
 

      

 

 

 

 

 

მცენარეების მნიშვნელობა: 

ფოტოსინთეზი 

 

 

 

 

მასწავლებლის სახელმძღვანელო  

 

სირთულის დონე:  საშუალო  

 

მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბი 

მზის სინათლე 

ნახშირორჟანგი 
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I. აქტივობის მიზანი 

 

მცენარეების მნიშვნელობისა და ფოტოსინთეზის პროცესის გაცნობა; ექსპერიმენტის ძირითადი 

საფეხურების გაცნობა; საინფორმაციო ტექსტის გაცნობა და ანალიზი; ფოტოსინთეზის შესახებ 

ექსპერიმენტის ჩატარება და მისი ხელშემწყობი ფაქტორების შესახებ დასკვნების გამოტანა.  

 

II. აქტივობის მოკლე აღწერა  

 

აქტივობა დაგეგმილია ხუთ ნაწილად. მოსწავლეები მიიღებენ ინფორმაციას ადამიანებისა და 

ბუნებისთვის მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ. ისინი ასევე  წაიკითხავენ და გაანალიზებენ 

საინფორმაციო ტექსტს ფოტოსინთეზის აღმოჩენის შესახებ. მომდევნო შეხვედრაზე მოსწავლეები 

გაეცნობიან ფოტოსინთეზის პროცესს, მის მნიშვნელობასა და ხელის შემწყობ ფაქტორებს. 

მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად დაგეგმავენ და ჩაატარებენ ექსპერიმენტს, რათა გაარკვიონ, 

რა გავლენას იქონიებს სინათლის ინტენსივობა  ფოტოსინთეზის სიჩქარეზე. დაგეგმვის ეტაპზე 

მოსწავლეები შეიმუშავებენ მთავარ საკვლევ შეკითხვას, გამოთქვამენ ვარაუდებს, განსაზღვრავენ 

დამოუკიდებელ და დამოკიდებულ ცვლადებს, ასევე შეთანხმდებიან ექსპერიმენტის მსვლელობასა 

და საჭირო მასალების შესახებ. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები გაანალიზებენ 

მონაცემებს და გააკეთებენ დასკვნებს.  

შეხვედრა 1: მცენარეების მნიშვნელობა ადამიანებისთვის. 

შეხვედრა 2: მცენარეებისა და მზის მნიშვნელობა ბუნებისთვის; ფოტოსინთეზი. 

შეხვედრა 3: ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი I).  

შეხვედრა 4: ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი II). 

შეხვედრა 5: ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი III).  
  

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი საინფორმაციო ტექსტზე და ჩაატარებენ და გაანალიზებენ ექსპერიმენტს 

ფოტოსინთეზის შესახებ.  

 

III. მოსალოდნელი შედეგები 

 

მოსწავლეები შეძლებენ:  

 გაიაზრონ მცენარეების მნიშვნელობა ადამიანებისა და ბუნებისთვის. 

 გაიაზრონ და გამოიყენონ ექსპერიმენტის ძირითადი საფეხურები კონკრეტული საკვლევი 

თემის მაგალითზე: მთავარი შეკითხვის ჩამოყალიბება, ვარაუდის გამოთქმა, 

დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადების განსაზღვრა, მონაცემების შეგროვება და 

დამუშავება, დასკვნა და ანალიზი. 

 გაიაზრონ და გაანალიზონ საინფორმაციო ტექსტი.  

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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IV. რეკომენდებული დრო 

 

ხუთი 45-წუთიანი შეხვედრა.  

 

 

V. საკვანძო სიტყვები 

 

ფოტოსინთეზი – მცენარის საკვების წარმოქმნის პროცესი. „ფოტო“ სინათლეს ნიშნავს, ხოლო      

„სინთეზი“ – შექმნას.  

ქლოროპლასტი – მცენარეული უჯრედის პაწაწინა ორგანოიდი, სადაც მიმდინარეობს 

ფოტოსინთეზის პროცესი. 

ქლოროფილი – მწვანე ნივთიერება, რომელიც მოთავსებულია ქლოროპლასტებში. 

გლუკოზა – მცენარის საკვები ნივთიერება (შაქარი), რომელიც წარმოიქმნება ფოტოსინთეზის დროს. 

სახამებელი – მცენარის ძირითადი სამარაგო შაქარი. ჭარბი გლუკოზა სახამებლად გარდაიქმნება. 

მწარმოებელი – ორგანიზმები, რომლებიც თვითონ ქმნიან საკვებს. 

მომხმარებელი – ორგანიზმები, რომლებიც თვითონ ვერ ქმნიან საკვებს.  

 

VI. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

შენიშვნა: ქვემოთ წარმოდგენილი საჭირო რესურსები გათვალისწინებულია მოსწავლეთა 

თითოეული ჯგუფისთვის.  

 

 ფოთოლი 

 ქაღალდი 

 თეფში 

 სარჭები (ე.წ. სკრეპები) 

 სპირტი 

 იოდი 

 შაქარი 

 წყალი 

 კოვზი 

 ქვიშის საათი  
 მარკერები 

 ფლიპჩარტები 

 

 

VII. სასწავლო რესურსები  

 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო  

 მოსწავლის სამუშაო ფურცლები  

 Power Point სლაიდები 
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1. გაკვეთილის შესავალი (10 წთ) 

 

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და მიმოიხილავს მთლიან აქტივობას.  

 ჩვენ ვიწყებთ ახალ აქტივობას, რომელსაც ჰქვია „მცენარეების მნიშვნელობა – 
ფოტოსინთეზი“.  ერთმანეთს შევხვდებით ხუთჯერ.  

 თქვენ გაიგებთ, რა მნიშვნელობა აქვს მცენარეებსა და მზეს ადამიანებისა და ბუნებისთვის.  
 თქვენ ასევე გაეცნობით ფოტოსინთეზის პროცესს, მის მნიშვნელობასა და ხელის შემწყობ 

ფაქტორებს.  
 ასევე გაეცნობით საინფორმაციო ტექსტს ფოტოსინთეზის აღმოჩენის შესახებ. 
 რაც მთავარია, თქვენ შეისწავლით ექსპერიმენტის ჩატარების საფეხურებს და ამ 

საფეხურების დაცვით ჩაატარებთ ექსპერიმენტს ფოტოსინთეზის შესახებ.   
 

მასწავლებელი ბავშვებს  ყოფს ჯგუფებად და უხსნის, რომ ამ ჯგუფებში ისინი იმუშავებენ  მთელი 

აქტივობის განმავლობაში.  მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს აირჩიონ ერთი წევრი, რომელიც 

პასუხისმგებელი იქნება, რომ  შესრულებული სამუშაო ჩაინიშნოს სამუშაო ფურცლებზე;  სხვებმა კი 

თვალყური უნდა ადევნონ, რომ სამუშაო ფურცელი ზუსტად იქნეს შევსებული. ასევე 

მასწავლებელი სთხოვს მათ, რომ ყოველი ახალი დავალებისას ახალმა წევრმა წარმოადგინოს 

გუნდის ნამუშევარი.  

 

მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს შემდეგ 

სიტყვებს: ფოტოსინთეზი, ქლოროფილი, 

ქლოროპლასტი, სახამებელი, გლუკოზა, 

მწარმოებელი, მომხმარებელი. მასწავლებელი 

ეკითხება მოსწავლეებს:  

 თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ეს 
სიტყვები? რამე ხომ არ გახსენდებათ 
ამ სიტყვებთან დაკავშირებით?  

 

მასწავლებელი ცხრილის მეორე სვეტში წერს 

მოსწავლეების ვარაუდებს. აქტივობის 

დასასრულს მასწავლებელი და მოსწავლეები 

კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებიან აღნიშნულ 

ცნებებს და შეამოწმებენ, რამდენად სწორი 

ვარაუდები გამოთქვეს ბავშვებმა.  

