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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი  :  2. მასწავლებელი:  

     ჩვენი საქართველო                        Tea SaniZe 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

V კლასი-„ ჩვენი საქართველო“  მზია სურგულაძე, ნინო მინდაძე. 
 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

ჩვენი სამშობლო 16.09-02.11 2013 წ. 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკი

დებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 
ჩათვლის თემა 

საშინაო 

დავალება, 

სახელმძღვანე

ლოს 

გვერდის 

მითითებით  

  V    22 გაკ. 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 

სად მდებარეობს და ვის ემეზობლება 

საქართველო,მისი ბუნებრივი პირობები, 

რელიეფი, ბუნებრივი რესურსები, დაცული 

ტერიტორიები. დმანისის აღმოშენები, 

თრიალეთის კულტურა, შავი ზღვის როლი 

უწინ და დღეს. ქართული სახელმწიფო და 

ფარნავაზ მეფის რეფორმები, ქრისტიანობის 

გავრცელება და ასურელი მამები, თამარ 

მეფე. 

რუკების კითხვა და გამოყენება, ცხრილების, გრაფიკების, 

სქემების შექმნა გამოყენება, შეუძლია  დაახასიათოს 

საქართველოს ისტორიის გამორჩეული პიროვნებები და 

მათი როლი  ქვეყნის მმართველობაში, დაახასიათებს  

მხარეს ბუნებრივი რესურსებით და მსჯელობს მათ 

მნიშვნელობაზე. 

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

http://ucnauri.com 

http://www.forum.ali.ge/index.php?/topi 

ვიკიპედია 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

არქეოლოგია, დემოგრაფია, ეთნოლოგია 

,დემოგრაფია,რელიეფი,სპელეოლოგია,რესურსი,დაცული 

ტერიტორია, ნაკრძალი,ყორღანი, ბერძნული ახალშენები, 

ქართლის ცხოვრება,იმპერია, მოქცევა, წარმართობა, 

მონასტერი,ლოავრა განდეგილი, 

მაჰმადიანი,ლეკები,რეზიდენცია, ციხეები. 

http://ucnauri.com/
http://www.forum.ali.ge/index.php?/topi
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 
 
http://ucnauri.com 

http://www.forum.ali.ge/index.php?/topi 

ვიკიპედია 

 

თამარ მეფე, ასურელი მამები 

ჩათვლის კითხვები: 
 

 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

1. რა არის ბუნებრივი რესურსი? 

     

     2.რა იყო ნამდვილი მიზეზი   კოლხეთში 

არგონავტების მოსვლისა? 

ა)კოლხეთის სიმდიდრე ოქროთი, 

ვერცხლით და რკინით 

ბ)ოქროს მატყლიანი ვერძი 

გ)კოლხეთის დაპყრობა 

1. უპასუხეთ კითხვას                                  პასუხი ამომწურავია-1 ქ 

                                                                                 პასუხი არასრულია-0,5ქ 

                                                                                . პასუხი არასწორია-0ქ 

     2 შემოხაზეთ სწორი პასუხი     სწორი პასუხი ფასდება 1ქ. 

      

 

 

 

 

 

http://ucnauri.com/
http://www.forum.ali.ge/index.php?/topi
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    3.დააკავშირე ერთმანეთთან: 

ა)კოლხეთის ეროვნული პარკი 

ბ)ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი 

გ)ლაგოდეხის ნაკრძალი 

ვაშლოვანის დაცული ტერიტორია 

1.საკმევლის ხეები 

2.ირემი 

3.შავი კლდის ტბა 

4.პალიასტომის ტბა 

4.იპოვე და გაასწორე შეცდომები: 

„ერთხელ გიორგი მეფე ქართლის მთაზე 

ნადირობდა. უეცრად მზე დაბნელდა . 

დარჩა მეფე  ჩაბნელებულ ტყეში მარტო. 

შეძრწუნებულმა საშველად ზადენს 

მიმართა , მაგრამ ბნელი არ იძვროდა. 

 

 

    3.თითეული სწორად დაკავშირებული პასუხი ფასდება 0.5 

ქულით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.იპოვა შეცდომა 0,5 ქულა 

      იპოვა და გაასწორა 1 ქულა 
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სასოწარკვეთილ მეფეს ანდრია 

პირველწოდებული გაახსენდა და მის 

ღმერთს სთხოვა დახმარება. მყისვე 

გამობრწყინდა  მზე. მეფე უჩვეულო 

სიხარულით აღივსო და ასე მიმართა 

ქრისტეს „შენ ხარ  ყოველი ღმერთის 

ღმერთი და ყოველი ბატონის ბატონი. დაე 

ყოველმა დაბადებულმა ადიდოს შენი 

სახელი“ 

 

 
 

 


