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სარეკომენდაციო აქტივობები 

I კლასი 

 

მოცემული შედეგები სხვადასხვა აქტივობით შეიძლება იქნას მიღწეული. გთავაზობთ 

სარეკომენდაციო აქტივობებს,  რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეს სასწავლო მიზნების მიღწევაში. 

1. მოსწავლემ უნდა დათვალოს და დაასახელოს ნახატზე გამოსახული  საგნები, მაგ.,  საგანთა 

საერთო რაოდენობა ან ერთნაირი საგნების რაოდენობა. ამასთანავე, ყურადღება უნდა მიექცეს, 

რამდენად მკაფიოდ გამოთქვამს იგი რიცხვით სახელებს. „რამდენი ფისოა ნახატზე? რამდენი 

ყვავილია? რამდენი ჭიამაია?“ 

 

 
შესაძლებელია ამგვარი დავალების მიცემაც: „გააფერადე იმდენივე უჯრა, რამდენი საგანიცაა. ჩაწერე 

საგნების რაოდენობა“ 
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„დააკვირდი ნახატს. რამდენი კოდალაა ნახატზე? რამდენია ბატი? რამდენია მამალი?  

 

 

 

 

2. მოსწავლესუნდაშეეძლოსმაგიდაზეგაშლილიმცირეზომისსაგნების სამეულებად, ოთხეულებად, 

ხუთეულებადდაათეულებადდაჯგუფება. შესაძლებელია ამგვარი დავალებაც: 
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„დააკვირდი ნახატს. სამეულები შემოხაზე წითელი ფანქრით, ოთხეულები კი - ლურჯი 

ფანქრით“ 

 

 

3. მოსწავლემუნდაჩამოთვალოსერთმანეთისაგან განსხვავებული და გამწკრივებული საგნებიდან 

პირველი, მეორე  და რიგით ყველა დანარჩენი  ადგილი რომელ მათგანს უკავია. ალბათ, აქვე 

კარგი იქნება  შექცეული კითხვების დასმაც, თუ რაიმე კონკრეტული საგანი მწკრივში რიგით 

რომელ ადგილზეა, ან კონკრეტული რიგითი ნომრით ნაჩვენებ ადგილას რა საგანია). მაგ., 

„მწკრივის მერამდენე წევრებს უჭირავს ბურთი? მწკრივის მერამდენე წევრს უჭირავს 

ყვავილები?“ 

 

 
 

ან, „ყურშას წინ ჩამწკრივებულან მისი მეგობრები. მწკრივში მარცხნიდან მესამე ლეკვს ჰქვია ბიმი, 

მარჯვნიდან მეოთხეს კი - მურა. მონიშნე სურათზე ორივე ლეკვი“. 
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თუ რამდენად სწორად არის გაგებული ცნებები  "წინა", "მომდევნო", "შორის", „მარჯვნივ“, „მარცხნივ“ 

იმავე მწკრივში მოსწავლემ უნდა დაასახელოს რა რიგითი ნომერი აქვს კონკრეტულად დასახელებულ 

საგანს (იმის შესაბამისად, თუ საიდან იწყებს გადათვლას), ან მის შემდეგ და წინ მდგომ საგნებს. პასუხი 

გასცეს კითხვას, თუ რა საგანია, ვთქვათ, მეხუთე და მეშვიდე რიგით ნომრიან საგნებს შორის და 

რომელი რიგითი ნომერი აქვს მას. (სასურველია არა მხოლოდ საგნების, არამედ მოქმედებათა 

(დროითი) მიმდევრობის მაგალითების მოშველიებაც და ლოგიკური მიმდევრობის დარღვევის 

მაგალითებიც. ვთქვათ, ჯერ ფეხსაცმლის და შემდეგ წინდების ჩაცმა და მსგავსი სხვა კურიოზული 

ვარიანტები.  

მოსწავლეს შესაძლებელია შევთავაზოთ სურათი და ვთხოვოთ, მიუწეროს თითოეულ სურათს 

რიგითი ნომერი იმ თანმიმდევრობით, რითაც ხდება, როგორც წესი, თითოეული მოქმედება: 
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მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეს ჰქონდეს საგანთა ისეთი გამწკრივების უნარი, რომ წინასწარ 

დასახელებულმა საგანმა წინასწარ განსაზღვრული რიგითი  ადგილი დაიკავოს. მაგალითად,  „ისე 

განალაგე სათამაშოები მწკრივში, რომ მეორე და მეოთხე ადგილებზე თოჯინები აღმოჩნდეს, მესამეზე 

- ბურთი“. 

 

4. აქტივობა– "სათამაშო მაღაზია" – მასწავლებელი დაურიგებს მოსწავლეებს სათამაშო ბანკნოტებს 

(20 ლარამდე, სხვადასხვა ნომინალით). ირჩევენ – რა შეიძლება შეიძინონ, რამდენი დარჩებათ,...) 

(ამ აქტივობაში შესაძლებელია მშობლების ჩართვაც, რადგან ნამდვილ სამყაროში ყველაფერი 

უფრო ახლობელია, ვიდრე მოგონილში).  

 

5. რიცხვების გამოყენების სხვადასხვაგვარი ვითარებების უკეთ გასაგებად შესაძლებელია ამგვარი 

აქტივობა: მოსწავლეები ჩამოთვლიან საგნებსა და ადგილებს, რომლებზეც რიცხვებია დასმული. 

(შენობები, ავტობუსები, სართულები, ფულის ნიშნები, კალენდარი, საკლასო ოთახები,  

ჟურნალები და სხვ.), გამოთქვამენ საკუთარ შეხედულებას  ამ რიცხვების დანიშნულებაზე, თუ 

როდის იყენებენ რიცხვებს და , საზოგადოდ, რას აღნიშნავენ ისინი. 

 

6. შეკრებისა და გამოკლების ოპერაციათა თვალსაჩინოდ წარმოსადგენად ნახატებიანი ტესტების 

მოშველიება მეტად ეფექტურად ითვლება. მაგალითად: 
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7. მოსწავლემ ერთ ათეულამდე უნდა შეავსოს დაფაზე დასმული წერტილების რაოდენობა და თანაც 

თქვას, რამდენი წერტილის დამატება დასჭირდა (საწყის ეტაპზე შესაძლებელია ხუთეულამდე, 

შვიდეულამდე შევსებაზე ვარჯიში). მომდევნო ამოცანად ასეთივე შეკითხვა შეიძლება მიეცეს, 

ოღონდ ამჯერად წერტილების ნაცვლად რიცხვებზე და თანაც ნახატებისა და  სხვა 

გამოსახულებათა გარეშე. შესაძლებელია ქვემოთ მოყვანილი თვალსაჩინოების გამოყენებაც. 

 

 

8. მასწავლებელმაუნდაგაამახვილოსყურადღებაშეკრების (გამოკლების)სტრატეგიაზე: მაგ., 8+6 – 

დაასახელებინოსმოსწავლეს 8–ისმომდევნოექვსირიცხვი – 9, 10, 11, 12, 13, 14.  

 

"ათამდე შევსებით შეკრება" – ეს სტრატეგია მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

მაგალითად, 8+ 6 

 რიცხვის  ათამდე შევსება (8–ს რამდენი უნდა მიუმატო, რომ 10 მიიღო? 

 რიცხვის ორი შესაკრების ჯამად წარმოდგენა სხვადასხვა ხერხით (6=2+4). 

 მიღებული რიცხვის დასახელება ("მივიღეთ 10 და 4, ესე იგი 14"). 

 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ  მოსწავლეგაერკვესამსახისდამოკიდებულებებში: "5 თვლისდროს 3–

ისმერესახელდება, 3–ისშემდეგმეორე რიცხვია, ესეიგი 5 მეტია 3–ზე 2–ით". 
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9. მნიშვნელოვანია მოსწავლეთათვის ოპერაციის ან მოქმედების შექცევადობის (შეკრებისა და 

გამოკლების  ოპერციები რომ ურთიერთშექცეულია) არსის  განმარტება. მასწავლებელმა უნდა 

მიაქციოს ყურადღება შეკრება–გამოკლების ურთიერთ შებრუნებულობის დემონსტრირებას. მაგ.,  

 

„ნახატის მიხედვით, ტბაზე  6 ყარყატი იყო, ერთი გაფრინდა და დარჩა ხუთი. რამდენი ყარყატი უნდა 

მოფრინდეს, რომ ტბაზე ისევ 6ყარყატი იყოს?“ .  

 
(ანალოგიურია: ავტოსადგომზე იყო 15 მანქანა. გავიდა 3 მანქანა. რამდენი მანქანა უნდა შემოვიდეს 

ავტოსადგომზე, რომ მანქანების რაოდენობა ისევ 15 გახდეს?)აქვე შესაძლებელია მხიარული 

მაგალითების მოყვანაც: „ ჩაიფიქრე რიცხვი. მიუმატე  ოთხი. გამოაკელი შენი ჩაფიქრებული რიცხვი. 

მიიღე ოთხი! დაფიქრდი და შეეცადე, შენც შეადგინო ამგვარი ამოცანა“. 

 

10. მოსწავლეს ათვისებული უნდა ჰქონდეს ორ გროვაში (ან, განსხვავებული საგნების 

ერთობლიობაში) საგნების რაოდენობათა გადათვლით, დაწყვილებით, ან გადაშლით შედარების 

ხერხები. მაგ., „ყველა ფისოს შეხვდება თევზი? ყველა ბაჭიას ერგება სტაფილო? ახსენი, როგორ 

მიხვდი“, „გააკეთე დასკვნა - რომელია მეტი/ნაკლები? რამდენით?“ 

 

 
11. ფიგურების მიმდევრობაზე ყურადღებით დაკვირვების შემდეგ მოსწავლემ უნდა ამოარჩიოს 

მსგავსი წესით დალაგებული მიმდევრობა სხვადასხვა ფორმისა და ფერის ფიგურების 

თანდართული ვარიანტებიდან. ამასთანავე, ამ მიმდევრობათა შორის საერთო და განმასხვავებელ 

ნიშანთა ანალიზით უნდა დაასაბუთოს თავისი არჩევანი. 
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12. მოსწავლე უნდა მიხვდეს მასწავლებლის მიერ გარკვეული კანონზომიერებით გამწკრივებული  

საგნების (მაგ., თოჯინა, ბურთი, თოჯინა, ბურთი, ....). დალაგების წესს,  სიტყვიერად აღწეროს და 

შემდეგ მიმდევრობაც დამოუკიდებლად გააგრძელოს.  

ანალოგიური დავალებაა:  „დააკვირდი ნახატს. გააგრძელე ხატვა იმავე წესით“. 

 

 
მნიშვნელოვანია, მოსწავლეს მიეცეს საშუალება, საკუთარი შეხედულებით მოიგონოს რაიმე ნიშნით 

განსაზღვრული წესი და საგნები ამ წესით თანამიმდევრულად განალაგოს,  აღწეროს და დაასაბუთოს 

საგანთა განლაგების მისეული წესი. 
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13. მასწავლებელმა მოსწავლეებს გარკვეული თანამიმდევრობით უნდა შეასრულებინოს, მაგალითად, 

ცეკვის ცალკეული მოქმედებები (ილეთები). შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა გააგრძელონ 

მოქმედებები იმავე თანმიმდევრობით (კავშირი ფიზკულტურასთან, მუსიკასთან). ასეთივე 

დავალებაა: „გამოიცანი, რომელია შემდეგი მოძრაობა?“ 

 

 

14. გეომეტრიული ფიგურების უკეთ შესწავლის მიზნით, მოსწავლეებს ეძლევათ ხელოვნების 

ნიმუშების, არქიტექტურული ძეგლებისა და სხვა საინტერესო ობიექტების ფოტოასლები მათში 

გეომეტრიული ფიგურების ამოსაცნობად. მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ გეომეტრიული 

ფიგურების აღწერა წვეროებისა და გვერდების რაოდენობის მიხედვით. მათ უნდა შეძლონ 

(შესაძლებელია, ჯგუფური აქტივობის ფორმატში) ბრტყელი ფიგურების მოდელების დაჯგუფება 

რაიმე ნიშნით.  შემდეგ, თითოეულმა ჯგუფმა უნდა ახსნას დაჯგუფების თავისი წესი. 

15. მოსწავლეები წინასწარ დამზადებული გეომეტრიული ფიგურების მოდელებით ქმნიან 

აპლიკაციებს (კაცუნები, სახლები, მატარებელი, ....). 
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16. მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, მითითებული მიმდევრობით წერტილების შეერთებას, 

რათა მიიღონ გარკვეული ნახატი (ბაჭია, ვარსკვლავი, ....). 

 
 

 

17. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს სივრცეში თავისუფლად ორიენტირება. „წინ“, „მარჯვნივ“, “ზევით“ 

დასხვამსგავსიდანიშნულებისსიტყვებითუნდაახერხებდესრომელიმეგარემოსდეტალურაღწერას,

ვთქვათ, საკლასო ოთახს, სკოლის ეზოს ან ბუნების რაიმე სურათს. შესაძლებელია ამგვარი 

თამაშების გამოყენებაც: ერთმა ან რამდენიმე მოსწავლემ უნდა მიაგნოს კლასის მიერ საგანგებოდ 

გადამალულ ნივთს. გულშემატკივრები კარნახით ეხმარებიან და „მარცხნივ“, „ უკან“,  „ქვევით“, ან 

სხვა მსგავსი სიტყვებით მიმართულებას აძლევენ მათ.  

 

პირველი კლასის სასწავლო გეგმით განსაზღვრული შედეგების მიღწევას აბრკოლებს ის, რომ 

მოსწავლეები არათანაბარი მომზადების დონით მოდიან პირველ კლასში. შესაბამისად, საწყისი 

წარმოდგენები რაოდენობის, ზომების, ფორმების შესახებ მოსწავლეთა მხოლოდ ნაწილს აქვს. 

სასურველია, რომ „რიცხვამდელ“ პერიოდში დამუშავდეს შემდეგი საკითხები: 

რაოდენობების შედარება დაუთვლელად (ცნებები: მეტი, ნაკლები, თანაბარი, იმდენივე) 

 ერთნაირი საგნებისგან შემდგარი მოწესრიგებული ერთობლიობების შედარება და 

შედეგის გამოხატვა/დაფიქსირება 

 ორი სახის საგნებისგან შემდგარი მოწესრიგებული ერთობლიობების შედარება; 

შედარების უმარტივესი ხერხის ფლობა (მაგ.,  ფინჯანია უფრო მეტი თუ კოვზი? 

ყველა ფინჯანში შეძლებს ბებო კოვზის ჩადებას?) 

 ორი სახის საგნების შერეულ (მოუწესრიგებელ) ერთობლიობაში საგნების 

რაოდენობათა შედარება 

საგნების ზომების შედარება (ცნებები: დიდი, პატარა, გრძელი, მოკლე, თანაბარი ზომის) 
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 მსგავსი (გეომეტრიული თვალსაზრისით) საგნების ზომების შედარება და შედეგის 

დაფიქსირება (რომელი ბურთია ყველაზე დიდი?); ტერმინების - დიდი, პატარა, 

ყველაზე დიდი, ერთი და იმავე ზომის, ტოლი - ადეკვატურად გამოყენება 

 მსგავსი საგნების წრფივი ზომების შედარება და შედეგის დაფიქსირება; ტერმინების - 

გრძელი, მოკლე, ყველაზე გრძელი, თანაბარი სიგრძის, ტოლი - ადეკვატურად 

გამოყენება 

 

საგნების ურთიერთგანლაგების აღწერა (ცნებები: შიგნით, გარეთ, ზემოთ, ქვემოთ, შუაში) 

 ერთი  საგნის მდებარეობის ამოცნობა მეორე საგანთან მიმართებაში (რეალურ 

ვითარებაში,  ნახატზე) 

 საგნის მდებარეობასთან დაკავშირებული ინსტრუქციის გააზრება და გაგება 

 საგნის მდებარეობასთან დაკავშირებული უმარტივესი ინსტრუქციის ჩამოყალიბება 

(ვერბალიზება) 

საგანთა კლასიფიკაცია/დაჯგუფება (ცნებები: მსგავსი, ერთნაირი, განსხვავებული) 

 ერთი ნიშნით (მაგ., ფერით, ზომით) განსხვავებულ საგანთა ერთობლიობაში მსგავსი 

და განსხვავებული საგნის ამოცნობა 

 ერთი ნიშნით (მაგ., ფერით, ზომით) განსხვავებულ საგანთა ერთობლიობაში 

განმასხვავებელი ნიშნის ამოცნობა 

 ერთი ნიშნით დაჯგუფებული საგნების დაჯგუფების ნიშნის ამოცნობა და დასახელება 

 ერთი ნიშნით დაჯგუფებული საგნების შესატყვისი ანალოგიური საგნის დასახელება. 

ეს საკითხები შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი აქტივობების მეშვეობით: 

 

1. რომელი სოკოა განსხვავებული? რით განსხვავდება? ყველა ერთნაირი შემოხაზე 

ლურჯი ფანქრით, განსხვავებული - წითლით. 

 

2. გააფერადე მხოლოდ ერთნაირი ჩაიდნები.  
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3. სად უფრო მეტი ბარტყია? 

 

 

 

4. გააფერადე კუბიკები ყვითელი და ლურჯი ფერებით, ისე, რომ ლურჯი კუბიკების 

რაოდენობა უფრო მეტი იყოს 
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5. გააფერადე ნახატზე მოცემული ბუშტები ისე, რომ: ყუთში მოკალათებულ ლეკვს ეჭიროს წითელი 

ბუშტი, ყუთის უკან რომ ლეკვია - მწვანე, სოკოს გვერდით დასკუპებულ ლეკვს კი- ლურჯი. 

 

6. „გამოიცანი, რა ნიშნითაა დაჯგუფებული საგნები. კიდევ რა შეიძლება იყოს იგივე ჯგუფში? ახსენი, 

შენ რას მიახატავდი“ 



 

3/5/2015 
 

  

 

II კლასი 

მოცემული შედეგები სხვადასხვა აქტივობით შეიძლება იქნას მიღწეული. გთავაზობთ სარეკომენდაციო 

აქტივობებს, რომლებიც დაეხმარება მოსწავლეს სასწავლო მიზნების მიღწევაში. 

1. მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს საგანთა მოწესრიგებულ (სტრუქტურირებულ) 

ერთობლიობას - ათეულებად დაწყობილ საგნებს. მოსწავლემ ერთობლიობას სწორად უნდა 

შეუსაბამოსი - ამ საგანთა რაოდენობა. 
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2. ათეული ,               ერთეული  =     

 

მოსწავლემ უნდა შეამჩნიოს საგნების სტრუქტურირების (მოწესრიგების) პრინციპი და დაუკავშიროს ის 

რიცხვის ჩაწერის პრინციპს. მაგალითად, ერთი ათეული და კიდევ 8 ერთეული არის 18,  3 ათეული და 

კიდევ 7 ერთეული არის 37 და ა.შ. 

ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ დეტალებს:  

 მოსწავლესუნდაესმოდეს, რომ, მაგალითად, 35-ში არის 35 ერთეული; 3 ათეული; 3 ათეული და 5 

ერთეული;  

  20-ში არის 20 ერთეული; 2 ათეული; 2 ათეული და 0 ერთეული;  

 

 

ძალიან სახალისოა დავალებები, სადაც მოსწავლეები აღმოაჩენენ შეუსაბამობას საგნების რაოდენობის 

აღმნიშვნელ რიცხვსა და საგნების რაოდენობას შორის („იპოვიან შეცდომას“) და გამოასწორებენ. 

სასურველია, მოსწავლემ თვითონ აირჩიოს შეცდომის გამოსწორების ხერხი - ან რიცხვი გადააკეთოს, ან 

გადაშალოს/მიახატოს საგნები. 

„იპოვე შეცდომა და გამოასწორე“ 
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უნდა აღინიშნოს ხაზგასმით, რომ აუცილებელია თვალსაჩინოების გამოყენება. წიგნში მრავალი 

სავარჯიშოს არსებობის შემთხვევაშიც კი, უშუალოდ - თვალსაჩინო მასალით აღქმული უფრო ღრმად 

და გააზრებულად შეისწავლება.  

 

3. 20-ზე მეტი რიცხვების შესწავლა უნდა დაიწყოს 10-ის ჯერადი რიცხვებით (ანუ, სრული 

ათეულებით) – 30, 40, 50 და ა.შ. მასწავლებელმა მაგიდაზე უნდა დააწყოს პატარა ზომის საგნები 

ათეულებად და თითოეული რაოდენობისათვის დაასახელოს და აჩვენოს მოსწავლეებს შესაბამისი 

რიცხვი - 3 ათეული ანუ 30, 4 ათეული ანუ 40 და ა.შ. მასწავლებელმა აუცილებლად უნდა დასვას 

შეკითხვა თითოეული რიცხვის შემთხვევაში: მაგალითად, „ვინ მიპასუხებს, რატომ წერია აქ ციფრი 

5? რაზე მიგვანიშნებს ეს ციფრი? თუ საგნების ერთობლიობას მოვაკლებთ საგნების ერთ ათეულს, 

როგორ შეიცვლება რიცხვის ჩანაწერი? რატომ წერია აქ ციფრი 0?“ და ა.შ. თემა უნდა ჩაითვალოს 

ათვისებულად, თუ მოსწავლე იძლევა პასუხებს ყველა ამ შეკითხვაზე. 

