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სასწავლო აქტივობები  რეკომენდაციებით 

 

მუსიკის სწავლა სკოლაში შემდეგ ფორმებს მოიცავს: 

 სიმღერა  

 კომპოზიცია - ტექნოლოგიები 

 საკრავები  

 შემოქმედებითი თვითგამოხატვა 

 ღონისძიებები 

 მუსიკის მოსმენა 

 მუსიკალური ენის ელემენტები 

 ტერმინები 

 ინფორმაცია მუსიკის შესახებ 

  

1. სიმღერა  

სიმღერის დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს საკუთარი გრძნობების გამოხატვაზე,  

სიმღერის ხასიათის გადამოცემაზე, მხატვრული სახის ასახვაზე, და, შემოქმედებით 

პროცესში მონაწილეობის გზით, სიამოვნების მიღებაზე.  

ამისთვის საჭიროა, მოსწავლე სიმღერით იმეორებდეს ბგერებს, მუსიკალურ ფრაზებს, 

იმეორებდეს რიტმულ ნახაზს, ნელ-ნელა დაეუფლოს საკუთარ ხმას და მიეჩვიოს 

სუფთად ინტონირებას, სწორად რეაგირებდეს მასწავლებლის ჟესტიკულაციაზე და 

მინიშნებებზე (დაწყება, დამთავრება, ხმამაღლა - ხმადაბლა, გადაბმით - წყვეტილად,  

ჩქარა, ნელა); სიმღერის  შინაარსის განხილვა და საუბარი ხელს უწყობს მოსწავლეს, 

დაუკავშიროს მუსიკა საკუთარ გამოცდილებას. 

 

მოსწავლე გუნდში სიმღერის, ინსტრუმენტულ ანსამბლში (დასარტყამი საკრავები, 

სათამაშოები), წარმოდგენაში მონაწილეობის, რეპეტიციების დროს სწავლობს  

შემოქმედებით კოლექტივში მოქცევას, ითვალისწინებს ანსამბლის წევრების 

ინტერესებსა და საჭიროებებს და ცდილობს, არ დაარღვიოს გუნდის მთლიანობა.  

 

რეკომენდებული აქტივობები - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 

1. მოასმენინეთ მოსწავლეებს წინასწარ შერჩეული სიმღერები, ჰკითხეთ მათ, რომელი 

მათგანი მოუსმენიათ მანამდე, და რომელია მათთვის ახალი, რომელი სიმღერა 

მოსწონთ ყველაზე მეტად? შეარჩიეთ შესასწავლი სიმღერა და რამდენჯერმე 

მოასმენინეთ ის. 
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ტექსტი დაწერეთ დაფაზე, ან დაასწავლეთ ზეპირად (დარწმუნებული უნდა იყოთ, 

რომ მარტივი სიმღერა შეარჩიეთ). აუხსენით მოსწავლეებს სიმღერის სტრუქტურა 

(მაგალითად: სიმღერა შეიცავს 2 სტროფსა და მისამღერს). თავდაპირველად 

მოსწავლეებს სთხოვეთ, აყვნენ სიმღერის მისამღერს - ჩანაწერის მოსმენისას, შემდეგ 

უკვე დაამატეთ სტროფი - სტრიქონებად, ასე თანდათან ”ააშენეთ” სიმღერა. 

როდესაც მოსწავლეები დარწმუნდებიან, რომ სიმღერა მთლიანად შეისწავლეს, 

ამღერეთ ჩანაწერის გარეშე.  

სიმღერის დროს აღნიშნეთ მოსწავლეთა წარმატება, შეაქეთ ისინი. ინდივიდუალური 

შესრულებისას მსმენელებს მოუწოდეთ, აღნიშნონ თანაკლასელის წარმატება. 

 

2. კომპოზიცია - ტექნოლოგიები  

 

ქმნის მარტივ კომპოზიციას  (მელოდიურ/რიტმულ ნახაზს) მუსიკალური საკრავის, 
ხმის, ხმოვანი ეფექტების გამოყენებით  და აკეთებს მის აუდიო ჩანაწერს. 
 
აჩვენეთ მოსწავლეებს, რომ რიტმული კომპოზიცია შეიძლება შეიქმნას კლასში 

არსებული ნივთების საშუალებით. გამოიკვლიეთ მათთან ერთად, საკლასო ოთახში 

მოცემული რომელი  ნივთის ხმოვანება იქნება განსხვავებული და შეიძლება 

გამოვიყენოთ  კომპოზიციის შექმნისას. დაგეგმეთ და ააჟღერეთ მათთან ერთად 

კომპოზიცია, რომლსაც სიმბოლურად ჩაწერთ დაფაზე. შეიძლება, ვოკალური 

ფრაზების, ინსტრუმენტული ხმოვანების, აუდიო ჩანაწერის, ტაშის, ფეხების 

ბრაგუნის, სხვა ხელოვნური ხმების ჩართვაც. კლასი, შეიძლება, დაიყოს ჯგუფებად და 

მონაცვლეობით შეასრულოს ზოგიერთი ფრაგმენტი. 

 

რეკომენდებული აქტივობა  - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

წრიულად განლაგებულ  მოსწავლეებს მიეცით სხვადასხვა დასარტყამი საკრავი. 

შესაძლოა, გამოიყენოთ ხის კოვზები,  ერთჯერადი ან მინის ჭიქა და ა. შ. 

