
მეტყველების კულტურა 

შეფასების რუბრიკები 

I კლასი 

ზეპირიმეტყველება 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია  ხმოვანთა 

წარომოთქმის ელემენტალური 
ნორმების დაცვა 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია ბგერათა 
შეთანხმება და სიტყვებში ჩამაგრება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ანბანური 
პრინციპის გაგება 

   

4 მოსწავლეს შეუძლია სწორი 
მახვილების გაეთება 

   

 

 

ფიზიკური და ტექნიკური სავარჯიშოები  

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია სუნთქვითი 

ვარჯიშების შესრულება 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია გონების 
კონცენტრირების ვარჟიშების 
შესრულება  

   

3 მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო 
აპარატის ვარჟიშები  

   

 

 

შინაასრირ აღქმა 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია ტექსტის 

შინაარსის გაგება 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია ჟესტისა და 
მიმიკის გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია    თამაში    
 



მეტყველების კულტურა 

შეფასების რუბრიკები 

II კლასი 

ზეპირმეტყველება 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია მოისმინოს 

მცირე ზომის ტექსტების ტექსტები და 
გამოხატოს თავისუფალი აზრი 

   

2 შეუძლია კითხვის მარტიცი 
სტრატეგიების გამოყენება 

   

3 შეუძლია აქტიური ლექსიკისა და 
ძირითადი ენობრივი ფორმების 
მეტყველებაში გამოყენება 

   

 

 

ტექნიკური სავარჯიშოები 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 შეუძლია ენის და ბგერების ვარჯიში    
2 შეუძლია შერეულ-დიაფრაგმული    

სუნთქვის ვარჯიშები 
   

3 შეუძლია ხმოვანთა არტიკულაციური 
წარმოთქმა 

   

 

 

შინაარსის აღქმა 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია ბგერათა 

რიტმული გავარჯიშება 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია 
განასხვაოსლექსი,ანდაზა გამოცანა  

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ნაცნობი ტექსტის 
ინსცენირება. 

   

 



მეტყველების კულტურა 

შეფასების რუბრიკები 

III კლასი 

ზეპირმეტყველება 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 შეუძლია ხმოვანთა სწორი 

წარმოთქმვა და მისი მნიშვნელობა 
თანხმოვნებთან მიმართებაში 

   

2 შეუძლია რთული ტექსტის სწრაფი 
ტემპით წარმოთქმა 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ბგერების 
ტექნიკური გავარჯიშება და ჩასმა 
სიტყვებში 

   

4 მოსწავლე ფლობს მხატვრული 
კითხვის ტექნიკას 

   

 

 

ფიზიკური და ტექნიკური სავარჯიშოები  

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია სამეტყველო 

აპარატის ვარჯიში (ენა,ბაგეები,ყბა) 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია კუნთური 
დაჭიმულობის მოხსნის 
სავარშიშოების შესრულება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია სხეულის 
ტონუსში მოყვანა და რელაქსაცია 

   

 

 

შინაარსის აღქმა 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 შეუძლია ინტნაციურად გამართული 

წინადადების წარმოთქმა 
   

2 შეუძლია ლიტერატურული ტექსტის 
მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების 
გამოხატვა 

   

3 შეუძლია მხატვრული ხერხების 
გამოყენება 

   

 



მეტყველების კულტურა 

შეფასების რუბრიკები 

IV კლასი 

ზეპირმეტყველება 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 მოსწავლეს შეუძლია საგნის 

დანიშნულების აღქმა და 
თავისუფალი აზრის გამოხატვა 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია ტექნიკურად 
მართებული ბგერების წარმოთქმა 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ტემპის და 
რიტმის აღქმა 

   

4 მოსწავლეს შეუძლია შესაბამისი 
მხატვრული ხერხების გამოყემება 
კონკრეტული სამეტყველო 
სიტუაციებში 

   

 

 

ფიზიკური და ტექნიკური სავარჟიშოები  

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 შეუძლია სამეტყველო აპარატის 

სავარჯიშოების შესრულება 
   

2 შეუძლია  შერეულ-დიაფრაგმული  
სუნთქვითი ვარჯიშების შესრულება 

   

3 შეუძლია კონკრეტული 
სავარჯიშოების შესრულება ბგერების 
დასახვეწად და კუნთების 
მოსადუნებლად. 

   

 

შინაარსის აღქმა 

N კრიტერიუმები დიახ არა ნაწილობრივ 
1 შეუძლია მხატვრული და 

არამხატვრული ტექსტის შესაბამისი 
ინტონაციით კითხვა 

   

2 შეუძლია მცირე ზომის მიზნობრივი 
ტექსტის ძირითადი სათქმლის 
ამოცნობა და იმტერპრეტაცია. 

   

3 შეუძლია წარმოების მხატვრული 
კითხვა. 
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