ამის შემდეგ უნდა მოხდეს გადასვლა არასრულ ათეულებიან რიცხვებზე. აქ მნიშვნელოვანია, რომ 

მასწავლებელმა საგნების რაოდენობა დაასახელოს ასე: მაგ., 2 ათეული და კიდევ 3 ერთეული (აქცენტი 

კეთდება სიტყვაზე „კიდევ“). ამგვარი აქცენტირება ხელს შეუწყობს მოსწავლეების მიერ იმის სწორად 

გააზრებას, თუ სულ რამდენი ერთეულია რიცხვში. რიცხვების ჩაწერის სწავლებაში გამოვყოთ ეტაპები: 

 მოსწავლემ უბრალოდ დაასახელოს თვალსაჩინოდ წარმოდგენილი საგნების რაოდენობა - მაგ., 3 

ათეული და კიდევ 5 ერთეული; 

 ამის შემდეგ, მან  უნდა დაასახელოს საგნების რაოდენობა და ჩაწეროს კიდეც რიცხვი; 
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 შემდეგ ეტაპზე მოსწავლემ თვალსაჩინოების გარეშე უნდა შეძლოს რიცხვის დასახელება და 

ჩაწერა. მაგ., 3 ათეული და კიდევ 2 ერთეული - 32. 

 

 მომდევნო ეტაპზე მოცემულია რამოდენიმე ერთობლიობა და მოსწავლეს მოეთხოვება, რომ 

თითოეულ მათგანს სწორად შეუსაბამოს რიცხვი. 
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 შემდეგ ეტაპზე მოსწავლემ უნდა აღმოაჩინოს შეცდომა - არასწორი შესაბამისობა რაოდენობასა და 

რიცხვს შორის და გამოასწოროს. 

 

 

4. არითმეტიკული მოქმედებები რიცხვებზე 

 

 
არითმეტიკული მოქმედებების შესწავლა მჭიდრო კავშირშია რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემის 

საფუძვლების გააზრებულ ფლობასთან.  ეს მაგალითები წარმოაჩენს სწორედ ამ კავშირს. თუ მოსწავლეს 

გააზრებული აქვს რიცხვის ჩაწერის პრინციპი, მაშინ მას არ უნდა გაუჭირდეს დავალების შესრულება. 

თუ ვერ ძლევს, მასწავლებელმა უნდა დაუსვას შეკითხვები: რაზე მიგვანიშნებს რიცხვის ჩანაწერი 12? 

რამდენი ათეულია ამ რიცხვში? კიდევ რამდენი ერთეული? მიმატების მოქმედებას როგორ 

„განახორციელებდი“? 
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აბსოლუტურად ანალოგიურად სრულდება დავალებები 20-ზე მეტი რიცხვების შემთხვევაშიც. 

ანალოგია იმდენად აშკარაა, რომ მოსწავლეთა დიდ ნაწილს აღარ უნდა გაუჭირდეს მათი შესრულება. 

შეიძლება ამგვარი აქტივობების შესრულებაც: მასწავლებელი დაუწყობს მაგიდაზე საგნების 2 ათეულს 

და აჩვენებს 20-ზე მეტი რიცხვის გამოსახულებიან ბარათს. მოსწავლემ იმდენი საგანი უნდა დაამატოს 

საგნების ჯგუფს, რომ მიიღოს ბარათზე მითითებული რიცხვი. 

 
ამ დავალებებში შეკრების ოპერაცია თვალსაჩინოდაა მოცემული, თუმცა საგანთა ჯგუფები არ არის 

დასტრუქტურებული ათეულებად და ეს წარმოადგენს სირთულეს. მოსწავლეს უნდა შევასწავლოთ 

შეკრების ერთერთი სტრატეგია - დაიწყოს ერთი ჯგუფის საგნების დათვლა და შემდეგ „მიათვალოს“ 

(გააგრძელოს დათვლა) სხვა ჯგუფის საგნები. 
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რიცხვითი ღერძის გამოყენება შეკრება-გამოკლებისას მოსწავლეთათვის ცნობილია. პროცედურა - როცა 

შესაკრებია 20-ზე მეტი რიცხვები თვისობრივად არ განსხვავდება პატარა რიცხვების შეკრებისაგან. 

ნახატზე გამოსახულ რიცხვით ღერძზე 20-დან 30-მდე რიცხვების დიაპაზონია მოცემული, შესაბამისად, 

მოსწავლე იყენებს მისთვის ნაცნობ პროცედურას. კარგი იქნება, თუ თვითონ მოსწავლეებს 

დაამზადებინებთ რიცხვით ღერძის მოდელს. ასეთ ღერძზე მარტივი მანიპულაციების შესრულება 

მათთვის უფრო სახალისო იქნება. 

5. ყურადღებაა მისაქცევი, როგორ და რა თანამიმდევრობით ასრულებს მოსწავლე ორი ორნიშნა 

რიცხვის შეკრების ოპერაციას, როცა ორივე შესაკრების უმცირესი თანრიგის ერთეულების ჯამი 

ათეულს ან აღემატება, ან  ტოლია მისი.  აქ მოქმედებათა თანამიმდევრობის რამდენიმე  ვარიანტია 

და მოსწავლის მიერ არჩეულ ყოველ მათგანს სათანადო შეფასება უნდა. მაგალითისათვის 

შეიძლება შემოწმდეს, რამდენად თავისუფლადაა დაუფლებული იგი ეგრეთწოდებული 

"ათეულებისგავლითშეკრება-გამოკლების წესს“  და გამოსაცდელად 25+16 ჯამის პოვნა 

შევთავაზოთ.  მაგალითად, 28+13 

 

 

 

 რიცხვისორიშესაკრებისჯამადწარმოდგენა  (13=2+11). 
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 28-ის ოცდაათამდე შევსება (28–ს რამდენი უნდა მიემატოს 30–ის მისაღებად? ის ორი რომ 

დავუმატეთ, საიდან ავიღეთ? 13–ს რომ ორი გამოვაკლოთ, რაღა დაგვრჩება? ახლა ეს 11 რომ იმ 30–

ს დავუმატოთ, ჯამში რა გვექნება? ). ამრიგად, ეს შეკრება ასე წარმოვადგინეთ 

28+13=(28+2)+(13–2) 

ან მეორენაირად,  

 

28=20+8   ,                              

13=10+3 

28+13=(20+10)+(8+3)=30+11=41 

„ათეულების გავლით“ გამოკლებაც ორივე სახის  მაგალითებით  უნდა შემოწმდეს, როცა უმცირესი 

თანრიგის ერთეულები საკლებში უფრო მეტია, ვიდრე  მაკლებში და პირიქითაც. შეიძლება პირველი 

ვარიანტით დაწყება და მოსწავლეს გამოსათვლელად 38–27 სხვაობა  მიეცეს. მან უნდა გამოავლინოს 

იმის ცოდნა, რომ ასეთ შემთხვევაში შეკრების პროცესთან მისადაგებული ორივე ხერხი ვარგისია. 

ცოდნის შემოწმების მომდევნო საფეხურზე უკვე შეიძლება ისეთი სხვაობის მიცემა, როცა მაკლების 

უმცირესი თანრიგის ერთეულები საკლებისას აღემატება. ვთქვათ, რაიმე ამოცანის შინაარსთან 

დაკავშირებულია  41–18 სხვაობა. მოსწავლემ უნდა იცოდეს, რომ ამ სხვაობის გამოსათვლელად 

ათეულების „დახურდავება“ მოუწევს. ასე,რომ 

41(ორმოცდაერთი) არის 4 ათეული და 1 ერთეული, ან 3 ათეული და  11 ერთეული, ან 2 ათეული და 21 

ერთეული. შესაბამისი მაგალითების მიცემაც გამართლებულია:  

 41=4 ათეული და 1 ერთეული 

 41= 3 ათეულიდა და        ერთეული. 

41= 2 ათეული და  ერთეული. 

 

მოსწავლის ცოდნა დადებითადაა შესაფასებელი , თუ გამოკლების ოპერაციას ქვემოთ მოტანილი 

ვარიანტებიდან ერთ-ერთის მიხედვით მაინც შეასრულებს.  

 

41–18=(30+11)–(10+8)=(30–10)+(11–8). 

 41–18=(20+21)–18=(20–18)+21. 
 41–18=41–10–8. 
 41–18=41–20+2. 
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აქ ჩამოთვლილი ყველა ხერხის ეფექტურობის თვალნათლივ გამოსაჩენად სათანადო საგნების 

მოშველიება ფრიად სასურველია.  

6. საგანთა რაოდენობის მიახლოებით შეფასების კომპეტენციის ჩამოყალიბებას მოსწავლეებში ხელს 

უწყობს შემდეგი აქტივობები: მოსწავლემ  თვალზომით უნდა მიახლოებით განსაზღვროს ნახატზე 

ბურთულათა ათეულების რაოდენობა და უპასუხოს, რომელი რიცხვია უფრო სავარაუდო ამ 

რაოდენობისათვის, 30 თუ 70? 

 

 

 ასევე დაუთვლელად უნდა  შეძლოს უმეტესი რაოდენობის საგანთა შემცველი ერთობლიობის ამორჩევა 

.  

 

(ყურადღება უნდა მიექცეს, რამდენად სწორად ესმის მოსწავლეს  ტერმინები: მიახლოებით ტოლია, 

თითქმის ნახევარია, მიახლოებით ორმაგია). 

(გართობის სახით შეიძლება სახუმარო ამოცანები „ნახევრად სავსე რომ ნახევრად ცარიელის ტოლია“). 

ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლესშეეძლოსორგროვაშისაგნების რაოდენობის გადათვლის, 

დაწყვილების ან წაშლის ხერხით შედარება. კარგადაც უნდა ერკვეოდეს, რას ნიშნავს რაოდენობით, ან 

ჯერადობით მეტ–ნაკლებობა და ადვილად ხსნიდეს  „რამდენით მეტია ან ნაკლებია“ და „რამდენჯერ  

მეტია ან ნაკლებია“ კითხვების შემცველ ამოცანებს. მოსწავლეს არ უნდა უჭირდეს მიცემული რიცხვის 

უახლოესი ოცეულის, ათეულისა  ან ხუთეულის დასახელება. ვთქვათ, რიცხვი 23 რომელ ათეულთანაა 

ახლოს და რატომ? ( 3-ით მეტია ოცზე, 7-ით  ნაკლებია ოცდაათზე) 
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7. საგანთაპერიოდულგანლაგებებშიკანონზომიერებისამოცნობისმიზნითსასურველიაამგვარიაქტივ

ობებისგანხორციელება:  

 

მოცემულია მიმდევრობა საგანთა ფორმით ან ფერით განსაზღვრული პერიოდულობის  დაცვით.  

მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს  წესი, რომლითაც პერიოდულობაა შემოღებული და:  

 

ა).  მის საფუძველზე  განავრცოს  მიმდევრობა. მაგალითად: უნდა შეავსოს მოცემულ  მიმდევრობას 

მოყოლებული ცარიელი უჯრები  

 
 

ან,   გააგრძელოს ხატვა იგივე წესით 

 

 
 

 

მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეს მიეცეს საშუალება - ახსნას თავისი არჩევანი, აღწეროს შემჩნეული 

კანონზომიერება. 

 

ბ) დააკვირდეს ქვემოთ მოყვანილ ოთხ მიმდევრობას  
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და ამოირჩიოს ის, რომლის პერიოდულობაც ანალოგიურია ქვემოთ მოყვანილი მიმდევრობის: 

 

 

გ) აღწეროს მოცემული მიმდევრობა:    

 

 

 

ამოირჩიოს ასოითი აღნიშვნებით მოცემული ანალოგიური შინაარსის მიმდევრობა. 

 
მოსწავლეს აქვს ასოებით ჩაწერილი კანონზომიერება და სხვადასხვა ნახატების ან სათამაშოების გროვა. 

ამ საგნების საშუალებით მან უნდა შეადგინოს ისეთი მიმდევრობა, რომელიც ასოებით ჩაწერილი 

მიმდევრობის მსგავსია. 

 

8. მოსწავლემ ცნობები უნდა მოიპოვოს თანაკლასელებისშესახებ (მაგალითად, ვის რამდენი და–ძმა 

ჰყავს, ვინ რა ტრანსპორტითდადისსკოლაში, რამდენსა ჰყავსძაღლი, კატა, თუთიყუში და 
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მისთანანი);მონაცემებისაკლასოოთახისშესახებ (ფანჯრების, მერხების, კარადების, დაფების, 

რუკების, საყვავილე ქოთნების და სხვათა რაოდენობა.) შემდეგ კი ამ ცნობებით ცხრილი 

შეადგინოს. ამგვარი დავალებაა მოყვანილი ქვემოთ - მოსწავლე უნდა დააკვირდეს ნახატს და 

შეავსოს ცხრილი.  
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მნიშვნელოვანია, ცხრილის ან პიქტოგრამის სახით მოცემული ინფორმაციის წაკითხვა. „დააკვირდი 

ცხრილს და უპასუხე: რამდენ ბავშვს აქვს წაკითხული წიგნი „ჩიტები უხმობენ მზეს? რამდენმა წაიკითხა 

„პეპი გრძელიწინდა“?“ 

 

 
9. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს მონაცემების ამოკრება სხვადასხვა ნუსხიდან. ვთქვათ, კლასელების 

სიიდან,  თუ რამდენი მოსწავლეა დაბადებული დეკემბერში, რამდენის  გვარი იწყება "ა" ასოზე, 

რამდენის სახელი შედგება ხუთი ასოსაგან. მოიპოვონ  ინფორმაცია კალენდრიდან – რომელი თვეა 
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30-დღიანი, ან ორშაბათით რომელი იწყება. საინტერესო აქტივობაა კონკრეტული ცხოველებისა და 

ფრინველების სახელების გადანაწილება წინასწარ ჩამოწერილი:   „დადის“, „ცურავს“,  „დაფრინავს" 

კატეგორიების მიხედვით.  ობიექტების  (ამ შემთხვევაში ცხოველებისა და ფრინველების) სია არ უნდა 

გადაიტვირთოს, მაგალითად, ათეულს არ აჭარბებდეს. კატეგორიებისა და სათანადო ობიექტების 

ვარიანტები ამოუწურავია და მასწავლებლის ფანტაზიით განისაზღვრება. მაინც მოვიტანთ 

ზოგიერთს: {„ავეჯი“,  „ჭურჭელი“}, {„ხილი“, „ბოსტნეული“}, {„ცხოველი“, „საგანი“}, {„ერთი“, „ორი“. 

„ბევრი“} , და სხვა. 

 

 

III კლასი 

მოცემული შედეგების ხვადასხვა აქტივობით შეიძლება იქნას მიღწეული. გთავაზობთ სარეკომენდაციო 

აქტივობებს, რომლებიც მოსწავლეს შესაბამის შედეგზე გაიყვანს. 

1) თანრიგების ცხრილის გამოყენება 

 

თანრიგების ცხრილი არის ასეთი სახის ცხრილი 

 

ასეულები ათეულები ერთეულები 

   

 

რიცხვი 241 შეიძლება ჩაიწეროს ამ სახის ცხრილში ასეთნაირად: 

 

ასეულები ათეულები ერთეულები 

2 4 1 

 

დასაწყისისათვის მოსწავლეს შეიძლება დავრთოთ ნება, რომ ერთი და იგივე რიცხვი  რამოდენიმე, 

ერთმანეთისაგან განსხვავებული ფორმით ჩაწეროს, მაგალითად ასე: 

ასეულები ათეულები ერთეულები 

 24 1 

 

მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ რიცხვი 241 შეიძლება წარმოვადგინოთ, როგორც 24 ათეული და კიდევ 

ერთი ერთეული, ან 2 ასეული და 41 ერთეული, ან 241 ერთეული. 

თუმცა, თუ მოვითხოვთ, რომ ყოველ უჯრაში ეწეროს მხოლოდ ერთი ციფრი (და, სწორედ ეს არის 

რიცხვების ჩაწერის სწორი ფორმა), მაშინ რიცხვის ჩაწერა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ხერხით. 

აქედან გამომდინარე, დავალებების ნაწილი დაუკავშირდება თანრიგების ცხრილში “არასწორად” 

ჩაწერილი რიცხვების “სწორად” ჩაწერას. მაგალითად, რიცხვი 416 ჩაწერილია ასე: 
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ასეულები ათეულები ერთეულები 

 41 6 

 

ჩავწეროთ ეს რიცხვი თანრიგების ცხრილში ისე, რომ ყოველ უჯრაში ეწეროს მხოლოდ ერთი ციფრი. 

 

შეკითხვების ნაწილი დაკავშირებულია იმის გააზრებასთან თუ მოცემული რიცხვისათვის რა რიცხვი 

შეიძლება ჩაიწეროს თანრიგების ცხრილის ამა თუ იმ უჯრაში. მაგალითად: რიცხვი 416, ჩაწერეთ 

თანრიგების ცხრილის გამოყენებით ისე, რომ ათეულების უჯრაში ეწეროს 3 

 

ასეულები ათეულები ერთეულები 

? 3 ? 

 

ამ ამოცანის ამოხსნის პროცესში მოსწავლე გაიაზრებს იმას, რომ ასეულების შესაბამის უჯრაში 

შეუძლებელია 3-ზე მეტი რიცხვის ჩაწერა. ეს კი თავისთავად დაკავშირებულია პოზიციური სისტემის 

გამოყენებით რიცხვების შედარებასთან. თუ ასეულების შესაბამის უჯრაში ჩაწერს 3-ს, შემდეგი ნაბიჯი 

იქნება იმის მოფიქრება თუ რა უნდა ეწეროს ერთეულების შესაბამის უჯრაში. შესაძლებელია 

ასეულების თანრიგში ჩაიწეროს ციფრი 1ან 2, ან საერთოდ არ  ჩაიწეროს რაიმე ციფრი და ამის მიხედვით   

შეირჩეს ერთეულების რიცხვი. 

2) სათანრიგო ბლოკების გამოყენება რიცხვების გამოსახვისას 

 

სათანრიგო ბლოკები არის კუბების ან მცირე ზომის საგნების საშუალებით შექმნილი ასეთი სახის 

ბლოკები 

 

 
 ე რთე ული  

 

 ათეული   
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 ასეული  

 

სასურველია თითოეული თანრიგის შესაბამისი ბლოკების რაოდენობა იყოს 9-ზე მეტი (მაგ., 12 ცალი), 

რადგან თვალსაჩინოდ გამოჩნდეს თანრიგის შევსების პროცედურა. ერთეულის შესაბამისი ბლოკების 

რაოდენობა უნდა იყოს უფრო მეტი (მაგ., 50) ბლოკები შესაძლოა გამოიჭრას უჯრედებიანი 

ფურცლისაგან. 

 

მაგიდაზე აწყვია 34 ცალი ერთეულოვანი ბლოკი. მოსწავლეს ევალება თანმიმდევრულად გამოყოს 

ათეულები. 
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შეკითხვები: რამდენი ათეული გამოიყო? რამდენი ერთეული დარჩა? 

 

ამის შემდეგ მოსწავლეს ევალება იგივე რიცხვი წარმოადგინოს წინასწარ გამზადებული ათეულებისა და 

ერთეულების ბლოკების საშუალებით. 

 

 

შემდეგ საფეხურზე ისმება შებრუნებული ამოცანა: მოსწავლეს აქვს გამზადებული ბლოკები  

 

 

 

დავალება: დაითვალეთ კუბების რაოდენობა. დაასახელეთ მიღებული რიცხვი 
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ამ სახის დავალებების მიზანია, მოსწავლეებმა კარგად გაიაზრონ ის, რომ ათეულების ბლოკებში 

ცალკეული კუბების დათვლაზე უფრო ეფექტიანი გზაა მთლიანად ათეულების ბლოკების დათვლა: 2 

ცალი ათეულების ბლოკი 20 კუბს წარმოგვიდგენს; ერთეულების მხარეს გვაქვს 7 ცალი კუბი; ე.ი. 

მთლიანად გვაქვს 20+7 = 27 ცალი კუბი. 

 

დავალებების შემდეგი სერია დაკავშირებულია იმის გააზრებასთან, რომ 10 ცალი ათეულოვანი ბლოკი 

იძლევა 1 ცალ ასეულოვან ბლოკს. ამის დემონსტრირება შესაძლებელია 10 ცალი ათეულოვანი ბლოკის 

ერთმანეთზე მიდგმით. 

 

 

 

დავალება: 20 ცალი ათეულოვანი ბლოკი 

 

 

 

წარმოადგინეთ ასეულოვანი ბლოკების საშუალებით. რამდენი ასეულოვანი ბლოკია საჭირო? რომელი 

რიცხვის მოდელი მივიღეთ? 
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ამ სახის აქტივობების გამეორება სასურველია იმდენჯერ, სანამ მოსწავლე კარგად არ გაიაზრებს 

სათანრიგო ერთეულების მნიშვნელობას. 

ასევე შესაძლებელია სათანრიგო ბლოკებისა და თანრიგების ცხრილის კომბინირება. მაგალითად, 

მოცემულია ბლოკების საშუალებით წარმოდგენილი რიცხვი და მოსწავლეს ევალება თანრიგების 

ცხრილში ჩაწეროს შესაბამისი ბლოკების რაოდენობები. 

 

 

 

ასეულები ათეულები ერთეულები 

3 5 2 

 

 

 

3) რიცხვების შედარება პოზიციური სისტემის გამოყენებით 

რიცხვების შედარების დროს პოზიციური სისტემის გამოყენების შესწავლისას მნიშვნელოვანია, რომ 

მოსწავლემ გაიაზროს ამ ხერხის აუცილებლობა. კერძოდ, მცირე რიცხვების შედარება შესაძლებელია 

დათვლით (რიცხვების თანმიმდევრული დასახელებით). ამ დროს, რომელი რიცხვის სახელწოდებაც 

წარმოითქმება პირველად ის რიცხვი იქნება უფრო მცირე. მცირე რიცხვების შედარება ასევე 

შესაძლებელია საგნების დაწყვილებით. ეს ორი ხერხი ნაკლებად გამოსადეგი და არაეფექტურია დიდი 

რიცხვების შედარების დროს. ამაში მოსწავლე ადვილად დარწმუნდება, თუ მას დავავალებთ საკმაოდ 

დიდი რიცხვების შედარებას (მაგ., 365 და 721). 
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I საფეხური: ორნიშნა რიცხვების შედარება. 

დავალება: შევადაროთ რიცხვები 71 და 49. 

მოსწავლეებმა კომპიუტერის ორ ფანჯარაში გახსნან ერთი და იგივე ვირტუალური სიმულაცია 

(ინტერნეტ მისამართი: http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html).  

სასურველია, რომ პროგრამის ფანჯრები განალაგონ ერთმანეთის გვერდით. ერთ მათგანში 

წარმოვადგინოთ რიცხვი 71, ხოლო მეორეში წარმოვადგინოთ რიცხვი 49. 

 

  

 

შეკითხვა: რომელი რიცხვის ერთეულების თანრიგშია მეტი რიცხვი? (49-ის) 

 

შეკითხვა: რომელი რიცხვის ათეულების თანრიგშია მეტი რიცხვი? (71-ის) 

 

დავალება: გავათანაბროთ ათეულების თანრიგებში რიცხვები. 

 

ამ კომპიუტერული პროგრამის ფუნქციონირებიდან გამომდინარე, ათეულების ბლოკის ერთეულების 

სვეტში გადაადგილების შემდეგ, ათეულების ბლოკი ავტომატურად “იშლება” ერთეულოვან ბლოკებად 

და მიიღება ასეთი სურათი 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
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ამის შედეგად მოსწავლე ხედავს, რომ ათეულების ბლოკების რაოდენობები გათანაბრდა (4 = 4), მაგრამ 

ერთეულების ბლოკების რაოდენობა 71-ის შემთხვევაში უფრო მეტია, ვიდრე 49-ის შემთხვევაში. 

 

შენიშვნა: ათეულების ბლოკების ერთეულების სვეტში გადაადგილების პროცესი მოსწავლემ შეიძლება 

პირველსავე საფეხურზე შეწყვიტოს, რადგან ერთი ბლოკის გადაადგილების შემდეგ მიიღება ასეთი 

სურათი: 

 

  
 

აქ უკვე მოსწავლე ადვილად ამჩნევს რომ 71-ის შემთხვევაში ბლოკების რაოდენობა მეტია როგორც 

ათეულების სვეტში, ასევე ერთეულების სვეტში (11 > 9). ამიტომ ბუნებრივად ხვდება რომ 71 მეტია 49-

ზე. 

 

4) რიცხვების სახელდება ქართულ ენაში 

რიცხვების სახელწოდებები ქართულენაში ფაქტობრივად ეფუძნება ოცობით სისტემას. ეს განსხვავება 

სახელდებასა და ათობით პოზიციურ სისტემაში ჩაწერის წესს შორის თავდაპირველად იწვევს 
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დაბნეულობას. მოსწავლეს ხშირად ერთმანეთში ერევა ოც-და-თხუთმეტი და ოც-და-ხუთი. მას ახსოვს 

რომ ოცი-ს ჩანაწერი იწყება 2-ით, ამიტომ გაუგებარია თუ რატომ იწყება ოცდათხუთმეტი-ს ჩანაწერი 3-

ით. ამ პრობლემის დასაძლევად სასურველი და აუცილებელია ისეთი სავარჯოშოების შესრულება, 

რომლებშიც მოსწავლეს მოეთხოვება სიტყვიერად ჩაწერილი რიცხვის სახელწოდების ანალიზი და მისი 

შესაბამისი ციფრული ჩანაწერის გაკეთება. მაგალითად ასეთი: 

მოცემულია ნაწილობრივ შევსებული ცხრილი 

 

თერთმეტი ათზე ერთით მეტი 10 + 1 11 

ცამეტი ათზე სამით მეტი 10 + 3 13 

თოთხმეტი    

ჩვიდმეტი    

ოცდაერთი ოცი და ერთი 20 + 1 21 

ოცდაორი    

ოცდათერთმეტი ოცი და თერთმეტი 20 + 11 31 

ოცდაცამეტი    

ორმოცი ორმაგი ოცი 2 * 20 40 

ორმოცდათოთხმეტი ორმოცი და თოთხმეტი 40 + 14 54 

ორმოცდაჩვიდმეტი    

სამოცი    

 

მოსწავლეს ევალება ამ სახის ცხრილის ცარიელი უჯრების შევსება. 

რიცხვების ქართული სახელწოდებებსა და მათ ციფრულ ჩანაწერებს შორის კავშირის გასააზრებლად 

ასევე ძალზე სასარგებლოა, წინა აქტივობაში მითითებული ელექტრონული რესურსის გამოყენება. 

 

(ინტერნეტ რესურსის მისამართია 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_2_t_1.html?from=category_g_2_t_1.html 

ის შედის ვირტუალური რესურსების ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (The National Library of Virtual 

Manipulatives - http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html). 

 

5) არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება 

არითმეტიკული მოქმედებების შესრულების დროს, ისევე როგორც რიცხვების შედარების დროს, 

მნიშვნელოვანია მოსწავლის მიერ იმის გააზრება, რომ დიდ რიცხვებზე არითმეტიკული მოქმედების 

შესრულება მოითხოვს რომელიმე წესის (ალგორითმის) გამოყენებას. კერძოდ, ეს შეიძლება იყოს 

პოზიციურ სისტემასთან დაკავშირებული პროცედურა. როდესაც არითმეტიკული მოქმედება 

სრულდება მცირე რიცხვებზე, შესაძლებელია ამ მოქმედების შესრულება მარტივი და თვალსაჩინო 

ხერხებით. მაგალითად, შეკრების დროს შესაძლებელია გამოვიყენოთ საგნების გროვების გაერთიანება 

და შემდეგ მათი დათვლა, ან უბრალოდ თვლის გაგძელება პირველი შესაკრებიდან ვიდრე არ 

დავასახელებთ იმდენ რიცხვს, რისი ტოლიცაა მეორე შესაკრები. ეს მეთოდები მოუხერხებელია დიდი 

რიცხვების შეკრების დროს. პოზიციურ სისტემაზე დამყარებული შეკრება-გამოკლების მოქმედებების 

გააზრება თავდაპირველად შეიძლება დაემყაროს თვალსაჩინოებას. ეს თვალსაჩინოება შესაძლოა იყოს 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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წინა შემთხვევაში აღწერილი ელექტრონული რესურსი ან მისი ანალოგიური რეალური ნივთებისაგან 

დამზადებული თვალსაჩინოება, რომელიც ასევე წინა შემთხვევაშია აღწერილი. 

 

I საფეხური: ორნიშნა რიცხვების შეკრება თანრიგის გავლის გარეშე 

შეკითხვა: როგორ შევკრიბოთ 36 და 62? 

 

 

 

პირველი შესაკრების (36) შესაბამის არეში ათეულების სვეტში, ათეულების ბლოკების რაოდენობა 3-ის 

ტოლია. ხოლო ერთეულების სვეტში, ერთეულების ბლოკების რაოდენობა 6-ის ტოლია. მოსწავლემ 

იცის რომ შეკრების მოქმედება დაკავშირებულია საგნების (ამ შემთხვევაში ბლოკების) 

გაერთიანებასთან. ამიტომ საჭიროა არ არის ბლოკების შემადგენელი ნაწილების განცალკევებულად 

დათვლა. საკმარისია უბრალოდ ათეულების ბლოკები გავაერთიანოდ ერთ სვეტში, ხოლო ერთეულების 

შესაბამისი ბლოკები გავაერთიანოთ ერთეულების სვეტში. ამ მოქმედების დასრულების შემდეგ ისმება 

ბუნებრივი შეკითხვები: 

რისი ტოლია ათეულების ბლოკების რაოდენობა გაერთიანების შემდეგ? (9-ის) 

რისი ტოლია ერთეულების ბლოკების რაოდენობა გაერთიანების შემდეგ? (8-ის) 

მოსწავლემ უკვე იცის (იხ.მათ. III.1 - ის აქტივობები) რომ როდესაც ათეულების ბლოკების რაოდენობა 

არის 9, ხოლო ერთეულების ბლოკების რაოდენობა არის 8, მაშინ მიღებული მოდელი შეესაბამება 98-ს 
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ამ სავარჯიშოს გამეორება შესაძლებელია რამდენჯერმე, ვიდრე მოსწავლეები კარგად არ გაიაზრებენ 

თანრიგების მიხედვით შეკრების არსს. თვალსაჩინოებების გამოყენების შემდეგ, საჭიროა მოქმედებების 

შესრულება თვალსაჩინოების გარეშე - ციფრებით ჩაწერილ რიცხვებზე. 

 

II საფეხური: ორნიშნა რიცხვების შეკრება თანრიგის გავლით 

შეკითხვა: რისი ტოლია 46-ისა და 38-ის ჯამი? 

 

 

 

ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, როდესაც მოსწავლე აერთიანებს შესაბამის სათანრიგო სვეტებში 

განლაგებულ საგნებს, იგი ამჩნევს, რომ ერთეულების თანრიგის შესაბამის სვეტში მოთავსებულია 14 

ერთეულოვანი ბლოკი. 
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ზოგჯერ ზოგიერთი მოსწავლე, პასუხად, დაუფიქრებლად წერს 714-ს. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია 

ამ ჩანაწერის ანალიზი ისევ თვალსაჩინოების გამოყენებით, რათა მოსწავლე მიხვდეს იმას, რომ ეს 

რიცხვი განსხვავდება იმ რიცხვისაგან რომელიც მან მიიღო. ამაში დარწმუნება შეიძლება უბრალოდ 

საგნების დათვლით. ამის შემდეგ მოსწავლეებს უნდა შევახსენოთ, რომ როდესაც ერთეულების 

შესაბამის სვეტში საგნების რაოდენობა აღემატება ან ტოლია 10-ის, მაშინ თავი უნდა მოვუყაროთ 

საგნების ერთ ათეულს და გადავიტანოთ ათეულების სვეტში. ამის გაკეთება ძალზე მარტივია 

აღნიშნული კომპიუტერული პროგრამის გამოყენებით. მასში შესაძლებელია თაგვის კურსორით 

შემოვსაზღვროთ 10 საგანი (კუბი). პროგრამა მათ ავტომატურად გააერთიანებს ერთ ათეულოვან 

ბლოკად. 

 

 

 

ამის შემდეგ მიღებული ათეულოვანი ბლოკი გადავიტანოთ ათეულების სვეტში. 
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შეკითხვა: რამდენი ათეულია ათეულების სვეტში? (8) 

შეკითხვა: რამდენი დარჩა ერთეულების სვეტში? (4) 

ამ სახის დავალების გამეორება, თვალსაჩინოების გამოყენებით საჭიროა იმდენჯერ, ვიდრე 

მოსწავლეები დამოუკიდებლად შეძლებენ მის შესრულებას და სწორი პასუხების მოძებნას. რის 

შემდეგაც საჭიროა ცოდნის პროცედურული განმტკიცება დავალების მრავალჯერადი გამეორებით 

თვალსაჩინოების გარეშე. 

 

(ინტერნეტრესურსისმისამართია: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_154_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html 

 

იგი შედის ვირტუალური რესურსების ეროვნულ ბიბლიოთეკაში (The National Library of Virtual 

Manipulatives - http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html). 

 

 

6) ნატურალური რიცხვები, როგორც ჭდეები 

პრაქტიკაში რიცხვები ხშირად გამოიყენება როგორც ჭდეები. ასეთ შემთხვევებში, არითმეტიკას 

თითქმის არავითარი დანიშნულება არ აქვს. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც საჭიროა ახალი ჭდის 

მიღება წინა ჭდეებისაგან. მაგალითად, როდესაც საუბარია რიცხვების გამოყენებაზე ერთ ქუჩაზე 

განლაგებული საცხოვრებელი სახლების დანომვრის დროს, როგორც წესი, ქუჩის ცალ მხარეს 

მიმდევრობით განლაგებული სახლების ნომრები 2-ით განსხვავდება. თუმცა ეს კანონზომიერება 

შეიძლება დაირღვეს უკვე გადანომრილ სახლებს შორის ახალი შენობების აშენების შემთხვევაში. 

რიცხვების ჭდეებად გამოყენების ანალოგიური მაგალითია რიგში მდგომი ადამიანების გადანომვრა. 

ზოგიერთ დაწესებულებაში, მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, რიგში მდგარ კლიენტებს აძლევენ 

ფურცელზე დაბეჭდილ ნომერს, იმ მიზნით, რომ კლიენტებს არ მოუწიოთ ერთმანეთის მიმდევრობით 

დიდხანს დგომა ან იმის დამახსოვრება, თუ ვის შემდეგ ვინ დგას რიგში. ასეთ შემთხვევებში, ყოველი 

ახლად მოსული კლიენტის ნომერი, მის წინ მდგომის ნომერზე 1-ით მეტია. ეს და სხვა მსგავსი 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html
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მაგალითები ადასტურებს იმას, რომ რიცხვების გამოყენება ჭდეებად საკმაოდ მოსახერხებელია. კიდევ 

ერთი უპირატესობა რაც რიცხვების ჭდეებად გამოყენებას გააჩნია არის ის, რომ მათი საშუალებით 

შესაძლებელია დაჭდევებული (დანომრილი) საგნების რაოდენობის შეფასება. კლასში სასურველია 

ისეთი აქტივობების ჩატარება, რომლის დროსაც მოსწავლეებ დაინახავენ რიცხვების ჭდეებად 

გამოყენების უპირატესობებს და აგრეთვე იმას, თუ როგორ შეიძლება დაჭდევების ხერხის ანალიზით 

რაოდენობრივი ინფორმაციის მიღება. 

 

მაგალითები: 

ტელეფონის ნომრები 

 

რა მოხდებოდა რომ ტელეფონის ნომრები ყოფილიყო სამი ციფრისაგან შემდგარი? 

ეს შეკითხვა, როგორც წესი დაიყვანება იმის გარკვევაზე თუ რისი ტოლი შეიძლება იყოს ტელეფონების 

ნომრების რაოდენობა იმ შემთხვევაში, როდესაც ნომერი სამი ციფრისაგან შედგება. 

 

შეკითხვა: რამდენი ტელეფონის ნომერი შეიძლება არსებობდეს, თუ ტელეფონის ნომერი შედგება სამი 

ციფრისაგან? 

 

მოსწავლეთა უმეტესობა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემისას ცდილობს ეს რაოდენობა დაუკავშიროს 

სამნიშნა რიცხვების რაოდენობას. ამ დროს მათ უნდა შევახსენოთ, რომ შეიძლება არსებობდეს ნომრები, 

რომლებიც იწყება 0-ებით: 000, 001, 002, … . გეზის მიმცემი შეკითხვებით (მაგ., რამდენია ასეთი რიცხვი? 

რა მოხდება რომ მოვაშოროთ მარცხნივ მდგომი ნულები? რა ვუყოთ იმ ნომერს, რომელიც სამი 

ნულისაგან შედგება?) მოსწავლეები მიდიან იმ მოსაზრებამდე, რომ სამციფრიანი ტელეფონის ნომრების 

რაოდენობა შეიძლება იყოს იმდენივე, რამდენიცაა რიცხვები 0-დან 999-მდე. ე.ი. 1000. 

 

საცხოვრებელი ბინები 

 

ილია 34-ე ბინაში ცხოვრობს. ეკა მომდევნო სართულზე, ზუსტად ილიას ბინის თავზე  ცხოვრობს. 

შეგვიძლია თუ არა გავიგოთ ეკას ბინის ნომერი? (არა) 

კიდევ რა უნდა ვიცოდეთ რომ გავიგოთ ეკას ბინის ნომერი? (ერთი და იგივეა თუ არა თითოეულ 

სართულზე ბინების რაოდენობა და თუ ეს ასეა, რისი ტოლია ეს რაოდენობა) 

ვთქვათ, თითოეულ სართულზე ბინების რაოდენობა ერთი და იგივეა და 3-ის ტოლია. რა იქნება ეკას 

ბინის ნომერი? (37) 

7) კანონზომიერებები 

კანონზომიერება (სტრუქტურა) არის მათემატიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნება. სტრუქტური ს 
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შესწავლის და მისი აღწერის უნარის ჩამოყალიბება კი მათემატიკის, როგორც სასკოლო დისციპლინის 

ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულებაა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ინტერდისციპლინარული კომპეტენციაა, 

რადგან კანონზომიერების შესწავლა და აღწერა საფუძვლად უდევს ჰიპოთეზის ჩამოყალიბებას, 

პროგნოზირებას, რაც თავისთავად ბუნების, თუსოციალური კანონების აღმოჩენის საფუძველია. ისევე 

როგორც მეცნიერებაში, სასკოლო მათემატიკაშიც, კანონზომიერებების აღწერა/გავრცობა არ ნიშნავს 

იმას, რომ არსებობს მისი აღწერა/გავრცობის ერთადერთი ვარიანტი. მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ 

კანონზომიერების აღწერის დროს იგი აყალიბებს ჰიპოთეზას მხოლოდ ერთი რომელიმე ვარიანტის 

შესახებ და შესაძლოა არსებობდეს ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი. ამის გამო, მათემატიკაში 

კანონზომიერებების თემას ძალზე ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ, რადგან მოსწავლეს უნდა 

ჩამოუყალიბდეს წინასწარ განსაზღვრული ჩარჩოებისაგან თავისუფალი, შემოქმედებითი მიდგომა და 

არა მცდარი წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ სტრუქტურის ნაწილი, რომელიც თვალსაჩინოა მხოლოდ 

ერთადერთი გზით შეიძლება გავრცელდეს. როდესაც ბუნებისმეტყველებაში დაკვირვების შედეგად 

მიღებული მონაცემების ანალიზის შედეგად აყალიბებენ ბუნების კანონს (აღწერენკანონზომიერებას), ამ 

კანონის დასადასტურებლად ან მასშიკორექტივებისშესატანადაგრძელებენმონაცემებისშეგროვებას. 

კანონზომიერებების ძირითადი სახეობა რომლებიც დაწყებით საფეხურზე შეისწავლება, 

დაკავშირებულია საგნების, ფიგურების, გამოსახულებების პერიოდულ მიმდევრობებთან. ამ სახის 

კანონზომიერებების შესწავლა და მათი აღწერა, თავის მხრივ საფუძველს უყრის მომავალში სხვადასხვა 

სახის მიმდევრობების, ფუნქციების და უფრო რთული კანონზომიერებების აღწერის და კვლევის 

უნარის ჩამოყალიბებას. მოსწავლე ითვისებს კანონზომიერებების წარმოდგენის სხვადასხვა 

საშუალებებს, მათ შორის: ცხრილებს, სიმბოლოებს, გრაფიკულ საშუალებებს; მათი გამოყენებით 

პროგნოზირებას დაგანზოგადებას. 

ამ ეტაპზე კანონზომიერებებთან დაკავშირებული აქტივობები ძირითადად მოიცავს პერიოდული 

მიმდევრობების სხვადასხვაგვარ წარმოდგენებს. კერძოდ: 

 

1. მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს სხვადასხვა ფორმით მოცემულ პერიოდულ მიმდევრობებს შორის 

ერთიდაიმავე წესით შედგენილი მიმდევრობა. 

2. მოსწავლემ უნდა შეძლოს ერთი სახის ობიექტებით შედგენილი მიმდევრობის მიხედვით, სხვა 

სახის ობიექტებით შეადგინოს მიმდევრობა, რომელიც იმავეწესს ემორჩილება. 

3. მოსწავლემ უნდა შეძლოს პერიოდული მიმდევრობის მოცემული ფრაგმენტის გავრცობა, როგორც 

იმავეობიექტებით – ასევე სხვა სახის ობიექტებით. 

4. მოსწავლემ უნდა შეძლოს მოცემული პერიოდული მიმდევრობის პერიოდის (უმცირესი 

გამეორებადი ფრაგმენტის) გამოყოფა. 

 

მაგალითები 

მოსწავლემუნდაშეძლოსპერიოდულიმიმდევრობის სისტემატიზებული აღწერა. მაგალითად, 

შეავსოსამსახისცხრილი: 

 

მიმდევრობა სულ 

რამდენი 

რამდენიგანსხვავებ

ულიწევრია? 

მიმდევრობის 

რომელი ნაწილი 

რისიტოლიაპერიოდისსიგრძე? 
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წევრია? მეორდება 

(პერიოდი)? 

