

გადაიჭრა  

მიზეზი კომენტ

არი 

23.1

0 

1.  

 

 

       

25.1

0 

2. 

 

 

        

27.1

0 

3. 

 

 

        

30.1

0 

4. 

 

 

        

1.11 5. 

 

 

        

3.11 6. 

 

 

        

6.11 7. 

 

 

        

8.11 8. 

 

 

 

 

       

10.1

1 

9. 

 

 

        

13.1

1 

10. 

 

 

        

15.1

1 

11. 
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17.1

1 

12. 

 

 

        

20.1

1 

13. 

 

 

        

22.1

1 

14. 

 

 

        

24.1

1 

15. 

 

 

        

27.1

1 

16. 

 

        

29.1

1 

17. 

 

        

1.12 18. 
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გაკვეთილი 1 

სახელი, გვარი:                                                                   თარიღი: 

  

1) დააწყვე ამდენივე წითელი კუბიკი. ახლა კი დააწყვე ამაზე 3-ით მეტი 

რაოდენობის კუბიკი. 
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2) ცირას ამდენი ატამი აქვს, ნიკას კი 3-ით ნაკლები. რამდენი ატამი აქვს ნიკას? 

 

 

 

3) ნინის 8 ჭერამი აქვს, მათეს კი_ 3-ით მეტი. რამდენი ჭერამი აქვს მათეს? 

 

 

4) რომელი რიცხვია ორმოცდახუთზე ექვსით მეტი? სამით ნაკლები? 

 

  

გაკვეთილი 2 

სახელი, გვარი:                                                          თარიღი:  

1) რომელი რიცხვია ორმოცდათხუთმეტზე შვიდით ნაკლები? ცხრით მეტი? 

 

2)  შეადგინე ამოცანა „-ით მეტობაზე“. ჩაწერე პირობა და ამოხსენი. 

                           

             

 

3) ცხოველები გარბოდნენ და ერთმანეთს უსწრებდნენ.  კატა - მეცხრამეტე, ხბო - 

ოცდამეშვიდე,ძაღლი - მეთერთმეტე, ცხენი - პირველი, ხარი - 

ოცდამეერთე.ამათგან რომელი ყოფილა ყველაზე სწრაფი ცხოველი? ყველაზე 

ნელი? 
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4) დახაზე ყვითელი მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა 8 სმ, სიგანე - 4სმ. 

მართკუთხედის გარეთ დახაზე მწვანე სამკუთხედი. მართკუთხედის შიგნით 

დახაზე წითელი წრე. წრის შიგნით დახაზე ლურჯი კვადრატი. ხოლო წრის 

გარეთ, მაგრამ მართკუთხედის შიგნით დახაზე ორი მონაკვეთი, რომლის 

სიგრძეა 3 სმ 

 

 

გაკვეთილი 3 

სახელი, გვარი:                                                             თარიღი:  

1)სურათის მიხედვით შეადგინე ამოცანა „ით მეტობაზე“. ჩაწერე პირობა და ამოხსენი 

 

             

              ? 

 

2) მაგიდაზე აწყვია 5 ფანქარი. დახაზეთ ამდენივე წრე.  

ფანქრებისა და წრეების რაოდენობა  არის . . . . . . . . . . . .   

ფანქრები იმდენივეა, რამდენიცაა . . . . . . . . . . . 

წრეების რაოდენობა ტოლია  . . . . . . . . . . . . . . . . რაოდენობის. 
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3) ერთ თაროზე იდო რვა წიგნი, მეორეზეც _ ამდენივე. რამდენი წიგნი ყოფილა 

ორივე თაროზე ერთად? 

ჩახაზე სქემა და ჩაწერე საჭირო გამოთვლა.  

 

4) ნათიას სამი სათამაშო ჰქონდა, ნახეთ ამ სურათზე:  

   

  

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

აჩუქეს თოჯინები. ნახეთ სურათზე: რამდენი თოჯინა უჩუქებიათ ნათიასთვის? 

ნათიას თოჯინები მოემატა თუ მოაკლდა? რამდენი თოჯინა გაუხდა ნათიას? 