 

2. ადამიანების მცენარეების გარეშე (20 წთ)   

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს დაფიქრდნენ მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ:  

 გიფიქრიათ, როგორი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება, მცენარეები რომ არ არსებობდეს? გთხოვთ 

დაფიქრდეთ მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ. იმსჯელეთ ჯგუფებში და შემდეგ 

ფლიპჩარტზე გააკეთეთ ჩანახატი სათაურით: „ადამიანების ცხოვრება მცენარეების გარეშე“. 

სიტყვა  ჩემი აზრით, ეს ნიშნავს... 

ფოტოსინთეზი  
 

ქლოროფილი  
 

ქლოროპლასტი   
 

სახამებელი  
 

გლუკოზა  
 

მწარმოებელი  
 

მომხმარებელი  
 

 

I შეხვედრა (45 წთ) 

მცენარეების მნიშვნელობა ადამიანებისთვის  
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დასასრულს თითოეული ჯგუფი წარმოადგენთ თქვენს ნამუშევარს და აგვიხსნით მასში 

წარმოდგენილ ინფორმაციას.  

მასწავლებელი თითოეულ ჯგუფს ურიგებს ფლიპჩარტს და რამდენიმე მარკერს. მოსწავლეები 

მუშაობენ ჯგუფებში. მასწავლებელი ეხმარება საჭიროებისამებრ. მუშაობის დასრულების შემდეგ 

თითოეული ჯგუფი წარმოადგენს თავის ნამუშევარს.  

3. მცენარეების მნიშვნელობა ადამიანებისთვის – მასწავლებლის პრეზენტაცია (15 წთ)  

მასწავლებელი სლაიდების გამოყენებით აკეთებს პრეზენტაციას ადამიანებისთვის მცენარეების 

მნიშვნელობის შესახებ. იგი პრეზენტაციის დროს ყურადღებას ამახვილებს მოსწავლეების მიერ 

გაკეთებულ ჩანახატებზეც:  

 დედამიწას „მწვანე პლანეტას“ უწოდებენ. მცენარეთა გარეშე  გარემო და ადამიანის 

სიცოცხლე ვერ იარსებებდა. მცენარეთა და ადამიანთა  ურთიერთობები  

ურთიერთდამოკიდებულია. მცენარეებს დიდი როლი აქვთ ადამიანის ყოფა-ცხოვრებაში. 

მათგან ადამიანი იღებს სარგებელს საკვების, ტანსაცმლის, ავეჯისა და საცხოვრებელი 

სახლის, ყვავილების , წამლების, ვიტამინების, რეზინისა და პლასტმასის, ბუნებრივი 

პესტიციდების, ბიოსაწვავის სახით. მათ დიდი წვლილი მიუძღვით ეკონომიკაშიც. მოდით 

განვიხილოთ ადამიანისთვის მცენარეების მნიშვნელობის ყველა ასპექტი (სლაიდი 2).  

 საკვები: მცენარეთა უპირველესი დანიშნულება ადამიანისათვის საკვების მიწოდებაა. 

ადამიანი ოდითგანვე იყენებდა მცენარეებს საკვებად. წლების განმავლობაში მეცნიერები 

(სელექციონერები) იღებენ  ველური ფორმებიდან ახალ ჯიშებს, რითაც ადამიანმა 

გააუმჯობესა მცენარეული საკვები პროდუქტის მიღება-წარმოება. მცენარეული საკვები 

ინახება ხილის, თესლების,  ნაყოფის, ფესვების სახით და ა. შ.  მცენარეული საკვები შეიცავს 

ცოცხალი ორგანიზმებისთვის საჭირო ორგანულ ნივთიერებებს: ნახშირწყლებს, ცხიმებს, 

ცილებს, ასევე ვიტამინებსა და მინერალებს (სლაიდი 3).  

 ტანსაცმელი: მცენარეები ტექსტილის და ქსოვილის მასალის უმსხვილესი მწარმოებლები 

არიან.  ეს მასალები ეკოლოგიურად სუფთა და ნაკლებად ძვირია, ამიტომ ისინი გამოიყენება 

ტანსაცმლისა და საწოლის თეთრეულის შესაქმნელად. მცენარეული მასალაა ბამბა, ჯუთი  

და სხვ. (სლაიდი 4). 

 ავეჯი და საცხოვრებელი: ხე-მცენარეები სახლების ასაშენებლად, ასევე ავეჯის სხვა 

ნივთების დასამზადებლად გამოიყენება, რადგან ზოგიერთი სახეობისთვის 

დამახასიათებელია გამძლეობა ტემპერატურის ცვლილებებისადმი. მათგან ადამიანი ასევე 

ამზადებს კარებს, სკამებს, თაროებს, მაგიდებსა და სხვ. (სლაიდი 5). 

 ყვავილები:  ადამიანის მახლობლად მცენარეთა არსებობაც კი ხსნის სტრესს. აქედან 

გამომდინარე, ბევრი ადამიანი ზრდის პატარა მცენარეებს  სახლში, რათა მათ ჰქონდეთ 

სუფთა ჰაერი და ბუნებრივი გარემო. ისინი გამოიყენება სილამაზისთვის, გრძნობების 

გამოსახატავად და სურნელებისათვის. ზოგიერთ ქვეყანაში მათ ატარებენ როგორც 

გირლანდებს ან იბნევენ თმაში  სილამაზისთვის. მათ ასევე იყენებენ სუნამოს 

დასამზადებლად. ადამიანები გარემოსა და ინტერიერის მოსაწყობად ხშირად სხვადასხვა 

ჯიშის მცენარეს იყენებენ. ამ მიმართულებითაც დღეს ფართო არჩევანია. მეცნიერებს 
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(სელექციონერებს) მუდმივად გამოჰყავთ ახალი ფერისა თუ სურნელის მცენარეები. 

(სლაიდი 6). 

 წამლები: ადამიანმა უძველესი დროიდან აღმოაჩინა მცენარეების სამკურნალო თვისებები. 

ჯერ კიდევ მედიკამენტების წარმოებამდე იგი სხვადასხვა მცენარეს იყენებდა სამკურნალოდ. 

დღეს ფარმაკოლოგიის, მედიცინისა და მეცნიერების განვითარებასთან ერთად მუდმივად 

ხდება მცენარეების სამკურნალო თვისებების აღმოჩენა და შემდეგ პრეპარატულად წარმოება. 

მაგალითად, ჟენშენი სიცოცხლისუნარიანობისა და იმუნიტეტის გაძლიერებისათვის 

გამოიყენება. სამკურნალო თვისებები აქვს გვირილას, ალოეს, ჭინჭარს, ასკილს, მოცვს, 

პიტნას და ა.შ. მცენარეული მკურნალობა გამოიყენება დამწვრობის, ძლიერი ქავილისა თუ 

ტემპერატურის მომატებისას. მცენარეული მედიცინა გამოირჩევა იმით, იგი  ადამიანისათვის 

უფრო უსაფრთხოა შედარებით მცირე გვერდითი მოვლენებისა და ორგანიზმთან 

თავსებადობის გამო (სლაიდი 7). 

 ვიტამინები: მცენარეები (ხილი, ბოსტნეული) მნიშვნელოვანი ვიტამინების წყაროა 

ორგანიზმისათვის. როგორც ცნობილია, ორგანიზმი თავად  ვერ აწარმოებს ვიტამინებს 

მეტაბოლიზმისათვის, ამდენად აუცილებელია საკვების რაციონი გავამდიდროთ ხილ-

ბოსტნეულით. მაგალითად, B1 ვიტამინით  მდიდარია ხორბალი, ბრინჯი, ქერი, პარკოსნები, 

კარტოფილი. მისი ნაკლებობა იწვევს იოლად დაღლას, უძილობას, თავის ტკივილს, 

დეპრესიას, ტკივილებს გულის არეში, გულისცემის გახშირებას, მუცლის ტკივილს. С 

ვიტამინის დიდი ნაწილი მცენარეულ პროდუქტებშია (ციტრუსები, მწვანე ფოთლოვანი 

ბოსტნეული, ნესვი, ბროკილი, შავი მოცხარი, ბულგარული წიწაკა, მარწყვი, პომიდორი, 

ვაშლი, გარგარი, ატამი). C ვიტამინით მდიდარი ბალახია: დიდი კამა, პიტნა, ჭინჭარი, 

ოხრახუში. ეს ვიტამინი აძლიერებს ადამიანის ორგანიზმის  იმუნურ სისტემას, 

არეგულირებს სისხლის შედედებას, აწესრიგებს კაპილარების გამტარობას, მონაწილეობს 

სისხლწარმოქმნაში, მოქმედებს ანთებისა და ალერგიის წინააღმდეგ (სლაიდი 8). 