 9 2 
 

3 

 9 2  3 

 9 3 
 

3 

 
6 2 

 
2 

 

8) გეომეტრიული ფიგურების გრაფიკული გამოსახულებები და მოდელები 

1) მასწავლებელი თხოვს მოსწავლეებს დახაზონ ფიგურა, რომელსაც აქვს (მაგალითად) სამი გვერდი. 

მოსწავლეთა ნაწილი ალბათ სამკუთხედს დახაზავს, ნაწილი კი – სამმდგენიან გახსნილ ტეხილს. 

შემდეგ დასვას შეკითხვები: რამდენი წვერო აქვს თითოეულ ფიგურას? ყოველთვის ემთხვევა თუ 

არა წვეროებისა და გვერდების რაოდენობა ერთმანეთს? სთხოვს მოსწავლეებს, მიუთითონ შიგა და 

გარე არეები, შიგა არეში ჩახაზონ რაც შეიძლება დიდი სამკუთხედი. აქტივობა შეიძლება ჩატარდეს 

ეზოში – ფიგურები შეიძლება დაიხაზოს ფერადი ცარცებით ასფალტზე. 

2) ფიგურათა კონფიგურაციის შესაქმნელად შესაძლებელია გამოიყენოთ კომპიუტერული პროგრამა 

– თამაში "ხელოვნება", რომელიც განთავსებულია საიტზე buki.ge (უნდა აირჩიოთ თამაში 

"ხელოვნება" და მისი ქვეგანყოფილება – "აპლიკაცია"). თამაში ითვალისწინებს ნიმუშის მიხედვით 

სურათის აწყობას ბრტყელი ფიგურების გამოყენებით. 

 

 

მნიშვნელოვან კომპეტენციებს უვითარებს მოსწავლეებს თამაში – "თანგრამი". ეს არის უძველესი 

ჩინური თამაში, რომელშიც მოთამაშე ფიგურის კონტურის მიხედვით უნდა მიხვდეს, რომელი 

ელემენტარული ფიგურებისაგან არის იგი აწყობილი (შედგენილი). წინა თამაშისაგან განსხვავებით 

ფიგურის სხვადასხვა ელემენტები არ არის გამოყოფილი ფერით, ასევე არ არის შეზღუდული 

ელემენტების რაოდენობა და ზომა. შესაბამისად  ეს თამაში უფრო რთულია. მასწავლებელმა ფერადი 

მუყაოსაგან უნდა დაამზადებინოს მოსწავლეებს სამუშაო მასალა (მოცემული ნიმუშის მიხედვით 

დაჭრილი კვადრატისგან მიღებული ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურების კომპლექტი). საჭიროა, 

აგრეთვე, ასაწყობი ფიგურების ილუსტრაციები. შესაძლებელია კომპიუტერული თამაშის გამოყენება. 

მას იპოვით მისამართზე: http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=72 

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=72
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9) თვისებრივი და რაოდენობრივი მონაცემების ინტერპრეტირება. 

1) ცხადია, რომ არც მონაცემთა შეგროვებაა თვითმიზანი და არც მათი მოწესრიგება და რომელიმე 

ფორმით წარმოდგენა. ყოველივე ეს ინფორმაციის გასავრცელებლად კეთდება და მას, დიაგრამებითა 

თუ ცხრილებით წარმოდგენილს,  წაკითხვა და  გაგება უნდა. ამბობენ, რომ   მოწესრიგებულ 

მონაცემებში ბავშვს  უჭირს ხოლმე გარკვევა, ზოგჯერ საკუთარშიც კი. ასეთი რამ რომ გამოირიცხოს, 

თანმიმდევრული და კარგად გათვლილი წვრთნაა საჭირო. ითვლება მომგებიანად, როცა ერთი 

მოსწავლის მიერ მოპოვებულ მონაცემებს მეორე აწესრიგებს და მესამე კითხულობს. ეს ცოდნის 

შესამოწმებლადაც  გამოსადეგი ყოფილა, რადგან მოსწავლის უნარი  სამმაგად ფასდება – როგორც 

შემგროვებლისა, მომწესრიგებლის და წამკითხველისა. მოსწავლისაგან არავინ მოითხოვს დეტექტივის 

ინტუიციასა და ჩვევებს, მაგრამ მან ნებისმიერი სქემიდან თუ გრაფიკიდან ინფორმაციის მაქსიმალურად 

„ამოქაჩვა“ უნდა ისწავლოს. არც წაკითხულისა და მიხვედრილის გადმოცემა უნდა უჭირდეს 

სიტყვიერად და  წერილობითაც. ეს ჩვევები დღევანდელ ყოფიერებაში აუცილებელია და მათ გარეშე  

ადამიანი უსუსურია. წვრთნა ამ მიმართულებით მარტივი მაგალითებით იწყება. ვთქვათ, როგორიცაა 

ცხრილი, საიდანაც მოსწავლე  

 

ამოიკითხავს ინფორმაციას და შეუძლია უპასუხოს  კითხვებზე, თუ  ქალაქის აეროპორტიდან რომელი 

მიმართულებით განხორციელდა ფრენები, ან  რამდენი რეისი შესრულდა თითოეული  

მიმართულებით, ან რომელი მიმართულებით შესრულდა ყველაზე მეტი რეისი. 
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2) მოსწავლეს უნდა შეეძლოს მის წინ გაშლილი რამდენიმე დიაგრამიდან ის ამოირჩიოს, რომელიც 

წინასწარ მიცემულ ტექსტურ ინფორმაციას შეესაბამება. აქაც ბევრნაირი ვარიანტის შეთხზვა შეიძლება. 

მაგალითად, მოცემული ორიდან რომელი დიაგრამა შეესაბამება შემდეგ ტექსტურ ინფორმაციას: "რომ  

გაეგოთ,  უპირატესად რომელ ბოსტნეულს იყენებენ საკვებად,  გამოკითხვა ჩაატარეს.  უმრავლესობამ 

ბადრიჯანი დაასახელა. სტაფილოს მოყვარულებმა ყვავილოვანი კომბოსტოს მომხმარებლებს 

რიცხობრივად კი გადააჭარბეს, მაგრამ მათ ჩამორჩნენ, სიმინდი  ვინც  ამჯობინა.“ მოსწავლემ ამ ორი 

 

 

დიაგრამიდან ის უნდა შეარჩიოს, ტექსტის შინაარსს რომ  ეთანადება. 

 

IV კლასი 

 

სარეკომენდაციო აქტივობები 

მოცემული შედეგები სხვადასხვა აქტივობით შეიძლება იქნას მიღწეული. გთავაზობთ 

სარეკომენდაციო აქტივობებს, რომლებიც მოსწავლეს შესაბამის შედეგზე გაიყვანს. 

 

I. პოზიციური სისტემის გააზრება სათანრიგო ბლოკების გამოყენებით 

 

პოზიციური სისტემისგ ააზრებასთან დაკავშირებით, რეკომენდებულია III კლასის შესაბამისი 

აქტივობების გამეორება (იხ. მათ. III.1.).  მათ შორის მითითებული ელექტრონული რესურსის 

გამოყენებით 

 

(http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html). თუმცა ამ შემთხვევაში 

აქტივობების გავრცობა უნდა მოხდეს ათასეულების (ოთხნიშნა რიცხვების) გათვალისწინებით (იხ. 

ნახ.) 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_152_g_1_t_1.html?from=topic_t_1.html
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II. პოზიციური სისტემის კავშირი ფულის ნიშნებთან 

 

ამ ეტაპზე მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ პოზიციური სისტემა არის რიცხვის (რაოდენობის) ჩაწერის 

მხოლოდ ერთ-ერთი ხერხი. ერთი და იგივე რაოდენობა შეიძლება სხვადასხვა ხერხით გამოვსახოთ. 

პოზიციური სისტემის კარგად გააზრებაში მოსწავლეს დაეხმარება მონეტების ანალოგია. 

 

I საფეხური 

 

შესავალი 

შეკითხვა: რომელი ფულის ნიშნები გამოიყენება საქართველოში? 

პასუხი: 1, 2, 5, 10, 20, 50 – თეთრიანი და 1-ლარიანი და 2-ლარიანი მონეტები; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 

500 – ლარიანი ქაღალდის ფულის ნიშნები. 

 

შეკითხვა: ნებისმიერი თანხის მიღება შეიძლება თუ არა ამ ფულის ნიშნებით? მაგალითად, როგორ 

მივიღოთ 7 თეთრი? 

პასუხები შესაძლოა იყოს სხვადასხვა. შემდეგი შეკითხვა უკავშირდება შესაძლო ვარიანტების ანალიზს. 

დავალება: ჩამოვწეროთ 7 თეთრის მიღების სხვადასხვა ხერხები. 

1+1+1+1+1+1+1 = 7 , 1+1+1+1+1+2 = 7,  2+2+1+1+1 = 7,  5+1+1 = 7, 2+2+2+1 = 7, 5+2 = 7 

შეკითხვა: რომელ შემთხვევაში დაგვჭირდება ყველაზე მცირე რაოდენობის მონეტა? 
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პასუხი: 5+2 = 7, ამ შემთხვევაში გვჭირდება მხოლოდ 2 მონეტა. 

 

შეკითხვა: როგორ გადავიხადოთ 17 თეთრი ყველაზე მცირე რაოდენობის მონეტების საშუალებით? 

პასუხი: 10+5+2 = 17. 

ანალოგიური სახის დავალებები შეიძლება შესრულდეს სხვადასხვა რიცხვებისათვის (სასურველია, 100-

ის ფარგლებში). ამის შედეგად მოსწავლემ კარგად უნდა გაიაზროს, რომ არსებობს წინასწარ მოცემული 

რიცხვების ჯამის სახით რიცხვის წარმოდგენის სხვადასხვა ვარიანტი და მათ შორის არსებობს 

ოპტიმალური წარმოდგენა: ე.ი. ისეთი წარმოდგენა, რომლის დროსაც შესაკრებების რაოდენობა 

უმცირესია. 

 

II საფეხური 

შესავალი: წარმოვიდგინოთ, რომ იმის ნაცვლად რაც სინამდვილეშია, გვაქვს სრულიად განსხვავებული 

ფულის ნიშნები: 1, 10, 100, 100 – თეთრიანი მონეტები. შესაძლებელია თუ არა ნებისმიერი თანხის 

გადახდა ამ მონეტების გამოყენებით? 

ამ საფეხურზე, სასურველია რომ მოსწავლეებს ჰქონდეთ თვალსაჩინოებები. მაგ., მუყაოსაგან 

გამოჭრილი “მონეტები”, რომლებსაც აწერია შესაბამისი თანხის აღმნიშვნელი რიცხვი. სასურველია, რომ 

“მონეტები” განსხვავდებოდეს ფერით და ზომით. თითოეული სახის მონეტა იყოს 10 ცალი მაინც. 

 

როგორ გადავიხდით 27 თეთრს ამ მონეტების საშუალებით? 

27 = 10 + 10 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. 

 

არსებობს სხვა ვარიანტიც: 27 თეთრი გადავიხადოთ მხოლოდ 1- თეთრიანების გამოყენებით. რამდენი 

მონეტა დაგვჭირდება ამ შემთხვევაში? (27) 

რამდენი მონეტა დაგვჭირდა წინა შემთხვევაში? (მხოლოდ 9) 

შესაძლებელია თუ არა 27-ის გადახდა უფრო მცირე რაოდენობის მონეტებით? (არა) 

ანალოგიური დავალებების გამეორების შედეგად მოსწავლემ უნდა გაიაზროს თუ რომელია რიცხვების 

წარმოდგენის ოპტიმალური ვარიანტი, მაშინ როდესაც გვაქვს მხოლოდ 1, 10, 100 თეთრიანი მონეტები. 

საჭიროების შემთხვევაში შევადგინოთ ასეთი ცხრილი 

თანხა თეთრებში მონეტების რაოდენობა 

1 1 

2 2 

3 3 



 

3/5/2015 
 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 1 

11 2 

 

მასზე დაკვირვებით მოსწავლე ამჩნევს, რომ მონეტების რაოდენობის სვეტში “ნახტომი” ხდება მაშინ, 

როდესაც ივსება ათეული. 

ამ აქტივობის შედეგად მოსწავლემ უნდა გაიაზროს, რომ რიცხვის ჩაწერა პოზიციური სისტემის 

გამოყენებით არის ფულის ნიშნების საშუალებით ამ რიცხვის შესაბამისი თანხის ოპტიმალურად 

(უმცირესი რაოდენობის ფულის ნიშნების გამოყენებით) გადახდის ერთგვარი ანალოგი. 

 

პოზიციური სისტემის გასააზრებლად სასარგებლოა აქტივობების სერია, რომლებიც დაკავშირებულია 

შემდეგი სახის ამოცანებთან: 

 

1. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები შესაბამისი რიცხვებით 

 

 

2. ციფრებით 0 და 7 შეადგინეთ ყველა შესაძლო   სამნიშნა, ოთხნიშნა და ხუთნიშნა  რიცხვი. 

ჩაწერეთ და ახსენით, თითოეულ მათგანში რას აღნიშნავს ეს ციფრები. 

რისი ტოლია შედგენილი რიცხვების რაოდენობა? 

შეადარეთიმ რიცხვთა რაოდენობას რომლებიც ჩაიწერება 1-იანით  და 7-იანით. 

 

3. რამდენი ათასეულია 21 627–ში? (21) 

რამდენი ასეულია? (216) 

რამდენი ათეულია (2162) 
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რამდენი ერთეულია? (21627) 

 

4. გამოუანგარიშებლად შეადარეთ და დაალაგეთ ზრდის მიხედვით შემდეგი ჯამების მნიშვნელობები: 

1600+143 , 160+100, 100+1600, 1625+256, 143+1600. შედეგი დაასაბუთეთ. 

 

5. ამოცანები, რომლებშიც მოსწავლეს მოეთხოვება მოცემული რიცხვისათვის (მაგალითად, 3227–

სათვის)  უახლოესი ათასეულის, ასეულის, ათეულის განსაზღვრა. 

 

2) ნაშთის ცნება 

ნაშთის ცნების შემოტანამდე მოსწავლეებს უნდა გავახსენოთ თუ როგორ იხსნება ამ სახის ამოცანები: 

 

9 ფანქარი უნდა გავუნაწილოთ 3 ბავშვს ისე, რომ თითოეულს შეხვდეს ერთი და იგივე რაოდენობა. 

როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? 

 

ამოცანაში შეგნებულად არ არის მითითებული, რომ განაწილების შემდეგ ფანქარი არ უნდადაგვრჩეს. 

როგორც წესი, მოსწავლეები ამ შემთხვევაში 9-ს ყოფენ 3-ზე. თუმცა აუცილებლად უნდა მივაქციოთ 

მათი ყურადღება იმას, რომ არსებობს განაწილების სხვა ვარიანტებიც და მოვთხოვოთ ჩამოწერონ ყველა 

შესაძლო ვარიანტი: 

 

თითოეულ ბავშვს მივცეთ 1 ფანქარი. ამ დროს დაგვრჩება 6 ფანქარი; 

თითოეულ ბავშვს მივცეთ 2 ფანქარი. ამ დროს დაგვრჩება 3 ფანქარი; 

თითოეულ ბავშვს მივცეთ 3 ფანქარი. ამ დროს ფანქრები არ დაგვრჩება. 

თუ მოვინდომებთ 3-ზე მეტი ფანქრის მიცემას, მაშინ ფანქრები არ გვეყოფა. 

ოდნავ შევცვალოთ ამოცანის პირობა: 

 

8 ფანქარიუნდაგავუნაწილოთ 3 ბავშვსისე, რომთითოეულსშეხვდესერთიდაიგივერაოდენობა. 

როგორშეიძლებაამისგაკეთება? 

 

მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ეს, ისევე როგორც წინა, გარკვეულწილად “ღია” ტიპის დავალებაა – 

მას ერთადერთი ამონახსნი არ აქვს. ამის მიზანი ისაა, რომ მოსწავლემ დამოუკიდებლად ჩაატაროს 

ანალიზი და თვითონ მიაღწიოს ახალი ცნების სრულყოფილ გააზრებას. გარდა ამისა, ამოცანაში 

საუბარია ისეთ საგანზე (ფანქარი), რომლის ერთეულის დანაწევრება არ ხდება. მაგ., ვაშლის 

შემთხვევაში მოსწავლე ხშირად იწყებს ფიქრს იმაზე,  რომ თუ მთელად არ იყოფა, 

მაშინვაშლებიგავჭრათ. 

ამ შემთხვევაშიც მოსწავლეებს  მოვთხოვოთ  განაწილების ყველა ვარიანტის ჩამოწერა: 

თითოეულ ბავშვს მივცეთ 1 ფანქარი. ამ დროს დაგვრჩება 5 ფანქარი; 
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თითოეულ ბავშვსმივცეთ 2 ფანქარი. ამდროს დაგვრჩება 2 ფანქარი; 

თუ მოვინდომებთ  2-ზე მეტი ფანქრის მიცემას, მაშინ ფანქრები არგვეყოფა. 

 

მოსწავლეები ამჩნევენ, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლებელია ფანქრების სრულად განაწილება: ყოველთვის 

ან გვრჩება ფანქრები, ან არ გვყოფნის. 

 

შეკითხვა: რა არის ამის მიზეზი? (8 არიყოფა 3-ზე) 

 

ამ ეტაპზე მიზანშეწონილია მოსწავლეებს გავახსენოთ გაყოფის ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია: საგანთა 

ერთობლიობიდან ტოლი რაოდენობის ჯგუფების ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოყოფა (როდესაც ერთი რიცხვი 

იყოფა მეორეზე,  ამ პროცედურის დროს, საგანი აღარ გვრჩება, ხოლო როდესაც იყოფა – ბოლოს გვრჩება 

საგნების იმაზე ნაკლები რაოდენობა, ვიდრე გამყოფია. სწორედ ეს არის ნაშთი). ამის შემდეგ, ნაშთის 

ცნების შემოსატანად მიზანშეწონილია შევცვალოთ ამოცანის სტრუქტურა. 

დათოს ჰქონდა 8 ვაშლი.  მან გადაწყვიტა პაკეტებში ჩაელაგებინა სამ-სამი ვაშლი. რამდენ პაკეტში 

ჩადებდა 3 ვაშლს? რამდენი ვაშლი დარჩებოდა? 

(2 პაკეტში იქნებოდა სამ-სამი ვაშლი და დარცებო და 2 ვაშლი). 

 

ამ სახის ამოცანების საკმარისი რაოდენობის განხილვის შემდეგ, როდესაც მოსწავლეები გაიწაფებიან 

მათ დამოუკიდებლად ამოხსნაში, შესაძლებელია შემოვიტანოთ  ტერმინი  ნაშთი. 

 

3). მთელის ნაწილები 

1) მოსწავლემნახატებზეუნდააჩვენოს: 

ა) ოთხად დაჭრილი კრეკერების გამოსახულებს შორის რომელშია მეოთხედი 

ბ) სამად გაყოფილი ორცხობილების გამოსახულებებს შორისრომელშია მესამედი 

ა) 

  
 

ბ) 

  
 

2. ქვემოთ მოცემულ ნახატებს სიტყვიერად მიუწეროს შესაბამისი ნაწილის სახელწოდებები: 
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(ამ შემთხვევაში წილადის რიცხვითი ჩანაწერის შესახებ ცოდნა არ იგულისხმება) 

 

5) მოსწავლემ ნახატის მიხედვით უნდა შეადაროს წილადები 1/2და 1/5  ;    2/5 და 1/2;   3/5 და1/2;   4/5 და 

1. (ამ შემთხვევაში იგულისხმება მხოლოდ წილადების გამოსახულებები გრაფიკული 

თვალსაჩინოებების საშუალებით და არა ამ წილადების რიცხვითი ჩანაწერები). 

 

4) ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამოყენება მარტივი ამოცანის ამოხსნისას. 

სასარგებლოა აქტივობების სერია, რომლებიც დაკავშირებულია რიცხვითი გამოსახულებისა და 

ტექსტური ინფორმაციის დაკავშირებასთან: 

მიშიკოს 95 თეთრი ჰქონდა. მაღაზიაში მან შეიძინა 2 სათლელი, თითო - 15 თეთრად, და 3 რვეული, 

თითო - 20 თეთრად. რას გავიგებთ, თუკი ვიანგარიშებთ:  2 х 15, 3 х 20, 2 х 15+3 х 20, 3 х 20-2 х 15,  95- (2 

х 15+3 х 20) ? 

ნაყინი 60 თეთრი ღირს. დათოს 1 ლარი და 40 თეთრი აქვს, გიოს-2 ლარი. რამდენი ნაყინი მოუვა ორივეს 

ერთად და რამდენი თეთრი დარჩებათ? 

ასევე სასარგებლოა ამოცანების სერია, რომლებშიც მოსწავლეს მოეთხოვება გეომეტრიული 

გამოსახულების მიხედვით რიცხვითი გამოსახულების შედგენა. მაგ.: 

1) 

       
 

გამოთვალეთ სამი ხუთკუთხედის, ოთხი ხუთკუთხედის, შვიდი ხუთკუთხედის წვეროთა საერთო 

რაოდენობა. დააკავშირეთმიღებული შედეგები ერთმანეთთან(3·5+4·5= (3+4)·5=7·5). ჩამოაყალიბეთ 

დასკვნა. 

