
დონეებად დაყოფილი 

ტექსტები -  

მახასიათებლები და კლასში 

მუშაობის ეფექტური 

მეთოდები 



წიგნიერება 

• წიგნიერება - შესაძლებლობების ერთობლიობა, რომელიც 

გააზრებულ  კითხვას, ლოგიკურ და მკაფიო წერასა და კრიტიკულ 

აზროვნებას აერთიანებს.  

• უფრო ღრმა გაგებით, წიგნიერება კომუნიკაციის ყველა ფორმის, 

მათ შორის სხეულის ენის, სურათების, გამოსახულებისა და ხმის 

(კითხვა, მეტყველება, მოსმენა და ხედვა) გაგება-გააზრებასა და 

კომპლექსურად გამოყენებას გულისხმობს. 

•  არის უწყვეტად განვითარებადი, ინტელექტუალური პროცესი, 

რომლის შედეგიც ბეჭდვითი მასალის შინაარსის ღრმა გააზრებაა.  

• ამოსავალი წერტილია კითხვის უნარის განვითარებაა, რომელიც 

მოიცავს გარკვეული აზროვნებითი პროცესების ერთობლიობას _ 

წარმოთქმული და დაწერილი სიტყვების დეკოდირებითა და 

გაგებით დაწყებული, ტექსტის სიღრმისეული აღქმით 

დამთავრებული.  



საკითხავი ტექსტების 

ტიპოლოგიები 

1. ფონეტიკური 

2.დონეებად დაყოფილი/დაბალანსებული 

3.სერიული; 

4.საგანთან ინტეგრირებული საკითხავი 

წიგნებილ 

5.ელექტრონული აუდიო წიგნები 



ფონეტიკური ტექსტები -  

ამოცანები 

• ასოს დეკოდირების პრობლემა,  

• ბგერის დეკოდირების პრობლემა,  

• ასო-ბგერის დეკოდირების პრობლემა,  

• ასო-ბგერათა ჩანაცვლების  პრობლემა; 

• თანხმოვანკომპლექსები (აუსლაუტები) 



ფონეტიკური - “ხატი” სიტყვების 

პრინციპით (მთლიანი მიდგომა) 

“გ” 

ეს თაგვია; 

ეს მაგიდაა;  

ეს გემია; 

აქ  გულია;   

ეს გზა;  

აქ წიგნია 

ეს კარგი წიგნია 

 

 

 

“ქ” 

ქარია. 
ქარი ქრის. 
აქ მანქანაა 
ეს მანქანა ტაქსია. 
აქ ქალია. 
ეს ქალი ქეთია. 
ქეთი დირექტორია. 
ეს ქეთის ქუდია. 
ეს ქეთის ქოლგაა. 
ქეთი თქვენი სკოლის 
დირექტორია. 
ქეთი მანქანას აჩერებს. 
ქარი ქრის. 
  
  

 



 

ცირკში 

კატო და კოტე სკოლაში არიან. აკაკიც სკოლაშია. კატო კოტეს კლასელია. 

აკაკიც კატოს და კოტეს კლასელია. კატო, კოტე და აკაკი მესამე კლასში 

არიან. კატო, კოტე და აკაკი გაკვეთილზე არიან. კოტე კითხულობს. კოტე 

ხმამაღლა კითხულობს. კოტე კარგად კითხულობს. კოტე ახალ 

გაკვეთილს კითხულობს.  

დღეს პარასკევია. კატო, კოტე და აკაკი კვირას ელიან. კვირას ისინი 

ცირკში მიდიან. კვირას ისინი ერთად მიდიან ცირკში. ცირკი ძალიან 

საინტერესოა. კატოს კლოუნი მოსწონს. კოტესაც მოსწონს კლოუნი. 

აკაკისაც მოსწონს კლოუნი. როდის მოვა კვირა!  

კატო, კოტე და აკაკი მეგობრები არიან. ისინი ერთ კორპუსში ცხოვრობენ.  

ისინი ერთად აკეთებენ გაკვეთილებს. ისინი ერთად კითხულობენ. ისინი 

ერთად სადილობენ. ისინი ცირკში ერთად დადიან. ისინი კინოში ერთად 

დადიან. ისინი კონცერტზეც ერთად დადიან. ისინი კაფეშიც ერთად 

დადიან. ისინი კარგი მეგობრები არიან.   