 რეზინა და პლასტმასი: ჩვენ მცენარეებისგან ვიღებთ კაუჩუკს, რომელიც გამოიყენება 

საბურავების, გაყვანილობისა და სხვა ნივთების დასამზადებლად. ბუნებრივ კაუჩუკს 

შეიცავს ზოგიერთი ტროპიკული მცენარე. უმთავრესად ბრაზილიური ჰევეას რძისებრი 

სითხე – ლატექსი გამოიყენება ბუნებრივი კაუჩუკის მისაღებად. ნატურალური კაუჩუკის 

სამშობლოა ბრაზილია (სლაიდი 9). 

 ბუნებრივი პესტიციდები: მცენარეებისგან იღებენ ბუნებრივ პესტიციდებს, რომელთაც 

ადამიანი იყენებს მავნე მწერების ან ჭიებისგან მარცვლეულისა თუ ხილ-ბოსტნეულის 

დასაცავად.  ხელოვნური პესტიციდების გამოყენება საზიანოა, რადგან მათ შეიძლება 

შეაღწიონ საკვებში და გამოიწვიონ ადამიანის და ცხოველების ჯანმრთელობის დაზიანება. ამ 

ბუნებრივად მიღებული პესტიციდების გამოყენება უსაფრთხოა. ისინი დროთა 

განმავლობაში იშლებიან და არ აზიანებენ ნიადაგს.  მაგ., პირეტრინი, რომელიც კოღოების 

საწინააღმდეგო საშუალებაა. (სლაიდი 10). 

 ბიოლოგიური საწვავი: ზოგ მცენარეს ზრდიან ბიოსაწვავის მისაღებად. საწვავი ნაკლებად 

ტოქსიკურია, რადგან არ გამოყოფს მავნე აირებს და ნაკლებად ძვირია. ელექტროენერგიის 

გამოსამუშავებლად მცენარეთა ნარჩენებიც კი გამოიყენება. გაზი წარმოიქმნება ბიომასის 

ლპობის შედეგად გარკვეული სახეობის ბაქტერიების გავლენით. ბიოგაზს 
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სხვანაირად ჭაობის გაზსაც უწოდებენ. მის მისაღებად გამოიყენება ბალახი, ფოთლები, 

წიწვები (სლაიდი 11). 

 ეკონომიკური წვლილი. მცენარეებს განსაკუთრებული წვლილი შეაქვთ ეკონომიკის 

განვითარებაში. ბევრ ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო სფერო  შემოსავლის ერთ-ერთი 

მთავარი წყაროა. მცენარეების როლი დიდია საკვები პროდუქტების, კოსმეტიკური 

საშუალებების, წამლების, ტანსაცმლის, თაფლის, რეზინის, პარფიუმერიის, ფისების და ა.შ. 

წარმოებაში, რაც მნიშვნელოვან შემოსავალს იძლევა.  დღესაც ბევრი ქვეყანა ეკონომიკურად 

დიდწილად დამოკიდებულია მცენარეულ პროდუქტებზე (სლაიდი 12). 

მასწავლებელი აჯამებს ინფორმაციას მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ. შეჯამების დროს 

გამოყოფს საკითხებს, რომლებიც არ ჰქონდათ მოსწავლეებს ასახული თავიანთ ნამუშევრებში.  
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1. მცენარეების მნიშვნელობა ბუნებისთვის (15 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და შეახსენებს, რომ წინა შეხვედრის დროს მათ ისაუბრეს 

ადამიანებისთვის მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ. იგი მოსწავლეებს განსახილველად 

სთავაზობს ახალ საკითხს:  

 წინა შეხვედრის დროს ჩვენ განვიხილეთ, 

თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

მცენარეები თითოეული ჩვენგანისთვის 

და როგორი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება 

მათ გარეშე. ახლა კი გთხოვთ 

დაფიქრდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს 

მცენარეებს ბუნებისთვის და ჩვენი 

დედამიწისთვის.  

მასწავლებელი დაფაზე ხაზავს ორგანაიზერს და 

მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს 

წერს მასში.  ამის შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს 

მოსწავლეების მსჯელობას და საჭიროებისამებრ განავრცობს მას:  

 გარემოს წონასწორობა. გარემო და კლიმატი მეტწილად ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

მცენარეებით. წვიმის ნალექზე, ტენიანობასა და ტემპერატურაზე გავლენას ახდენს 

მცენარეების არსებობა. მცენარეები მუდმივად  მოიხმარენ და აორთქლებენ წყლის გარკვეულ 

რაოდენობას. მცენარეების მოჭრა არღვევს გარემოს წონასწორობას, რაც ირიბად მოქმედებს 

ადამიანის სიცოცხლეზე.  

 აირების ბალანსი. მცენარეები ხელს უწყობენ აირების ბალანსს ჰაერში. ნახშირორჟანგის 

დონის ზრდა ჰაერში მცირდება მცენარეებით. ისინი ნახშირორჟანგს მოიხმარენ და 

ფოტოსინთეზის დროს ჟანგბადს გამოყოფენ. ქვემოთ ვისაუბრებთ ფოტოსინთეზის როლის 

შესახებ.  სიცოცხლისთვის ყველაზე აუცილებელი ელემენტია ჟანგბადი, რომლის არსებობაც 

დედამიწაზე სწორედ მცენარეების დამსახურებაა.  

 ნიადაგის ეროზიის შეჩერება. მცენარეები ქარის დროს წინ აღუდგებიან  ნიადაგის ეროზიას. 

როგორც ვიცით, ნიადაგის ნაყოფიერი ზედა ფენა ქარს მიაქვს, მაგრამ ამას ხელს უშლიან 

მცენარეები, თუ ისინი  კომპაქტურად იზრდებიან ახლომახლო.  ასევე აღასანიშნავია, რომ 

ზოგიერთის მძლავრი ფესვები ამაგრებს ნიადაგს. იქ, სადაც მცენარეა, ნიადაგიც 

მეტნაკლებად ნაყოფიერია.  

 ნიადაგის ნაყოფიერების შენარჩუნება. მცენარე ნიადაგს ნაყოფიერებას უნარჩუნებს, 

ამდიდრებს მას ორგანული ნარჩენებითა და სხვადასხვა სახის მინერალური მარილებით. 

II შეხვედრა (45 წთ) 

მცენარეებისა და მზის მნიშვნელობა ბუნებისთვის; ფოტოსინთეზი 
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ფოთლები, ნაყოფისა და ხილის ნარჩენები ნიადაგში იშლება და წარმოქმნის ნეშომპალას. მას 

სხვანაირად ბიოჰუმუსაც უწოდებენ. ეს შავი მიწა ზრდის ნიადაგის ნაყოფიერებას.  

 კვების ჯაჭვი. მცენარეებს უდიდესი როლი აქვთ კვების ჯაჭვში. ქვევით განვიხილავთ 

დეტალურად მათ სარგებლიანობას. ნებისმიერი კვების ჯაჭვი მხოლოდ მცენარით იწყება 

(იხ. სლაიდი 13). 

