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• სწავლებისადმი ეტაპობრივი მიდგომა უზრუნველყოფს
მოსწავლეებს განუვითარდეთ აზროვნებისა და პრობლემების
გადაჭრის უნარები როგორც ინდივიდუალური აგრეთვე
თანამშრომლობითი სწავლების დროს.

• სერიის თითოეუელ კომპონენტში გამოყენებულია რეალური
სამყაროდან აღებული მაგალითები, რასაც უზრუნველყოფს
კონკრეტული, ხატოვანი და აბრსტრაქტული მეთოდების
გამოყენება. ამგვარი მიდგომა ნამდვილად გაარნტია იმისა,
რომ დაწყებით საფეხურზე მოსწავლეებს განუვითარდებათ
მათთვის საჭირო, მათემატიკური უნარები.

• ახალი მათემატიკური ტერმინები ახსნილია მარტივად
ფერადი ილუსტრაციების საშუალებით. მასწავლებლის
გზამკვლევი კი ეხმარება მასწავლებელს ყურადღება
გაამახვილოს თითოეულ თავში მნიშვნელოვან მასალაზე, რაც
იქნება წარმატების გარანტი მასწავლებლისთვისა და
მოსწავლისთვის.

• 100% შესაბამისობაა კემბრიჯის დაწყებითი მათემატიკის სასწავლო გეგმის ჩარჩოსთან.

• ეს არის ხელმისაწვდომი და ეფექტური მიდგომა საგულდაგულოდ შედგენილი 
აქტივობებით, რომელიც შედგენილია იმგვარად, რომ მოსწავლემ გაიგოს თითოეული 
მათემატიკური ცნება და თავდაჯერებით გააგრძელოს სვლა შემდეგი საფეხურისაკენ.

• სახელმძღვანელოთა სერია აგრეთვე მოიცავს სპეციალურად შემუშავებულ პროფესიული 
განვითარების ორ კურსს. ეს კურსები შექმნილია სინგაპურის მათემატიკის პედაგოგიკის 
ცნებების ასახსნელად და მათ გამოსაყენებლად სასწავლო პროცესში.

მაქს მათემატიკა დაწყებითი საფეხურისათვის

სინგაპურის მეთოდი არის უაღრესად ეფექტური მიდგომა 
მათემატიკის სწავლებისათვის, რომელიც დაფუძნებულია 
კვლევასა და არსებით მტკიცებულებებზე, და რომელიც 
მოსწავლეთა წარმატების გარანტია. თითოეული მათემატიკური 
ცნება ისწავლება როგორც კონკრეტული, აგრეთვე ხატოვანი და 
აბსტრაქტული მეთოდების საშუალებით. 

ეს მეთოდოლოგია უზრუნველყოფს, რომ მოსწავლეებმა დაიწყონ 
მათემატიკურად აზროვნება, განსხვავებით მხოლოდ იმ თემებისა 
და ცნებების სწავლისაგან, რომელიც არ ესმით. სინგაპურის 
მეთოდი ეხმარება მოსწავლეებს განივითარონ შემეცნებითი 
უნარები, რაც ხელს შეუწყობს სირღმისეულ შესწავლას და 
საშუალებას მისცემს მოსწავლეებს ჰქონდეთ თვალსაჩინო 
პროგრესი. სერია მოიცავს როგორც მოსწავლის წიგნს, ასევე 
სამუშაო რვეულს და მასწავლებლის გზამკვლევს. მოსწავლის 
წიგნი და მასწავლებლის დამხმარე რესურსები ხელმისაწვდომია 
არამხოლოდ ფიზიკურად, არამედ ციფრული სახითაც.

როგორაა შედგენილი მაქს მათემატიკა დაწყებითი საფეხურისათვის
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მსოფლიო დონის მათემატიკა: სინგაპურის
მათემატიკის პედაგოგიკა

ჩვენი მიზანია, მოსწავლეებს შევთავაზოთ სწავლების ინოვაციური 
მიდგომები , რაც გაზრდის მათ მოტივაციას და დაეხმარებათ როგორც მათ, 
აგრეთვე დაწესებულებებს მიაღწიონ ბრწყინვალე შედეგებს. ყველასთვის 
შესაბამისი და ხელმისწვდომი ტრენინგებით უზრუნველყოფა არის ბაზისი 
და ერთგვარი მხარდაჭერა სკოლებისათვის, რომლებიც იყენებენ ჩვენს 
სახელმძღვანელოებს.

მსოფლიო დონის მათემატიკა: სინგაპურის მათემატიკის პედაგოგიკა 
შექმნილია მათემატიკის პედაგოგიკის და საუკეთესო პრაქტიკის 
წარმოსაჩენად, რომელიც დანერგილია წარმატებულ ქვეყნებსა და მათ 
განათლების სისტემაში. პროგრამა განკუთვნილია მასწავლებლებისთვის, 
რომელთაც სურთ, რომ დანერგონ სინგაპურის მათემატიკის პედაგოგიკა 
და სწავლების მეთოდები თავიანთ სკოლაში. გარდა მასწავლებლებისა, ამ 
პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ სკოლის ადმინისტრაციის 
წარმომადგენლებს, აგრეთვე მშობლებს, რომლებიც დაინტერესებულები 
არიან გაიგონ მეტი სინგაპურის მათემატიკის პედაგოგიკის შესახებ. 
პროგრამას უძღვება ასოცირებული პროფესორი საუზემპტონის 
უნივერსიტეტიდან (გაერთიანებული სამეფო) – Dr Christian Bokhove. ის არის 
მსოფლიოში წამყვანი ექსპერტი მათემატიკის მიმართულებით, 
რომელიც ,ძირითადად, ორიენტირებულია სასწავლო გეგმის შემუშავებაზე, 
საკლასო სწავლებაზე, შეფასებაზე, მასწავლებელთა პროფესიულ 
განვითარებასა და აღმოსავლეთისა და დასავლეთის სწავლების 
მეთოდების შედარებაზე.

იმისათვის, რომ მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ და 
გაიაროთ რეგისტრაცია, ეწვიეთ  - www.futurelearn.com/courses/world-class-
mathspractice

საერთაშორისო სასწავლო გეგმა - მასწავლებელთა ტრენინგები

დაწყებითი საფეხურის 
მასწავლებელთა ტრენინგი 

დაწყებითი საფეხურის მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების პროგრამა შექმნილია NILE - თან ერთად 
მათემატიკისა  საბუნებისმეტყველო საგნების და
მასწავლებლების მხარდასაჭერად, რომელთათვისაც, შესაძლოა, 
ინგლისური  არ იყოს მშობლიური ენა. დაწყებითი საფეხურის 
მათემატიკის სწავლის შემადგენელი ელემენტებია: კითხვა, 
გააზრება, მათემატიკურ ცნებებზე, პრობლემებსა და შეკითხვებზე 
პასუხის გაცემა. ონლაინ კურსი მასწავლებლებს სთავაზობს 
ეტაპობრივ მიდგომას, რომელიც ზრდის მასწავლებელთა 
თავდაჯერებულობასა და მათ მიერ მოსწავლეთა მხარდაჭერას.

იმისათვის, რომ მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია ტრენინგის 
შესახებ და გაიაროთ რეგისტრაცია, ეწვიეთ - macmillanic.com/
maxmath



4

მაქს მათემატიკა - კომპონენტები

მოსწავლის წიგნი 
(ხელმისაწვდომია 

როგორც ფიზიკური 
აგრეთვე ციფრული 

ვერსია) 

მოსწავლის წიგნი ქმნის ძირითად ბაზისს სწავლა-სწავლების 
პროცესში. ყოველ ახალ თემას აქვს შესავალი, რასაც მოსდევს 
მთელი რიგი საკლასო აქტივობები. იგი ასევე მოიცავს 
როგორც ჯგუფურ, ასევე კონსოლიდაციური ტიპის აქტივობებს, 
რომელიც საშუალებას იძლევა მოსწავლეთა 
თანამშრომლობითი სწავლების, კრიტიკული აზროვნების, 
საკომუნიკაციო და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. 
სამუშაო რვეულში შესაძლებელია დამატებითი პრაქტიკა 
მოსწავლეებისთვის. თითოეული თავის შემდეგ მოცემული 
აქტივობები კი ამოწმებს მოსწავლეთა ინდივიდუალურ 
გაგებას.

სამუშაო რვეული

სამუშაო რვეული შექმნილია დამატებითი პრაქტიკისათვის, 
რომელიც მოიცავს დამატებით აქტივობებს, რომელიც 
საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს ინდივიდუალურად 
გადაჭრან პრობლემები. თითოეული თემა სრულ 
შესაბამისობაშია მოსწავლის წიგნთან. ყოველი დონის 
დასასრულს, სამუშაო რვეული მოსწავლეებს აძლევს 
საშუალებას აჩვენონ პროგრესი.