 

შეასრულეთ მარტივი რიტმული ნახაზი და მოსწავლეებს თხოვეთ, გაიმეორონ ის 

წრეში. აქტივობის დასასრულს დასვით კითხვები: რა განსხვავება იყო ერთი და იმავე 

რიტმული ნახაზის შესრულებისას და რა განაპირობებდა ამ განსხვავებას? 

მაგალითად, იყო თუ  არა ბგერა უფრო ხანგრძლივი მაშინ, როდესაც მოსწავლე 

გამოიყენებდა სამკუთხედს, ვიდრე ხის კოვზებს? აჩვენეთ მოსწავლეებს, როგორ 

შეიძლება ბგერის ხანგრძლივობის მართვა. მაგალითად, გააჟღერეთ სამკუთხედი და 

ხელის შეხებით მალევე შეაწყვეტინეთ ხმოვანება. 
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მას შემდეგ, რაც მოსწავლეები შეძლებენ რიტმული ნახაზის მეტ-ნაკლებად სწორად 

გამეორებას, გაართულეთ რიტმული ნახაზი. შემდეგ რომელიმე მოსწავლემ, თავისი 

სურვილის მიხედვით, თავად შეთხზას რიტმული ნახაზი და დანარჩენებმა 

გაიმეორონ ის წრეში. მნიშვნელოვანია, რომ თითოეულ მოსწავლეს მიეცეს შანსი 

(ცხადია, მისი სურვილის გათვალისწინებით), თვითონ შექმნას რიტმული ნახაზი. 

სასურველია, მოსწავლეებმა გაცვალონ საკრავები, რათა თითოეულ მათგანს ჰქონდეს 

სხვადასხვა ინსტრუმენტთან შეხების შესაძლებლობა. 

მოსწავლეებთან ერთად ისაუბრეთ გამოყენებულ საკრავებზე. დასვით კითხვები: 

რომელი ინსტრუმენტზე დაკვრა იყო შედარებით იოლი მათთვის? ისაუბრეთ 

განსხვავებულ ხმებზე, დასვით კითხვები; სადმე ხომ  არ მოუსმენიათ მსგავსი ხმები 

მანამდე? და ა. შ. 

შესაძლებელია რიტმის შესრულება მოსწავლეთა ჯგუფებშიც. ამ შემთხვევაში 

საინტერესო იქნება დაკვირვება საკრავთა სხვადასხვა შემადგენლობაზე.  

 

3. საკრავები  

(დაკვრა-გაჟღერება; ამოცნობა ვიზუალურად და ჟღერადობით; მოკლე ინფორმაცია)  

 

ამოიცნობს და ასახელებს ნაცნობ მუსიკალურ საკრავებს მუსიკის მოსმენის, 

კონცერტის დროს. 

 

რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 თამაში ”გამოვიცნოთ საკრავი” (შეგიძლიათ თამაში წარმართოთ იგივე სქემით, 

როგორც თამაში ”გამოვიცნოთ მელოდია”). 

 კონცერტის შემდეგ მოსწავლეებს წარუდგინეთ საკრავების ამსახველი ფოტო 

მასალა. მათ უნდა ამოიცნონ და დაასახელონ ის საკრავები, რომლებიც 

კონცერტზე ჟღერდა. 

 

აღმოაჩენს ხმის წარმოქმნის სხვადასხვა წყაროს, გზას, ცვლის და იყენებს ხმას 

სხვადასხვა მიზნისთვის; 

 

რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

მიეცით მოსწავლეებს მცირე ზომის დასარტყამ საკრავებთან ან მყარ საგნებთან 

შეხების შესაძლებლობა, რათა, ექსპერიმენტების გზით, თავად აღმოაჩინონ 

განსხვავებული ხმის, ბგერის წარმოქმნის წყარო. თხოვეთ მათ სხვადასხვა 

მეთოდების გამოყენებით ”დაუკრან” ამ საკრავებზე, მაგალითად, დოლს შეეხონ 
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ხელით, ჯოხით, ფუნჯით, საშლელით, წკიპურტით და ა. შ. დასვით კითხვები: 

როგორ იცვლება ხმა, ბგერა? როგორ ახერხებენ მოსწავლეები ხმის, ბგერის შეცვლას?  

რა  საერთო აქვთ  წარმოქმნილ ხმებს? (მათ არ გააჩნიათ კონკრეტული სიმაღლე) რა 

განასხვავებს ამ ხმებს? (ხმოვანების სიძლიერე, ხანგრძლივობა, ტემბრი, ხმის მიღების 

ხერხი) 

 

 

4. შემოქმედებითი თვითგამოხატვა (პროგრამის შინაარსში რეკომენდებული 

მასალის გამოყენებით)  

 მოძრაობა, ცეკვა 

 თეატრალური ეტიუდები 

 ხატვა 

 ლიტერატურული ჩანაწერები 

აუდიტორიის წინაშე სხვადასხვა ამპლუაში გამოსვლისას (ეტიუდი, კონცერტი, 

წარმოდგენა) გადმოსცემს მუსიკის, პერსონაჟის ხასიათს.  

მოსწავლეებს უვითარდებათ პრეზენტაციის, იმპროვიზაციის, ინტერპრეტაციის 

უნარები. ამავე დროს, უყალიბდებათ  აუდიტორიის წინაშე წარდგენის უნარი. 

შესაბამისი წახალისების შედეგად, როგორც მასწავლებლის, ისე თანაკლასელებისა და 

დამსწრე საზოგადოების მხრიდან, მოსწავლეები წარმატებით ახერხებენ 

თვითდამკვიდრებას. მითუმეტეს, შედარებით მორიდებულ მოსწავლეს რაც უფრო 

ხშირად მიეცემა აუდიტორიის წინაშე გამოსვლის საშუალება და შესაბამისად 

წახალისდება როგორც მასწავლებლის, ისე თანაკლასელებისა და დამსწრე 

საზოგადოების მხრიდან, მით უფრო წარმატებით შეძლებს ის თვითდამკვიდრებას.  

