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სავარჯიშოსთვის მზადება

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, სმენიათ თუ არა ორიგამის შესახებ და მოკლედ გააცანით მისი რაობა.

ორიგამი ქაღალდის ფიგურების გაკეთების იაპონური ხელოვნებაა. ეს სიტყვა მომდინარეობს ორი იაპონური 
სიტყვიდან: „ორი“ (დაკეცვა) და „კამი“ (ქაღალდი). ორიგამიში ძირითადად კვადრატული ფორმის ქაღალდი 
გამოიყენება. ქაღალდი სხვადასხვაგვარად იკეცება და წებოსა თუ მაკრატლის  გარეშე იქმნება ფიგურა.

• ბავშვებს A4 ზომის ფურცლები დაურიგეთ და უთხარით, რომ კლასიკურ ორიგამიში კვადრატული 
ფურცელი გამოიყენება. სთხოვეთ, მართკუთხა ფურცლები კვადრატებად გადააკეთონ და ეცადონ, 
მაკრატელი არ გამოიყენონ (იხილეთ სურ 1).

• ბავშვებმა რომ უკეთ დაინახონ, როგორ 
კეთდება ქაღალდის გემი, A3 ზომის ქაღალდი 
გამოიყენეთ.

• თუ ბავშვები ორიგამიში გამოუცდელები არიან, 
ერთი-ორი მარტივი ფიგურა გააკეთებინეთ 
(ისარგებლეთ ინტერნეტით, მათემატიკის 

წიგნით, ან ამ კრებულის II ნაწილის 
სავარჯიშოებით: „ვაკეთებთ ზღვის კატას“ და 
„ვაკეთებთ დელფინს“).

• გადაიღეთ 1-ლი და მე-2 დანართების ასლები 
საჭირო რაოდენობით და ჯგუფს დაურიგეთ. 

• პირველ და მეორე დანართებზე მოცემულია, 
როგორ კეთდება ქაღალდის ორი სხვადასხვა 
გემი.

• ბავშვები ორ ჯგუფად გაყავით და ერთს 1-ლი 
დანართი მიეცით, მეორეს - მე-2.

• უთხარით, დანართებზე მოცემულ ნახატებს 
მისდიონ და გემები გააკეთონ.

• მათ, ვინც ადრე დაამთავრებს მუშაობას, 
შეუძლიათ, სხვებს დაეხმარონ.

• როცა ყველა დაასრულებს მუშაობას, ერთი 
ჯგუფის ბავშვები მეორე ჯგუფის ბავშვებთან 

დააწყვილეთ, დაურიგეთ A4 ზომის ფურცლები 
და სთხოვეთ, თავიანთ მეწყვილეებს აჩვენონ, 
როგორ გააკეთეს გემები.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს კვლავ დაურიგეთ ფურცლები 

და სთხოვეთ, დამოუკიდებლად, სხვის 
დაუხმარებლად გააკეთონ გემები, რომლებიც 
მოეწონათ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შესთავაზეთ, თავიანთი გემები გააფერადონ. 

დასრულებული ნამუშევრები გამოფინეთ.

სავარჯიშო    ვაკეთებთ ქაღალდის გემს
მიზანი:  მოსწავლეები ისწავლიან ქაღალდის გემის გაკეთებას ორიგამის მეთოდით

მასალა:  A4 ზომის თეთრი ფურცლები, მაკრატლები, დანართი 1: „ვაკეთებთ ქაღალდის 

გემს“,  დანართი 2: „ვაკეთებთ ქაღალდის გემს“

თემატური სფეროები:    სახვითი ხელოვნება, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, ენა, ფიზიკური ვარჯიში

საკვანძო სიტყვა: გემი

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

სურ. 1
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კვადრატული ფურცელი 

დიაგონალზე გაკეცეთ
მიღებული სამკუთხედი გაკეცეთ, 

როგორც ნაჩვენებია სურათზე

სამკუთხედის ძირიც გადაკეცეთ (როგორც სურათზეა ნაჩვენები) და 

თქვენი გემი მზადაა

დანართი 1. ვაკეთებთ ქაღლადის გემს (1) 
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დანართი 2. ვაკეთებთ ქაღლადის გემს (2) 

კვადრატული ფურცელი ოთხად გაკეცეთ, როგორც  
სურათზეა ნაჩვენები და შემდეგ ისევ გაშალეთ. 
ქაღალდს    გადანაკეცები კარგად უნდა ეტყობოდეს

გადაკეცეთ, როგორც სურათზეა ნაჩვენები

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე

გემი ნელა ისრის მიმართულებით 
გაასწორეთ

დაახატეთ ფანჯრები, 
გააფერადეთ და თქვენი 
თბომავალი მზადაა

ისევ გაკეცეთ, როგორც
სურათზეა ნაჩვენები

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე




