
არასახელმწიფო საერო სკოლა „ალბიონი“ 

შეფასების რუბრიკა რითმიკა 

I კლასი 

 

პრაქტიკული უნარ ჩვევები 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია რითმული 

სავარჯიშოების მოძრაობების გამოყენება 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია პლასტიკის 
განმავითარებელი სავარჯიშოების 
გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ილეთების, ილეთთა 
ნაკრებების გამოყენება 

   

 

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია პლასტიკური 

გამომსახველობის, კოორდინაციის 
გამოყენება 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია კორექტული ქცევის 
გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია გამართულად 
კორპუსის დაჭერა (სიარული, დგომა, 
ჯდომა) 
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II კლასი 

 

პრაქტიკული უნარ ჩვევები 

N კრიტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის და 

სისწრაფის რითმული მოძრაობების 
გამოყენება 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია რუთმული როლური 
თამაშების გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია მუსიკის ხასიათის 
გადმოცემა რითმული მოძრაობების 
საშუალებით 

   

 

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია 

N კრიტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია გადაადგილებისას 

(მარჯვნივ, მარცხნივ, წინ, უკან) 
ერთმანეთს შეუთავსოს რითმული ცეკვის 
ელემენტები 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია სინქრონულად 
მოძრაობა პარტნიორთან, ჯგუფთად 

   

3 მოსწავლე არ იძაბება მოძრაობის 
შესრულებისას 
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III კლასი 

 

პრაქტიკული უნარ ჩვევები 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია მაღალ ერეგცერებზე 

აწევ-დაწევა თვლაზე 8,4,2,1. 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია მკლავების 
ძირითადი პოზიციების გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ერეგცერებზე 
სიარული 

   

4 მოსწავლეს შეიძლია თაამედროვე ცეკვის 
ელემენტების გამოყენება 

   

 

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის დროს 

კოორდინაციის დაცვა 
   

2 მოსწავლეს შეუძლია სინქრონულად 
მოძრაობა პარტნიორთან, ჯგუფთან 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია მოძრაობების, 
ილეთების, კომბინაციების, ფრაგმენტების 
შესრულება 

   

4 მოსწავლეს შეუძლია ინდივიდუალურად, 
წყვილში, ჯგუფთან ერთად, მარტივი 
კომპოზიციების შესრულება 
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IV კლასი 

 

პრაქტიკული უნარ ჩვევები 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლე იცნობს და შეუძლია ქართული 

ცეკვის ელემენტების გამოყენება 
   

2 ცეკვის დროს მოსწავლეს შეუძლია 
კოორდინაციის დაცვა 

   

3 მოსწავლეს შეუძლა ცეკვა 
ინდივიდუალურად და სხვებთან ერთად 

   

4 მოსწავლეს შეუძლია იმპროვიზაცია 
მოსმენილი მუსიკალური მასალის 
საფუძველზე 

   

5 მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი სასწავლო 
საქმიანობის ორგანიზება 

   

 

კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია 

N კრუტერიუმები წარმატებით კარგი საშუალო 
1 მოსწავლეს შეუძლია საკუთარი 

დამოკიდებულების გამოხატვა სხვისი 
ცეკვის მიმართ 

   

2 მოსწავლეს შეუძლია ცეკვის ნასწავლი 
ტერმინოლოგიის გამოყენება 

   

3 მოსწავლეს შეუძლია ნასწავლი ქართული 
ცეკვების ამოცნობა და დახასიათება 

   

4 ცეკვის კომპოზიციას ასრულებს    
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