 ეს აქტივობები მოიცავს საგაკვეთილო პროცესში მცირე გათამაშებას,  თემატურ  

ღონისძიებაში - სპექტაკლში მონაწილეობის მიღებას (როლის შესრულება;  სიმღერის 

შესრულება). მონაწილეობის მიღებას (როლის შესრულება;  სიმღერის შესრულება). ეს 

აქტივობები აძლევს მოსწავლეს თვითგამოხატვის, იდეების განხორციელების 

საშუალებას სხვადასხვა ფორმით. 

მუსიკით გამოწვეულ განწყობილებას, ემოციას გადმოსცემს ნახატში; 

რეკომენდებული აქტივობები - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

წინასწარ შეარჩიეთ მუსიკალური მასალა ისე, რომ მოსმენისას ერთმანეთს 

ენაცვლებოდეს განსხვავებული მეტრის, რიტმისა და განწყობილების ნაწარმოებები. 

თხოვეთ მათ, სხეულის მოძრაობით გამოხატონ მუსიკაში გადმოცემული  ემოცია. 
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დააკვირდით მოსწავლეებს, რამდენად თანმიმდევრულები არიან რიტმისა და 

ემოციის ცვალებადობისას. 

მუსიკის მოსმენის პარალელურად ან მოსმენის დასრულების შემდეგ თხოვეთ 

მოსწავლეებს ნახატით გადმოსცენ მიღებული შთაბეჭდილება (მომეწონა, არ 

მომეწონა). წინასწარ შეარჩიეთ და შესთავაზეთ მოსწავლეებს საკუთარი ემოციის 

გადმოსაცემი სიმბოლოები, მაგალითად ე. წ. ”ღიმილი” ან მოწყენილი სახე, მზე  და 

წვიმიანი ღრუბელი და ა. შ. 

 

თხოვეთ მოსწავლეებს, შექმნან მოსმენილი ნაწარმოების, სიმღერის შესაბამისი 

ილუსტრაცია. მოსწავლეთა ნამუშევრები გამოფინეთ საკლასო ოთახში, შემდეგ 

მოათავსეთ მათ პირად ბაინდერებში. 

 

გააცანით მოსწავლეებს ემოციის, განწყობილების გამოხატვის სხვადასხვა ხერხები. 

შესთავაზეთ მრავალფეროვანი ამოცანები, რომლებიც გამოხატვის რამდენიმე ფორმას 

მოითხოვს. 

მაგალითად, ახალი წლის დილას მოსწავლემ აღმოაჩინა, რომ თოვლის პაპამ მას 

საოცნებო საჩუქარი მოუტანა (დიდი სიხარული შეიძლება გამოიხატოს - ჟესტით, 

ტაშით, ხმაურით, ყვირილით, ხმამაღალი სიმღერით, მოძრაობით - ხტუნვით);  

  

მოსმენილი მუსიკალური ნაწარმოების შესაბამისად გაითამაშებს დახუჭობანას, 

დამალობანას, ომობანას და ა. შ.;  

რეკომენდებული აქტივობები - ჯგუფური 

მუსიკალური ნაწარმოების შეთავაზებისას, შესაძლებელია,  ყოველთვის არ 

გაამჟღავნოთ ნაწარმოების სათაური, რათა მოსწავლეებს დაუტოვოთ მეტი 

შესაძლებლობა საკუთარი ფანტაზიის გამოსავლენად. პირველ ეტაპზე, უმჯობესია, 

მისცეთ მოსწავლეს არჩევნის შესაძლებლობა - რომელი მოუხდებიდა მოსმენილ 

პიესას .მოცემული ორი, ან სამი სახელწოდებიდან? 

მუსიკის მოსმენის შემდეგ თხოვეთ მოსწავლეებს, ჩამოთვალონ მუსიკით 

გამოწვეული ასოციაციები. ჩამოწერეთ ისინი დაფაზე. ამის შემდეგ გააცანით 

მოსწავლეებს ავტორისეული სახელწოდება. მაგალითად, შეთავაზეთ პ. ჩაიკოვსკის 

პიესა "პატარა ჯარისკაცების მარში" საფორტეპიანო ციკლიდან საბავშვო ალბომი"; 

მოსწავლეებს, სავარაუდოდ, შეიძლება, გაუჩნდებათ ჯარისკაცებთან 
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დაკავშირებული ასოციაციებიც.... სთხოვეთ მოსწავლეებს, მოირგონ ჯარისკაცის 

როლი და გაითამაშონ ”ომობანა”, მუსიკის ფონზე,  საკლასო ოთახში მოაწყონ სვლა. 

5. ღონისძიებები  

1) ღონისძიებებზე დასწრება  

საჯარო კონცერტები, მიუზიკლები, საბალეტო, საოპერო სპექტაკლები, 

წარმოდგენები;  

 თეატრების, საკონცერტო დარბაზების, საგამოფენო დარბაზების, მუზეუმების 

დათვალიერება. 