2) 
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შეადგინეთ წრფის მარცხნივ და მარჯვნივ განლაგებული ფიგურების წვეროების საერთო რაოდენობის 

გამოსათვლელი გამოსახულებები და შეადარეთ ერთმანეთს მიღებული შედეგები. 

ამ დავალების შესრულების შედეგად მოსწავლემ უნდა მიიღოს ტოლობა 5+4+3=3+4+5. რომელიც 

შესაკრებთა გადანაცვლებადობის თვისების მოდელზე დემონსტრირების ნიმუშია. 

3) ანალოგიური ამოცანა შეიძლება დაისვას სივრცულ ფიგურებთან დაკავშირებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) საგანთა და ფიგურათა ზომებისა და ობიექტთა შორის მანძილების პოვნა. 

1)მოსწავლემ დამოუკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს მიცემული საგნის გასაზომად სიგრძის რომელი 

ერთეულის გამოყენებაა უფრო გონივრული. გასაზომი საგანი ნებისმიერად შეიძლება იყოს არჩეული, 

ვთქვათ, მანძილი  ორ ქალაქს შორის, ან სახლიდან სკოლამდე, ან იატაკიდან დაფის ქვედა კიდემდე, 

საქანელას სიმაღლე, წიგნის სიგანე, ჭიაყელას სიგრძე, და სხვა. )  მასწავლებელმა უნდა დასვას ამგვარი 

შეკითხვა: ვთქვათ უნდა დადგინდეს მანძილი ორ ქალაქს შორის (ჭიანჭველას სიგრძე, ხის სიმაღლე, 

წიგნის სიგრძე). სიგრძის რომელი ერთეული გამოყენება არის უფრო მიზანშეწონილი? შემდეგ შეიძლება 

გაიმართოს მცირე დისკუსია, რატომ ვირჩევთ სიგრძის ამა თუ იმ ერთეულს. მოსწავლეს აუცილებლად 

უნდა მიეცეს საშუალება დაასაბუთოს თავისი არჩევანი. 

2)მოსწავლეს კარგად უნდა ჰქონდეს გააზრებული, რა განსხვავებაა ბრტყელი ფიგურის  საზღვრის 

სიგრძესა (პერიმეტრი) და მის მიერ სიბრტყეზე დაკავებულ ადგილს შორის.მას უნდა შეეძლოს  

სხვადასხვა ფორმის, ძირითადად მართკუთხა ფიგურების მაგალითებად მოტანა, პერიმეტრი ერთნაირი 

რომ აქვთ სიბრტყეზე კი სხვადასხვა სიდიდის ადგილი უკავიათ. 
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უნდა ყველანაირად გამოირიცხოს მოსწავლეთა ტიპური შეცდომა, რომ ზემოთ მოტანილის მსგავს 

ნახაზზე დახატული ფიგურის სიგრძეს თვლიან პერიმეტრად. თითქოს პერიმეტრი  შვიდი ერთეულია 

და არა  თექვსმეტი. მოსწავლემ კარგად  უნდა იცოდეს, რომ პერიმეტრი ამ ფიგურის ყველა გვერდის 

სიგრძეთა ჯამია.  

 

6) სქემაზე ორიენტირება და მარშრუტის აღმწერი მარტივი სქემის შექმნა. 

აქტივობები: 

 

ზემოთ მოტანილი სქემის მიხედვით მოსწავლეს უნდა შეეძლოს მითითებული წერტილების 

შემაერთებელი შესაძლო მარშრუტების (მაგალითად, ACDEFGB  ან AHIB)  აღწერა და მათ შორის 

უმოკლესის არჩევა. მსჯელობით თავისი არჩევანის სისწორის დასაბუთებასაც უნდა ახერხებდეს. 

ურიგო არ იქნება, თუ მის მიერვე შერჩეული ახალი მარშრუტის აღწერასაც შეძლებს.  

 

2) მოსწავლე ქალაქის რუკაზეც უნდა ახერხებდეს მომიშნული ობიექტების შემაერთებელი მარშრუტის 

არჩევას და მის სიტყვიერ აღწერას. 
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7) რაოდენობრივი და თვისებრივი მონაცემების მოწესრიგება. 

აქტივობები: 

1) მოსწავლემ გოგონებად და  ბიჭებად განცალკევებული თანაკლასელების სიები უნდა შეადგინოს. 

შეიძლება დავალებად მიეცეს პლანეტების ჩამონათვალის შედგენა მზიდან დაშორების ან ზომების 

მიხედვით. ყვავილების ჩამონათვალი,  

2) ფერადი ქაღალდებისაგან გამოჭრილი გეომეტრიული ფიგურების მოდელები მოსწავლემ 

ერთდროულად ფერისა და ფორმის მიხედვით უნდა გადაარჩიოს და დააჯგუფოს ("ამოარჩიე 

ყველა წითელი სამკუთხედი"). 

3) გაბნეული ან თუნდაც რაიმე ნიშნით დალაგებული თვისებრივი თუ რაოდენობრივი მონაცემები 

მოსწავლისათვის მაინც მოუწესრიგებელი იქნება, თუ მას ამ მონაცემთა სხვა ნიშნით დალაგებას 

ავალებენ.  ბავშვმა უნდა შეძლოს ამ უწესრიგო გროვიდან მისთვის საჭირო მონაცემების  ამოკრება 

და  წინასწარ მომზადებულ ცხრილში გადატანა. ასეთ ამოცანას მოსწავლეს მშობლიური ენის 

გაკვეთილზეც უსვამენ, როცა მხატვრული ტექსტიდან შედარებებსა და  მეტაფორებს აძლევენ 

ამოსარჩევად. კარგი იქნება ამ ტიპის დავალება რამდენიმე რომ შეასრულოს.  თუნდაც ცხრილის 

შედგენა არქიტექტურული ძეგლების რეპროდუქციებიდან  გამორჩეული   ნაცნობი გეომეტრიული  

ფიგურებისა. მხატვრულ ან არქირექტურულ შედევრზე უფრო სრულყოფილი რა უნდა იყოს, 

მაგრამ აქ დასმული ამოცანის დასაძლევად მოსწავლეს გარკვეული ძალისხმევა მაინც მოუწევს. 

4) ანკეტის შევსება მოსწავლისათვის უცხო ხილი არ უნდა იყოს. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს 

ნებისმიერად შედგენილი მარტივი ანკეტის სწორად შევსება. მაგალითად, ასეთის: 

 

სახელი, გვარი  

ასაკი  

საყვარელი მულტფილმის  პერსონაჟი  

საყვარელი  წიგნის  სათაური  

საყვარელი  ცხოველი  

 

8) თვისებრივ და რაოდენობრივ მონაცემთა ინტერპრეტაცია და ელემენტარული ანალიზი. 

აქტივობები: 

1) ცხრილით მოცემული სრული მონაცემების მიხედვით მოსწავლემ უნდა დაასრულოს   ნაწილობრივ 

აგებული შესაბამისი სვეტოვანი დიაგრამა. აქაც ნიმუშის სახით მოვიტანოთ ცხრილით 

წარმოდგენილი სათამაშოების ფასები: 

დათუნია 8 ლარი 

თოჯინა 10 ლარი 

ბურთი 5 ლარი 

მისი შესაბამისი დიაგრამა კი ბოლომდე არაა შევსებული და მოსწავლემ ის სწორად უნდა დაასრულოს.   
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2) დიაგრამებისა და პიქტოგრამების აგების გასამარტივებლად სხვადასხვანაირი საშულებაა 

მოგონილი. ერთერთი მათგანია Data Grapher. მისი გაცნობა შესაძლებელიამისამართზე: 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204 

3) სვეტოვანი ან წერტილოვანი დიაგრამებიდან და პიქტოგრამებიდან მოსწავლეს უნდა შეეძლოს 

სრული ინფორმაციის მოპოვება და სიტყვიერი აღწერა. 

თუ  ქვემოთ მოტანილია კლასში ჩატარებული საკონტროლო წერის შედეგები, 

 

მოსწავლეს ადვილად უნდა შეეძლოს უპასუხოს , თუ  რამდენი თანაკლასელი შეფასდა შვიდი ქულით, 

ან ყველაზე ნაკლები რომელი ქულა დაიწერა და რამდენმა მიიღო რვა ქულაზე მეტი. 

 

 

V კლასი 

  

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები 
  
  

აქტივობები_1: 
  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=204
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I. მოსწავლე წერს ნახაზზე (ნახ. 1) გამოსახული ფიგურის განსხვავებული ფერებით 

შეღებილი ნაწილების შესაბამის წილადებს (4/6 და 2/6), განმარტავს თითოეულ 

ჩანაწერში მრიცხველისა და მნიშვნელის არსს. წერს ორივე ნახაზზე გამოსახული 

ფიგურის  ერთი ფერით შეფერილი ნაწილების შესაბამის არაწესიერ წილადს და 

შერეულ წილადს. თავად მოყავს დასახელებული ჩვეულებრივი ან შერეული წილადის 

მაგალითები 

 

  

 

  

II. 

 
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ჩაწერონ ნახ.1-ზე გამოსახული ფიგურის ერთი ფერით 

გაფერადებულინაწილების შესაბამისი წილადები, შემდეგ ნახ.2-ის მიხედვით მოსწავლეები ასრულებენ 

იგივე დავალებას. შემდეგ მოსწავლეებმა უნდა   შეადარონ ორივე ნახაზზე ერთი ფერით გაფერადებული 

ნაწილები და გამოთქვან ვარაუდი (2/5 = 4/10). შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს თავად 

აირჩიონ რაიმე ფიგურა , დაყონ ისჯერ ოთხ ტოლ ნაწილად, გააფერადონ ¾ ნაწილი, შემდეგ ისეთივე 

ფიგურა დაყონ 8 ნაწილად და გააფერადონ 6 /8 ნაწილი და შეადარონ ერთმანეთს. დააკვირდნენ პირველ 

და მეორე შემთხვევებში მიღებულ ტოლობებს და გააკეთონ დასკვნა . 

  

III. მოსწავლე ნახაზის მიხედვით წერს შესაბამის შერეულ წილადს. მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, 

ჩაწერონ ყველა შესაძლო ტოლობა ( მაგ. 1=6/6; 15/6=1+1+ 3/6) 
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IV. წილადების შესწავლისას მნიშვნელვანია რელური კონტექსტის მქონე შემდეგი სახის ამოცანები: 
  

1. დედამ სამ შვილს  თანაბრად უნდა გაუნაწილოს ორი ნამცხვარი. როგორ უნდა მოიქცეს?  პრობლემის 

გადასაჭრელად შეიძლება გამოვიყენოთ თვალსაჩინოებები: 
  

 
  

შეკითხვა: ნამცხვრის რა ნაწილი შეხვდება თვითოეულს (2/3)? 

დასკვნა: ორი ნამცხვრის სამ თანაბარ ნაჭრად დაყოფით და შემდეგ ორი ნაჭრის აღებით მივიღეთ 2/3. 
  

2. საზამთროს 5 ნაჭერი თანაბრად უნდ გაინაწილოს 4 მეგობარმა. როგორ მოიქცნენ( ორი სავარაუდო 

ვარიანტი: დაჭრან ყველა ნაჭერი 4-ად, მიღებული 20 პატარა ნაჭერი შემდგომ გაინაწილონ თანაბრად,   

თითო ნაჭერი ნაჭერი დაინაწილონ , ერთი კი დაყონ 4-ად და ეს პატარა ნაჭრებიც გაინაწილონ 5:4 = 5/4 

= 1+1/4. 

  

 
  

დასკვნა: წილადის მეშვეობით შეიძლება ჩაიწეროს ნებისმიერი ორი ნატურალური  რიცხვის გაყოფის 

შედეგი. 

2.სთავაზობს მოსწავლეებს ნიმუშის მიხედვით ჩაწერონ ყველა შესაძლო ტოლობები 20/4=5, 20:4=5, 12:4=3, 

12/4 =3, 8/4=2, 8:4=2 და აკეთებს დასკვნას, რომ ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი შეიძლება ისეთი 

წილადის სახით ჩაიწეროს, რომლის მრიცხველი უნაშთოს იყოფა მნიშვნელზე. 
  

  
  აქტივობები_2: 
  

1. დათო, გიო, საბა და მიშიკო თევზაობდნენ, დათომ 6 თევზი დაიჭირა, გიომ - 3, ხოლო მიშიკომ - 5. საბამ 

ვერც-ერთი. ბიჭებმა თევზები ასე გაანაწილეს: დათოს, გიოს და მიშიკოს თანაბარი რაოდენობის თევზები 

შეხვდათ, დანარჩენი კი საბას მისცეს. რამდენი თევზი შეხვდა თითოეულს? რატომ არ გაანაწილეს 

ბიჭებმა თევზი თანაბრად?  

  



 

3/5/2015 
 

 
  

დასაშვებია ასეთი შეკითხვებიც რას ვიპოვით, თუ გამოვიანგარიშებთ 6 + 3 + 5 -ს,  14:3 - ს, რას აღნიშნავს 

“14 : 3 = 4 ნაშთი 2”  ჩანაწერში განაყოფი 4 და ნაშთი 2. 
  

2. მოსწავლე ასრულებს შემდეგ დავალებას: 

დახაზე მართკუთხედი, რომლის სიგრძეა 8 სმ, ხოლო სიგანე - 3 სმ . მართკუთხედის ერთი მესამედი 

დაყავი ოთხ ტოლ ნაწილად , მეორე - 8 ტოლ ნაწილად, მესამე - 16 ტოლ ნაწილად. მიღებული ნახაზის 

მიხედვით შეადარე: 1/2 და1/4, 1/8 და 1/16, 3/8 და 6/8, 3/8 და 3/4,  5/8 და5/16 

  

 
  

გააკეთე შესაბამისი დასკვნა (ან დაასრულე წინადადება: წილადის მნიშვნელობა იმდენჯერ გაიზრდება, 

რამდენჯერაც ......... მრიცხველს, ...........მნიშვნელს) 

  
  

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა 
  
  

აქტივობები_3: 
  

სასურველია სიჩქარის ცნების ეტაპობრივად შემოტანა სხვადასხვა (მათ შორის მოძრაობასთან 

დაკავშირებულ) კონტექსტში. S=V ·t დამოკიდებულების კარგად გასააზრებლად მასწავლებელმა 

მოსწავლეს ხშირად უნდა შეახსენოს სიჩქარის არსი. მაგ. ველოსიპედისტის სიჩქარეა 5 კმ/სთ 

ნიშნავს, რომ ის ყოველ საათში 5 კმ-ს გადის. 
  

ცვლილების სიჩქარის ცნების სრულყოფილ გააზრებას ხელს უწყობს მასთან დაკავშირებული 

მრავალფეროვანი ამოცანები: 
  

1. მატარებელი  მოძრაობს 80 კმ/სთ სიჩქარით.რა მანძილს გაივლის 4 საათში? როგორ შეიცვლება 

მატარებლის განვლილი მანძილი,  იგი 8 საათი იმოძრავებს? 
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2. მატარებელმა 320 კმ უნდა გაიაროს 8 საათში. უნდა გაზარდოს თუ შეამციროს სიჩქარე, რომ 

იგივე მანძილი 4 საათში დაფაროს? რამდენჯერ? 

3. ველოსიპედისტის სიჩქარე 8 კმ/სთ. რა მანძილს გაივლის 3 საათში?, 6 საათში?, როგორ 

შეიცვლება მის მიერ განვლილი მანძილი, თუ ველოსიპედისტი 2-ჯერ უფრო სწრაფად და 

ამდენივეჯერ მეტი ხნის განმავლობაში იმოძრავებს? გააკეთე დასკვნა. 

4. მატარებლის სიჩქარე 60 კმ/სთ. რა მანძილს გაივლის ის 10 წუთში?( ამოხსნის ორი გზა- 60კმ-ს 

გადის 1 საათში, ე.ი 1 წუთში გაივლის 1 კმ-ს, 10 წუთში-10 კმ-ს. ან 1 საათში თუ გადის 60 კმ-ს, 6-

ჯერ ნაკლებ დროში  გაივლის ამდენივეჯერ ნაკლებ მანძილს) 

5. მანქანა ყოველ საათში 62 კმ-ს გადის. რამდენს გაივლის 1 სთ-ში, 3 სთ-ში, 5 საათში, х საათში? 

6. მბეჭდავი 1 საათში 23 გვერდს ბეჭდავს, რას გამოვიანგარიშებდით 5·23 გამოსახულებით? 8·23-ით 

? რას აღნიშნავს  x·23  

7. მანქანების სადგომიდან ყოველ საათში 8 მანქანა გადის. რამდენით შემცირდება მანქანების 

რაოდენობა 2 საათის შემდეგ?, 6 საათის შემდეგ?  

8. წიგნი 3 ლარი ღირს.რა უფრო ძვირია- 5 წიგნი, თუ- 10 წიგნი? რამდენჯერ უფრო ძვირია? 

9. 5 წიგნი 12 ლარი ღირს. რა ეღირება 15 ასეთი წიგნი? (ამ შემთხვევაში, მასწავლებელმა ყურადღება 

უნდა გაამახვილოს ამოხსნის ორ გზაზე - ჯერ გაიგონ ერთი წიგნის ღირებულება და გაამრავლონ 

10-ზე ან   15 :5· 12) 

რეკომენდაციები მასწავლებლებს: 

  

მასწავლებელმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება შემდეგზე- მოსწავლეებს უჭირთ ფართობის არსის 

გაგება. მან თვალნათლივ  უნდა აჩვენოს 1კვ  სმ, 1 კვ დმ, 1 კვ.მ  ფართობის მქონე ფიგურები 

მოსწავლეს. არა მხოლოდ კვადრატის ფორმის, როდესაც ფართობის მნიშვნელობა თვალსაჩინოა. 

ამისათვის მან შეიძლება მაგ.1 კვ.დმ ფართობის მქონე ფურცელი გაყოს შუაზე და მიღებული ორი 

მართკუთხედი მიადგას ერთმანეთს მცირე გვერდებით, დასვას კითხვა-რამდენი კვ.დმ მიღებული 

ფიგურის ფართობი?. დასვას კითხვები- რა ერთეულით გაზომავდი შენი რვეულის ზედაპირის 

ფართობს, , მაგიდის ზედაპირის , საკლასო ოთახის ფართობს ? 

1 კვ.დმ-ში რამდენი კვ.სმ მოთავსდება? ჩაწერე წილადის სახით (1 კვ.დმ=100 კვ.სმ. ე.ი 1.კვ.სმ=1/100 

კვ.დმ) 

  

  
  
  

აქტივობები_4: 
  

მოსწავლე ასრულებს შემდეგ დავალებებს:  
  

რა რიცხვი უნდა ჩავსვათ a-ს ნაცვლად, რომ სწორი უტოლობა მივიღოთ a·2+11< 27? 
  

ნინოს სამი ნაყინისა და ერთი რვეულის ყიდვა უნდა. ერთი ნაყინი 50 თეთრი ღირს. რამდენი თეთრი უნდა 

ღირდეს რვეული, რომ  

ნინოს 1 ლარი და 90 თეთრი ეყოს? 
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ოთხი ერთნაირი ავტომობილის ფასი 24000 ლარია. რა ღირს ერთი ავტომობილი? შევძლებდით თუ არა 

ამოცანის ამოხსნას, ავტომობილების ფასი სხვადასხვა რომ ყოფილიყო? 
  

ერთი ფუნთუშა 60 თეთრი ღირს, ერთი ღვეზელი-40 თეთრი. დათომ 3 ფუნთუშა და რამდენიმე ღვეზელი 

შეიძინა. რა ღირს ერთი ღვეზელი, თუ მან სულ 2 ლარი და 40 თეთრი გადაიხადა.  
  

ამოცანების განტოლებით ამოხსნის საწყის ეტაპებზე მასწავლებელმა უნდა შესთავაზოს მოსწავლეებს, 

მოიფიქრონ რეალური კონტექსტი, რომელშიც შეიძლება გამოიყენებოდეს წინასწარ მოცემული 

გამოსახულება (მოსწავლეებმა სიტყვიერად უნდა შეავსონ გამოტოვებული ადგილები, მოიფიქრონ 

კითხვები) 

  

.................................................. 3·60    თეთრი 

................................................... х · 30  თეთრი 

....................................................  3·60+ х · 30   თეთრი 

................................................... 3+х 

.................................................... 60 + 30 თეთრი 
  
  

შეავსე ცხრილი 
  

a      12   13 25 18 

2· a         

5· a         

2a+5a         

7 a         

  
დააკვირდი მესამე და 4 სტრიქონში მიღებულ რიცხვებს და გააკეთე დასკვნა ( 2 • a + 5 •  a = (2 + 5) • a = 7 • 

a), შეამოწმე დასკვნა კონკრეტულ რიცხვებზე. 

ანალოგიური ცხრილები შეიძლება შევთავაზოთ მოსწავლეს შეკრებისა და გამრავლების 

კომუტაციურობას, ასოციაციურობას და შეკრების მიმართ გამრავლების დისტრიბუციულობის 

თვისებები გასააზრებლად. 