მასწავლებლის 
გზამკვლევი

მასწავლებლის გზამკვლევი არის მასწავლებლის დამხმარე 
რესურსი, რომელიც უზრუნველყოფს მასწავლებელს როგორც 
საჭირო ინსტრუქციებით, აგრეთვე შეფასებებით, დამატებით 
საკლასო აქტივობებითა და ამ აქტივობების პასუხებით. 

მასწავლებლის 
ციფრული 

რესურსების 
ნაკრები

მასწავლებლის ციფრული რესურსების ნაკრები არის 
პლატფორმა, რომელიც მოიცავს მოსწავლის წიგნის ციფრულ 
ვერსიას, დამატებით აქტივობებს, რომელიც მასწავლებელმა 
შესაძლოა ჩამოტვირთოს, ამობეჭდოს და ისე გამოიყენოს. ეს 
არის მასწავლებლის ერთგვარი დამხმარე კომპონენტი, 
რომელიც მოიცავს აგრეთვე აქტივობების პასუხებსაც.
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1  დავთვალოთ 10-მდე.

2
ორი

3
სამი

4
ოთხი

5
ხუთი

1
ერთი

4
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ასევე გავიხსენოთ, რომ 10 ჯერ აღებული 10 - იანი ქმნის 100 - ს.

რგოლების გამოყენებით 
შემიძლია განახოთ როგორ 

ქმნის 10 ცალი 10 - იანი 100 - ს.

კვადრატების 
გამოყენებით შემიძლია 
გაჩვენოთ როგორ ქმნის 
10 ცალი 10 - იანი 100 - ს.

რგოლების 
გამოყენებით შემიძლია 
გაჩვენოთ როგორ ქმნის 
10 ცალი ერთიანი 10 - ს.

კვადრატების 
გამოყენებით შემიძლია 
გაჩვენოთ როგორ ქმნის 
10 ცალი ერთიანი 10 - ს.

OnesTens

ერთეულიასეული

4
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(a) თითოეული პატარა კუბი წარმოადგენს ერთს. ჩვენ 
შეგვიძლია გამოვიყენოთ ისინი ერთეულში დასათვლელად.

1 
ერთი

2 
ორი

3 
სამი

4 
ოთხი

5 
ხუთი

6 
ექვსი

+1 +1 +1 +1 +1

თითოეულ სვეტში 
10 ცალი კვადრატია. 

ჩვენ შეგვიძლია 
გამოვიყენოთ ისინი

ათეულში 
დასათვლელად

მარტივია ერთიდან 
ათამდე დათვლა. 

მოდი რაიმე უფრო  
რთული ვცადოთ. 

4
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რომელსაც ეს რგოლები წარმოადგენენ? შეგიძლია ეს რიხვები 
    სიტყვებით ჩაწერო? 

ერთეულიათეულიათასეულიათი  
ათასეული

ასი 
ათასეულიმილიონი

5 0 0 0 0 0 0 ხუთი მილიონი
2 0 0 0 0 0 ორასი ათასი

6 0 0 0 0 სამოცი ათასი
1 0 0 0 ათასი

9 0 0 ცხრაასი
4 0 ორმოცი

3 სამი

5 2 6 1 9 4 3

5 000 000 + 200 000 + 60 000 + 1 000 + 900 + 40 + 3 = 5 261 943

ჩვენ ვკითხულობთ და ვწერთ - 5 261 943 როგორც 
ხუთი მილიონ ორას სამოცდაერთი ათას ცხრაას 
ორმოცდასამი.

6
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მოსწავლის წიგნი 1 მოსწავლის წიგნი 3

მოსწავლის წიგნის ნიმუშები (ხელმისაწვდომია როგორც ფიზიკურ ასევე ციფრულ ფორმატში)

დავთვალოთ 10 - მდე
მოდით, ერთად ვისწავლოთ

დავთვალოთ 1000 - მდე
მოდით, ერთად ვისწავლოთ
1  გავიხსენოთ, რომ 10 ცალი ერთიანი ქმნის 10 - ს.