 

სკოლაში მუსიკის საგნის სწავლების ერთ-ერთი მიზანია - მოსწავლის  კულტურულ 

მსმენელად ჩამოყალიბება, მოსწავლის პიროვნული ფორმირება. მასწავლებლმა უნდა  

ასწავლოს, რომ  ღონისძიების, კონცერტის, შემოქმედებითი პროცესის, სხვადასხვა 

აქტივობის დროს საჭიროა მონაწილეების - თანაკლასელის, თანატოლის გამხნევება, 

წარმატების მილოცვა, დადებითი ემოციის გამოხატვა. ასევე, მნიშვნელოვანია 

მოსწავლეების მიერ ყველა ამ ღონისძიებაზე ქცევის ნორმების დაცვა. ამ ნორმების 

ჩამონათვალი, შესაძლებელია, წინასწარ იყოს შემუშავებული და საკლასო ოთახის 

კედელზე გაკრული. ცხადია, ქცევის ნორმების ჩამონათვალი კონცერტის, სპექტაკლის, 

ზეიმის, საკლასო დისკუსიის პირობებში განსხვავებული იქნება. საწყის ეტაპზე, ასაკის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია ამ წესების რეგულარული  შეხსენება. 

მოსწავლეები უნდა მიეჩვიონ ღონისძიების ან კონცერტის დასრულებისას ნებისმიერი 

შთაბეჭდილების და ემოციის (დადებითი ან უარყოფითი) მიუხედავად, სიტყვიერი 

მადლობით ან ტაშით გამოხატონ პატივისცემა და დაფასება მონაწილეების მიმართ. 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლემ ამ ასაკიდანვე იგრძნოს და ისწავლოს, 

რამდენად მნიშვნელოვანია შემოქმედებით პროცესში მონაწილეთა გამხნევება და 

მხარდაჭერა. ისევე განიცადოს მეგობრის წარმატება ან მარცხი, როგორც საკუთარი. 

მასწავლებელმა მაგალითი უნდა მისცეს  და აჩვენოს მოსწავლეებს, აღიარონ და 

დააფასონ თანატოლის წარმატება და მიულოცონ მას; გაკვეთილზე, წახალისების 

მიზნით, შესაძლებელია გამოიყენონ ასევე არაორდინალური, მრავალფეროვანი და 

სახალისო გამოხატვის ფორმები, მაგალითად: სხეულის მოძრაობითა და ხმებით 

გადმოცემული ჯგუფური ფოიერვერკი, შეძახილები და ა. შ.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ ღონისძიებაზე დასწრების ან მონაწილეობის შემდეგ 

მოსწავლეებმა აღწერონ კონცერტისგან მიღებულ შთაბეჭდილება. საუბრისას, 

მოსწავლეები გაიხსენებენ და ისაუბრებენ ნაცნობი ნაწარმოების, კონკრეტული 
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ფრაგმენტის, საკრავის შესახებ და ა. შ. განიხილონ საკუთარი და თანაკლასელთა 

შემოქმედება სასურველია, რომ მოსწავლეები თავიდანვე მივაჩვიოთ კონსტრუქციულ 

კრიტიკას, აზრის კორექტულად გამოთქმასა და საკუთარი მოსაზრების დასაბუთებას. 

ამის მაგალითი თავდაპირველად პედაგოგმა უნდა მისცეს. მოსწავლეთა 

შემოქმედების შეფასებისას მან, პირველ რიგში, ხაზი უნდა გაუსვას პოზიტიურ 

ასპექტებს, შემდეგ კი დაანახოს, რა მოითხოვს კორექტირებას, შეცვლას. ამ 

აქტივობებით მოსწავლეებს უვითარდებათ შეფასების, მსჯელობის, დისკუსიაში 

მონაწილეობის, არგუმენტირებული მსჯელობის და თვითშეფასების უნარები.  

 

2) ღონისძიებებში მონაწილეობა 

თემატური და არათემატური საკლასო და სასკოლო ღონისძიებები; 

რეკომენდაცია 

მოსწავლეები ეცნობიან და ირგებენ სხვადასხვა ამპლუას - კომპოზიტორის (მარტივი 

მელოდიური, რიტმული კომპოზიციის შექმნით), სხვადასხვა პერსონაჟის, 

შემსრულებლის, დირიჟორის, კონფერანსიეს. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა 

მოსწავლეს შეძლებისდაგვარად მიეცეს მიიღოს სხვადასხვა აქტივობაში 

მონაწილეობის საშუალება (ეტიუდი, კონცერტი, წარმოდგენა). 

მოსწავლემ უნდა გააცნობიეროს, რომ  მნიშვნელოვანია შესრულების ხარისხი და  

ყურადღება არ მიქციოს, მთავარი თუ მეორეხერისხოვანია როლი.  

სასურველია, მოსწავლეებს ჰქონდეთ საშუალება, თავად განსაზღვრონ ამა თუ იმ 

როლის/სიმღერის შემსრულებლები შესაძლებლობისა და ხასიათის მიხედვით.  

6. მუსიკის მოსმენა  

 

მუსიკის მოსმენის დროს, მთავარია, მოსწავლეებისთვის ინტერესის გაღვივება და 

მოსმენის ჩვევის ჩამოყალიბება. ამ ჩვევის ჩამოყალიბებას ხელს შეუწყობს სხვადასხვა 

სავარჯიშო და აქტივობა მოსმენაზე: ხმების ამოცნობა ჩაკეტილ და ღია სივრცეში, 

ბუნებრივი და ხელოვნური ხმების  განსხვავება, ხმის ამოცნობა ჩვეულ და უჩვეულო 

გარემოში. ასევე საკრავების ჟღერადობის მოსმენა და ამოცნობა, თუ შესაძლებელია, 

ცოცხალი შესრულების მოსმენა და ბგერის მიღება პირადი გამოცდილებით. 

