
  კურსის დასასრული და შედეგები
კურსის დასასრულს, მოსწავლეებთან შეთანხმებით შევარჩევთ შემაჯამებელი აქტივობის ფორმას, რაც შეიძლება იყოს მინი 
რეცენზია წიგნზე,  პერსონაჟის რუკის შექმნა, ონლაინ და ხელნაკეთი პოსტერის დამზადება წაკითხული წიგნის მიხედვით. 
 

ლიტერატურული კლუბის მიზანია 
მოსწავლეებში წიგნიერების დონის ამაღლებაზე  მუშაობა ქართული თუ უცხოური ლიტერატურული ტექსტების დახმარებით. 
ვიწრო გაგებით, წიგნიერება კითხვისა და წერის ცოდნას ნიშნავს, ფართო გაგებით, იგი მოიცავს მრავალფეროვანი 
მხატვრული და ინფორმაციულ-შემეცნებითი ტექსტების წაკითხვის, განხილვისა, გადამუშავებისა და სხვადასხვა კონტექსტში 
გამოყენების უნარებს. 
          წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრების პროცესში უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია წიგნიერებისთვის საჭირო 
უნარ-ჩვევების ფლობა. წიგნიერი უნარ-ჩვევების მქონე მოსწავლეები სწრაფად და ხარისხიანად სწავლობენ არა მხოლოდ 
მშობლიურ ენასა და ლიტერატურას, არამედ საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნებს. დაწყებითი 
საფეხური კი არის ის პერიოდი, როდესაც მოსწავლეებს უნდა დავეხმაროთ ამ უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებაში. 

კურსის აღწერა და მუშაობის ფორმა 
შეხვედრა - კვირაში ორი დღე, „zoom “ -ის საშუალებით. 
შეხვედრების დროს ვიწყებთ მუშაობას მოსწავლის ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით შერჩეულ წიგნზე, რაც გულისხმობს 
წიგნის წაკითხვას და ზოგიერთ შემთხვევაში როლური თამაშის გამოყენებას კითხვის პროცესში. 
მომდევნო  შეხვედრებზე ვიმსჯელებთ ტექსტის წაკითხულ ნაწილზე სხვადასხვა სტრატეგიის  საშუალებით:

    • შეკითხვების დასმა;
    • საკუთარი დამოკიდებულების გამოხატვა წაკითხულისა და ამა თუ იმ პერსონაჟის მიმართ;
    • კავშირის დამყარება/ პარალელების გავლება, რაც გულისხმობს სამი ტიპის კავშირს, რომელსაც ამყარებს მკითხველი:

    1. წაკითხული ტექსტის საკუთარ გამოცდილებასთან დაკავშირება;
    2. წაკითხული ტექსტის  სხვა ტექსტებთან დაკავშირება;
    3.წაკითხული ტექსტის გარესამყაროსთან დაკავშირება.

ა გბ



წიგნები 10-11 წელი

„თევზი ხეზე“ - ლინდა მალალი ჰანთი

ელის კლასელების უმეტესობა არანორმალურს ეძახის და დასცინის. მასწავლებლებიც ვერ უგებენ, რის გამოც გოგონა ხშირად 
ხვდება დირექტორის კაბინეტში... თუმცა, მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ელის ვერაფრით გაუგია, როგორ კითხულობენ სხვები, 
როცა მისთვის ასოები პეპლებივით დაფრინავენ... ერთ დღესაც სკოლაში ახალი მასწავლებელი, მისტერ დენიელსი მოდის და 
ყველაფერი იცვლება. ის ხვდება, რომ ელის დისლექსია, ანუ წერა-კითხვის უნარის დარღვევა, აქვს და დახმარება სჭირდება; მისი 
დამსახურებით, თანდათან მთელი სკოლა რწმუნდება, რომ ელი არანორმალური კი არა, პირიქით, ნიჭიერი მხატვარი და 
მოაზროვნე მოსწავლეა. „თევზი ხეზე“ არის წიგნი, რომელიც ყველა მოსწავლემ და მასწავლებელმა უნდა წაიკითხოს. ეს 
საოცარი ამბავი ბავშვებსაც და მოზრდილებსაც უდავოდ დაგარწმუნებთ, რომ „შეზღუდული შესაძლებლობა“ პირობითი 
ტერმინია; რომ სინამდვილეში, როგორც ცნობილი მეცნიერი ალბერტ აინშტაინი იტყოდა: „ყველა ჭკვიანია, მაგრამ თუ თევზის 
შესაძლებლობებს იმის მიხედვით განსჯი, ხეზე ასვლა შეუძლია თუ არა, ის დაიჯერებს, რომ სულელია“.

8-9 წელი

სასწავლო დღეები

„დიკეგო“-როალდ დალი

დიკეგო ერთადერთი კეთილი გოლიათია კაციჭამია გოლიათთა მხარეში. ის შუაღამისას მძინარე ბავშვებს საძინებლებში 
მხიარულ სიზმრებს უფრქვევს, ოღონდ არავინ არ უნდა დაინახოს, ხოლო თუ ვინმემ შეამჩნია… და აი, ერთხელ, ერთ პატარა 
ობოლ გოგონას, რომელსაც ძილი არ ეკარება, გოლიათი გოლიათების მხარეში გააქროლებს. პატარა სოფი და სასაცილოდ 
მოლაპარაკე კეთილი გოლიათი მალე დამეგობრდებიან – დიკეგო გოგონას სიზმრების ქვეყანაში წაიყვანს, ფუჰგემურ 
კიტრეკალას და შუშხუნათს გაასინჯებს, ბათქაპუკს ასწავლის და, რაც მთავარია, მასთან ერთად დასახავს გეგმას, როგორ 
იხსნან ადამიანები კაციჭამია გოლიათებისგან. როალდ დალის თავის წიგნებს შორის ყველაზე მეტად თურმე „დიკეგო – დიდი 
კეთილი გოლიათი“ უყვარდა.

ა გბ

8-9 წელი:
ორშაბათი-ოთხშაბათი - 20:00

10-11 წელი: 
სამშაბათი-ხუთშაბათი - 20:00