დავთვალოთ 10 000 - მდე 
მოდით, ერთად ვისწავლოთ

ათეული

რიცხვები მილიონამდე
მოდით, ერთად ვისწავლოთ

1  შეხედეთ ქვემოთ მოცემულ რგოლებს. შეგიძლია დაწერო ის რიცხვები,      

ასეული

მოსწავლის წიგნი 4 მოსწავლის წიგნი 6

1   გავიხსენოთ დათვლა კვადრატების გამოყენებით. 
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სამუშაო რვეულის ნიმუშები

მაგალითი  ბურთი. 

მაგალითი

(a) 

(b) 

(c) 

ფეხბურთის  ბურთი.

კალათბურთის ბურთი.

ბეისბოლის  ბურთი.

მოდი ერთად 
დავთვალოთ.

დახმარება 
მჭირდება 
ბურთების 

დათვლისას.

2

1
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1    დაასრულეთ. 
საგზაო ნიშანი და ღობე ნაწილობრივ დაფარულია ბალახით.

საგზაო ნიშანი

ღობე

ღარი

გზა

2 m 47 cm

110 cm

14 cm

(a) იპოვე რამდენია ღობის სიმაღლე გზიდან.

      მ            სმ +    მ           სმ = 

ღობის სიმაღლე გზიდან არის  მ  სმ.

165
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ტობიმ იყიდა რამდენიმე 
კვერცხი. გამოხატეთ 
თეთრი კვერცხის 
პროცენტულობა 
მთლიან ოდენობასთან 
მიმართებაში. 

თეთრი კვერცხია.

კვერცხია მთლიანობაში.

თეთრი კვერცხის წილადათ გამოსახვა  = 

მეთოდი 1 
იპოვე ექვივალენტი წილადი, რომელის მნიშნველიც არის 
100.

= 

× 

× 

 =  %

% კვერცხებისა არის თეთრი.

მეთოდი 2

         × 100% =         %

So,             % კვერცხებისა არის თეთრი.

174
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სამუშაო რვეული 1 სამუშაო რვეული 3

(a) კვადრატისა და სამკუთხედების ჯგუფები

(b) სამკუთხედების, კვადრატებისა და წრეების ჯგუფები

(c) კვადრატების, სამკუთხედებისა და მართკუთხედების ჯგუფები

(d) ნაცრისფერი და წითელი ფიგურების ჯგუფები

(e)

(f ) 

მწვანე და წითელი ფიგურების ჯგუფები

ნაცრისფერი და მწვანე ფიგურების ჯგუფები

132
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20 - მდე რიცხვები

პრაქტიკა 1 - დავთვალოთ 10 - მდე
1   დათვალე ქვემოთ მოცემული ნივთები.

პრაქტიკა 3 - სიგრძის მიმატება - გამოკლება

პრაქტიკა 2: ფიგურების კლასიფიციკაცია
1    ქვემოთ მოცემული ფიგურები შესაძლოა დაჯგუფდეს ორგვარად. 
     აღნიშნეთ სწორი კლასიფიკაცია. 

სამუშაო რვეული 4 სამუშაო რვეული 6

პრაქტიკა 2: პროცენტულად ერთი 
სიდიდის მეორეთი გამოსახვა  
1
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მასწავლებლის გზამკვლევი

სასწავლო მიდგომა
სასწავლო მიდგომა მოიცავს მთელ კლასზე 

მორგებულ ინტერაქტიულ დისკუსიებს, რომელიც 

ორიენტირებულია თითოეული თავის 

მნიშვნელოვან მეთემატიკურ ცნებაზე.

საკლასო აქტივობები
საკლასო აქტივობები არის 

პრაქტიკული დავალებები, რომელიც 

მოტივაციას აძლევს მოსწავლეს 

მონაწილეობა მიიღოს მათ ამოხსნაში. 

ეს აქტივობები, ხშირ შემთხვევაში, არის 

თამაშები ან პრაქტიკული 

სავარჯიშოები დაფუძნებული 

თითოეული თავის ძირითად 

მათემატიკურ ცნებაზე.

მოსწავლის წიგნისა 
და სამუშაო რვეულის 
ცნობარები

მოსწავლის წიგნისა და 

სამუშაო რვეულის ცნობარი 

უზრუნველყოფს მარტივ 

წვდომას თითოეული 

დოკუმენტის სწორ გვერდზე, 

გაკვეთილის დაგეგმვისა და 

მისი ჩატარების დროს.

vii
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პასუხები
პასუხები წარმოდგენილია როგორც 

მოსწავლის წიგნის, ასევე სამუშაო 

რვეულისათვის.

მასწავლებლის გზამკვლევის

ძირითადი მახასიათებლები



ადაპტირებული პრაქტიკა

ზედა დაწყებითი საფეხური - საბაზო საფეხური - 6-11 წელი

უნიკალური და ძლიერი ციფრული პლატფრომა დაეხმარება მოსწავლეებს 
გაიმჯობესონ მათემატიკური უნარები და მიაღწიონ უკეთეს შედეგს.

GmbH, Max Math ადაპტირებული პრაქტიკა წარმოადგნეს ონლაინ სისტემას, 
რომელიც დაფუძნებულია ჯილდოს მფლობელ ტექნოლოგიაზე და საშუალებს 
აძლევს თითოეულ მოსწავლეს ისწავლოს საკუთარ შეცდომებზე. 

Tablet IWB
Cross-
CurriculareSamples

მიეცი 
დავალება     
მიეცი 
სავარჯიშოები შენს 
მოსწავლეებს

ასწავლე   
გააცანი 
გაკვეთილის 
თემატიკა     

ამუშავე
მოსწავლეები 
მუშაობენ 
სავარჯიშოებზე 
კომპიუტერში

შეაფასე 
შეაფასე შედეგები 
ღილაკზე თითის 
დაჭერით

შეაჯამე 
შეაჯამე 
მასალა ან 
გადადი შემდეგ 
თემაზე

The Max Maths ადაპტირებული პრაქტიკა მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:

• მიკრო ადაპტირება
• მაკრო ადაპტირება
• მოქნილი ინტერაქციის ხელსაწყოები

შეცდომებზე 
დაფუძნებული 

სწავლება

მიკრო 
ადაპტაცია

მიკრო 
ადაპტაცია

მოქნილი 
ინტერაქციის 
ხელსაწყოები

ისწავლე შეცდომებზე 

ისწავლე გამოტევებული მასალა

Tablet IWB
Cross-
Curricular

Students are encouraged to use real contexts to apply the 
mathematics they have learned in lessons, or use their skills 
to pose problems for their peers. Presented in a flexible, 
supplementary format, they are an easy, out-of-the box 
resource for additional practice that will challenge students 
to think deeply and laterally to develop a full understanding 
and firm grasp of mathematical concepts.

Each box contains 150 enticing cards to develop and
strengthen problem-solving strategies across:

• Number and Algebra
• Measurement and Geometry
• Statistics and Probability.

Extension activities are also included.

The digital offering provides:

• IWB-friendly PDFs of all cards and blank card templates
• a teaching guide
• assessment guidelines and rubric
• posters
• record sheets, answers and index.

MACMILLAN MATHS: 
PROBLEM SOLVINg BOXES
PRIMARY • YeaRs 1 – 6

Our problem-solving boxes are designed to take learners on a creative learning 
journey! 

8

მიკრო ინტერაქცია : Max Maths ადაპტირებული პრაქტიკა მოიცავს ინტერაქციულ ხელსაწყოებს, რომლებიც ნებისმიერი 
შეცდომის დაშვებას შესაძლებელს ხდიან. ის იღებს მოსწავლის ნამუშევარს და უბრუნებს შესაბამის უკუკავშირს. 
დამატებითი განმარტებები თითოეული სავარჯიშოსთვის, მოსწავლეებს ეხმარება სრულად შეიცნონ ყველა სავარჯიშოს 
არსი. 

მაკრო ადაპტაცია: მოსწავლე, რომელიც გაკვეთილს აცდენს ან რაიმე ავიწყდება, ჩამორჩება მასალას. Max Maths 
ადაპტირებული პრაქტიკა თავად აღმოაჩენს გამოტოვებულ მასალას, მოსწავლის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე 
დაყრდნობით და აწვდის მოსწავლეს სავარჯიშოების სერიას იმისათვის,რომ მოსწავლემ გამოტოვებული მასალა 
ძირეულად შეისწავლოს. 