 

გაკვეთილი 4 

სახელი:                                                                  თარიღი: 

1) ნახეთ სურათზე ჩიტები.  

 

რამდენი ჩიტია? შემდეგ ოთხი ჩიტი გაფრინდა. რამდენი ჩიტი დარჩენილა ხეზე? 
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2)        აი ამდენი ვაშლი იყო კალათში. რამდენი ყოფილა?                                                                     

 
ბავშვმა ორი ვაშლი შეჭამა. მოიმატებდა თუ მოიკლებდა კალათში ვაშლების 

რაოდენობა? გადახაზეთ იმდენი ვაშლი, რამდენიც შეიჭამა! რამდენი ვაშლი 

დარჩებოდა კალათში? 

 

 

3) დახატე ამ ღიმილებზე ოთხით ნაკლები რაოდენობის სამკუთხედი. 

 

 

 

                   

 

 

 

4) ნათელამ სკოლაში 9 ფანქარი წაიღო, შინ ამდენივე ფანქარი დატოვა. სულ 

რამდენი ფანქარი ჰქონია ნათელას?   მერე გავიდა დრო და ნათელას სამი 

ფანქარი გაუთავდა. რამდენი ფანქარი დარჩენია ნათელას? 

 

 

5) ფეხბურთელებს მაისურებზე მისაკრავ ნიშნაკებს ურიგებდნენ. თითო 

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? 
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გაკვეთილი 5 

სახელი:                                                                    თარიღი:  

1)  კურდღელს 5 ბაჭიით ნაკლები ჰყავს, ვიდრე ორივე ამ ბოცვერს ერთად. 

რამდენი ბაჭია ჰყავს კურდღელს? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

2)  რამდენი ჩიტი იქნება ტოტზე, თუკი:  

I. სამი დაფრინდება და ამდენივე გაფრინდება?    

II. ოთხი გაფრინდება? 

III. ორი დაფრინდება და ოთხი გაფრინდება?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

3)  ფეხბურთის თამაში დამთავრდა ანგარიშით:   

  რამდენი ბურთი გაუტანია ორივე გუნდს? 

 რამდენი ბურთის სხვაობით დამთავრებულა თამაში? 

 რომელმა გუნდმა ვერ გაიტანა ვერცერთი ბურთი: პირველმა თუ მეორემ? 

 

4) ნამდვილი ამბავი.   ბებომ ჰკითხა პირველკლასელ შვილიშვილს:  

_ რამდენია: ოთხს მივუმატოთ ხუთი?  _ ცხრა! _ უპასუხა შვილიშვილმა.  

_ მართალია.  კიდევ რომ ხუთი მივუმატოთ? _ ისევ ჰკითხა ბებომ.  

_ არ ვიცი. თოთხმეტამდე თვლა ჯერ არ გვისწავლია! _ უპასუხა შვილიშვილმა. 

   რას იტყვით შვილიშვილის პასუხის შესახებ? 

 

 

2 0 



59 
 

 

 

გაკვეთილი 6 

სახელი:                                                                       თარიღი:             

 

მგელს 4 ლეკვით ნაკლები ჰყავს, ვიდრე ორივე ამ ძაღლს ერთად.           რამდენი 

ლეკვი ჰყავს მგელს?  

ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

2) თითოეული ამოცანისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა მოიგონეთ, რომელიც 

მიმატების ამოცანას შეადგენს: 

1. თელავის რაიონის სოფლის სკოლაში 54 გოგონა და 42 ბიჭი სწავლობს.  

2. ბაჩოს აკვარიუმში 32 თევზი ჰყავს, ნაზის  47. 

 

ამ ოთხი ამოცანიდან რომლის ამოხსნას სჭირდება მიმატება? შემოხაზეთ მათი 

ნომრები. შემდეგ გახაზეთ ის სიტყვები, რომლებმაც მიგახვედრათ, რომ მიმატებაა 

საჭირო. 
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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? 

 

გაკვეთილი 7 

სახელი:                                                            თარიღი: 

შემოხაზეთ იმ შეკითხვის ნომერი, რომელიც ამოცანის პირობას შეესაბამება. მერე 

გაეცით პასუხი: 
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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)  რამდენი 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? 

 

 

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 იკატავა ცოტნემ ამ კვირაში? 
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ბ) ამ სამ დღეში რამდენ საათს იკატავა ცოტნემ? 

გ)  რომელ საათზე დაბრუნდა ცოტნე შინ? 

დ)  რამდენი საათით დააგვიანდებოდა ცოტნეს შინ დაბრუნება? 

 

 

 

 

 

 

გაკვეთილი 8 

სახელი:                                                      თარიღი: 

 

1.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? 

 

2. ბაჭიამ იშოვა 43 კაკალი, ციყუნიამ კი იშოვა ამდენივე კაკალი, მაგრამ 8 კაკალი 

მაშინვე შეჭამა. რომელს აქვს მეტი კაკალი და რამდენით? საიდან იცი? 

3. ნათიას 65  თეთრი აქვს, გიორგის _ 15-ით მეტი თეთრი, ავთოს _ იმდენი, რამდენიც 

გიორგის. რამდენი თეთრი აქვს ავთოს? 

4. თინათინი შვიდი წლისაა, მისი ძმა _ ცხრისა, მისი და კი ძმის ტოლაა. რომელია მათ 

შორის უმცროსი?   რამდენი წლითაა უმცროსი ნათია თავის დაზე? 

 

გაკვეთილი 9 

სახელი:                                                      თარიღი:  
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ამ ხუთი ამოცანიდან რომლის ამოხსნას სჭირდება გამოკლება?  შემოხაზეთ მათი 

ნომრები. 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? 

 

ახლა გადავაკეთოთ პირველი ამოცანა ისე, რომ გამოკლების ამოცანა გახდეს. როგორ 

გადავაკეთოთ? 

 

 

2. საბას 45 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? 

 

4. ლუკა შინიდან ბიბლიოთეკაში მივიდა, სადაც 15 წუთი დაჰყო, მერე ეზოში  1 

საათი, მეგობრის სახლში კი  20 წუთი. ამის შემდეგ შინ დაბრუნდა. რა დრო 

გაუტარებია სახლის გარეთ ლუკას? 
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5. გაბუნიების ოჯახს 35 გოჭი ჰყავს, ჯაფარიძეების ოჯახს  15-ით ნაკლები. 

რამდენი გოჭი ჰყავს ჯაფარიძეების ოჯახს?  

              

 

            სულ რამდენი გოჭი ჰყავს ორივე ოჯახს? 

 

შუალედური ტესტი 

შუალედური ტესტი 

 

1) დახატე ამ სამკუთხედებზე 4-ით მეტი რაოდენობის მართკუთხედი და 2-ით 

ნაკლები რაოდენობის წრე. 

               

2) რომელი რიცხვია სამოცდათხუთმეტზე ექვსით მეტი? სამით ნაკლები? 

 ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

3) ნინომ გაიარა ოცდათოთხმეტი ნაბიჯი, თამარმა _ ოცდაცხრა, ბაჩომ _ 

ორმოცდათხუთმეტი, გიამ _ ოცდაჩვიდმეტი. რომელმა გადადგა ყველაზე მეტი 

ნაბიჯი?  ყველაზე ნაკლები? 

 

4)  რამდენი ვარსკვლავი იქნება ცაზე, თუკი: 

I. ხუთი ჩაქრება და ამდენივე აინთება? 

II. შვიდი აინთება? 

III. სამი ჩაქრება და რვა აინთება? 
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    ჩაწერეთ საჭირო გამოთვლები! 

 

 

 

 

5) ამ ამოცანისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა შეარჩიეთ, რომელიც 

გამოკლების ამოცანას მოგვცემს, და ამოხსენით. 

ბაჩოს აკვარიუმში 32 თევზი ჰყავს, ნაზის  47. 