  
  
  

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა 
  
  

აქტივობები_5: 
  

1) მასწავლებელმა შეიძლება  დაუკავშიროს ერთმანეთს წრეწირის დაყოფა და საათის ისრების 

განლაგება ციფერბლატზე დროის სხვადასხვა მომენტში: რომელ საათზეა ისრებს შორის კუთხე 

ბლაგვი, მახვილი, გაშლილი, ერთხელ ხდება ეს, რამდენიმეჯერ თუ ყოველ საათში? 
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შეიძლება ამ სახის ამოცანის განხილვა: მოსწავლემ უნდა ამოიცნოს კანონზომიერება და 

აღადგინოს გამოტოვებული ობიექტი. 

 
  

 
  

 
  
  

2)მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს რამდენიმე ნახაზს და თხოვს მოსწავლეებს 

ამოიცნონ მათ შორის კუბის შლილი. აქ მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლე შეეცადოს 

დაასაბუთოს ან ახსნას თავისი აჩევანი. 
  

 
  

3)მასწავლებელი სთავაზობს შლილს.  
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მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ, რომელი სივრცული ფიგურის შლილია ის.  
  

4) )მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს კამათლის სურათს და რამდენიმე შლილს. 

მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ, რომელი შლილი შეესაბამება მოცემულ სურათს. 
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რეკომენდაციები მასწავლებლებს: 

გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა, აღწერა და გამოსახვა. 

 სწორი იქნება უმარტივესით დაწყება. მოსწავლეებმა იციან, რომ   შეკრული ტეხილი, რომელიც თავის 

თავს არ კვეთს, სიბრყის კუთხეებიან ნაწილს შემოსაზღვრავს. რომ კუთხეებისა და მდგენელების 

რაოდენობა ერთნაირია და ტეხილის მდგენელებს ახლა უკვე გვერდები ჰქვია. მაგრამ ფიგურას სახელი 

გვერდებისა კი არა, კუთხეების მიხედვით დაარქვეს და მრავალგვერდედის ნაცვლად მრავალკუთხედს 

ამბობენ. სამგვერდიან ფიგურას სამკუთხედი ჰქვია,  ათგვერდიანს კი ათკუთხედი. მეხუთეკლასელს არ 

გაუჭირდება კუთხეების ან გვერდების დათვლა და მრავალკუთხედის ამოცნობა. რა თქმა უნდა, არც 

მათი დახაზვა და სიტყვიერი აღწერა გაუჭირდება. რაც შეეხება წრეწირსა და წრეს, წერტილებს (საგნებს) 

შორის მანძილი უნდა იცოდნენ. მანძილს ისინი ისედაც კარგად  გრძნობენ, მაგრამ მაინც  თქმაა საჭირო 
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, რომ ეს ამ წერტილების შემაერთებელი სწორი  მონაკვეთის სიგრძეა. მხოლოს სწორი მონაკვეთისა და 

არა სხვა რაიმე რკალისა ან ტეხილისა. ამ განმარტების შემდეგ წრეწირსაც ადვილად გაიგებენ. აქვე  

ტერმინებიც უნდა ისწავლონ: შეაგული რომ ცენტრია, წრის სიგანეს დიამეტრი ჰქვია და მისი ნახევარი 

– რადიუსია; რომ წრეწირის ნებისმიერი ორი წერტილის შემაერთებელ მონაკვეთს ქორდას უწოდებენ 

და დიამეტრი უდიდესი ქორდაა. კარგად უნდა აითვისონ წრის ნაწილების აღმნიშვნელი ტერმინებიც – 

სექტორი და სეგმენტი, ჩახაზული და ცენტრალური კუთხეები, რაც წრიული დიაგრამების შედგენის 

დროს გამოადგებათ. კარგი იქნება, თუ ელექტრონულ ხელსაწყოთა გვერდით ფარგლისა და სახაზავის  

ხმარებაშიც გაიწაფებიან. 
  

  
  
  
  

აქტივობები_6: 
1)  მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს მოსწავლეებს,რომ ფართობის ერთეულად შეიძლება  იყოს 

არჩეული ნებისმიერი ბრტყელი ფიგურა, და მისი საშუალებით გამოისახოს სხვა ნებისმიერი 

ფიგურის ფართობი. მაგ.:  

 
             

 
მაგრამ უფრო მოსახერხებელია, როცა საზომ ერთეულად აღებულია ერთეულოვანი კვადრატი. 
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2) მასწავლებელი   სთავაზობს მოსწავლეებს იპოვონ ფიგურის ფართობი მისი სხვადასხვა 

ხერხით დაჭრის საშუალებით. 

    

 
  

 
  

 
  

რეკომენდაციები მასწავლებლებს: 

როცა ფართობზე საუბრობენ, აუცილებლად გაზომვას გულისხმობენ. შეუძლიათ კი ბავშვებს თქმა, რას 

აკეთებენ, როცა ოთახის სიგრძესა ზომავენ? ან ახსნიან, რას ნიშნავს გამოთქმა, რომ ნინოს სიმაღლე მეტრი 

და 20 სანტიმეტრია. ამ შემთხვევაში გაზომვა ნიშნავს უცნობი სიგრძისა და სიმაღლის შედარებას სიგრძის 

საყოველთაოდ მიღებულ ერთეულთან. და თუ ნინოს სიმაღლე 120 სანტიმეტრია, იმას ნიშნავს, რომ მისი 

სიმაღლე 120–ჯერ მეტია სანტიმეტრზე – სიგრძის სტანდარტულ ერთეულზე.  გასაზომი სტანდარტული 

ერთეულები მარტო სიგრძისა კი არა, სხვა სიდიდეებისათვისაცაა შემოღებული, მაგრამ ამაზე შემდეგ! აქ 

კი ჯერ სიგრძისა და მასთან დაკავშირებულ( სახელდობრ, ფართობის)  ერთეულებზე შევჩერდეთ. მაინც 
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რა ერთეულია ამისათვის ყველაზე მოსახერხებელი, ან როგორი ფიგურა. ერთი რამ ნათელია, რომ 

საამისოდ ფიგურა რაც შეიძლება მარტივი და სიმეტრიულია საჭირო. წრეა ასეთი ფიგურა. მაგრამ 

თუნდაც სტანდარტული სიგრძის რადიუსი ჰქონდეს, იგი საამისოდ ვერ ივარგებს. წრეები როგორც არ 

უნდა მიადგან ერთმანეთს, გასაზომ ფართობს მთლიანად   ვერ დაფარავს და მისი საკმაოდ დიდი ნაწილი 

გაუზომავი დარჩება. დანაკარგი კი, სულ მცირე, მეხუთედს აღემატება. ტოლგვერდა სამკუთხედები  

მთლიანად  კი ფარავენ მაგიდის ან ოთახის ფართობს, მაგრამ მაინცდამაინც მოხერხებული არაა.  

საზღვართან  სამკუთხედები  ფიგურას ზედმიწევნით ზუსტად მაინც ვერ დაფარავენ და თვითონ 

დამფარავი სამკუთხედებიც  საკმაოდ ძნელი გადასათვლელია. ოთხკუთხედებიდან მართკუთხედი 

უფრო შესაფერისია, რადგან მათი მწკრივები ერთმანეთთან მისადგმელად ადვილია და გადათვლაც 

იოლია: მწკრივების რიცხვს მწკრივში მართკუთხედების რიცხვზე გადამრავლება უნდა – მხოლოდ ორი 

რიცხვის ერთმანეთზე გადამრავლება. განსაკუთრებით კი მაშინ მარტივდება საქმე, როცა ეს 

მართკუთხედი კვადრატია. ასეც არიან შეთანხმებული ფართობის საზომი ერთეული კვადრატია, 

რომელსაც გვერდი სტანდარტული სიგრძისა აქვს, მილიმეტრი, სანტიმეტრი, დეციმეტრი, მეტრი და 

კილომეტრი.  მათი სახელები  და აღნიშვნებია 

კვადრატული მილიმეტრი            კვ.მმ       ან       მმ 

 
                                                                                                                       

 კვადრატული სანტიმეტრი            კვ.სმ       ან       სმ 

 
კვადრატული დეციმეტრი             კვ.დმ      ან      დმ 

 
                                                                                 

კვადრატული მეტრი                       კვ.მ          ან      მ 

 
კვადრატული კილომეტრი            კვ.კმ        ან       კმ 

 
  
ოთახის ფართობის გაზომვა  ადვილია. მაგრამ ფართობი თუ მართკუთხა არ არის  , ვთქვათ, თუნდაც  

სამკუთხაა, როგორღა უნდა მოვიქცეთ? როცა სამკუთხედი მართკუთხაა, შევავსოთ  მართკუხედამდე 

ზუსტად ისეთივე , ოღონდ გადაბრუნებული მეორე სამკუთხედით. აჯობებს, თუ მოსწავლე გამოჭრის ორ 

ტოლ მართკუთხა სამკუთხედს და ჰიპოტენუზებით ერთმანეთს მიადგამს. იცის, რომ  მართკუთხედის 

ფართობი კათეტების ნამრავლის ტოლია და თანაც ხედავს  რომ ორჯერ მეტია სამკუთხედისაზე. ასკვნის, 

რომ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი კათეტების ნამრავლის ნახევარია. როცა სამკუთხედი არაა 

მართკუთხა, ფუძეზე სიმაღლე დაუშვას და მიღებული ორი მართკუთხა სამკუთხედის ფართობები 

გაზომოს. მოსწავლეს ეს უკვე შეუძლია. შემდეგ კი ეს ფართობები ან შეკრიბოს, ან უდიდესს უმცირესი 

გამოაკლოს იმისდა მიხედვით, სამკუთხედი მახვილკუთხაა თუ ბლაგვკუთხა. დარწმუნდება, რომ 

ფართობი ახლაც ფუძისა და სიმაღლის ნამრავლის ნახევარია. კარგი იქნება, თუ ბავშვი შენიშნავს, ტოლი 

ფუძისა და სიმაღლის ყველა სამკუთხედის ფართობი რომ ერთი და იგივეა. ამისათთვის სამკუთხედის 

წვეროზე ფუძის პარალელური წრფე გაატაროს და მასზე წერტილი აიღოს, სულ ერთია, რომელი. 

შეაერთოს იგი ფუძის ბოლოებთან. მიღებული სამკუთხედის ფართობი იგივე იქნება.ახლა კი შეიძლება 

მოსწავლემ წვერო უწყვეტად ამოძრაოს ფუძის პარალელურ წრფეზე და დაინახოს, როგორ 

თანმიმდევრულად იცვლება  (გარდაიქმნება!) სამკუთხედის ფორმა, ფართობი კი უცვლელი რჩება. აქ 

შენიშვნის სახით შეიძლება თქმა, რომ გარდაქმნა, როგორიც არ უნდა იყოს, ზოგიერთ  რამეს უცვლელად 
ტოვებს. და რომ ეს მარტო მათემატიკურ გარდაქმნებს არ ეხება. როცა  ფართობი ძნელი გასაზომია, 

მოსწავლე შეეცდება ისარგებლოს  ფიგურის ნაწილებად დაყოფის ახლახან შეძენილი გამოცდილებით. 
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აქტივობები_7: 
ბევრი მეხუთეკლასელი გატაცებულია ჭადრაკით, ბევრიც სიამოვნებით თამაშობს „გემების ჩაძირვას“. 

ამდენად,  მართკუთხა ბადით დაფარული ფართობი მათთვის ნაცნობია. მოსწავლემ მასწავლების 

დახმარებით უნდა შეამჩნიოს, რომ ბადით დაფარულ ფართობზე, ვთქვათ ჭადრაკის დაფაზე ადგილის  

საჩვენებლად ორი რამის ცოდნაა საჭირო – ლათინური ანბანის პირველი რვა ასოდან ერთერთისა და 

კიდევ რომელიმე რიცხვისა 1–დან 8–მდე ჩათვლით. არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, როგორ 

დაალაგებს მას, რომელს იტყვის პირველად და რომელს მეორედ. ორივე შემთხვევაში ადგილი ერთი და 

იგივე გამოვა. მაგრამ როცა ანბანის გარეშე ”გემების ჩაძირვას“ თამაშობს,  ადგილს ორი რიცხვით 

საზღვრავს. აქ კი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად წინასწარი შეთანხმებაა საჭირო, პირველად 

რომელი რიცხვი თქვას, სტრიქონებისა თუ სვეტების მაჩვენებელი. როცა თარაზულადაც და შვეულადაც 

ერთნაირი ნიშნები შემოაქვთ, მათ მიმდევრობას უკვე არსებითად მნიშვნელოვანი ხდება. ამიტომ არის 

რომ გეოგრაფიულ ატლასებში ზოგჯერ განედებს ასოებით აღნიშნავენ და გრძედებს – რიცხვებით, ისევე, 

როგორც ჭადრაკის დაფაზე. და კიდევ ერთი შენიშვნა, რომ სულაც არაა აუცილებელი ბადის უჯრედები 

კვადრატები იყოს. ორი რიცხვით, ან ანბანის ასოებისა და რიცხვების წყვილებით დახრილუჯრედებიან 

ბადეზეც ადვილად გაიგნებს გზას. 

ასევე სასარგებლოა ამგვარი დავალებები:  

  

1) მოსწავლემ უნდა დაასახელოს რომელი ფიგურაა წერტილში (4; 2) 

  

 
2) მოსწავლეებმა უნდა აღწერონ გზა ექვსკუთხედიდან ვარსკვლავამდე: 
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3) მასწავლებელი აჩვენებს ერთგვარ სქემას: 

 
ა)მოსწავლემ უნდა დაასახელოს რა ობიექტი მდებარეობს მაგ., (5; 3) წერტილში. 

ბ)სად მდებარეობს ზოომაღაზია. 

4) http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=83 – ამ მისამართზე მოცემულია ძალიან საინტერესო 

თამაში "კუ და გუბურა". თამაში მდგომარეობს შემდეგში – კუ უნდა მიიყვანოთ გუბურასთან ბადით 

დაფარულ არეზე მარშრუტის ზუსტად მითითებით (მაგ., კუმ უნდა გაიაროს 10 უჯრა პირდაპირ, შემდეგ 

უნდა შემობრუნდეს 90 გრადუსით მარჯვნივ  და კიდევ 5 უჯრა გაიაროს). 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=83
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მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა 
  
  
აქტივობები_8: 
1)მასწავლებელი წინასწარ ამზადებს ცხრილს, სადაც მოყვანილია, მაგ., ოლიმპიური თამაშების შედეგები 

(მედლების რაოდენობა) სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ქვეყნების მიხედვით. 

  ა.შ.შ. ჩინეთი საქართველო 

მძლეოსნობა 50 45 3 

ცურვა 42 47 1 

ცხენოსნობა 8 2 0 

  
და სვამს შეკითხვებს: სპორტის რომელ სახეობაში მიიღეს ჩინელებმა ყველაზე მეტი მედალი? რომელ 

ქვეყანას აქვს საუკეთესო შედეგი მძლეოსნობაში? და ა.შ. 

2)მასწავლებელმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება საკვლევი თემის შესაბამისი კითხვის 

ფორმულირებაზე. მაგ., როდესაც კვლევის თემაა  სპორტის რომელ სახეობებს ანიჭებენ მოსწავლეები 

უპირატესობას, ან რა სახის ნამცხვარი უფრო უყვართ, მოსწავლემ უნდა შეძლოს ასეთი კითხვის დასმა: 

სპორტის რომელ სახეობებს ანიჭებთ უპირატესობას?  
 წყლის სახეობები 

 ბურთიანი თამაშები 

 ინდივიდუალური შეჯიბრებები. 

3)მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, დაადგინონ თანატოლების გულისცემის სიხშირე, სუნთქვის 

სიხშირე, ნაბიჯის სიგრძე, ვინ რომელ სართულზე ცხოვრობს. პირველი ორი მოითხოვს საათის 

გამოყენებას და დაკვირვებას, მესამე გაზომვების ჩატარებას, ხოლო ბოლო – გამოკითხვას. 

  
   
  

აქტივობები_9: 
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1). სხვადასხვა სახის მონაცემებით მოსწავლემ უნდა ააგოს პიქტოგრამა, სადაც ერთი სიმბოლო  რამდენიმე 

მონაცემს შეესაბამება. თავიდან მასწავლებელმა უნდა უკარნახოს, თითო სიმბოლო მონაცემთა რა 

რაოდენობას  შეუსაბამოს.   შემდეგ კი მოსწავლემ  თვითონ უნდა აიღოს ინიციატივა და აღნიშვნისა და 

მონაცემთა შორის შესაბამისობა საკუთარი შეხედულებით გადაწყვიტოს. მან უნდა ისწავლოს სიმბოლოს 

შესაბამისი ერთეულის ისე შემოტანა, რომ დიაგრამებსა და პიქტოგრამებზე შესაძლებელი იყოს 

მონაცემთა მაქსიმალურად ზუსტი ასახვა. მაგალითად, რომ ეს ერთეული ყველა რიცხვითი მონაცემის 

საერთო გამყოფი იყოს. 

ნიმუშად მოვიტანოთ ცხრილში მარათონის მონაწილეთა შედეგების შესახებ, რომლის საფუძველზეც  

მოსწავლემ პიქტოგრამა უნდა ააგოს.   

  

სახელი გარბენილი მანძილი 

ზაქრო 35 კმ 

ლევანი 20 კმ 

სანდრო 35 კმ 

გიორგი 30 კმ 

იოსები 5 კმ 

თემური 30 კმ 

  

 
2) სიით  წარმოდგენილი მონაცემებისათვის მოსწავლემ უნდა  განსაზღვროს ჭდეები, სათაური,სვეტებისა 

და სტრიქონების რაოდენობა და მათ მიხედვით ააგოს მარტივი ცხრილი და სვეტოვანი დიაგრამა.    
 

მაგალითისათვის შეიძლება  დაევალოს სუპერმარკეტში  დღის განმავლობაში გაყიდული სხვადასხვა 

დასახელების პროდუქტის რაოდენობა და ფასი, ან ბენზინგასამართ სადგურზე დღეების მიხედვით 

გაყიდული ბენზინის მოცულობა და შემოსავალი.  
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VI კლასი 

  

მიმართულება: რიცხვები და მოქმედებები 

  

 აქტივობები_1: 
   

მასწავლებელი დაფაზე წერს წილადებს, რომელთაც სხვადასხვა მნიშვნელები აქვთ, მათ შორის 

ისეთებსაც, რომელთაც მნიშვნელში აქვთ 10, 100, 1000 და ა.შ. 

5/17,  3/100,  13/25,  27/1000, 1⅜ , 16½ ,¾ 

ცალკე ამოწერს მათგან მათ, რომელთაც მნიშვლეში 10,100 1000 და ა.შ აქვთ. უხსნის მოსწავლეებს, რომ ამ 

წილადების ჩაწერის სხვაგვარი ხერხიც არსებობს. ამახვილებს ყურადღებას სახელდებაზე - ათ წილადი , 

წილადი, რომლის მნიშვნელში 10, 100, 1000 ან და ა.შ დგას. 

  

ათწილადის გააზრებას ხელს უწყობს თვალსაჩინოების გამოყენება. მაგალითად: 

  

1. ერთნაირი ფორმის ხის ნაჭრები დაყოფილია ტოლ სამკუთხედებად: 

  

 
  

ნახაზზე გამოსახულია ასეთი სამკუთხედების ერთობლიობა 

  

 
  
ჩაწერეთ წილადის, შემდეგ ათწილადის სახით ნახატზე გამოსახული სიდიდე. 

  

2. დახაზეთ მართკუთხედი რომლის სიგრძეა 10 სმ, ხოლო სიგანეა 5სმ. გააფერადეთ ამ 

მართკუთხედის 0.7 ნაწილი. გააფერადეთ 2.3 ნაწილი. 

  

3. დააკვირდით ნახაზს. რამდენი კუბისაგან შედგება  ფიგურა? 

  

 
  
რამდენი კუბი იქნება ამ ფიგურის 7 მეასედი? 1 მთელი და 5 მეასედი? 
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ათწილადის ჩაწერის გააზრებასთან ერთად აუცილებელია მოსწავლეს შეექმნას წარმოდგენა 

სხვადასხვა წილადის სიდიდის შესახებ. კერძოდ: მოსწავლეს უნდა შეეძლოს იმის შეფასება, თუ 

რომელ მთელ რიცხვებს შორის იქნება ესა თუ ის ათწილადი; დაახლოებით როგორი იქნება 

მოცემული ათწილადის ადგილმდებარეობა რიცხვით ღერძზე; შეადაროს ათწილადი და წილადი. 

ამაში მას დაეხმარება იმ სახის დავალებები, რომლებშიც მოითხოვება რიცხვით ღერძზე 

წილადების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, ათწილადების შედარება/დალაგება. მაგ., ასეთი: 

  

1. რიცხვით ღერძზე შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები: 

  

 
  
2. დახაზე რიცხვითი სხივი. ერთეული იყოს 10 უჯრის ტოლი. დაალაგე რიცხვით სხივზე 

რიცხვები 0.4; 0.7; 0.1; 1; 1.2 

  

3. აღმოაჩინე შეცდომა  3.05 > 3.005;  11.203 >11.23;  03.11= 3.110;  2.1 < 1.999 

დაასაბუთე შენი  გადაწყვეტილება 

  

4.დაალაგე ზრდის/ კლების მიხედვით  2.19; 0.11; 1; 21, 0.01; 21; 0.1... 