თავიდან მუსიკის მოსმენა მაქსიმალურად შეზღუდული უნდა იყოს დროის მხრივ და 

პირველ ეტაპზე, სასურველია, არ აღემატებოდეს 1-2 წუთს. 

სასურველია, რომ საწყის ეტაპზე მუსიკის მოსმენა უკავშირდებოდეს დაწყებამდე 

მიცემულ კონკრეტულ დავალებას. მაგალითად, რომელი ინსტრუმენტი იწყებს? 



 

8 
 

ქალთა გუნდი ჟღერდა, თუ შერეული? რამდენჯერ ეს მოსწავლეებს მიაჩვევს მუსიკის 

გულისყურით მოსმენას, შემდგომ კი მის აღქმასა და გაგებას. 

მუსიკალური მასალის მოსმენისას  მოსწავლეებს შესთავაზეთ გამოხატვის სხვადასხვა 

ხერხის გამოყენება (საუბარი, მოძრაობა, მიმიკა, ჟესტი, ტაში, ჩანახატი და ა. შ.) 

მოსწავლეთა განსხვავებული მიდრეკილების გათვალისწინებით, მათ უნდა მიეცეთ 

საშუალება, თავად აირჩიონ გამოხატვის ფორმა. 

მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებს შეძლებისდაგვარად ხშირად ჰქონდეთ როგორც 

სასკოლო, ისე საჯარო კონცერტებზე და წარმოდგენებზე დასწრების შესაძლებლობა.  

მოსმენილი კონცერტის ან ნანახი წარმოდგენის შემდეგ, მოსწავლეებთან ერთად 

ისაუბრეთ მიღებულ შთაბეჭდილებებზე, ან თხოვეთ, ემოცია გადმოსცენ ნახატში. 

 

7. მუსიკალური ენის ელემენტები   

 

მასწავლებელმა სხვადასხვა გზით უნდა მისცეს მოსწავლეებს მუსიკალური ენის 

ელემენტების გამოყენების, ამოცნობისა და განსხვავების საშუალება შემდეგი 

ჩამონათვლის მაგალითზე: 

 ბგერა: მუსიკალური-არამუსიკალური,  

 ბგერის გრძლიობა: ხანგრძლივი-ხანმოკლე,  

 ხმოვანების სიძლიერე: ხმამაღალი-ხმადაბალი 

 ჟღერადობა:კეთილხმოვანი-არაკეთილხმოვანი:  

 ტემპი: ჩქარი, ნელი, ძალიან ჩქარი, ზომიერი;  

 მელოდია: დიატონური,  

 რიტმი: მთელი, ნახევარი, მეოთხედი, მერვედი გრძლიობის ბგერებისგან 

შემდგარი მარტივი რიტმული ნახაზი, 4-8 ტაქტი, პაუზა (შესაძლებელია 

მაგალითების მოყვანა); 

 მეტრი: ორწილადი, სამწილადი, ოთხწილადი; 

 რეგისტრი: ზედა, საშუალო,  ქვედა; 

 ტემბრი: ვოკალი, მუსიკალური საკრავების ტემბრი: ფანდური, ჩონგური,   

დიპლიპიტო, სალამური, დოლი, გუდასტვირი, ჭიბონი - ანალოგი 

შოტლანდიური გუდასტვირი, ჩანგი, ჭიანური, ქნარი, დუდუკი, ფორტეპიანო, 

კლავესინი,  ვიოლინო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, გიტარა, ფლეიტა, კლარნეტი, 

ფაგოტი, ჰობოი, ვალტორნა, საყვირი, ქსილოფონი, ლიტავრები, ზარები, 

სამკუთხედი, მარაკასი, ჯოხები, დაირა. 

 

რეკომენდაცია 
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 მუსიკის ხასიათის, სახეობრივი მხარის აღქმას მოსწავლეები მიეჩვევიან 

მელოდიის მოსმენის, აღქმის გზით. ამისთვის უნდა შევთავაზოთ მარტივი, 

ადვილად დასამახსოვრებელი, სხვადასხვა ხასიათის მელოდია.  

 მოსწავლეებმა ტაშით, კაკუნით, ერთ ტონზე სიმღერით, შესაძლებელია, 

მუსიკალური საკრავზე დაკვრით უნდა გაიმეორონ მარტივი რიტმული ნახაზი, 

განასხვავონ რიტმული და არარიტმული კაკუნი და შესაბამისად, შემდგომში 

სხვადასხვა რიტმის მქონე  მუსიკა.  

 მეტრის შეგრძნების განვითარებას ვიწყებთ ტაქტის ძლიერი დროის 

გამოყოფა/შეგრძნებით. მოსწავლეებში ეტაპობრივად უნდა განვავითაროთ 

მეტრის შეგრძნება, ორწილადი და სამწილადი მეტრის განსხვავების უნარი.  

 მუსიკის მხატვრული სახის აღქმას, სხვა ჩამოთვლილ  ელემენტებთან ერთად,  

ემსახურება ტემპის შეგრძნების უნარის განვითარებაც, ამ მიზნით 

მასწავლებელს შეუძლია მიმართოს მრავალფეროვან აქტივობებს: მოასმენინოს 

ჩქარი და ნელი ტემპის მუსიკა, ამღეროს სიმღერა  ჩქარა და ნელა, მიუსადაგოს 

ტემპი მუსიკის ხასიათს.  

 მოსწავლეებს უნდა ვასწავლოთ, განასხვავონ სხვადასხვა ტემბრი: ადამიანის, 

საკრავის, გარემოში არსებული, ბუნებრივი და არაბუნებრივი ხმების, 

მასწავლებლის დახმარებით მიაგნონ ხმის წარმოქმნის წყაროს, მისი შეცვლისა 

და გამოყენების გზებს. ამ ტიპის აქტივობები განსაკუთრებით ავითარებს 

ტემბრის აღქმის, სხვადასხვა ხმით, ტემბრით ექსპერიმენტირების უნარს.   

 

ამოიცნობს და ასახელებს მუსიკალური ენის ნაცნობ ელემენტებს მუსიკის მოსმენის 

დროს. 

 

რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 წინასწარ შერჩეული მუსიკალური მასალის მოსმენის დასრულებისას,  

კითხვებში გამოიყენეთ მუსიკალური ენის ელემენტების შესახებ. მაგალითად: 

მოსმენილი მელოდია ხმამაღლა ჟღერს თუ ხმადაბლა? რიტმულია თუ 

არარიტმული? სწრაფია თუ ნელი? ზედა რეგისტრის ბგერები სჭარბობს თუ 

ქვედა?  და ა. შ.  

 

აჟღერებს ხმას, მუსიკალურ საკრავს ხმამაღლა და ხმადაბლა, ხანგრძლივად და 

მოკლედ, გაბმით და წყვეტილად, ზედა და ქვედა რეგისტრში როგორც რეალურ, ასევე 

ციფრულ გარემოში; 
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რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

მოსწავლის გამოწვევის მიზნით გამოიყენეთ ლექსის, ზღაპრის, იგავ-არაკების ან 

მოთხრობების სიუჟეტები. 

მაგალითად, წაკითხვის ან ილუსტრაციების ჩვენების გზით გააცანით ან გაახსენეთ 

მოსწავლეებს  კონკრეტული ზღაპრის სიუჟეტი, თხოვეთ, მოირგონ როლები და 

სხვადასხვა გამომსახველობითი ხერხის გამოყენებით განასახიერონ ისინი. 

მაგალითად, ზღაპარი ”წითელქუდა”. მიეცით მოსწავლეებს მაღალი და დაბალი 

რეგისტრის მქონე ორ საკრავთან შეხების შესაძლებლობა. მოსწავლეებმა უნდა 

განსაზღვრონ, რომელი საკრავი შეეფერება ტემბრულად მგელს და რომელი - 

წითელქუდას. შემდეგ გააცანით კონკრეტული ფრაგმენტი - მაგალითად, დიალოგის 

ტექსტი. თხოვეთ, ეს ტექსტი გადაიტანონ ინსტრუმენტზე, და მუსიკალური ბგერების, 

მელოდიის საშუალებით გამოხატონ შინაარსი, განწყობილება. იგივე აქტივობა 

შესაძლებელია, განხორციელდეს ვოკალური ხმის ან კაკუნის გამოყენებითაც. 

შესაძლებელია, გამოიყენონ კომპიუტერული პროგრამის სხვადასხვა ჟღერადობა. 

 

8. ტერმინები  

მოსწავლეები უნდა მივაჩვიოთ მუსიკალური ტერმინების კონტექსტში აღქმას, მათი 

შანაარსის ადეკვატურ . მაგალითად, სიმღერის დროს მოსწავლეები სწორად 

რეაგირებენ მასწავლებლის მითითებაზე „დავიწყოთ მისამღერიდან“, „ვიმღეროთ 

მეორე სტროფი“, ან ადეკვატურად რეაგირებენ  შეკითხვაზე „ვინ იქნება დირიჟორი?“. 

მუსიკის მოსმენის, სპექტაკლის, კონცერტის, ხელოვნების ნიმუშების  ნახვის შემდეგ 

მსჯელობისას, მოსწავლეებმა უნდა  გამოიყენონ ნასწავლი ტერმინები. უცნობი 

ტერმინის გაგების შემთხვევაში მოსწავლეები ცდილობენ დააზუსტონ ის. 

მასწავლებლის საუბარი, ბუნებრივია, არ შეიძლება გადაიტვირთოს 

ტერმინოლოგიით, უნდა იყოს გასაგები და ასაკის შესაფერისი. მასწავლებელი ხელს 

უწყობს, რომ მიაჩვიოს მოსწავლეები ტერმინების გამოყენებას, და არა მათ მექანიკურ 

დაზეპირებას. 

 

შესაბამისად იყენებს და სწორად წარმოთქვამს ნასწავლ ტერმინებს საუბრის დროს;  

რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

წაუკითხეთ ან უამბეთ მოსწავლეებს რაიმე სიუჟეტი, ისტორია მუსიკის შესახებ. 

წინასწარ თხოვეთ მათ მუსიკალური ტერმინის გაგონებისას, ჩაინიშნონ ის და კითხვის 

ან თხრობის დასრულების შემდეგ განიხილეთ ეს ტერმინები მოსწავლეებთან ერთად. 

მომდევნო გაკვეთილზე თხოვეთ მოსწავლეებს, თავად მოუთხრონ თანაკლასელებს 

იგივე და გამოიყენონ შესაფერისი ტერმინოლოგია.  
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9. ინფორმაცია მუსიკის შესახებ 

 სიმღერის ტექსტი, სიუჟეტი;  

 ზღაპრების ტექსტი, სიუჟეტი; 

 საინტერესო ეპიზოდები ცნობილი მუსიკოსების ბიოგრაფიიდან; 

 მუსიკალურ ნაწარმოებებთან დაკავშირებული ისტორიები; 

 საკრავების შექმნის ისტორია. 