 

 

 

6)  წაიკითხეთ ამ სამი ამოცანის პირობა. ამოცანების ამოხსნა არაა საჭირო. გაარკვიეთ, 

ამ ამოცანებიდან რომლის ამოსახსნელადაა საჭირო: 

I.  მიმატება;     II. გამოკლება;    III. რიცხვების შედარება. 

1. თამარი გარეული ფრინველების სურათებს აგროვებს. მას ჰქონდა 37 

სურათი, დაბადების დღეზე კი კიდევ 48  სურათი მიიღო. სულ რამდენი 

სურათი აქვს მას? 

2. ნინოს  21 წიგნი და 19 რვეული აქვს. რომელი უფრო მეტი აქვს ნინოს?  

ნინომ წიგნისა და რვეულის დაწყვილება დაიწყო  თითო წიგნს თითო 

რვეული მიუდო გვერდით. მორჩება თუ არა ნინოს დაუწყვილებელი 

რვეული? რატომ? 

3. გიორგის 46 ცალი კანფეტი ჰქონდა. დას,  ნათიას, 8 კანფეტი მისცა. რამდენი 

კანფეტი დარჩება გიორგის? 

 

7) შემოხაზეთ იმ შეკითხვის ნომერი, რომელიც ამოცანის პირობას შეესაბამება. 

 მერე გაეცით პასუხი: 

ცოტნემ ორშაბათს 1 საათს ისეირნა ველოსიპედით, სამშაბათს  2 საათს, 

ოთხშაბათსაც  ამდენივე. 

ა) სულ რამდენ საათს იკატავა ცოტნემ ამ კვირაში? 
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ბ) ამ სამ დღეში რამდენ საათს იკატავა ცოტნემ? 

გ)  რომელ საათზე დაბრუნდა ცოტნე შინ? 

დ)  რამდენი საათით დააგვიანდებოდა ცოტნეს შინ დაბრუნება? 

8) ვაჟას უნდა გაეფერადებინა სულ 28 ნაკვთი. მან მოასწრო ჯერ 10 ნაკვთის 

გაფერადება, მერე კიდევ ამდენივე გააფერადა. რამდენი ნაკვთი დარჩა 

გასაფერადებელი ვაჟას? 

 

9) ბაჭიამ იშოვა 43 კაკალი, ციყუნიამაც - 43 კაკალი, მაგრამ 8 კაკალი მაშინვე 

შეჭამა. რომელს აქვს მეტი კაკალი და რამდენით? საიდან იცი? 

 

 

10) ნათიამ 14 ნაკვთი გააფერადა, ციცინომ _ 6-ით მეტი. სულ რამდენი ნაკვთი 

გაუფერადებიათ ორივეს? 

 

 

 

 

გაკვეთილი 10 

სახელი:                                                      თარიღი: 

პირველი და მეორე  ამოცანისთვის  ისეთი მათემატიკური შეკითხვა შეარჩიეთ, 

რომელიც გამოკლების ამოცანას მოგვცემს, და ამოხსენით. 

1. ხობის სკოლაში 84 გოგონა და 60 ბიჭი სწავლობს.  
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2. მოსწავლემ 63 სმ სიგრძის მონაკვეთი დახაზა, მაგრამ თურმე შეშლია და ამ 

მონაკვეთს ნაწილი უნდა წაუშალოს. მას 36 სმ სიგრძის მონაკვეთი 

სჭირდებოდა. 

 

3.  ეზოში 17 გოგონა და 14 ბიჭი იყო. თამაშისათვის ყოველ გოგოს ერთი მეწყვილე 

ბიჭი უნდა ამოერჩია.  ვინ დარჩებოდა მეწყვილის გარეშე _ გოგოები თუ ბიჭები? 

რამდენი? 

 

4. ეზოშია 17 გოგონა და 2 ბიჭი. მოიფიქრეთ, რომელია მეტი და რამდენით _ 

გოგონები თუ ბავშვები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

გაკვეთილი 11 

სახელი:                                                   თარიღი:   

1. დააკვირდით  ამ სურათს: 
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  I. მარჯვენა ხესთან უფრო მეტი პეპელა ფრენს თუ მარცხენასთან?  რამდენით? 

II. მარჯვენა ხეზე უფრო მეტი ჩიტი ზის თუ მარცხენაზე?  

რამდენით? 