მასწავლებელი განავრცობს ინფორმაციას მცენარეების მნიშვნელობის შესახებ ჟანგბადთან 

დაკავშირებით:  

 მცენარეების ყველაზე დიდი როლი ატმოსფეროში ჟანგბადის გამოყოფა და ჰაერის 

ჟანგბადით გამდიდრებაა, რითაც ისინი ხელს უწყობენ ატმოსფეროში ცოცხალი 

ორგანიზმებისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი ჟანგბადის დონის შენარჩუნებას და ხელს 

უშლიან ჭარბი ნახშირორჟანგის დაგროვებას (იხ. სლაიდი 14).  

 ციანობაქტერიის გამოჩენამდე პირველი რამდენიმე მილიარდი წლის განმავლობაში 

დედამიწის ატმოსფერო სრულებით არ შეიცავდა ჟანგბადს. მეცნიერები დარწმუნებულნი 

არიან, რომ ჟანგბადის გამოყოფა და მისი ოდენობის სწრაფი ზრდა ციცქნა წყალმცენარეს –  

ციანობაქტერიას – უკავშირდება. ამის შედეგად ატმოსფეროს ჰაერის შემცველობა შეიცვალა 

და  ჰაერში ჟანგბადის ოდენობამ მოიმატა. დაიწყო ცოცხალმა სამყარომ ფუნქციონირება. 

ფოტოსინთეზმა ძირეულად შეცვალა ჩვენი პლანეტა – დედამიწა (იხ. სლაიდი 15). 

 როგორც ცნობილია, ატმოსფერული ჰაერი სხვადასხვა აირის ნარევია. მის შემადგენლობაში 

შედის: ჟანგბადი, აზოტი, ნახშირორჟანგი და სხვადასხვა ინერტული აირი, მცირე 

რაოდენობით წყლის ორთქლი და განსხვავებული რაოდენობით სხვადასხვა 

დამაბინძურებელი. ჟანგბადი (O2) არის ადამიანისთვის ჰაერის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ნაწილი. ორგანიზმში ხდება ჟანგვითი პროცესები. ატმოსფერულ ჰაერში ჟანგბადის 

შემცველობა დაახლოებით 20-21% -ია (იხ. სლაიდი 16).   

 მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დედამიწის ატმოსფეროში ჟანგბადის რაოდენობა ნელ-ნელა 

მცირდება. თუმცა ჩნდება კითხვა: თუ რატომ არის ეს პროცესი დედამიწის მომავლისთვის 

სასიცოცხლოდ გადამწყვეტი? (მოსწავლეთა სავარაუდო პასუხები: სიცოცხლე აღარ 

იქნებოდა. დაბინძურებულ ჰაერს ჩავისუნთქავდით და ა.შ.)  (იხ. სლაიდი 17).   

 ატმოსფერულ ჰაერში ჟანგბადის შემცველობა დაახლოებით 20-21%-ია.  ატმოსფერულ 

ჰაერში ჟანგბადის 13-15%-მდე შემცირება იწვევს ადამიანში სხვადასხვა სასიცოცხლო 

ფუნქციის დარღვევას, ხოლო 7-8% -მდე შემცირება – სიკვდილს. (იხ. სლაიდი 18).   

 

2. მზის მნიშვნელობა (5 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ისაუბრონ მზის მნიშვნელობის შესახებ:  

 რა მნიშვნელობა აქვს მზეს ჩვენთვის? როგორი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება მზის გარეშე?  

მასწავლებელი აჯამებს და საჭიროებისამებრ განავრცობს მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ 

ვარაუდებს:  
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 მზე წარმოადგენს ერთ-ერთ აუცილებელ ფაქტორს ადამიანისა თუ ცოცხალი ორგანიზმის 

არსებობისთვის, ზრდა-განვითარებისა თუ გამრავლებისთვის. მზის ენერგია ბუნებრივი 

ენერგიაა. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მზის ენერგია არის ამოუწურავი რესურსი, რომლის 

გამოყენება შესაძლებელია ალტერნატიული გზების ძიებისას. თუმცა განვიხილოთ, თუ რა 

დანიშნულება აქვს მზეს ადამიანის ყოფა-ცხოვრებაში.  

 საკვები: იმისათვის, რომ მცენარეებმა წარმოქმნან საკვები და აწარმოონ ფოტოსინთეზი, 

მნიშვნელოვანია მზის ენერგია. ეს ენერგია აღწევს მცენარის უჯრედებში, კერძოდ, მწვანე 

ფოთლის უჯრედში არსებულ ორგანელაში – ქლოროპლასტებში და ეხმარება მცენარეს 

წარმოქნას შაქარი.  საკვების გარეშე ვერ იარსებებდა ვერც მცენარე და ვერც ცხოველი. 

 სითბო და სინათლე: მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ მზის სინათლისა და სითბოს გარეშე 

დედამიწაზე სიცოცხლე არ იქნება. სინათლე ეს არის მზის დამახასიათებელი თვისება, 

რომლის საშუალებითაც ცოცხალი ორგანიზმები სინათლეზე ერთმანეთს აღიქვამენ. 

დედამიწაზე გამოტყორცნილი მზის სხივი იძლევა ისეთ სითბოს, რომ მასზე არსებულ 

ცოცხალ ორგანიზმებს საფრთხე არ დაემუქროთ. წლების განმავლობაში გადარჩნენ 

მცენარეთა ის სახეობები, რომლებიც შეეგუენ დედამიწაზე არსებულ ტემპერატურას. 

სითბოსა და სინათლის საშუალებით ხდება ცოცხალი ორგანიზმების, მათ შორის 

ადამიანების, მრავალი სასიცოცხლო ფუნქციის განხორციელება. კვლევებით 

დადასტურებულია, რომ ადამიანები დეპრესიული არიან  სეზონების შეცვლისას. ყველაზე 

კარგად ისინი მზის სინათლისა და სითბოს დროს გამოიყურებიან. მეცნიერთა თქმით, ამ 

დროს მათ ორგანიზმში „ბედნიერების ნივთიერება“ გამოიყოფა. 

 ვიტამინი D:  XXI საუკუნეში ვიტამინი D ,,მზის’’ ვიტამინად გამოცხადდა. ის ძალიან საჭიროა 

ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის. D ვიტამინის ნაკლებობა ბავშვებში რაქიტის 

განვითარებას და მოზარდებში ძვლების დასუსტებას უწყობდა ხელს. ასევე  D ვიტამინის 

დეფიციტისას უარესდება განწყობა და იქმნება წონის პრობლემები. ის ორგანიზმში მაშინ 

გამოიყოფა, როდესაც კანს მზის ულტრაიისფერი სხივები ხვდება, ამდენად, მზის სხივები 

აუცილებელია ადამიანის ორგანიზმში D ვიტამინის წარმოქმნისათვის. D ვიტამინი 

ძვლებისათვის აუცილებელი მინერალის – კალციუმის ათვისებაში მონაწილეობს. 

 ნალექი:  მზე მონაწილეობს დედამიწაზე ნალექების წარმოქნაში. ასე რომ არ იყოს, მთელი 

დედამიწა უდაბნო იქნებოდა და ბევრ ცოცხალ ორგანიზმს გაუჭირდებოდა მასზე ცხოვრება. 

დედამიწაზე მუდმივად მიმდინარეობს წყლის ცირკულაცია. წყალი ორთქლდება და 

წარმოიქმნება ნალექი ღრუბლების სახით, რომლებიც ისევ დედამიწაზე ბრუნდება და 

ჩაიჟონება ნიადაგსა თუ ოკეანეებში. მცენარეების საშუალებითაც ხდება წყლის გარკვეული 

ნაწილის აორთქლება. ამიტომაა, რომ ატსმოფერო მუდმივად შეიცავს ნალექს. ნალექის 

სიუხვესა თუ ნაკლებობას არეგულირებს მზე.  
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3. ფოტოსინთეზის შესახებ საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრება (25 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს წასაკითხად ურიგებს #1 სამუშაო ფურცელს, რომელზედაც 

წარმოდგენილია საინფორმაციო ტექსტი „ფოტოსინთეზის აღმოჩენის ისტორია“. მოსწავლეები 

რიგრიგობით ხმამაღლა კითხულობენ ტექსტს. მასწავლებელი კითხვის პროცესში საჭირო 

განმარტებებს აძლევს მოსწავლეებს. კითხვის დასასრულს კი ეკითხება:  

 თქვენი აზრით, რატომ შევარჩიე დღევანდელი აქტივობისთვის ეს ტექსტი?  (მოსწავლეებმა 

უნდა შეძლონ ტექსტის დაკავშირება გაკვეთილის თემასთან).  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ინდივიდუალურად შეავსონ #1 სამუშაო ფურცლის ბოლოს 

დავალება:  

 გთხოვთ გაეცნოთ ტექსტის ბოლოში 

წარმოდგენილ დავალებას და შეასრულოთ იგი. 