აი კვირაა. მეგობრები ცირკში მიდიან. მეგობრებს ცირკი მოსწონთ. 

მეგობრებს კლოუნი მოსწონთ.  რა კარგია კვირა! რა კარგია ცირკი! რა 

კარგია მეგობრობა! 

  

 



“ძ-წ  ბიძინას ძაღლი - ბაძო 
 ბაძო ბიძინას ძაღლია. ბიძინამ ბაძო გაწვრთნა.  

ბაძო, წადი, ძვალი მოიტანე!  - უძახის ბიძინა ბაძოს. ბაძო მიძუნძულებს, ძვალს პირს წაავლებს 

და ბიძინასთან მოძუნძულებს.  

ბაძო, წიგნი მოიტანე! - უძახის ბიძინა ბაძოს. ბაძო არ ინძრევა, წამოწოლილია. ბაძო, წიგნი!  - 

დაიძაბა ბიძინა. ბაძო ოთახიდან იძურწება. ბაძო წიგნს პირს წაავლებს და ბიძინასთან 

მოაძუნძულებს. ძალიან გაიწაფა ბაძო.  

ბაძოს წითელი ძეხვი ძალიან უყვარს. უხ, რა ძუნწია ბიძინა! პაწაწინა ძეხვის ნაწილს 

უწილადებს ბაძოს. ეს პაწაწინა ძეხვი გააძღებს ბაძოს? მაგრამ ძეხვი ძვირია. ბაძო წუნია არ არის. 

ბაძო ძვალიც ძალიან მოსწონს. ძიძგნის და ძიძგნის ბაძო ძვალს.    

სამი წლის წინ ბაძომ ბიძინა გადაარჩინა. იმ დღეს ძალიან წვიმდა. ბიძინა ბიძის ქორწილში იყო. 

ბიძინა ძალიან დათვრა ქორწილში. ბიძინამ წამოდგა და თავისი წითელი მანქანისკენ წაიწია.  

ბაძო აწრიალდა, შეწუხდა. მიწას გაეკრა თათებით. არ ინძრევა ბაძო. ბიძინას ბიძაც ძალიან 

შეწუხდა. ნუ წახვალ! გამოიძინე ბიძინა და ისე წადი!  ბიძას ძალიან უნდა, რომ ბიძინამ 

გამოიძინოს. ბიძა წუხს. აბა ნასვამი სად უნდა წავიდეს ბიძინა?  ბიძინა ბიძას გაუძალიანდა.   

- წავალ ბიძაჩემო, წავალ! არ მეძინება. წასვლა მირჩევნია.  

ბაძომ ბიძინასკენ წაიწია. ბაძო ბიძინას წვივში წვდა.  

- გაიწი, ბაძო!  

- გაიწი მეთქი !  - გაწიწმატდა ბიძინა.   

ბაძო წვივზე ჩამოეკონწიალა. ბაძო გაუძალიანდა. ბიძინამ ძვრაც ვერ უყო. ბაძო ძლიერია. ბაძომ 

იცის, რომ ბიძინა წითელი მანქანით არ უნდა წავიდეს. ბიძინაც ძლიერია. ბიძინამ ბაძოს წიხლი 

უთავაზა. ბაძო მაინც ბიძინას წვივზეა ჩამოკონწიალებული. წვიმს. წვიმის წვითები წურწურით 

ჩამოსდის ბიძინას. ბაძო ბიძინას წვივზეა ჩამოკონწიალებული. მაგრამ ბაძო ბიძინას წვივს არ 

ტკენს. დაიღალა ბიძინა. დაიღალა ბაძო. კარგი, არ წავალ - წამოცდა ბიძინას.  ბაძო არ ინძრევა. 

ბაძო, არ წავალ! დავიძინებ! ბაძო ბიძინას წარშეუხრელად უყურებს. ბაძო ბიძინას ერთგული 

ძაღლია. ბაძო ბიძინას ერთგული მეგობარია. 