III. ქვევიდან ზევით უფრო მეტი ჩიტი მიფრინავს თუ პირიქით?  რამდენით? 

IV.  უფრო მეტი ჩიტი ფრენს თუ ზის?  რამდენით? 

 ბოლოს, მოიგონეთ კიდევ ერთი ახალი შეკითხვა და უპასუხეთ მათ. 

 

 

2.  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? 

 

4. 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 კენწერომდე? 
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4.  საკლასო ოთახის კედელთან დგანან ციცო, ლამარა და ზაზა. ლამარა დგას ციცოსა 

და ზაზას შორის. სამივეს ხელში ჩხირი უკავია.ციცოს ჩხირი ლამარას ჩხირისგან 

დაშორებულია 8დმ-ით, ზაზას ჩხირისგან კი _14დმ-ით. 

 რამდენითაა დაშორებული ზაზას ჩხირისგან ციცოს ჩხირი?   ლამარას ჩხირი? 

 

 

 

5. ქუთაისიდან აგარაკამდე მანძილია 57 კმ.  გზაზეა ტყიბული, რომელიც ქუთაისიდან 

39 კმ მანძილზეა.  რა მანძილია ტყიბულიდან აგარაკამდე? 

 

 

გაკვეთილი 12 

     სახელი:                                                   თარიღი:  

1) 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? 

 

 

2) ირაკლიმ წიგნში თორმეტგვერდიანი მოთხრობა წაიკითხა. მოთხრობა მეექვსე 

გვერდის დასაწყისიდან დაიწყო. რომელ გვერდზე მთავრდებოდა მოთხრობა? 

 

3) გაგამ წიგნში რვაგვერდიანი მოთხრობა წაიკითხა და კითხვა მეჩვიდმეტე 

გვერდზე დაამთავრა.  რომელ გვერდზე იწყებოდა მოთხრობა? 
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4) მოსწავლეს დავალებად აქვს ამოცანები მერვედან ოცდამეერთე ნომრის 

ჩათვლით. მოსწავლემ თანმიმდევრობით დაიწყო ამოხსნა, ახლა დაიწყო მე-15 

ამოცანა.  რამდენი ამოცანა ამოუხსნია მას უკვე?     რამდენი დარჩენია? 

 

 

5) 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?    

 

გაკვეთილი 13 

სახელი:                                                          თარიღი:  

 

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 

 

 

2) 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 
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3) 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 

 

4) 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 

 

 

 

გაკვეთილი 14 

სახელი:                                                   თარიღი:   

 

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

რამდენი ლარი ჰქონია ცირას თავიდან? 

 

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

ლარი ჰქონია ცოტნეს თავიდან? 
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3) ნიკა ველოსიპედით გაემგზავრა სახლიდან ტბისკენ. შუაგზაზე 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) 5. ლამარა 41 წლისაა და იგი თავის ძმაზე უფროსია 14 წლით. რამდენი 

წლისაა ძმა? 

 

 

გაკვეთილი 15 

                                                                              

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ვაჟას ახლა 34 ლარი აქვს.  ამ 

დილით მამამ 11 ლარი მისცა.  
34 ლ  11 ლ = 23 ლ. 
 

რამდენი ლარი ჰქონდა ვაჟას ამ 

დილამდე? 

პასუხი:  23 ლ. 

ნანას კალათაში 11  კვერცხი 

ჰქონდა. საქათმეებში მან მრავალი 

კვერცხი იპოვა და კალათაში 

ჩაიწყო. ახლა მას კალათაში 34 

კვერცხი აქვს. 

34   11  = 

 

 23 . 
 

სულ რამდენი კვერცხი უპოვია 

ნანას საქათმეებში? 
პასუხი:   უპოვია 23 კვერცხი. 
 

მართკუთხედის სიგრძეა 34 მ, 

სიგანე კი  

11 მ. ამ მართკუთხედს ჩამოაჭრეს 

კვადრატი, რომლის გვერდის 

სიგრძეა 11 მ.  

 

34 მ  11 მ = 23 მ. 
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რამდენითაა მეტი ამ მართკუთხედის სიგრძე, ვიდრე სიგანე? 