  

5.  დაშალე ათწილადი მთელისა და მისი ნაწილების ჯამად, მაგ. 3.14 = 3 + 0.1 + 0.04 

  

6. 3, 0 და 5 ციფრების გამოყენებით ჩაწერე ყველა შესაძლო ათწილადი და დაალაგე 

ზრდადობის/კლებადობის მიხედვით. 

  
წილადების შესადარებლად მასწავლებელი იყენებს სხვადასხვა ხერხს: 

1. მოდელის გამოყენება 

2. წილადის მთელამდე შევსება 

  

მაგ. შედარე 2/3 და 5/6. რამდენი აკლია თითოეულ წილადს 1 მთელამდე შესავსებად? 2-მდე 

შესავსებად? 

რომელი უფრო მეტია/ნაკლებია? მოიშველიე რაიმე მოდელი 

(პირველ წილადს მთელამდე შესავსებად 1/3 აკლია, მეორეს 1/6, უფრო ნაკლები, ამიტომ ე.ი 2/3 < 

5/6) 

მოდელი: 

 
  
3. წილადის ძირითადი თვისების გამოყენებით საერთო მნიშვნელზე დაყვანა 
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4. სათანრიგო ერთეულების მიხედვით შედარება 

  

მაგ., ჩასვი გამოტოვებული ციფრი ისე, რომ სწორი უტოლობა მიიღო 

8.  17< 8, 219;   . 036 > 0 . 0355 

  

5. გარდა ამისა, ზოგიერთ შემთხვევებში შესაძლებელია წილადების შედარების სხვა ხერხების 

გამოყენება. მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი შესადარებელი წილადის მრიცხველი 1-ის ტოლია, 

მაშინ შესაძლებელია მეორე წილადის მრიცხველი გავამრავლოთ პირველის მნიშვნელზე. მაგ., 

შევადაროთ 151 /300 და 1/3: 151 გავამრავლოთ 3-ზე  და შევადაროთ 300-ს; 151x3 = 453 > 300, ამიტომ 

151/300 > 1/3. 

  

  

  

აქტივობები_2: 
  

I. 3/4 + 2/3 სახის ჯამის შემცველი რიცხვითი გამოსახულებების მნიშვნელობების შესაფასებლად 

მოსწავლეებმა შეიძლება გამოიყენონ შემდეგი ხერხი. თითოეული შესაკრები შევადაროთ ჯერ 

ნახევარს, შემდეგ ერთ მთელს და შემდეგ    შეკრების გარეშე შეგვიძლია დავადგინოთ რომ 

  

1 <  3/4 + 2/3  < 2 

  

ამ სახის სავარჯიშოების შემდეგ, მასწავლებელმა უნდა დაავალოს მოსწავლეებს რომ შეკრიბონ 

წილადები და შეამოწმონ შეფასების შედეგი. 

  

II. მასწავლებელმა წილადებზე შეკრება გამოკლების მოქმედებების შესრულების 

სწავლებისასყურადღება უნდა გაამახვილოს შემდეგი ტიპის მაგალითებზე: 

  

2- ⅝ , 6-1¾ , 3½ -1⅝ .  

  

ამ ტიპის  მაგალითების ამოხსნამდე მასწავლებელმა უნდა შესთავაზოს მოსწავლეს მარტივი 

სიტუაციური ამოცანები. მაგ., 

ნინომ თევზებისათვის 2 პაკეტი საკვები შეიძინა. გამყიდველმა გააფრთხილა, რომ ზედმეტი 

საკვების მიცემა თევზებისათვის მავნეა. ერთ ჩაყრაზე მან თევზებს პაკეტის 3/4 უნდა მისცეს. 

როგორ მოიქცევა ნინო? გახსნის თუ არა იგი პირველ დღეს ორივე პაკეტს? რატომ ? 

  

მასწავლებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ მოსწავლეები შეიძლება ორი სხვადასხვა გზით 

შეასრულონ მთელისათვის წილადის გამოკლება 

  

ა)2-⅝ = 1+8/8-⅝ = 1+⅜ = 1⅜,  3⅜ -1⅝ = (3+⅜)-(1+⅝) = (2+11/8) - (1+⅝) = (2-1) + ( 11/8 -⅝) = 1+6/8 

ბ) 2-⅝ = 16/8-⅝ = 11/8 = 1⅜,   3⅜ -1⅝ = (27/8-13/8) = 14/8 

  

მასწავლებელი უნდა ეცადოს აჩვენოს მოსწავლეებს პირველი ხერხის უპირატესობა. ამისათვის 

მან შეიძლება შესთავაზოს 239 - 37/45 ან 39⅜ - 37⅝. 

  

არსებობს ასეთი გზაც 
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გ) 3⅜ -1⅝ = 2+8/8+⅜ -1-⅝ = ( 2-1)+(8/8-⅝) +⅜ 

  

III. წილადებზე გაყოფის მოქმედების გასააზრებლად ძალზე ეფექტურია მოდელის გამოყენება. 

მაგალითად: 

  

1/2 გავყოთ 3-ზე 

  

 
  

1/2 : 3 = 1/6 

  

3/4  გავყოთ 1/8-ზე 

  

 
  

რამდენი 1/8 მოთავსდება 3/4-ში? 

3/4 : 1/8 = 6 

  

მოსწავლეებს უჭირთ იმის გააზრება, რომ როცა გასაყოფი და გამყოფი ერთზე ნაკლებია, როგორ 

შეიძლება რომ განაყოფი ერთზე მეტი იყოს. მასწავლებელმა ჯერ თვალსაჩინოებაზე უნდა აჩვენოს 

მოსწავლეს წილადებზე მოქმედებები და მხოლოდ შემდეგ აუხსნას მათზე არითმეტიკული 

მოქმედებების წესები. 

რესურსები: 

  

ინტერაქტიული გაკვეთილები მათემატიკაში, წილადების შეკრების მართკუთხოვანი მოდელის 

დემონსტრირება: 

http://enlvm.usu.edu/ma/nav/activity.jsp?sid=__shared&cid=lhs@MChase1&lid=6 

კავშირი სხვა საგნებთან: 

რეკომენდაციები მასწავლებლებს: 

  

სხვადასხვა მოდელის გამოყენება წილადებზე მოქმედებების გასააზრებლად 

  

გამრავლების მართკუთხოვანი მოდელი 

  

http://enlvm.usu.edu/ma/nav/activity.jsp?sid=__shared&cid=lhs@MChase1&lid=6
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გამრავლება, როგორც მრავალჯერადი შეკრება არის ნატურალური რიცხვების გამრავლების 

პირველი მოდელი, რომელსაც ბავშვი სწავლობს. მაგალითად, 7 x 6 ნამრავლის წარმოდგენის 

ნიმუშია “ბურთების მთლიანი რაოდენობა 7 ყუთში, როდესაც თითოეულ მათგანში აწყვია 6 

ბურთი”. ე.ი. გვაქვს 7 x 6 = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 42 ბურთი. 

  

ამ მოდელიც გავრცობა ადვილადაა შესაძლებელი ნატურალური რიცხვისა და წილადის 

გამრავლების შემთხვევაში. მაგალითად, 7 x 3/4  ნამრავლი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც იმ 

ვითარების წარმოდგენა, როდესაც “7 ბავშვი ჭამს ნამცხვარს. თითოეული -  3/4  ნაჭერს”. 

მთლიანობაში ბავშვები შეჭამენ 7x ¾ = 3/4+3/4+3/4+3/4+3/4+3/4+3/4 = 21/4 = 5 ¼  ნამცხვარს. 

  

ერთ-ერთი თვალსაჩინოება, რომელიც გამოიყენება როგორც გამრავლების მოდელი, არის 

მართკუთხოვანი კონფიგურაციით განლაგებული საგნების ან ფიგურების გამოსახულება.  

მაგალითად 7x4 შეიძლება წარმოვადგინოთ ასე 

  

 
  

ან ასე 

  

 
  

ეს მოდელი ძალზე მოხერხებულია ბევრ სხვადასხვა შემთხვევაში. კერძოდ, მისი საშუალებით 

მოსწავლისათვის ადვილი გასააზრებელია გამრავლების კომუტაციურობა (გადანაცვლებადობა) 

7x4 = 4x7. მაშინ, როდესაც მოსწავლისათვის გამრავლების გადანაცვლებადობის თვისების 

მიწოდება საკმაოდ რთულია გამრავლების, როგორც მრავალჯერადი შეკრების განხილვით. 

  

როდესაც საქმე გვაქვს ნატურალური რიცხვების გამრავლებასთან, ერთი ერთეული (ერთი საგანი) 

არის ერთი გამუქებული წრე, ან ერთი მცირე მართკუთხედი 

  

 

 

  

წილადების გამრავლების წარმოდგენისას კი საჭიროა დიდი ფიგურა მთლიანად  განვიხილოთ 

როგორც ერთი ერთეული. 
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კერძოდ, ამ ნახაზზე დიდი კვადრატი არის 1 ერთეული და მოდელი გვიჩვენებს ტოლობას 4/5 x 2/3 

= 8/15. გამუქებული არე არის ნამრავლი, რომელიც შედგება 8 მცირე მართკუთხედისაგან. მოსწავლე 

ადვილად ამჩნევს, რომ თითოეული მცირე მართკუთხედი არის ერთეულის (დიდი კვადრატის) 

1/15 ნაწილი, ხოლო მათი რაოდენობა 8-ის ტოლია. ამიტომ ნამრავლი ტოლია 8/15 – ის. 

  

მართკუთხოვანი მოდელის გამოყენება შეიძლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ერთი ან ორივე 

წილადი თანამამრავლი 1-ზე მეტია. მხოლოდ აუცილებელია გვახსოვდეს, რომ 1 ერთეული არის 

1x1 ზომის მქონე კვადრატი. 
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ნახაზზე გამოსახულია ნამრავლი 2 2/3 x 3 1/3. ერთეულის შესაბამისი თითოეული კვადრატი 

დახაზულია სქელი ხაზებით. ამ მოდელის მიხედვით გამრავლების შედეგად გამოვიდა 56 ცალი 

მცირე ზომის მართკუთხედი, რომლებიც გამუქებულია. თითოეული მათგანი წარმოადგენა 

ერთეულოვანი კვადრატის 1/6 ნაწილს. ამიტომ ნამრავლი ტოლია 56/6-ის. გარდა ამისა, ეს მოდელი 

იმდენად ეფექტურია, რომ მისი საშუალებით შესაძლებელია ამ არაწესიერი წილადის დაყვანა. 

კერძოდ, თუ გამუქებულ მართკუთხედებს გადავალაგებთ, მოსწავლე ადვილად შეამჩნევს, რომ 

მიირება 9 ერთეულოვანი კვადრატი და კიდევ დარჩება 1/6-ის შესაბამისი მცირე მართკუთხედი. 

  

წილადების ნამრავლი, როგორც ნაწილის ნაწილი 

  

არსებობს კიდევ ერთი მიდგომა წილადების ნამრავლის მიმართ. ესაა წილადების ნამრავლი, 

როგორც ნაწილის ნაწილი. მაგალითად, ნამრავლი 1/2 x 4/5 ნამრავლი შეიძლება განვიხილოთ, 

როგორც 4/5-ის ნახევარი, რაც ბუნებრივად არის 2/5. მართკუთხოვანი მოდელის გამოყენება ასევე 

სასარგებლოა ამ მიდგომის სადემონსტრაციოდ. მაგალითად, თუ გვაქვს მართკუთხედი, რომელიც 

დაყოფილია 5 ნაწილად და მათგან გამუქებულია 4 ნაწილი, გამუქებული არის ნახევარი მოგვცემს 

თავდაპირველი მართკუთხედის 2/5-ს 
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გაყოფა როგორც თანაბრად განაწილება 

  

როდესაც მოსწავლეს ევალება აღწეროს ვითარება, რომელიც შეესაბამება გაყოფას, მაგალითად 12:3, 

როგორც წესი იგი აღწერს ამის მსგავს ვითარებას: “სამ ბავშვს სურს თანაბრად გაინაწილოს 12 

ნამცხვარი. რამდენი ნამცხვარი შეხვდება თითოეულ ბავშვს?”. ეს თავისთავად სწორი წარმოდგენა 

შესაძლოა დამაბნეველი აღმოჩნდეს წილადების გაყოფის შემთხვევაში. მაგალითად, როდესაც 

გვაქვს ასეთი გამოსახულება 3/4  : 1/4 , არ შეიძლება იმის თქმა, რომ “1/4  ბავშვს სურს თანაბრად 

გაინაწილოს … “. ამ გაუგებრობისაგან თავის დაღწევა შესაძლებელია თუ ჩვენ თავდაპირველ 

ნიმუშს (12:3) ცოტა განსხვავებული ფორმით ჩამოვაყალიბებთ. კერძოდ: “თუ 12 ნამცხვარი 

შეადგენს 3 ულუფას. რამდენი ნამცხვარი იქნება 1 ულუფა?”. ამ შემთხვევაში, სიტყვა “ულუფა” 

საქმეს ამარტივებს, რადგან შესაძლებლობას იძლევა ვისაუბროთ მის ნაწილებზე (“ნახევარი 

ულუფა, 1/3 ულუფა, და ა.შ.”). ამის შემდეგ, 3/4 : 1/4 გამოსახულების შესაბამისი სიტუაციური 

ამოცანა შეიზლება ასე ჩამოყალიბდეს: “გვაქვს ნამცხვრის 3/4  ნაწილი. ეს შეადგენს მთლიანი 

ულუფის 1/4  ნაწილს. რამდენი ნამცხვარია 1 ულუფა?”. ამოცანის ამგვარ დასმას მოყვება მარტივი 

მსჯელობა: რადგან 3/4 არის ულუფის 1/4, ამიტომ 1 მთლიანი ულუფა იქნება 3/4+3/4+3/4+3/4 = 12/4 

= 3 ნამცხვარი. 

  

გაყოფა, როგორც ზომების შედარება 

  

12:3 განაყოფის განხილვა შესაძლებელია კიდევ ერთი ხერხით: “რამდენი ცალი 3 უნდა ავიღოთ 

რომ მივიღოთ 12?”. ამ მიდგომის ნიმუშები შეიძლება იყოს სხვადასხვა სიტუაციური ამოცანები. 

მაგალითად: “თუ მაქვს 12 ლარი და ერთი ნამცხვარი ღირს 3 ლარი, რამდენი ნამცხვარი შემიძლია 

ვიყიდო?” ან “თუ ხის ნაჭერის სიგრძეა 12 სანტიმეტრი და მსურს მისი დაჭრა 3 სანტიმეტრის 

სიგრძის ნაჭრებად, რამდენი ნაჭერი გამომივა?”. 

  

ეს მოდელი ლოგიკურად შეიძლება გავრცელდეს წილადების შემთხვევაზე. მაგალითად განაყოფი 

3/4:1/4 შეიძლება მოსწავლეს აღვუწეროთ ასე: “თუ მაქვს 3/4 ლარი ხოლო ნამცხვარი ღირს 1/4 ლარი, 

რამდენი ნამცხვრის შეძენა შემიძლია?”. ეს შემთხვევა შესაძლოა გავრცელდეს ისეთ წილადებზე, 

რომელთა განაყოფი მთელი არ არის. მხოლოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საყიდელი ნივთი 

უნდა ექვემდებარებოდეს დანაწილებას. მაგალითად, თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ფანქრების შეძენაზე, 

მაშინ ფაქრის ნაწილებად დაჭრა მოსწავლეს უაზრობად მოეჩვენება. 
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შედარების მოდელის გამოიყენება ოდნავ სირთულეებს აწყდება შერეული წილადების 

შემთხვევაში. მაგალითად: 1  2/3 :2/3. ამ შემთხვევებში ეფექტურია ვიზუალური მოდელის 

გამოყენება 

  

 
  

ნახაზზე, ზედა მართკუთხედი შეესაბამება 1 ერთეულს, რომელიც დაყოფილია 3 ტოლ ნაწილად. 

შუა მართკუთხედი შეესაბამება შერეულ წილადს 1 2/3 -ს. ქვედა მართკუთხედი კი წარმოჩენს შუა 

მართკუთხედის “გაზომვას” 2/3-ს ტოლი ნაწილების საშუალებით. როგორც ილუსტრაციიდან ჩანს, 

1 2/3-ის მისაღებად საჭირო აღმოჩნდა 2 ცალი 2/3 სიგრძის ნაჭერი და კიდევ ამ ნაჭრის ნახევარი. 

ე.ი. 1 2/3 : 2/3 = 2 1/2. 

  

შევნიშნავთ, რომ გაყოფის როგორც ზომების შედარების მოდელი გაყოფას განიხილავს როგორც 

გამრავლების მოქმედების შექცეულ მოქმედებას: როდესაც შეკითხვას ვსვამთ ასე “რამდენი 2/3 

შეადგენს 1 2/3-ს?”, ეს ფაქტიურად იგივეა რაც “რაზე უნდა გავამრავლოთ 2/3 რომ მივიღოთ 1 2/3?” 

რეკომენდაციები მშობლებს: 

  

  

  

აქტივობები_3: 
  
I. ზომის ერთეულებთან დაკავშირებული დავალებები 

  

1.  ჩაწერე ჯერ წილადის, შემდეგ ათწილადის სახით 

 22 მ= ........კმ  , 3 კგ = .......ტ ,  25 გრ=.....კგ, 1 კვ.დმ = .....კვ.მ ,   2 კუბ სმ = .......კუბ მ. 

  

2. გამოიყენე ათწილადების დამრგვალების წესი და მიახლოებით გამოითვალე 50,1 დმ X 24,9დმ X 

40, 1 დმ პარალელეპიპედის მოცულობა, რამდენი კუბ.სმია ამ პარალელეპიპედის მოცულობა?, 

რამდენი კუბ.მ -ია? 

  

3. მართკუთხედის სიგანეა 95 სმია, სიგრძე  2-ჯერ მეტია სიგანეზე. გამოთვალეთ, რამდენი კვ.დმ-ია 

მისი ფართობი? 

  

II. მასშტაბი 
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მოსწავლეებს უჭირთ ზოგადად  მასშტაბის გააზრება. სწავლების საწყის ეტაპზე სასურველია 

მასწავლებელმა მოსწავლეებს შესთავაზოს შემდეგი ტიპის მარტივი დავალებები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ნაცნობ საგნებთან: 

  

1. ჩახატე რვეულში შენი ჩანთა. რატომაა შენი ნახატი უფრო პატარა, ვიდრე ჩანთაა სინამდვილეში? 

მიახლოებით რამდენჯერაა დაპატარავებული შენს ნახატზე ჩანთა? 

  

2. მასწავლებელი  ავალებს  მოსწავლეებს , მოიტანონ საკუთარი სურათები. გაზომონ სახაზავით 

საკუთარ ან ამხანაგის სურათზე სახის რომელიმე ნაკვთის, მაგალითად წარბის სიგრძე, შემდეგ 

იგივე ნაკვთი გაზომონ რეალობაში. შეაფასონ, რამდენჯერაა სურათზე გამოსახულება 

შემცირებული. შემდეგ სვამს კითხვებს: სურათზე თვალის ჭრილის სიგრძეა 3 მმ. რა სიგრძისაა 

თვალის ჭრილი რეალურად? 

  

3. მასწავლებელი სთხოვს ზოოლოგიის კაბინეტს რომელიმე, მოსწავლეებისათვის კარგად ნაცნობი 

მწერის (მაგ. ჭიანჭველის ან ფუტკრის) პლაკატი. აჩვენოს მოსწავლეებს და დაავალოს მათ, 

გამოთქვან თავიანთი ვარაუდები,  რატომაა ჭიანჭველა ასეთი ზომების, სავარაუდოდ, რამდენჯერაა 

გადიდებული მისი გამოსახულება. 

  

ამ ტიპის მაგალითების შემდეგ მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს მასშტაბის რაობას, ამახვილებს 

ყურადღებას იმაზე, რომ ადამიანი, საჭიროებისამებრ, ხან ადიდებს მისთვის საინტერესო ობიექტს, 

ხან კი ამცირებს. 

  

4. სთხოვს მოსწავლებს, აირჩიონ საკუთარ ბინაში რომელიმე ოთახი, შეარჩიონ მასშტაბი (აქ 

შეიძლება ჩაერთოს მშობელიც) და ჩახატონ რვეულებში ისე, რომ ნახატზე ნივთების (ავეჯის)  

განლაგება რეალურს შეესაბამებოდეს. 

  

III. ხსნარებთან დაკავშირებული დავალებები 

  

ნინო საუზმესათვის ჩაის ამზადებდა. მან 200 გრამიან ჭიქაში 150 გრ წყალი ჩაასხა. დაუმატა 10 გრ 

ჩაის ნაყენი და 20 გრ  შაქარი. გაივსო თუ არა ჭიქა?  ნინომ ჭიქაში იმდენივე შაქარი ჩაამატა. გაივსება 

თუ არა ჭიქა? რამდენჯერ მეტი იქნება შაქრის რაოდენობა ჭიქაში პირველთან შედარებით? პირველ 

ჯერზე სითხის რა ნაწილია შაქარი? წყალი? შაქრის ჩამატების შემდეგ? 