 

იხსენებს სად, რა გარემოში მოუსმენია ესა თუ ის მუსიკალური ნაწარმოები; 

მოსწავლისათვის მნიშვნელოვანია,  გაიაზროს, რომ მუსიკა განყენებული საგანი არ 

არის და მჭიდროდაა დაკავშირებული მის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან. სწავლის 

დროს უკეთესი შედეგის მისაღწევად მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ დააფიქსიროს, 

რომ მას გარკვეული ცოდნა უკვე გააჩნია ამ სფეროში და ხმების სამყარო მისთვის 

უცნობი არ არის. მაგალითად, რომელი ანიმაციურ ან მხატვრულ ფილმში მოუსმენია/ 

იცის სიმღერა და გაიმღეროს ის.    

მოსწავლეებს მოასმენინეთ  ნაცნობი მუსიკალური მასალა და თხოვეთ, გაიხსენონ 

სად, რა გარემოში მოუსმენიათ ის. გახსენების შემთხვევაში, მიეცით საშუალება, 

მოკლედ უამბონ თანაკლასელებს ამა თუ იმ ნაწარმოებთან დაკავშირებული 

საკუთარი ისტორიები. 

 

ასახელებს მისთვის საყვარელ მუსიკალურ ნაწარმოებებს; 

რეკომენდებული აქტივობები - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 მოაწყვეთ იმპროვიზირებული საკლასო კონცერტი. სთხოვეთ მოსწავლეებს 

შეარჩიონ თავისი საყვარელი მუსიკალური ნაწარმოებები და გაუზიარონ ისინი 

თანაკლასელებს, ჩანაწერის ან ცოცხალი შესრულების სახით, სასურველია, 

ტექნოკური უზრუნველყოფა თვითონვე განახორციელონ და დაიხმარონ 

რამდენიმე თანაკლასელი. 

 თხოვეთ მოსწავლეებს, გაიხსენონ და დაასახელონ თავისი საყვარელი 

ნაწარმოებები, ჩამოწერეთ ისინი დაფაზე და ხმათა უმრავლესობით, შექმენით 

ამ კონკრეტული კლასის ყველაზე საყვარელ ნაწარმოებთა ათეული. 

ამ ტიპის აქტივობა დაგეხმარებათ გამოარკვიოთ კონკრეტული მოსწავლეებისა 

და კლასის მუსიკალური გემოვნება და ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ მომავალი 

გაკვეთილების დაგეგემვისას. 
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განარჩევს ნაცნობ და უცნობ მელოდიას, ამოიცნობს ნასწავლ/ნაცნობ საბავშვო 

სიმღერებს, მუსიკალურ ნაწარმოებებს; 

რეკომენდებული აქტივობა - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 

თამაში: ”გამოვიცნოთ  მელოდია” 

დაყავით მოსწავლეები რამდენიმე ჯგუფად, თხოვეთ, თავად შეურჩიონ გუნდებს 

სახელები. ეს სახელები ჩამოწერეთ დაფაზე, თითოეული სწორად ამოცნობილი 

სიმღერის, ნაწარმოების შემთხვევაში გუნდის სახელის გასწვრივ დახატეთ ქულის 

აღმნიშვნელი სიმბოლოები, მაგალითად: ვარსკვლავი, მზე, ”ღიმილი”, და ა. შ. 

ხმაურის თავიდან ასაცილებლად შეიძლება, თვითონ დაასახელოთ, რომელი 

მოსწავლე გიპასუხებთ გუნდიდან... ამოცნობილი სიმღერის შემთხვევაში თხოვეთ 

კონკრეტულ გუნდს, შეასრულოს ის. ამით თამაშს ერთგვარი იმპროვიზირებული 

კონცერტის სახე მიეცემა.  

 

სვამს კითხვებს მუსიკალური ნაწარმოების შინაარსთან დაკავშირებით იხსენებს 

მსგავს სიუჟეტს, პერსონაჟს; 

რეკომენდაცია:  

სიმღერების, ასევე პროგრამული ინსტრუმენტული მუსიკის შემთხვევაში 

ნაწარმოების შინაარსის აღქმა არ არის ძნელი. პროგრამული მუსიკის, სიმღერების 

გაცნობისას სთხოვეთ მოსწავლეებს, გაიხსენონ მსგავსი სიუჟეტი და პერსონაჟები და 

საკუთარი მოსაზრებები გაუზიარონ თანაკლასელებს. რაც შეეხება არაპროგრამული 

მუსიკის  შინაარსის აღქმას, ეს უფრო ინდივიდუალური იქნება. გამოხატეთ 

დადებითი დამოკიდებულება მოსწავლის ნებისმიერი ინტერპრეტაციის მიმართ. 

 

 

ნაწარმოების შესახებ საუბრისას კომპოზიტორის, შემსრულებლის შესახებ იხსენებს 

მისთვის საინტერესო ფაქტებს; 

 

რეკომენდაცია:  

ნაწარმოების შესახებ საუბრისას დასვით კითხვები კომპოზიტორის, 

შემსრულებლების შესახებ და შეეცადეთ, რომ საუბარი წარიმართოს მოსწავლეების 

აქტიური მონაწილეობით. ამა თუ იმ კომპოზიტორზე, შემსრულებელზე საუბრისას, 

ჰკითხეთ, რომელი ფაქტები აღმოჩნდა მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო. იმის 

გარკვევა, თუ რა ასპექტებია საინტერესო კომპოზიტორების, შემსრულებელების 
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ბიოგრაფიიდან მოსწავლეებისთვის, დაგეხმარებათ  მომავალი აქტივობების 

დაგეგმვისას მათი ინტერესის გათვალისწინებაში. 