 

სიგრძე  გაორმაგებული სიგანეა. 

   

მართკუთხედის სიგანეა 30 სმ,  

 

 

 

მათგან 17 ბავშვს ჯერ არ უსწავლია ცურვა. 

 

რამდენმა ბავშვმა ისწავლა უკვე ცურვა? 

 

საცურაო აუზზე 40 ბავშვი სწავლობს ცურვას.   

გაკთილი 16 

რისი ტოლია მიღებული პატარა 

მართკუთხედის სიგანე?  სიგრძე? 
პასუხი:   სიგანე _ 11 მ,  სიგრძე _ 

23 მ. 

ვაჟას ახლა 34 ლარი აქვს.  ამ 

დილით მამამ 11 ლარი მისცა.  

34 ლ  11 ლ = 23 ლ. 
 

რამდენი ლარი ჰქონდა ვაჟას ამ 

დილამდე? 

პასუხი:  23 ლ. 
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     ამოარჩიეთ ის ამოცანები, რომლების პასუხი არაა რიცხვი. 

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? 

 

 

3. ალუდას გიორგიზე უფრო მეტი, მაგრამ თინათინზე ნაკლები ცხოველის 

სათამაშო აქვს. ვის აქვს ყველაზე ნაკლები მაკეტი? 

 

 

 

 

 

 

 

 

როგორი პასუხი შეესაბამება შეკითხვას? 

1. ხილის რამდენი ნამცხვარი შეხვდება თითოეულ მოსწავლეს? 

ა)  პასუხი იქნება რიცხვი.                   გ) პასუხი იქნება  ვიღაცის სახელი.  

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“.    დ)პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 

2. კატოს ჟურნალის საყიდლად ფული ეყოფა? 

ა)  პასუხი იქნება რიცხვი.                   გ) პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“.     დ)პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 
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3. რა ღირს თითოეული კუბდარი? 

ა)  პასუხი იქნება წონა.                         გ) პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“.     დ) პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა. 

 

4. ვინ მოიგო შეჯიბრი სიგრძეზე ხტომაში? 

ა)  პასუხი იქნება სიგრძე.                     გ) პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“.       დ) პასუხი იქნება რიცხვი. 

 

5. რამდენჯერ გაასეირნა ძაღლი პეტრემ შაბათს? 

ა)  პასუხი იქნება სიგრძე.                       გ) პასუხი იქნება ძაღლის სახელი. 

ბ)  პასუხი იქნება „დიახ“ ან „არა“.        დ) პასუხი იქნება რიცხვი. 

 

6. ეყოფა თუ არა ბაჩოს ყურძენი, მთელ კლასს რომ გაუმასპინძლდეს? 

ა)  პასუხი იქნება ფულის რაოდენობა.  გ) პასუხი იქნება ვიღაცის სახელი. 

ბ)  პასუხი იქნება ყურძნის წონა.            დ)პასუხი იქნება  „დიახ“ ან „არა“. 

 

 

გაკვეთილი 17 

 

სახელი:                                               თარიღი:  

ამოცანის  შედგენა  დასაწყისით 

1. პასუხი იყოს რიცხვი.  

მზიამ 78-გვერდიანი წიგნი უნდა წაიკითხოს.   

 

2. პასუხი იყოს ვიღაცის სახელი. 
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ბაჩა უფრო მაღალია, ვიდრე დაჩი, მაგრამ უფრო  ...   

 

 

3) პასუხი იყოს „კი“ ან „არა“. 

თამრიკოს ტომსიკიდან 18 ბურთულა გადაუვარდა და დაეკარგა. 

  

 

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 

 

 

გაკვეთილი 18 

სახელი:                                                   თარიღი:  

დახაზვა 

ტარება 

თამაში 

შეწვა 

ხტუნაობა 

აირჩიე  ერთი სიტყვა და შეადგინე სამი მოცანა:  

1) შეკრებაზე, რომლის პასუხია რიცხვი 

 

2) გამოკლებაზე, რომლის პასუხია რიცხვი. 
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3) რომლის პასუხი არაა რიცხვითი. 