  

 



 თანხმოვანთკომპლექსები: 

 ბს, ვს, ნს, რს   აუსლაუტი (სიტყვის ბოლო) 

 

მერაბი ყოველ დილას შვიდ საათზე იღვიძებს, საუზმობს, 

დავალებას კითხულობს, მერე იცვამს და სკოლაში მიდის. 

სკოლიდან 2 საათზე მოდის, სადილობს და გაკვეთილებს 

მეცადინეობს. 6 საათზე ეზოში ჩადის და თამაშობს. 

საღამოს 9 საათზე ვახშმობს, იბანს და იძინებს. 

 დღეს დილიდან თოვს. მერაბი წევს ლოგინში და ძინავს. 

მერაბს მოსწონს  გვიანობამდე ძილი. მერაბს არ უყვარს 

ადრე ადგომა. დღეს კვირაა. კვირას მერაბი არ წერს 

დავალებებს. მერაბს ხატვა უყვარს, ის კარგად ხატავს. 

 



დონეებად დაყოფილი 

წიგნები 



ზოგადი მახასიათებლები 
• წიგნებისა და ნაბეჭდი მასალის მახასიათებლები, რომლებიც გვერდების 

სიგრძისა და თითოეულ გვერდზე სიტყვისა და წინადადებების 
მოცულობის  კონტროლს გულისხმობს. ამ კრიტერიუმშია გაერთიანებული 
ასევე ბეჭდვის დიზაინი. მაგალითად, გვერდის თავი და ბოლო, 
პუნქტუაციის ტიპები,  ილუსტრაციული მხარდაჭერა და ბეჭდვითი 
ნაწილისა და ილუსტრაციული მხარდაჭერის თანაფარდობა.  

• შინაარსი, თემა და იდეა - კითხვის უნარის განვითარებასთან ერთად 
შინაარსი, თემატიკა და იდეები უფრო და უფრო კომპლექსური ხდება. 

• ტექსტის სტრუქტურა და ჟანრი იმ მახასიათებლების ერთობლიობაა, 
რომელიც განსაზღვრავს, თუ რა სახითაა მასალა წარმოდგენილი. ეს 
შეიძლება იყოს ნარატიული (თხრობითი) ტექსტი, რომელიც მოთხრობის 
ფორმატითაა წარმოდგენილი და სიუჟეტის  განვითარების საფეხურებს, 
მოქმედების ადგილს, პრობლემისა და მისი გადაწყვეტის ფორმებს 
აერთიანებს. 

• ენობრივი და ლიტერატურული მახასიათებლები დონეებად დაყოფილი 
მასალის როგორც თვისებრივ, ასევე რაოდენობრივ ასპექტებს ასახავს და 
ავტორის ხედვას, შეხედულებებს, ლიტერატურულ ხერხებს (მაგ, 
ომონიმები, მეტაფორები), ენობრივ სტრუქტურებს (წინადადებების 
სტრუქტურა, პარაგრაფის წყობა), ლექსიკისა და სიტყვების არჩევანსა და 
მოცულობას (მაღალსიხშირული, მაღალშინაარსობრივი, ძირეული და 
წარმოქმნილი) აერთიანებს. 

 



კითხვის ამოცანების მიმართულებები 

1 
•  დეკოდირება/ფონეტიკური ამონაცები  

2 
• ლექსიკური მარაგი 

3 
• გამართული კითხვა 

4 
• გააზრებული კითხვა 



დონეებად დაყოფილი ტექსტების ფორმულა 
• სიტყვათა სრული რაოდენობა; 

• რთულ სიტყვათა რაოდენობა; 

• მაღალსიხშირული სიტყვების რაოდენობა სიტყვათა მთლიან რაოდენობაში; 

• მაღალსიხშირული სიტყვების თანაფარდობა სიტყვების მთლიან 

რაოდენობასთან; 

• დაბალსიხშირული სიტყვების რიცხვი სიტყვათა მთლიან რაოდენობაში; 

• დაბალსიხშირული სიტყვების თანაფარდობა სიტყვების მთლიან 

რაოდენობასთან; 

• წინადადების სიგრძე; 

• წინადადების სირთულე; 

• ტექსტის პროგნოზირებადობა; 

• ენობრივ-გრამატიკული სტრუქტურები და მათი განმეორების სიხშირე; 

• სიტყვათა რაოდენობა თითოეულ გვერდზე; 

• გაფორმება; 

• კონცეპტუალური ჩარჩო; 

• ნაცნობი თემატიკა; 

• ტექსტის ჟანრი და სტრუქტურა. 