თქვენ უნდა შეძლოთ ფოტოსინთეზისთვის 

საჭირო პირობების მოძიება ტექსტში. შემდეგ კი 

უნდა შეავსოთ  მიზეზშედეგობრივი კავშირების 

ცხრილი.  

სამუშაოს ბოლოს  მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს:  

 რომელმა მკვლევარმა მიაგნო პირველმა 

ფოტოსინთეზის პროცესს? რა ექსპერიმენტი ჩაატარა მან?  

 რა დასკვნა გააკეთა მოგვიანებით ინგლისელმა მეცნიერმა პრისტლიმ?  

 რა მიზეზშედეგობრივი კავშირები შეგიძლიათ გამოყოთ ტექსტიდან ფოტოსინთეზის 

პროცესთან დაკავშირებით?  

მასწავლებელი აჯამებს შეხვედრას და ემშვიდობება მოსწავლეებს. 

მოსწავლეების სავარაუდო პასუხები: 

ფაქტები: (ა) ხუფის ქვეშ დადგმული 

სანთელი არ ჩაქრა; (ბ) თაგვი ცოცხალი 

დარჩა; (გ) წყალში მოთავსებული 

მცენარის ფოთოლზე ბუშტუკები გაჩნდა.   

მიზეზი: მცენარის ფოთლები გამოყოფს 

ჟანგბადს. 
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1. ფოტოსინთეზის პროცესის მიმოხილვა (20 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და ცდილობს გაარკვიოს, თუ რა იციან მათ ფოტოსინთეზის 

პროცესის შესახებ: 

 რა იცით/რა გახსოვთ ფოტოსინთეზის პროცესის შესახებ?  
 რისი წარმოქმნა ხდება ფოტოსინთეზის პროცესის შედეგად? 
 რატომ არის ფოტოსინთეზის პროცესი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის?  

 

მასწავლებელი აკეთებს პრეზენტაციას ფოტოსინთეზის შესახებ:  

 ცხოველებისგან განსხვავებით, მცენარეთა უმრავლესობა თვითონ ქმნის საკვებს. მათ 

მწარმოებლები ეწოდებათ, ხოლო პროცესს ფოტოსინთეზი. საკვების უდიდესი ნაწილი 

ზრდისთვის საჭირო ენერგიას ხმარდება, ხოლო რაც იმ მომენტში საჭირო არ არის, 

უჯრედებში ინახება და მას სახამებელი ჰქვია. ეს პროცესი მიმდინარეობს მცენარის 

ფოთოლში. ფოთლის საშუალებით შესაძლებელია მცენარის გამრავლება, გარდა ამისა, მისი 

საშუალებით ხდება ჟანგბადისა და ნახშირორჟანგის მიმოცვლა გარემოსთან (იხ. სლაიდი 19).    

 ფოტოსინთეზის პროცესისთვის მცენარეს ესაჭიროება ნახშირორჟანგი, წყალი და სინათლე. 

მცენარე წყალს იღებს ფესვების საშუალებით ნიადაგიდან, ნახშირორჟანგს – ჰაერიდან, ხოლო 

სინათლეს – მზის ენერგიის საშულებით. ფოტოსინთეზის პროცესი უმეტესწილად მცენარის 

ფოთლის უჯრედებში მიმდინარეობს, სწორედ აქ იყრის თავს ფოტოსინთეზში  ყველა 

მონაწილე პროდუქტი. ფოტოსინთეზის პროცესის დასაწყებად საჭიროა ნახშირორჟანგი, 

წყალი, რომლებიც მზის სინათლის ზემოქმედების შედეგად გარდაიქმნება შაქრად 

(გლუკოზად) და ჟანგბადად. ამდენად, ფოტოსინთეზის საბოლოო პროდუქტებია ჟანგბადი 

და მცენარის საკვები (შაქარი) (იხ. სლაიდები 20-21).  

 როგორც აღვნიშნეთ, ფოტოსინთეზის პროცესი მიმდინარეობს ფოთოლში. ფოთლის ქვედა 

ნაწილში მოთავსებულია ბაგეები. სწორედ მათი საშუალებით შედის ფოთოლში 

ნახშირორჟანგი, რომელიც აუცილებელია ფოტოსინთეზის პროცესისთვის (იხ. სლაიდი 22).  

 ფოთოლი შეფერილობას იღებს ქიმიური ნივთიერებისაგან, რომელსაც პიგმენტი ეწოდება. 

მცენარეების უმეტესობას აქვს მწვანე პიგმენტი – ქლოროპლასტი. ქლოროპლასტში 

მოთავსებულია ნივთიერება ქლოროფილი. მცენარეს აქვს სხვა პიგმენტებიც – ქსანტოფილი, 

რომელიც წარმოქმნის ყვითელ ფერს და ასევე კაროტინი, რომელიც წარმოქმნის წითელ ან 

ნარინჯისფერ შეფერილობას. ეს ორივე პიგმენტი ბევრ მცენარეშია, მაგრამ მათ ქლოროფილი 

ფარავს. შემოდგომაზე კი ქლოროფილი იშლება და მცენარის ფოთოლი ფერს იცვლის. 

ქლოროპლასტისა და მასში მოთავსებული ქლოროფილის გარეშე ფოტოსინთეზის პროცესი 

ვერ მოხდებოდა. სწორედ ქლოროფილი იჭერს მზის ენერგიას და იყენებს მას 

ნახშირორჟანგისა და წყლის ჟანგბადად და შაქრად გარდასაქმნელად (იხ. სლაიდები 23-24). 

III შეხვედრა (45 წთ) 

ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი 1)  
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მასწავლებელი შეჯამებისთვის მოსწავლეებს სთხოვს შეასრულონ 25-ე სლაიდზე წარმოდგენილი 

სავარჯიშო:  

 გთხოვთ შეხედოთ სლაიდზე წარმოდგენილ ინფორმაციას. დაფიქრდით და მითხარით, სად 

უნდა მოვათავსოთ სიტყვები: წყალი, ნახშირორჟანგი, ჟანგბადი, მზის ენერგია.  

მასწავლებელი აჯამებს ინფორმაციას ფოტოსინთეზზე მოქმედი ფაქტორებისა და მისი 

მნიშვნელობის შესახებ:  

 ფოტოსინთეზის პროცესისთვის აუცილებელია შემდეგი ორი ფაქტორი: ნახშირორჟანგი და 

სინათლე. რაც უფრო დიდია მათი რაოდენობა, მით უფრო დიდი სიჩქარით მიმდინარეობს 

ფოტოსინთეზი. თუმცა მასწავლებელი ასევე აღნიშნავს, რომ გარკვეულ ეტაპზე სინათლის 

რაოდენობას აღარ აქვს მნიშვნელობა და ფოტოსინთეზის სიჩქარე სინათლის ინტენსივობის 

ზრდასთან ერთად აღარ იზრდება. არსებობს მესამე ფაქტორიც – ეს არის ტემპერატურა. რაც 

უფრო მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო ჩქარა მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის პროცესი. 

თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ გადაჭარბებულმა ტემპერატურამ შესაძლებელია 

გამოიწვიოს მცენარის გადახურება, მცენარის დაღუპვა.  ფოტოსინთეზზე სხვა ფაქტორებიც 

ახდენს გავლენას, თუმცა ამჯერად ჩვენ მხოლოდ  ამ სამ ფაქტორზე შევჩერდეთ.  