 

შეადგინეთ და ჩაწერეთ ამოცანა, რომლის პასუხი იქნება: 

1) მე-60.    

2) 2)  „მე-4 კლასელი ბიჭები“.  
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                                                             რეფლექსია 

      ტექსტიანი ამოცანების გაგება-გააზრების პრობლემა  აქტუალურია დღეს.  ამ 

საკითხით  დავინტერესდით მე და ჩემი კოლეგა და გადავწყვიტეთ კვლევის 

ჩატარება.  კვლევა   საინტერესო აღმოჩნდა სხვა მასწავლებლებისთვისაც, რადგან 

როგორც გავარკვიეთ მათაც ანალოგიური პრობლემები ჰქონდათ: მოსწავლეებს 

უჭირდათ ამოცანისათვის გამოსახულებების მისადაგება, სქემების ჩახაზვა, 

ამოცანაში გადმოცემულლი ვითარების წარმოდგენა. 

      კვლევის დასაწყისში სამიზნე ჯგუფად შევარჩიეთ მესამე კლასის მათემატიკის 

პედაგოგები. მათთან გვქონდა ინტენსიური შეხვედრები, რათა გაგვეზიარებინა ჩვენი 

პრობლემები, მიგვეღო მათი რჩევები და დაგვესახა პრობლემის მოგვარების გზები. 

კვლევის გაზიარება დაგვეხმარა მოსწავლეების უკეთ გაცნობაში, მათი 

შესაძლებლობებისა და საჭიროებების დადგენაში , მოსწავლეთა სწავლის 

მონიტორინგში. 

            საკითხი იმდენად აქტუალური იყო, რომ დაინტერესება გამოიწვია სხვა 

პედაგოგებშიც.  ამიტომ დასასრულს გადავწყვიტეთ მოგვეწვია დაწყებთი კათედრა 

და სკოლის ადმინისტრაცია, რათა მათთვის გაგვეზიარებინა გამოცდილება. 

გაზიარებას მრავალჯერადი ხასიათი ჰქონდა,  ვხვდებოდით მესამე კლასის 

პედაგოგებს ეტაპობრივად. დასაწყისში ისინი დაგვეხმარნენ სკრინინგული ტესტის 

ჩატარებასა და შედეგების გაანალიზებაში. ზეპირი ინტერვიუს შემდეგ კი  

ინტერვენციონისტმა მასწავლებლებმა, მოსწავლეთა საჭიროებების შესახებ, აზრი 

გავუზიარეთ პედაგოგთა სამიზნე ჯგუფს  და ამ  საკითხთან დაკავშირებით მივიღეთ 

უკუკავშირი. ყოველი კვირის ბოლოს შეხვედრები გვქონდა  როგორც 

მასწავლებელთა სამიზნე ჯგუფთან, ასევე მშობლებთან. მათ ვაცნობდით კვირის 

განმავლობაში მიღწეულ შედეგებს, სამიზნე ჯგუფი კი გვაწვდიდა ინფორმაციას, თუ 

როგორ იყენებდა მოსწავლე ჩვენს მიერ ნასწავლ სტრატეგიებს სასწავლო პოცესში.  

    ყოველდღიური შეხვედრები გვქონდა ინტერვენციონისტ მასწავლებლებს, 

ვარჩევდით ინტერვენცისათვის შესაფერის ამოცანებსა და სტრატეგიებს. გაკვეთილის 

შემდეგ კი განვიხილავდით, თუ როგორ იმუშავა  ამა თუ იმ მეთოდმა ჩვენს სამიზნე 

ჯგუფებში. 