 



დონეებად განლაგება (ნიმუშები) 

მე-3 დონე: 3-8 სიტყვა თითო წინადადებაში, 5-6 სიტყვა საშუალოდ; 1-2 სტრიქონი თითო გვერდზე; 
50-80 სიტყვა სულ; დასრულებული წინადადებები; მარტივი თანდებულები და შესავალი 
ნაწილი; მაქს. 2-3 მაღალსიხშირული ახალი სიტყვა ენობრივი სტურქტურა შეიძლება 
განსხვავებული იყოს პირველ და ბოლო გვერდებზე; მაღალპროგნოზირებადი; მარტივი 
დიალოგები შესაძლებელია; ნაცნობი თემატიკა; თანამიმდევრული ტექსტური წყობა; სულ 8 
გვერდი; 

10 საფეხური: 

250-320 სიტყვა სულ; 3-10 სტრიქონი თითო გვერდზე; 8 სიტყვა საშუალოდ 

წინადადებაში;  წინადადების გართულებული ფორმა; მაღალისიხშირული 

სიტყვების უფრო იშვიათი განმეორება; სტრუქტურაზე ნაკლები 

დამოკიდებულება; განსაზღვრული ლექსიკა მოთხრობის ლექსიკის განმეორებითი 

მოხმარებით; ილუსტრაციებზე ნაკლები დამოკიდებულება; 12-14 გვერდი; 

საფეხური 16:  

920-1200 სიტყვა სულ; 9-11 სიტყვა საშუალოდ წინადადებაში;  რთული 

წინადადებები; უფრო სტანდარტიზირებული ლექსიკონი; ილუსტრაციები  

მხოლოდ მნიშვნელობის გაძლიერებისთვის გამოიყენება; სარჩევი, მინაწერები, 

ინდექსი, ლექსიკონი (გლოსარი); ცხრილები და ჩარტები; გართულებული 

კონცეპტუალური ჩარჩო; 20-24 გვერდი; 



ბებია ჩამოვიდა 

დღეს ბებია ჩამოვიდა სოფლიდან. 

მან სოფლიდან კალათი ჩამოიტანა. ბებიას კალათი მძიმეა. 

კალათში ბევრი ხილია: ლეღვი, ატამი, მსხალი, ქლიავი, 

ყურძენი და ვაშლი. 

ბებიამ კალათიდან ხილი ამოალაგა: 

ჯერ ლეღვი ამოიღო,  

შემდეგ ყურძენი ამოიღო, 

შემდეგ ქლიავი ამოიღო, 

შემდეგ ატამი ამოიღო, 

შემდეგ მსხალი ამოიღო,  

და ბოლოს, ბებიამ ვაშლი ამოიღო.  

ახლა ბებიას კალათი ცარიელია. 

ახლა ბებიას კალათი მსუბუქია.  

  



სერიული ტექსტები 



• საერთო გმირი/გმირები; 

• მხატვრული ან შერეული ტექსტები; 

• მეტი წილი დატვირთვა მოდის ტექსტების 

კონტექსტუალურ მხარეზე;  

• საფეხურებად განლაგება მზარდი 

სირთულის პრინციპით 

• ერთ ან რამდენიმე კონკრეტული 

ამოცანაზეა ორიენტირებული 

 



kiTxvis kvireuli skolaSi 

 Tako, Toko da pako skolaSi midian. dRes kiTxvis kvireulis pirveli 
dRea. kiTxvis kvireulze moswavleebs mSoblebi sxvadasxva cnobil 
wigns waukiTxaven. dRes Tokos da Takos dedam unda waukiTxos 
moswavleebs wigni. Tokos da Takos dedas vika hqvia. Tokos da Takos 
deda qarTulis maswavlebelia. Tokos da Takos deda qarTuls sxva 
skolaSi aswavlis. Tokos da Takos ainteresebT, ra wigns waukiTxavT 
deda maT da maT Tanaklaselebs wignis kvireulze. pakoc ekiTxeba 
megobrebs:  

   - ra wigns wagvikiTxavs vika deida dRes? 