ჭიქაში 400 გრ  მარილიანი ხსნარი ასხია. ხსნარში 20 გრ მარილია.ხსნარის რა ნაწილს შეადგენს 

მარილი? შეიცვლება თუ არა ჭიქაში მარილის რაოდენობა, თუ მას იმდენივე ასეთ ხსნარს 

ჩავუმატებთ? თუ შეიცვლება, რამდენჯერ?ახლა ხსნარის რა ნაწილია მარილი? შეიცვლება თუ არა 

მარილის წონა, თუ ხსნარს იმდენივე ონკანის წყალს დავუმატებთ? ამ შემთხვევაში ხსნარის წონის 

რა ნაწილს შეადგენს მარილის წონა? 

  

IV. დროის სარტყელები 

  
მასწავლებელი ყვება მოკლე ისტორიას დროის სარტყელების შემოღების საჭიროების შესახებ, 

ახსენებს მოსწავლეებს ბუნებისმეტყველებიდან მზის გარშემო დედამიწის ბრუნვასა  და დღე-ღამის 

მონაცვლეობის კანონზომიერებას , აჩვენებს მოსწავლეებს გლობუსს და  სვამს კითხვებს-სად უფრო 

მალე დაღამდება - თბილისში, თუ ლონდონში, თბილისში  თუ ტოკიოში? 

  



 

3/5/2015 
 

ამოცანა: ცხრილში მოცემულია თვითმფრინავების თბილისის აეროპორტიდან გაფრენისა და 

დანიშნულების ადგილას ჩაფრენის განრიგი: 

  

რეისი ქალაქი გაფრ.დრო 

(თბილისის დროით) 

ფრენის 

ხანგრძლ. 

ჩაფრენა 

(ადგილობრივი 

დროით) 

F393 ფრანკფურტი 9:35    3 სთ და 50 

წთ 

11:25 

L994 ლონდონი 15.35    4 სთ 25წთ 17:00 

T219 ტოკიო 02.15    10 სთ 17.15 

  
უპასუხეთ კითხვებს: რამდენი საათია განსხვავება თბილისისა და ფრანკფურტის დროებს 

შორის? თბილისისა და ტოკიოს დროებს შორის? ტოკიოსა და ლონდონის დროებს შორის? 

რომელი საათი იქნება ტოკიოში, თუ  ახლა თბილისში 11სთ15წთ-ია? 

  

  

  

აქტივობები_4: 
  
I. ტერმინების გამოყენება 

  

1. დაამთავრე წინადადებები: 

“ჩვენს კლასში ზოგიერთი მოსწავლე ------ “.  შეიძლება თუ არა, რომ ამ წინადადებაში სიტყვა 

“ზოგიერთი” შევცვალოთ სიტყვით „ ყველა“? 

  

2. სწორია თუ არა წინადადებები და რატომ: 

შენს ერთ-ერთ თანაკლასელს ლურჯი ქურთუკი აცვია? ზოგიერთს აცვია? ყველას აცვია? არც-

ერთს არ აცვია? 

  

3. სწორია თუ არა წინადადებები: 

  

ჩვენი კლასის ყველა ვაჟმა იცის ჭადრაკის  თამაში. 

ჩვენი კლასის არცერთი მოსწავლე არაა ქერათმიანი. 

ყველა ბურთი მრგვალია. 

ზოგიერთი  ბურთი მრგვალია. 

ყველა კვადრატი ოთხკუთხედია. 

ყველა ოთხკუთხედი კვადრატია. 

ყოველი ათწილადის დამრგვალებით მივიღებთ მასზე დიდ ათწილადს. 

ყოველი რიცხვის მესამედი ამ რიცხვზე ნაკლებია. 

ყველა მარტივი რიცხვი ნატურალურია  

ყველა  კვადრატი  მართკუთხედია 

ყველა ნატურალური რიცხვი შეიძლება წილადის სახით ჩაიწეროს 
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მცდარ წინადადებებში შეცვალეთ სიტყვა „ ყველა“, „არც-ერთი“,  „ზოგიერთი „ ისე, რომ სწორი 

წინადადებები მიიღოთ. 

  

4. მოიგონე მცდარი/ჭეშმარიტი წინადადებები, გამოიყენე სიტყვები: "ყველა", "ყოველი", 

"თითოეული", ზოგიერთი", "ერთ-ერთი", "არცერთი", "ერთადერთი" 

  

  

II. ზოგადი-კერძო ტიპის მიმართებები 

  

1. ცხოვრებისეული მაგალითები, რომლებიც დაკავშირებულია ზოგადი-კერძო ტიპის 

მიმართებებთან. მაგ: მერცხალი - ფრინველი, ვეფხვი - მტაცებელი ცხოველი, ვარდი - მცენარე. 

  

2. ზოგადი-კერძო ტიპის მიმართებების გამოსახვა ისრების საშუალებით. მაგ., ქვემოთ 

მოცემული პირველი სიმრავლის თითოეული ელემენტი ისრით დააკავშირეთ მეორე 

სიმრავლის შესაბამის ელემენტთან: 

          

                     კერძო                                  ზოგადი 
  

        

  ია 

ირემი 

სამკუთხედი 
31 

გოგონა 

სავარძელი 
40 

კვადრატი 
17 

  ავეჯი 

10-ის ჯერადები 

მცენარე 

ადამიანი 

მრავალკუთხედი 

მარტივი რიცხვი 

გარეული ცხოველი 

        

  

  

  
3. მასწავლებელი ავალებს მოსწავლეებს, თავად შექმნან კერძო-ზოგადის დამოკიდებულების რამდენიმე 

მაგალითი. 

  

მიმართულება: კანონზომიერებები და ალგებრა 

  

  

აქტივობები_5: 
  

I. სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების ანალიზი 

  

ზოგიერთი სტანდარტული ტექსტური ამოცანა მარტივად შეიძლება გადაკეთდეს სიდიდეებს შორის 

დამოკიდებულების ნიმუშად. რის შემდეგაც შესაძლებელია მისი ანალიზი. მაგ., 
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1. ზოოპარკში შესასვლელი ბილეთი 40 თეთრი ღირს, ერთი ჭიქა  ბატიბუტი კი ღირს 10 თეთრი. 

რამდენი თეთრი დაეხარჯება თედოს ზოოპარკში, თუ ის ერთ ჭიქა ბატიბუტსაც  შეიძენს? 3 ჭიქას 

შეიძენს? 

რაზეა დამოკიდებული თედოს მიერ დახარჯული თანხის რაოდენობა ( შეძენილი ბატიბუტის 

რაოდენობაზე) როგორ ჩავწეროთ დახარჯული თანხა, თუ თედო х ჭიქა ბატიბუტს  შეიძენს? შეიძლება 

თუ არა გავიგო თედოს მიერ ნაყიდი ბატიბუტის რაოდენობა, თუ მან ზოოპარკში მხოლოდ ბატიბუტი 

მიირთვა და 1 ლარი დახარჯა? 

  

2.თათიას სჭირდება ზუსტად 6 ფანქარი, მაგრამ შეუძლია იყიდოს რვეულების სხვადასხვა რაოდენობა.  

х ცალ რვეულსა და 6 ფანქარში მან b თეთრი გადაიხადა. ერთი რვეული 7 თეთრი ღირს, ერთი ფანქარი 

5 თეთრი. რას აღნიშნავს გამოსახულება 7·х? 6·5? 7·х + 5·6? 

  

რაზეა დამოკიდებული გადახდილი თანხა? 

  

წინადადებებაში შეავსე გამოტოვებული სიტყვები: “რაც უფრო მეტ რვეულს იყიდის თათია, მით 

უფრო ....... თანხას გადაიხდის”.  მოცემული პირობის მიხედვით შეავსე ცხრილში გამოტოვებული 

ადგილები 

  

რვეულების რაოდენობა: х   

  5 

  

6 

  

7 

    

11 

  

რვეულებში გადახდილი თანხა:  

7·х    

        

70 

    

სულ გადახდილი თანხა: 7·х + 5·6 

  

        

  

  

  

    

  

170 

  

  
II. სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამომსახველი ცხრილის გავრცობა 

  

დააკვირდი ცხრილს. რას ჩაწერდით ცხრილის მეორე სტრიქონის პირველ უჯრაში? შეავსეთ 

ცხრილის ცარიელი უჯრები 

  

b 2 3 4 5 10 20 100 200 

? 10 15 20 25     500   

c=5b+7 17 22 27           
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აქტივობები_6: 
  

სიტყვიერი აღწერისა და ალგებრული გამოსახულების ურთიერთდაკავშირება 

  

ბურთი a ლარი ღირს, ჩოგანი 6 ლარი.  დაამთავრე ამოცანის პირობა,და დასვი კითხვა,  თუ  მის 

ამოსახსნელად შედგება განტოლება 3 • a + 2 • 6 = 21.9 . 

როგორ შეიცვლება  საძიებელი სიდიდე, თუ განტოლების მარჯვენა მხარეს გავადიდებთ 6-ით? 

შევამცირებთ 3-ით? 

  

შეადგინე ამოცანა და ამოხსენი: 

1.  რიცხვითი გამოსახულების მიხედვით  3.5 • 2.7 + 10•6  

2. უტოლობის მიხედვით  b : 31 +5 < 7 

მიმართულება: გეომეტრია და სივრცის აღქმა 

  

  

აქტივობები_7: 
1.მასწავლებელი აღწერს ფიგურას და მოსწავლეები ცდილობენ აღწერილობის საფუძველზე ფიგურის 

ამოცნობას. მაგ., რომელ ფიგურას აქვს 8 წახნაგი? ამ დროს შეიძლება დასახელდეს შვიდკუთხა 

პირამიდა, ექვსკუთხა პრიზმა, ოქტაედრი.  

2. მასწავლებელი აღწერს ფიგურას უფრო დაწვრილებით. კერძოდ, რომელ ფიგურას აქვს 6 წახნაგი და 

9 წიბო? რამდენი წვერო ექნება ასეთ ფიგურას? კიდევ რომელ ფიგურას აქვს 9 წიბო? არსებობს თუ არა 

9 წიბოიანი პირამიდა?  

ამ სახის აქტივობები შეიძლება ჩატარდეს როგორც ჯგუფურად, ასევე წყვილებში, შესაძლებელია 

დისკუსიის მოწყობა. მასწავლებელს წინასწარ უნდა ჰქონდეს დამზადებული ამ ფიგურების მაკეტები 

(მოდელები). 

3.მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს შლილს და მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ ფიგურა, რომელიც 

აიწყობა ამ შლილის მეშვეობით. და პირიქით, აჩვენებს ფიგურას და მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ 

მისი შლილი. 
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აქტივობები_8: 

1) მოსწავლემ უნდა აღწეროს გარდაქმნა 

მასწავლებელი უჩვენებს ორ ფიგურას და თხოვს მოსწავლეებს, ამოიცნონ რა გარდაქმნით არის 

მიღებული ერთი ფიგურა მეორისაგან. (აქ სამი ფიგურაა)  

  

 
2) უჯრედებიან ფურცელზე დახაზული ფერადი ასიმეტრიული ფიგურა (ან ფიგურების კრებული) 

მოსწავლემ უმცირესი რაოდენობის უჯრებით სიმეტრიულამდე უნდა შეავსოს.და თუ უჭირს 

სიმეტრიის ღერძის შერჩევა, დასაწყისში შეიძლება რჩევის მიცემა. შემდეგ კი მან ყოველგვარი 

დახმარების გარეშე უნდა შეძლოს ამ დავალების შესრულება. 

 

მასწავლებელი აჩვენებს  ასიმეტრიული ფიგურის უჯრედებიან ფურცელზე შესრულებულ ნახაზს 

და თხოვს მოსწავლეებს, შეავსონ ის სიმეტრიულამდე უმცირესი რაოდენობის უჯრების 

გაფერადებით (მასწავლებელმა თავიდან უნდა მიუთითოს სიმეტრიის ღერძი, შემდეგ კი მისცეს 

მოსწავლეებს არჩევანის გაკეთების თავისუფლება). 
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ანალოგიური შინაარსის ძალიან საინტერესო თამაშია განთავსებული საიტზე http://buki.ge/ 

(თამაშის სახელწოდებაა "ხელოვნება"). მოსწავლემ უნდა ააგოს ღერძულად სიმეტრიული 

კონსტრუქცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში კონსტრუქციის მდგრადობა ირღვევა. ეს თამაში 

მოსწავლეებს მიეხმარება ღერძული სიმეტრიის არსის უკეთ გარკვევაში. 

 
3). მოსწავლემ ქართული და ლათინური ანბანის ის ასოები უნდა ამოკრიფოს, რომელთაც 

სიმეტრიის შვეული, ან  თარაზული, ან  ერთდროულად ორივე ღერძი აქვს.  

  

4). მასწავლებლის მიერ მიცემული ბუნებრივი თუ ხელოვნების ნიმუშებიდან მოსწავლემ 

სიმეტრიულები უნდა ამოირჩიოს და სიმეტრიის ღერძებიც უჩვენოს.  

მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს სიმეტრიისა და პარალელური გადატანის ნიმუშებს 

ბუნებაში და ხელოვნებაში. მოსწავლეებმა უნდა მიუთითონ სიმეტრიის ღერძები. ამ 

აქტივობისათვის მეტად გამოსადეგია ეშერის ნახატები.  

 
   

http://buki.ge/
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(კარგია მსჯელობა, თუ სიმეტრიის რამდენი ღერძი აქვს წრესა და სფეროს, კვადრატსა და კუბს, 

ფარნით გაშუქებულ კონუსს, ეგვიპტურ ოთხკუთხა პირამიდას, ფუტკრის ფიჭას, ან კრაზანის ბუდეს, 

აბრეშუმის პარკს, ფრინველის კვერცხს, პეპელას და სხვასაც მრავალს. სიმეტრიულია თუ არა 

ადამიანის სახე და სხეული, მცენარის ფოთოლი, სკოლის შენობა. და, საერთოდ, არსებობს თუ არა 

ბუნებაში ხელთუქმნელი იდეალური სიმეტრია. იმაზეც კარგია საუბარი, თუ რატომ „უყვარს“ ბუნებას  

სიმეტრია, რატომ აშენებს ფუტკარი ფიჭას ექვსკუთხა  და არა სამკუთხა პრიზმებით ან წესიერი 

მართკუთხა პარალელეპიპედებით. და სხვა უამრავ მსგავს თემაზეც.) 

5. კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც   მოსწავლეს გარდაქმნების გამოყენებით სიბრტყის დასაფარი 

ორნამენტების (ე.წ.პარკეტის დიზაინის) შექმნაში დაეხმარება, 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=205 ელექტრონულ მისამართზეა. 

  

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=205
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პროგრამით სარგებლობა მარტივია: მოსწავლემ უნდა აირჩიოს მრავალკუთხედის სახე, რომლითაც სურს 

პარკეტის დიზაინის შექმნა. საინტერესო იქნება შექმნილი დაფარვების ჯგუფურად განხილვა – რა 

სიმეტრიებია გამოყენებული? მხოლოდ ამოზნექილი მრავალკუთხედებით არის შესაძლებელი 

ზედაპირის დაფარვა, თუ არაამოზნექილი მრავალკუთხედებიც შეიძლება იქნას გამოყენებული ამ 

მიზნით? 

  

   

აქტივობები_9: 
მოსწავლემ სხვადასხვა ამოზნექილი მრავალწახნაგა სხეულის წახნაგების, წიბოების და წვეროების 

რაოდენობის მაჩვენებლებით ცხრილი უნდა შეადგინოს და დამატებითი სვეტის ყოველ სტრიქონში 

შესაბამისი სხეულის წახნაგებისა და წვეროების რაოდენობათა ჯამი შეიტანოს, ოღონდ  წიბოთა 

რაოდენობით  შემცირებული. იგივე უნდა სცადოს ჩაზნექილი სხეულებისათვისაც. და ფაქტების 

შედარებით მიღებული დასკვნების თაობაზე გამოთქვას საკუთარი შეხედულება, რამდენადაც 

მისთვის ხელმისაწვდომია. ოღონდ თავიდანვე უნდა განუმარტონ ამოზნექილი სხეული, რომ მისი 

ნებისმიერი ორი წერტილის შემაერთებელი მონაკვეთი მთლიანად მასშივე დევს.   

მასწავლებელი აჩვენებს მოსწავლეებს მრავალწახნაგებს. მოსწავლეებმა ცხრილში უნდა გადაიტანონ 

შესაბამის სვეტებში წახნაგების, წიბოების და წვეროების რაოდენობა. მოსწავლეებმა თითოეული 

ფიგურისათვის უნდა გამოითვალონ გამოსახულების მნიშვნელობა: წვეროების რაოდენობას 

მიმატებული წახნაგების რაოდენობა და გამოკლებული წიბოების რაოდენობა და თავად 

დარწმუნდნენ, რომ ამოზნექილი მრავალწახნაგასთვის ამ გამოსახულების მნიშვნელობა მუდმივია და 

უდრის 2–ს.აქვე მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს  არაამოზნექილი ფიგურები. მოსწავლეები უნდა 

დარწმუნდნენ, რომ მათთვის ეს მაჩვენებელი სხვადასხვაა. 
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რესურსები: სხვადასხვა სახის მრავალწახნაგების მოდელები. 

  

  

აქტივობები_10: 
მასწავლებელმა უნდა დაამზადებინოს მოსწავლეებს პალეტი (მაგ., "ფაილებზე" ან 

პერგამენტის ქაღალდზე). ამასთანავე, უნდა იქნეს შეთანხმებული ბადის სიხშირე. პალეტის 

მეშვეობით მოსწავლეებმა უნდა დათვალონ სრული და არასრული უჯრების რაოდენობა, ან 

დათვალონ ფიგურის მთლიანად დასაფარავად საჭირო კვადრატების მინიმალური 

რაოდენობა და მათგან ფიგურის შიგნით მოთავსებულ კვადრატების რაოდენობები და 

შეაფასონ ფართობი, როგორც ამ ორ რიცხვს შორის მოთავსებული სიდიდე. 

 

რესურსები:  პერგამენტის ქაღალდი, ცელოფანი, რაიმე გამჭვირვალე მასალა. 

  

  

მიმართულება: მონაცემთა ანალიზი, ალბათობა და სტატისტიკა 
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აქტივობები_11: 
1). მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ატარებენ, მაგალითად, ამგვარ ექსპერიმენტს: პოულობენ 

მე–6 კლასელი მოსწავლის ნაბიჯის საშუალო სიგრძეს. ამისათვის თითოეული მოსწავლე აკეთებს 5 

ნაბიჯს. იზომება გავლილი მანძილი და იყოფა 5–ზე (ნაბიჯების რაოდენობაზე). ექსპერიმენტში 

მონაწილე მოსწავლეების მონაცემები უნდა აღირიცხოს ცხრილში. სასურველია, თუ გამოყენებული 

იქნება ელექტრონული ცხრილები (Microsoft Office Excel). შესაძლებელია სხვა სახის ექსპერიმენტიც – 

ტომარაში ჩაყრილი სხვადასხვა ფერის ქაღალდში გახვეული სხვადასხვა ოდენობის კანფეტების 

ჩაუხედავად ამოღება და მიღებული მონაცემების აღნუსხვა. აღნიშნული აქტივობები შეიძლება 

ჩატარდეს წყვილებში. 

2.http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=79 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Coin/ 

 – ამ მისამართებზე მოცემულია კომპიუტერული პროგრამები, რომელის საშუალებითაც 

შესაძლებელია სტატისტიკურ–ალბათური ექსპერიმენტების სიმულაცია. 

  

  

  

აქტივობები_12: 
1. ზემოთ მოტანილ ექსპერიმენტთა მონაცემების წარმოდგენა მოსწავლეს Microsoft Office Excel 

ელექტრონული ცხრილებითაც უნდა შეეძლოს. ცხრილების სტრუქტურა  ყურადღებას მოითხოვს 

მისგან, რადგან სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები მათ საფუძველზე აქვს ასაგები. 

თუ, მაგალითად, გამოკითხვა ჩაატარა, ვის რომელი კანფეტი უყვარს, მონაცემები ელექტრონულ 

ცხრილში ასე უნდა შეიტანოს:  

  

პიტნის 27 

ფორთოხლის 18 

ქლიავის 7 

კოწახურის 22 

ლიმნის 26 

  
შემდეგ კი  სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები ააგოს. (წრის პროპორციულ ნაწილებად დაყოფისას 

შეიძლება IV.8 პუნქტში მოცემული თემის მოშველიება) 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=79
http://www.shodor.org/interactivate/activities/Coin/
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რესურსები: ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი, პროექტორი, პროგრამა Microsoft Office Excel. 

  

  

აქტივობები_13: 

1.წინა პუნქტებში აღწერილი აქტივობების შედეგების მიხედვით, მოსწავლეებმა იპოვონ მონაცემთა 

საშუალო, უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობები. 

2. შეიძლება შეადარონ ერთმანეთს გოგონებისა და ბიჭების მონაცემები: სიმაღლე, ნაბიჯის სიგრძე, 

წონა ან ნიშნები სხვადასხვა საგნებში. 

3. მასწავლებელმა უნდა მოამზადოს სხვადასხვა მოწესრიგებული მონაცემები. მაგ., დღის 

ხანგრძლივობები თვეების განმავლობაში, ბენზინის ფასები თვეების მიხედვით, მსოფლიოს 

მოსახლეობა წლების მიხედვით. მოსწავლეებმა უნდა აღმოაჩინონ კანონზომიერებები –ზრდა ან 

კლება, ახსნან მიზეზი. 