 ფოტოსინთეზი მნიშვნელოვანი პროცესია ორი მიმართულებით:  

– აირების ცვლა. ატმოსფეროში დაბალანსებულია ნახშირორჟანგისა და ჟანგბადის 

შემცველობა. გვაქვს საკმარისი ჟანგბადი იმისთვის, რომ ვისუნთქოთ და 

ვიცოცხლოთ. 

– საკვები. მსოფლიოს მოსახლეობის საკვების 80 %-ზე მეტი სწორედ მცენარეებისგან 

მოდის,  დანარჩენი კი – ცხოველებისგან, რომლებიც თავის მხრივ მცენარეებისგან 

იღებენ საკვებს.  

2. ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზზე - ძირითადი ეტაპების მიმოხილვა (5 წთ)  

ექსპერიმენტის დაწყებამდე მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს:  

 ჩაგიტარებიათ თუ არა ექსპერიმენტი როდესმე? რა საკითხებზე? რა გაინტერესებდათ და რა 

გაიგეთ ექსპერიმენტით?  

 რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ წარმატებით ჩავატაროთ ექსპერიმენტი? 

მოსწავლეებისგან პასუხის მიღების შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს ექსპერიმენტის წარმატებით 

ჩატარებისთვის მნიშვნელოვან საფეხურებს:  

 იმისათვის რომ ექსპერიმენტი წარმატებით ჩავატაროთ და გავიგოთ ის, რისი გაგებაც 

გვსურს, აუცილებელია, რომ (ა) დავგეგმოთ ექსპერიმენტი; (ბ) შევაგროვოთ და დავამუშაოთ 

მონაცემები; (3) გამოვიტანოთ დასკვნები და შევაფასოთ შედეგები (იხ. სლაიდი 26). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ჯგუფებში ურიგებს #2 სამუშაო ფურცელს (ერთ ჯგუფს ერთი 

ფურცელი). ჯგუფებმა ექსპერიმენტის დაგეგმვისა და მსვლელობის პროცესში უნდა ჩაინიშნონ 

შესაბამის გრაფებში ინფორმაცია:  



 

სირთულის დონე: საშუალო                                           აქტივობა: მცენარეების მნიშვნელობა - ფოტოსინთეზი              14 

 

 გთხოვთ ყურადღებით მოისმინოთ ჩვენ მიერ ექსპერიმენტის დაგეგმვის, ჩატარებისა და 

შეფასების პროცესი და შესაბამისი ინფორმაცია ჩაინიშნოთ თქვენს ფურცელზე.  

 

3. ექსპერიმენტის დაგეგმვა - მთავარი შეკითხვა (10 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის ექსპერიმენტის ჩატარების პირველ ნაბიჯს  – მთავარი 

შეკითხვის დასმას:  

 ექსპერიმენტის დაგეგმვის ეტაპზე პირველ რიგში ჩვენს თავს ვეკითხებით: რისი გაგება 

მინდა ამ ექსპერიმენტით? ანუ ვაყალიბებთ მთავარ შეკითხვას, რომელსაც ჩვენმა 

ექსპერიმენტმა უნდა გასცეს პასუხი. ფოტოსინთეზთან დაკავშირებით თქვენ რის გაგებას 

ისურვებდით? რა შეკითხვაზე გსურთ გასცეთ პასუხი ექსპერიმენტით. გთხოვთ მოიფიქროთ 

თქვენი მთავარი შეკითხვა ჯგუფში (იხ. სლაიდი 27).  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. მასწავლებელი ისმენს თითოეული ჯგუფის მიერ შემუშავებულ 

მთავარ შეკითხვას. შემდეგ სთავაზობს შემდეგ საკითხს მსჯელობისთვის:  

 ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ექსპერიმენტით დავადგინოთ, თუ რა გავლენას იქონიებს სინათლის 

ინტენსივობა (რაოდენობა) ფოტოსინთეზის პროცესზე.  

 თუმცა, პირველ რიგში, უნდა შევთანხმდეთ ერთ საკითხზე – როგორ გავიგებთ მოხდა თუ 

არა ფოტოსინთეზი?  

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს. შემდეგ კი აჯამებს მათ პასუხებს:  

 ფოტოსინთეზის პროცესის შედეგად წარმოიქმნება შაქარი (გლუკოზა) და ჟანგბადი. 

ამდენად, თუ აქტიურად მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის პროცესი, მაშინ წარმოიქმნება 

შედარებით ბევრი შაქარი და ჟანგბადი. ჩვენი ექსპერიმენტისთვის ყურადღება მივაქციოთ 

შაქრის წარმოქმნას (იხ. სლაიდი 28) . 

მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ჩაინიშნონ მთავარი შეკითხვა #2 სამუშაო ფურცელზე.  

4. ექსპერიმენტის დაგეგმვა - ვარაუდი (10 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ექსპერიმენტის ჩატარებამდე ვარაუდების გამოთქმის 

მნიშვნელობას:  

 ექსპერიმენტის ჩატარების წინ აუცილებლად უნდა გამოვთქვათ ვარაუდები, ანუ 

დასაბუთებული მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი იქნება ჩვენი ექსპერიმენტის შედეგი. 

 ჩვენს ექსპერიმენტთან დაკავშირებით შესაძლებელია ორი ვარაუდის გამოთქმა: (1) რაც 

უფრო დიდია სინათლის ინტენსივობა, მით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის 

პროცესი; (2) რაც უფრო ნაკლებია სინათლის ინტენსივობა, მით უფრო სწრაფად 

მიმდინარეობს ფოტოსინთეზის პროცესი. თქვენ რომელ ვარაუდს ეთანხმებით? გთხოვთ ჯერ 

ხელი ასწიოთ იმ ბავშვებმა, რომლებიც ეთანხმება პირველ ვარაუდს. რატომ ფიქრობთ ასე? 

ვინ ეთანხმება მეორე ვარაუდს? რატომ?  გთხოვთ იმჯელოთ ჯგუფებში და შეთანხმდეთ ერთ 

ვარაუდზე. დაასაბუთეთ თქვენი არჩევანი (იხ. სლაიდი 29) . 
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მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში და შემდეგ ერთმანეთს აცნობენ საკუთარ გადაწყვეტილებებს. 

მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა თქვან არა მხოლოდ ის, თუ რომელ ვარაუდს ეთანხმებიან, 

არამედ ასევე ახსნან და შეძლებისდაგვარად დაასაბუთონ თავიანთი მოსაზრება. მასწავლებელი 

მოსწავლეებს შეახსენებს, რომ თავიანთი ჯგუფის მიერ გამოთქმული ვარაუდი ჩაინიშნონ #2 

სამუშაო ფურცელზე.   

მასწავლებელი ემშვიდობება მოსწავლეებს და უხნის, რომ ექსპერიმენტის დაგეგმვას გააგრძლებენ 

მომდევნო გაკვეთილზე. მასწავლებელი ინახავს მოსწავლეების სამუშაო ფურცლებს.  
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1. ექსპერიმენტის დაგეგმვა – ცვლადები (20 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ექსპერიმენტის ჩატარების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტს:  

 ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და შევიმუშავეთ ჩვენი ექსპერიმენტის მთავარი შეკითხვა. ასევე 

თითოეულმა ჯგუფმა გამოთქვით ვარაუდები. ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ 

გავიგებთ, რომელი ჯგუფის ვარაუდი გამართლდება.  

 მომდევნო ეტაპზე აუცილებელია განვსაზღვროთ, რომელია ჩვენი ექსპერიმენტის 

დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადები ანუ დავადგინოთ მიზეზშედეგობრივი 

კავშირები. თუ გაგიგიათ ეს ტერმინები? რას შეიძლება ნიშნავდეს დამოუკიდებელი 

ცვლადი? დამოკიდებული ცვლადი?  