   - marTla ar viciT,- pasuxoben tyupebi. 

- dRes wigns Tokos da Takos deda wagvikiTxavs, bavSvebo! -uTxra 
moswavleebs ana maswavlebelma. vikam moswavleebs astrid 
lindgrenis `mio, Cemo mio~ waukiTxa. wigni patara biWi boses Sesaxeb 
iyo. BbiWis Sesaxeb, romelsac hgonia, rom aravis uyvars. 

vika deidas wakiTxuli Zalian moewonaT bavSvebs. Takoc da Tokoc 
kmayofili iyvnen dedis wakiTxuli wigniT. 

 



კითხვის დონეები 

• დამოუკიდებელი 
 

1. კითხულობს სიტყვების 99-100% უშეცდომოდ 

2. კითხვის დროს აზრობრივი აქცენტები სწორადაა 

დასმული 

3. შინაარსის მოყოლისას, ძირითადი მასალა 

გადმოცემულია და სწორად არის ორგანიზებული 

4. მოვლენათა თანმიმდევრობა სწორია 

5. მოსწავლე აანალიზებს ტექსტის სტრუქტურას  

მოსწავლე ამბობს, რომ ტექსტი მარტივია 

 

 



კითხვის დონეები 
• სასწავლო დონე 

1.ამ დონეზე მოსწავლე  მაქსიმალურად ვითარდება როგორც 

მკითხველი. 

2. მოსწავლე გრძნობს გამოწვევას, მაგრამ არ არის 

ფრუსტრირებული. 

3.მოსწავლე თავისუფალია სიძნელის შესამჩნევი სიმტომებისგან; 

4.95%-98% სიტყვების სწორად დეკოდირება, სიტყვათა 60-75% -ის 

გააზრება; 

3. შინაარსის მოყოლისას, ძირითადი ფაბულა და შინაარსი 

ადმოცემულია; 

4. ამ დონეზე მოსწავლეს შეუძლა  კითხვის ახალია სტრატეგიები 

გამოიყენოს და განავითაროს.  

მოსწავლე ამბობს, რომ ხვდება, რა ისწავლა ტექსტიდან. “ზოგი 

სიტყვა რთულია, მაგრამ მასწავლებლის დახმარების შემდეგ 

კითხვა მიადვილდება და საინტერესოა. ” 



კითხვის დონეები 

• ფრუსტრაციული 

1. მოსწავლეს არ შეუძლია დეკოდირება და გააზრება 

დახმარების ხარისხის მიუხედავად 

2. მხოლოდ 40%-10% სიტვების სწორად დეკოდირება და 

50% გააზრება 

3. მოყოლისას, მხოლოდ შინაარსს სრულად ვერ იხსენებს 

ან შემთხვევით, ფრაგმენტყულად გადმოსცემს; 

4. ლოგიკური თანმიმდევრობა მოყოლის დროს არ 

იგრძნობა; 

5. მასწავლებლის კითხვებს ვერ პასუხობს; 

მოსწავლე ამბობს: ეს ტექსტი ძალიან რთულია, ვერ ვიტან 

ამ ისტორიას!” 

 

 



სიტყვათა მახასიათებლები 

• “ხატი სიტყვები”  

• საბაზისო სიტყვები 

• ტრანზიტული სიტყვები. მაგალითისთვის: 

ყოველთვის, ხშირად, ძალიან, ყველა, 

თითოეული და ა.შ.  

• ფონეტიკური ამოცანის მატარებელი სიტყვები; 

• დარგობრივი სიტყვები; 

• ომონიმები, იდიომატური სიტყვები და 

გამოთქმების შემადგენელი სიტყვები; 

 



წინადადების მახასიათებლები 

1. sityvebis raodenoba winadadebaSi – sirTule 
iqmneba ucxo sityvebis arsebobis, sityvaTaformis 
sirTulidan, specifikuri wyobidan gamomdinare 

2. rTuli da Sedgenili winadadebebi – azrobrivi, 
konceftualuri, kiTxvis problemebi, 

3. struqturuli maxasiaTeblebis matarebeli 
winadadebebi – magaliTad, dialogebi. 
winadadebebi  brWyalebSi, frCxilebSi 
moTavsebuli sityvebiT da winadadebis nawilebiT, 
idiomaturi frazebiT. 