მოქნილი ინტერაქციის ხელსაწყოები: არ წარმოადგენს მხოლოდ სავარჯიშოების ნაირსახეობას, არამედ მოიცავს 
ინტერაქციის ხელსაწყოების მრავალფეროვნებას, რომელიც შთააგონებს მოსწავლეებს და აძლევს მათ საშუალებას 
ძირეულად შეისწავლონ საგანი. თუ სხვა პლატფორმები მხოლოდ ტექსტს ან შემოსახაზ დავალებებს სთავაზობს 
მოსწავლეს, Max Maths ადაპტირებული პრაქტიკა მოიცავს 100 ინტერაქციის ხელსაწყოს, როგორებიცაა ფორმულები, 
ფაილის გადაადგილება ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას, კლასიფიკაცია, დაჯგუფება, ფორმების გაფერადება, 
დიაგრამების კონტრუქცია, ფუნქციათა ხაზვა, ხაზები, კუთხეები, წრეები და სხვა. 

გაიმეორე

ისწავლე უფრო მარტივად

გაიმეორე განვლილი მასალა
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This unique and powerful digital learning platform will help improve your students’ 
ability, and results in mathematics.

Built on the award-winning technology created by bettermarks GmbH, Max Maths 
Adaptive Practice is an online system that enables individual students to learn from 
their mistakes.

Tablet IWB
Cross-
CurriculareSamples

Assign
Give exercises to your 
students.

Teach
Introduce the topic in 
the lesson as you usually 
would.

Work
The students work 
through the exercises 
on the computer.

Evaluate
Evaluate the results with 
the click of a button.

Follow up
Repeat material or 
move on to the next 
topic.

The Max Maths Adaptive Practice system has the following characteristics:

• Micro Adaptivity
• Macro Adaptivity
• Smart Interaction Tools

Micro Adaptivity: Max Maths Adaptive Practice offers interaction tools that enable every possible mistake to be made. It 
recognises the student input and gives feedback. Additional explanations for every exercise step ensure students fully grasp the 
concept.

Macro Adaptivity: Students who miss a lesson or forget something will fall behind. Max Maths Adaptive Practice detects the kind 
of knowledge gaps from the patterns of mistakes made, and gives students a series of exercises that teach the missing skill. 

Smart Interaction Tools: It’s not only the variety of exercises, but the variety of interaction tools that inspire that ‘aha effect’ – 
enabling students to grasp concepts. Other platforms may only use text input or multiple choice questions, whereas Max Maths 
Adaptive Practice uses over 100 interaction tools such as formula input, drag and drop, sorting, colouring shapes, constructing 
charts and tree diagrams, plotting functions, drawing points, lines, angles, circles and more.

Learning from
mistakes

Micro
Adaptability

Macro
Adaptability

Smart
Interaction

Tools

Failed exercise series

Follow up

Do something easier

Revise previous knowledge

Close knowledge gaps

Tablet IWB
Cross-
Curricular

მოსწავლეებს ეძლევათ შესაძლებლობა გაკვეთილებზე 
ნასწავლი მათემატიკა გამოიყენონ რეალურ 
კონტექსტში ან გამოიყენონ საკუთარი უნარები, რათა 
წარადგინონ პრობლემა თანატოლებთან. ყუთები აქვს 
მოქნილი ფორმატი, ისინი არის მარტივი,  
ხელმისაწვდომი რესურსები დამატებითი 
პრაქტიკისთვის. ისინი მოსწავლეებს დააყენებს 
გამოწვევის წინაშე, რომ იაზროვნონ კრიტიკულად და 
მრავალმხრივ, იმისათვის რომ განივითარონ ზოგადი 
აღქმა და გაიაზრონ მათემატიკური ცნებები.   

თითოეული ყუთი შეიცავს 150 შთამბეჭდავ ბარათს, 
რათა განავითაროს და გააძლიეროს პრობლემის 
გადაჭრის სტრატეგიები შემდეგში: 

• რიცხვი და ალგებრა 

• გაზომვა და გეომეტრია 

• სტატისტიკა და ალბათობა 

ასევე, მოიცავს დამატებით აქტივობებს.  

ციფრულ ვერსიაში შედის: 

• ინტერაქტიული დაფა, ყველა ბარათის ელექტრონული ვერსია 

და ცარიელი ბარათების შაბლონები

• სასწავლო სახელმძღვანელო 

• შეფასების სახელმძღვანელოები და რუბრიკა

• პოსტერები 

• ჩანიშვნის ფურცელი, პასუხები და ინდექსი

მაკმილან მათემატიკა
პრობლემის გადაჭრის ყუთები 
დაწყებითი საფეხური . 1-6 კლასი 

პრობლემის გადაჭრის ყუთები შექმნილია იმისათვის, რომ 
მოსწავლეები შემოქმედებით სწავლაში ამოგზაურონ! 