 

მუსიკალურ ნაწარმოებს აკავშირებს ვიზუალურ, ვერბალურ მასალასთან (ლექსი,    

მოთხრობა, ნახატი, ფოტო, ვიდეო) და ასახელებს  მათ ავტორებს; 

 

რეკომენდებული აქტივობები - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

თქვენს მიერ შეთავაზებული აქტივობები, სასურველია, შეიცავდეს კავშირებს 

ხელოვნების სხვადასხვა დარგს შორის. მაგალითად, მოსწავლეებს წარუდგინეთ 

ცხოველთა ამსახველი ფოტო მასალა, მოასმენინეთ კ. სენ-სანსის  "სპილო" ციკლიდან 

"ცხოველების კარნავალი" და თხოვეთ, მოსმენილი ნაწარმოები დააკავშირონ 

შესაბამისი ცხოველის გამოსახულებასთან. შეგიძლიათ, გამოიყენოთ 

სიმღერების/ზღაპრების ტექსტთან, სიუჟეტთან დაკავშირებული ილუსტრაციები და 

შესაბამისი მუსიკალური მასალა. ასეთი აქტივობებით მოსწავლეები შეძლებენ 

შეიცნონ მუსიკის ასოციაციური ბუნება. 

 

თავის გარემოში აღმოაჩენს ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშს (ლექსი, მოთხრობა, 

ნახატი, სიმღერა, სპექტაკლი, ფილმი, ანიმაციური ფილმი) და აკავშირებს ხელოვნების 

შესაბამის დარგთან (ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა, 

თეატრი, კინო); 

 

რეკომენდაცია: 

სასურველია, მოსწავლეებმა ზოგადად გაიცნონ ხელოვნების დარგები. 

მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ ხელოვნების დარგები საკუთარ ყოველდღიურობას 

დაუკავშიროს. დასვით კითხვები: რა სახით ეხება მოსწავლე მუსიკას, მხატვრობას, 

კინოს, თეატრს და ა. შ. თხოვეთ, აღწეროს საკუთარი შთაბეჭდილება. 

 

ჩამოთვლის თეატრალურ, საოპერო, საბალეტო წარმოდგენებს, რომლებსაც დასწრებია 

და საუბრობს მიღებულ შთაბეჭდილებაზე; 

 

რეკომენდაცია: 

შეეცადეთ, ხშირად გამოიჩინოთ ინიციატივა და შესთავაზოთ მოსწავლეებს 

თეატრალურ წარმოდგენებზე - დრამატული, საოპერო, საბალეტო - დასწრება, ასევე, 

გაუწიეთ რეკომენდაცია მშობლებს, შეძლებისდაგვარად ხშირად დაესწრონ 

წარმოდგენებს შვილებთან ერთად.  
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თხოვეთ მოსწავლეებს, ისაუბრონ მიღებულ შთაბეჭდილებაზე, ისაუბრონ 

წარმოდგენის შინაარსზე, სიუჟეტზე, მოქმედ გმირებზე, კონკრეტულ ფრაგმენტებზე, 

ნანახ და მოსმენილ საკრავებზე, შემსრულებლებზე  და ა. შ. 

მისთვის ნაცნობ ანიმაციურ და მხატვრულ ფილმებზე საუბრისას იხსენებს 

მუსიკალურ შთაბეჭდილებებს; 

რეკომენდაცია: 

გამოიყენეთ მოსწავლეებისთვის საყვარელი ანიმაციური და მუსიკალური ფილმები. 

მოაწყეთ ფრაგმენტული ჩვენება, თხოვეთ მოსწავლეებს, შეძლებისდაგვარად 

”გააცოცხლონ” მუსიკალური ფრაგმენტები, რომლებმაც განსაკუთრებული 

შთაბეჭდილება მოახდინა მათზე. 

 

არკვევს ხმის წარმოქმნის წყაროს (ტელეფონის ზარი, მანქანის მუხრუჭი..., ჩიტის 

ჭიკჭიკი, ფოთლების შრიალი...) და ბაძავს მას; 

 

უკავშირებს ხმას სხვა, მისთვის ნაცნობ ხმებს, საგნებს, მოვლენებს. 

 

რეკომენდებული აქტივობები - ინდივიდუალური და ჯგუფური 

 მოასმენინეთ მოსწავლეებს ბუნებრივი და არაბუნებრივი ხმების ჩანაწერები,  

თხოვეთ, მიბაძონ მათ. 

 შესთავაზეთ მოსწავლეებს სხვადასხვა სიტუაციური ამოცანები, და 

გაააქტიურეთ მათი წარმოსახვა. მაგალითად, წარმოიდგინონ, რომ იმყოფებიან 

რკინიგზის სადგურში და სცადონ, მიბაძონ იქ გაგონილ ხმებს. ასევე, ერთ-ერთ 

მოსწავლემ შეიძლება წარმოიდგინოს, რომ  მატარებელია, დაუსახეთ 

მოქმედების მარშრუტი (ის დაიქოქება, შემდეგ აკრეფს სიჩქარეს, გაივლის 

მთიან ზონას, მივა სასურველ სადგურში  და შეაჩერებს სვლას). თხოვეთ მას, 

რომ გაახმოვანოს ეს მარშრუტი. 

მსგავსი აქტივობებით მოსწავლეს განუვითარდება წარმოსახვის, გარდასახვის, 

მუსიკალური ელემენტების გამოყენების, ხმოვანი სამყაროს აღქმის უნარები. 

 

 

 

 