 



პროგნოზირებადი ტექსტები   

 
• ილუსტრაციული მხარდაჭერა (სურათები, გრაფიკული 

გამოსახულებები) 

• კომულაციური თანმიმდევრობა (“თხამ შეჭამა ვენახი”) 

• ნაცნობი თანმიმდევრობა (მაგ. კვირის დღეები, 

რიცხვები თანმიმდევრობით, ა.შ.) 

• რეპეტიციული ხასიათის ფრაზები 

• ერთგვაროვანი ენობრივი კონსტრუქციები 

• რითმული და რიტმული სტიმულაციები 

• მარტივი და ნაცნობი კონტექსტი  



კონფეპტუალური ჩარჩო 
1. kiTxvis adreul etapze igi sityvis gamTlianebisa da winadadebebSi 
Semavali sityvebis erTianobis gaazrebisTvis xelSewyobisTvis aris 
gamiznuli.  

2. teqstis monakveTis gaazrebis, ganviTarebis, Semdeg etapze monakveTebis 
erTmaneTTan logikuri SekavSirebisa da, saboloo jamSi ki, rTuli 
teqstebis koherasiuli aRqmis unaris ganviTarebiT sruldeba.  

3. mkiTxvelიs unari Sinaarsobrivi, Janruli da struqturuli 
maCveneblebi erTianobaSi aRiqvas; 

4. sakuTari azri Camoayalibos; 

5. varaudebi gamoTqvas da emociuri damokidebuleba Seiqmnas; 

konceptualuri `gasaRebebi~ prognozirebuloba araa,  radgan es 
ukanaskneli ara moswavlis mxardaWerisTvis igegmeba, aramed gamowvevis 
funqcias asrulebs da moswavlisaTvis sirTulis gadalaxvasTan 
dakavSirebuli motivaciis gamosawvevad gamoiyeneba.  

masalia amocana imgvari instrumentebis TandaTanobiTi Semotanaa, 
romlebic mkiTxvels ubiZgebs konceptualurad aRiqvas teqsti.  

 

 



არამხატვრული ინფორმაციული, აღწერითი, 

კონცეფტუალური, ფაქტობრივ-აღწერითი, 

დარწმუნებითი, შემოქმედებითი, 

ბიოგრაფიული,  ისტორიული, ინსტუქციული, 

მომხრე-საწინაამღეგო კონცეფციის, 

ინფომრაციულ-ნარატიული, 

 

მხატვრული რეალური, პირდაპირი თხრობა, ფანტაზია, 

მხატვრულ-კონცეფციური, ისტორიული, 

ზღაპარი, თავგადასავალი, მისტიური, 

კრიმინალური, სამეცნიერო-მხატვრული, 

პოეტური. 

ჟანრობრივი მრავალფეროვნება 



struqtura  

  1.  struqtura teqstis Sida organizebis instrumentia.  

2. teqstis gageba mkiTxvelis mier vrceli organizaciuli 
struqturis interpretaciis saSualebiT xdeba. 

3. saSualebas aZlevs mkiTxvels gamoicnos, axsnas, Seajamos, 

dasvas kiTxvebi, dasaxos amocanebi, ganixilos da 
gaacnobieros teqstis organizeba. es yvelaferi teqstis 
informaciis gacnobis dros xdeba da, Sesabamisad, 

uzrunvelyofs gaazrebis unaris ganviTarebas.    

4. aRqma informaciul, ganmartebiT teqstebSi ufro mkafioa, 

vidre naratiul teqstebSi.  

• aRweris 

• qronologiur Tanmimdevrobis 

•  mizezisa da Sedegis  

• problemisa da  misi gadaWris 

• Sedarebisa da kontrastis aRweris 

• klasifikaciisa da analizis formebiT aris mocemuli.  

 