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ ვარაუდებს, შემდეგ კი აცნობს მათ 

დამოუკიდებელი და დამოკიდებული ცვლადების მნიშვნელობას:  

 ცვლადები უკავშირდება შემდეგ შეკითხვას – რისი ცვლილება გამოიწვევს რის ცვლილებას? 

დამოუკიდებელია ცვლადი, რომელსაც ჩვენ თვითონ ვცვლით, ხოლო დამოკიდებელია 

ცვლადი, რომელიც იცვლება დამოუკიდებელი ცვლადის მიერ (იხ. სლაიდი 30). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს დავალებას:  

 წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს ორი საპონი. გვინდა გავიგოთ, საპონი 1  უფრო კარგად 

გვაშორებს ბაქტერიებს თუ საპონი 2? როგორი ექსპერიმენტით შეგვიძლია ამის გაგება? (იხ. 

სლაიდი 31). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს დროს მოსაფიქრებლად. შემდეგ ისმენს მათ პასუხებს. 

მოსწავლეების პასუხების მიღების შემდეგ იგი სთავაზობს ერთ-ერთ ვარიანტს:  

 მოსწავლეებს შეუძლიათ ხელი დაიბანონ ჯერ ერთი საპნით, შემდეგ – მეორე საპნით. ხელის 

დაბანის შემდეგ მიკროსკოპით დააკვირდნენ, რამდენი ბაქტერია დარჩა ხელისგულზე. 

უკეთესია ის საპონი, რომლით დაბანის შემდეგაც ხელისგულზე უფრო ნაკლები ბაქტერია 

დარჩა (იხ. სლაიდი 32).  

 ამ ექსპერიმენტის ჩატარების დროს რა შეცვალეთ? რა იყო განსხვავებული პირველ 

შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში? (იხ. სლაიდები 33-34). 

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს. შემდეგ კი იგი განმარტავს:  

 ერთადერთი, რაც შევცვალეთ, ეს იყო საპონი. იმის მიხედვით, თუ რომელი საპნით დავიბანთ 

ხელს, ბაქტერიების რაოდენობა ხელზე (ანუ ხელის სისუფთავის ხარისხი) იქნება 

IV შეხვედრა (45 წთ) 

ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი 2)  
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განსხვავებული. ამდენად: საპონი დამოუკიდებელი ცვლადია (მიზეზია); ხოლო 

ბაქტერიების რაოდენობა ხელზე – დამოკიდებული ცვლადი (შედეგი).  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ექსპერიმენტს:  

 მეცნიერებს აინტერესებდათ, რა გავლენას იქონიებს ძილის ხანგრძლივობა მოსწავლეების 

ნიშნებზე. მათ დაადგინეს, რომ რაც უფრო მეტხანს სძინავთ მოსწავლეებს, მით უფრო მაღალ 

ნიშნებს იღებენ ისინი. ამდენად, ამ ექსპერიმენტში გვაქვს ორი ცვლადი – ძილი და ნიშნები. 

რომელი მათგანია დამოუკიდებელი ცვლადი და რომელი დამოკიდებული? (იხ. სლაიდი 35). 

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს. ვარაუდების გამოთქმის შემდეგ ბავშვებს სთავაზობს 

სწორ პასუხს:  

 ძილი არის დამოუკიდებელი ცვლადი, ნიშნები კი დამოკიდებული, რადგან ნიშნები 

იცვლება ძილის ხანგრძლივობის მიხედვით. მაგალითად, თუ ბავშვს სძინავს  6 სთ, ის, 

სავარაუდოდ, იღებს 6-იანებს ან 7-იანებს, ხოლო თუ 9 სთ სძინავს,  ექსპერიმენტის დასკვნის 

მიხედვით, იღებს 10-იანებს.   

შემდეგ მასწავლებელი უბრუნდება ექსპერიმენტს ფოტოსინთეზის შესახებ.  

 დავუბრუნდეთ ჩვენს ექსპერიმენტს. ჩვენ გვაინტერესებს, რა გავლენას იქონიებს სინათლის 

ინტენსივობა ფოტოსინთეზის პროცესზე ანუ ფოთოლში გლუკოზის (შაქრის) წარმოქმნაზე. 

ამდენად გვაქვს ორი ცვლადი – სინათლე და შაქარი. რომელია დამოუკიდებელი ცვლადი და 

რომელი დამოკიდებული? (იხ. სლაიდი 36). 

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს. ვარაუდების გამოთქმის შემდეგ ბავშვებს სთავაზობს 

სწორ პასუხს:  

 სინათლის ინტენსივობის ცვლილება გავლენას მოახდენს ფოთოლში შაქრის რაოდენობაზე. 

ამიტომ სინათლე არის დამოუკიდებელი ცვლადი, ფოთოლში შაქრის რაოდენობა კი – 

დამოკიდებული ცვლადი (იხ. სლაიდი 37). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ჩაინიშნონ ცვლადები # 2 სამუშაო ფურცელზე.   

 

2. ექსპერიმენტის დაგეგმვა - საჭირო მასალები (5 წთ) 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ფოტოსინთეზის შესახებ ექსპერიმენტის ჩატარებისთვის 

საჭირო მასალას:  

 იმისთვის, რომ ჩავატაროთ ექსპერიმენტი, ჩვენ გვჭირდება შემდეგი მასალა. გთხოვთ 

აღნიშნული მასალები ჩაინიშნოთ თქვენს სამუშაო ფურცელზე. (იხ. სლაიდი 38). 

1. ფოთოლი 6. იოდი 

2. ქაღალდი  7. შაქარი  

3. თეფში 8. წყალი 

4. სარჭები (ე.წ. სკრეპები)  9. კოვზი 

5. სპირტი 10. ქვიშის საათი 
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3. ექსპრიმენტის დაგეგმვა – მსვლელობა (10 წთ) 

მასწავლებელი ბავშვებს სთხოვს მოიფიქრონ ექსპერიმენტის დიზაინი ანუ პროცედურა:  

 რა ქმედებებით შეიძლება დავადგინოთ, იქონიებს თუ არა სინათლის ინტენსივობა გავლენას 

ფოტოსინთეზის პროცესზე ანუ ფოთოლში შაქრის ინტენსივობაზე? გთხოვთ იმჯელოთ 

ჯგუფებში და შემდეგ თითოეულმა ჯგუფმა გაგვაცნოთ თქვენი მოსაზრება.  

მოსწავლეები ექსპერიმენტის მსვლელობის შესახებ მსჯელობენ ჯგუფებში. მასწავლებელი ისმენს 

ბავშვების მოსაზრებებს. შემდეგ მოსწავლეებს აცნობს ექსპერიმენტის ჩატარების პროცედურას:  

1. ვიღებთ ფოთოლს.  
2. ფოთლის ერთ ნაწილს ვფარავთ ქაღალდით. ქაღალდს ვამაგრებთ სარჭით. 

3. ფოთოლს ვათავსებთ თეფშზე.  

4. რამდენიმე დღის განმავლობაში, მომდევნო გაკვეთილამდე, მცენარეს ვტოვებთ 

ფანჯარასთან.  

5. რამდენიმე დღის შემდეგ ვამოწმებთ ფოთოლს. ვაცლით ქაღალდს.  

6. თეფშში ვასხამთ ცხელ სპირტს და ფოთოლს ვათავსებთ მასში (3 წთ-ის განმავლობაში). დროს 

ვინიშნავთ ქვიშის საათით.  

7. შემდეგ ფოთოლს ვათავსებთ იოდიან წყალში 2 წთ-ის განმავლობაში (იოდი შაქრის 
აღმომჩენია და ნაერთში ლურჯ ფერს წარმოქმნის). დროს ვინიშნავთ საათით ან ქვიშის 

საათით. 

8. ვაკვირდებით ფოთლის ფერს (იხ. სლაიდი 39). 