      როგორც უკვე აღვნიშნე, კვლევის დასრულების შემდეგ,  გავუზიარეთ 

გამოცდილება  დაწყებითების კათედრის პედაგოგებს და სკოლის ადმინისტრაციას, 

ვისაუბრეთ კვლევის ჩატარების მიზანზე, განვიხილეთ აქტივობები  რომლებიც 

გამოვიყენეთ კვლევის დროს. პედაგოგებს გავაცანით კვლევის შედეგები. საკითხის 

ირგვლივ დაისვა შეკითხვები, რასაც ამომწურავი პასუხები გავეცით, როგორც 

ინტერვენციონისტმა მასწავლებლებმა ასევე პედაგოგთა სამიზნე ჯგუფმა. 
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      კვლევის გაზიარება ინტერაქტიული ხასიათის იყო. დასაწყისში პედაგოგთა 

სამიზნე ჯგუფთან შეხვედრა ინტერვენციონისტ მასწავლებელთა ინტერესებიდან 

გამომდინარე მოხდა, შემდეგ კი შეხვედრები სიტუაციიდან გამომდინარე 

მიმდინარეობდა.  შეხვედრების დროს პედაგოგები გვაცნობდნენ მოსწავლეების 

შესაძლებლობებს საგაკვეთილო პროცესში, ჩვენ კი ვაწვდიდით იმ ამოცანებს, 

რომლებსაც ვიყენებდით ინტერვენციის დროს, გვინდოდა მსგავსი ამოცანები 

შეეტანათ თავიანთ საკლასო ოთახში, რათა მოსწავლეებს შეძლებოდათ 

ინტერვენციის პროცესში ნასწავლი უნარების გაკვეთილზე გამოყენება. 

    მნიშვნელოვანის ისიც, რომ სამიზნე ჯგუფისაგან ვღებულობდით კონსტრუქციულ 

ზეპირ უკუკავშირს. უკუკავშირი ეხებოდა როგორც სტრუქტურულ, ასევე 

შინაარსობრივ მხარეს. 

     ექვსკვირიანი ინტერვენციის შემდეგ ჩავატარეთ შუალედური ტესტირება, რითაც 

ვაწარმოეთ პროგრესის მონიტორინგი. შედეგები განვიხილეთ სამიზნე ჯგუფთან 

ერთად, მოსწავლეების პროგრესი თვალსაჩინო იყო. მასწავლებელთა აზრით, 

მოსწავლეებს საკლასო ოთახშიც მოემატათ თავდაჯერებულობა და 

დამოუკიდებლად მუშაობის სურვილი. შევთანხმდით,  მოსწავლეებისათვის 

შეგვემცირებინა მანიპულატივების გამოყენებისა და უკუკავშირის მიწოდების 

სიხშირე, რათა მათ ტექსტიანი ამოცანების დამოუკიდებლად ამოხსნის 

შესაძლებლობა მისცემოდათ.  

     სამიზნე ჯგუფს ვთხოვეთ უკუკავშირი ინტერვენციის გაკვეთილების 

ხანგრძლიობის გაზრდაზე. მათი აზრით, მიუხედავათ მოსწავლეთა პროგრესისა, 

კარგი იქნებოდა თუ გაკვეთილის ხანგრძლიობას 30წუთის ნაცვლად 45წუთამდე 

გავზრდიდით, ამით თითოეულ მოსწავლეს ექნებოდა შესაძლებლობა ამოცანის 

დეტალურად გააზრებისთვისა და დამოუკიდებლად მუშაობისთვის მეტი დრო 

დაეთმო. ეს აზრი ინტერვენციონისტმა მასწავლებლებმა მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ 

და ინტერვენციის გაკვეთილები 15წუთით გავზარდეთ. ვფიქრობ, ეს ცდა შედეგიანი 

იყო. ახალი კვლევის დაგეგმვისას გავითვალისწინებ სამიზნე ჯგუფის უკუკავშირს 

და ინტერვენციის გაკვეთილებს თავიდანვე 45წუთიანს დავგეგმავ, რადგან დროის 

გაზრდა დაეხმარა მოსწავლეებს პროგრესის გაუმჯობესებაში, მე კი კვლევის მიზნის 

მიღწევაში. 

     მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემ მიერ ჩატარებული კვლევა სრულად პასუხობდა 

დასახულ მიზნებს, შედეგებიც ადეკვატური იყო. მართალია, გზადაგზა ხდებოდა 

საკითხების(იშვიათად) მოდიფიცირება, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია კვლევის 

მიმდინარეობისთვის, პირიქით, ყველა ახალი კუთხით დანახული საკთხი 

დადებითად აისახა მასზე. 