 

მასწავლებელი შეახსენებს მოსწავლეებს, რომ აღნიშნული პროცედურის ნაწილს ჩაატარებენ 

მოცემულ გაკვეთილზე, დანარჩენს კი – შემდეგ გაკვეთილზე. მასწავლებელი მოსწავლეებს 

შეახსენებს ჩაინიშნონ მსვლელობა #2 სამუშაო ფურცელზე.   

 

4. ექსპერიმენტის ჩატარება – ნაწილი 1 (10 წთ)  

 მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს ექსპერიმენტის ჩატარებას ჯგუფებში. იგი თითოეულ 

ჯგუფს ურიგებს ექსპერიმენტის ჩატარებისთვის საჭირო მასალებს. ბავშვები ჯგუფებში ასრულებენ 

ეკრანზე მითითებულ პროცედურებს: აიღეთ რომელიმე ოთახის მცენარე და მისი ფოთლის ერთ 

ნაწილს ქაღალდი შემოახვიეთ, ქაღალდი შეგიძლიათ სარჭით დაამაგროთ, მცენარე დატოვეთ 

აუცილებლად რამდენიმე დღით სინათლეზე (იხ. სლაიდი 40).  ყოველი ჯგუფი თავის თეფშს 

მიუთითებს ჯგუფის სახელს და ტოვებს ფანჯარასთან ან სხვა ნათელ ადგილზე.   
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1. ექსპერიმენტის ჩატარება – ნაწილი 2 (15 წთ) 

მასწავლებლები ესალმება მოსწავლეებს და სთხოვს მათ გააგრძელონ ექსპერიმენტის ჩატარება 

სლაიდზე მოცემული თანმიმდევრობით (იხ. სლაიდი 41). მოსწავლეები აგრძელებენ  ექსპერიმენტის 

ჩატარებას. იღებენ ფოთოლს და აცლიან ქაღალდს. თეფშში ასხამენ ცხელ სპირტს და ფოთოლს 

ათავსებენ მასში 3 წთ-ის განმავლობაში. დროს ინიშნავენ ქვიშის საათით. შემდეგ ფოთოლს 

ათავსებენ იოდიან წყალში 2 წთ-ის განმავლობაში (იოდი შაქრის აღმომჩენია). დროს ინიშნავენ 

ქვიშის საათით. აკვირდებიან ფოთლის ფერს. 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ექსპერიმენტის მსვლელობა დასაწყისიდან დასრულებამდე 

ჩაინიშნონ სამუშაო ფურცელზე.  

2. მონაცემების შეგროვება და დამუშავება (10 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის ექსპერიმენტის ჩატარებისა და ანალიზისთვის მონაცემების 

შეგროვების მნიშვნელობას:  

 ექსპრიმენტის აუცილებელი პირობაა მონაცემების შეგროვება და დამუშავება. რა მონაცემები 
გვაქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში?  

 

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს, შემდეგ კი აჯამებს ინფორმაციას მონაცემების 

შესახებ:  

 ჩვენს შემთხვევაში ექსპერიმენტის მთავარი მონაცემი უკავშირდება ფოთლების ფერს. 
შეიცვალა თუ არა ფოთლებმა ფერი და როგორ?  

 

შენიშვნა მასწავლებლისთვის: თანმიმდევრულობისთვის მნიშვნელოვანია, მასწავლებელმა 

ერთმანეთს შეადაროს სხვადასხვა ჯგუფის ფოთლების ფერები ექსპერიმენტის შემდეგ (ფოთოლს იმ 

ნაწილში, რომელშიც ფოტოსინთეზი არ მიმდინარეობდა, წესით გაუჩნდებოდა ზოლი. დანარჩენი 

ნაწილი კი შეიფერებოდა ლურჯად. ლურჯი ფერი ფოთლის ამ ნაწილში გლუკოზის (შაქრის) 

არსებობის მაჩვენებელია).  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს მიღებული მონაცემები ჩაინიშნონ #2 სამუშაო ფურცელზე 

(იხ. სლაიდი 42).  

3. დასკვნა და შეფასება (15 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს შეაჯამონ მიღებული მონაცემები და შეადარონ მათ მიერ 

ექსპერიმენტის დასაწყისში გამოთქმულ ვარაუდს:  

 რა გვაჩვენა ექსპრიმენტმა? გამართლდა თუ არა თქვენი ვარაუდი?  

მოსწავლეები მსჯელობენ ჯგუფებში და მასწავლებელს სთავაზობენ საკუთარ მოსაზრებებს. ასევე 

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს დაფიქრდნენ:  

V შეხვედრა (45 წთ) 

ექსპერიმენტი ფოტოსინთეზის შესახებ (ნაწილი 3)  
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 განმეორებით რომ ატარებდეთ ექსპერიმენტს, რას გააკეთბდით განსხვავებულად?  

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს და სთხოვს შესაბამისი ინფორმაცია ჩაინიშნონ #2 

სამუშაო ფურცელზე. შემდეგ კი იგი მოსწავლეებს აწვდის ინფორმაციას მეცნიერების მიერ 

ექსპერიმენტების მონაცემების დამუშავების შესახებ:  

 როდესაც მეცნიერები ატარებენ კვლევებს, მიღებულ ინფორმაციას ისინი დეტალურად 

ამუშავებენ და შემდეგ დიაგრამებით გამოხატავენ.  სლაიდზე წარმოდგენილია მეცნიერთა 

ერთ-ერთი ჯგუფის მიერ მომზადებული დიაგრამა (იხ. სლაიდი 44).  

 რას გვეუბნება ეს დიაგრამა? თქვენ მიერ მოპოვებულ მონაცემებს შეესაბამება თუ არა ეს 

დიაგრამა? რატომ შეესაბამება? რატომ არის წარმოდგენილი ორი სხვადასხვა მრუდი მაღალ 

და დაბალ ტემპერატურაზე?  (იხ. სლაიდი 44). 

მასწავლებელი იღებს მოსწავლეების პასუხს და შემდეგ აჯამებს ინფორმაციას:  

 დიაგრამაზე წარმოდგენილია ორი ცვლადი – სინათლის ინტენსივობა (დამოუკიდებელი 

ცვლადი) და ფოტოსინთეზის სიჩქარე (დამოკიდებული ცვლადი). მრუდი არის აღმავალი, 

რაც აჩვენებს იმას, რომ რაც უფრო იზრდება სინათლის ინტენსივობა, მით უფრო იზრდება 

ფოტოსინთეზის სიჩქარე. თუმცა, თუ დააკვირდებით, გარკვეული ეტაპის შემდეგ მრუდი 

ზემოთ აღარ მიდის და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში რჩება. რატომ? როგორც ჩვენ 

ვისწავლეთ, სინათლის ინტენსივობას გარკვეულ მაჩვენებლამდე მიღწევის შემდეგ აღარ აქვს 

გავლენა ფოტოსინთეზის პროცესის სიჩქარეზე და აღარ იწვევს მის პირდაპირპროპორციულ 

ზრდას.  რაც შეეხება ორ სხვადასხვა მრუდს მაღალ და დაბალ ტემპერატურაზე, გახსოვდეთ 

და გაითვალისწინეთ ტემპერატურის ფაქტორი – მაღალ ტემპერატურაზე უფრო სწრაფად 

მიმდინარეობს ფოტოსინთეზი. მრუდზეც სწორედ ესაა ნაჩვენები (იხ. სლაიდი 44). 

4. საკვანძო სიტყვების შეჯამება (5 წთ) 

დასასრულს მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ნახულობს საკვანძო სიტყვების მნიშვნელობებს. 

იგი მოსწავლეებს სთხოვს გადახედონ თავიანთ ვარაუდებს ამ სიტყვების მნიშვნელობების შესახებ 

და მიღებული ცოდნის მიხედვით შეიტანონ მასში ცვლილებები. საჭიროებისამებრ მასწავლებელი 

საბოლოოდ ათანხმებს/აზუსტებს საკვანძო სიტყვების მნიშვნელობებს მოსწავლეებთან (იხ. 

სლაიდები 45-46).  

 


