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I. აქტივობის მიზანი 

ფიზიკის მეცნიერების სხვადასხვა კანონზომიერების გათვალისწინებით კვერცხის ისეთი 

კონტეინერის/შესაფუთი მოწყობილობის შექმნა, რომელიც დაიცავს გარკვეული სიმაღლიდან 

გადმოგდებულ კვერცხს გატეხისგან; საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვა და ანალიზი.  

 

II. აქტივობის მოკლე აღწერა  

 

აქტივობა დაგეგმილია ხუთ ნაწილად. მოსწავლეები ჩაატარებენ მარტივ ექსპერიმენტებს 

გრავიტაციისა და ჰაერის წინაღობის ძალის შესახებ. ისინი ასევე წაიკითხავენ  და გააანალიზებენ 

შერჩეულ საინფორმაციო ტექსტს. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე მოსწავლეები დაგეგმავენ 

და შექმნიან კვერცხის კონტეინერს.  

შეხვედრა 1: გრავიტაცია და ჰაერის წინაღობის ძალა: ექსპერიმენტები.  

შეხვედრა 2: საინფორმაციო ტექსტი „პარაშუტი“ (პირველად წაკითხვა)  და ცნების რუკა. 

შეხვედრა 3:  საინფორმაციო ტექსტი „პარაშუტი“ (მეორედ წაკითხვა); კვერცხის 

კონტეინერის ესკიზის შექმნა.                                         

შეხვედრა 4: კვერცხის კონტეინერის ესკიზის შექმნა.                                                                                                                                          

შეხვედრა 5: კვერცხის კონტეინერის გამოცდა და რეფლექსია.                                       
 

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი ჯგუფურ სამუშაო ფურცლებზე, შექმნიან საკუთარი კონტეინერის 

მახასიათებლებს, ესკიზებს და ააგებენ კონტეინერის მოდელს. ამ პროცესს აერთიანებს 

საინფორმაციო ტექსტის კითხვაში გაწაფულობა, რაც ჩაღრმავებული კითხვის მეთოდის 

გამოყენებით მოხდება.   

III. აქტივობის მოსალოდნელი შედეგები  

 

მოსწავლეები შეძლებენ:  

 წაიკითხონ ახალი საინფორმაციო ტექსტი და გაიგონ და გაიაზრონ მასში აღწერილი 

ინფორმაცია.   

 ექსპერიმენტების ჩატარებით გაიაზრონ ფიზიკის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. 

 შეძლონ მიღებული ცოდნის გამოყენება საკუთარი  მოდელების დიზაინისა და ესკიზის 

შექმნაში. 

 

IV. რეკომენდებული დრო 

 

ხუთი 45-წუთიანი შეხვედრა  

 

 

 

 

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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V. საკვანძო სიტყვები 

 

გრავიტაცია: ძალა, რომელიც ნებისმიერ საგანს იზიდავს დედამიწისკენ. 

 

ვაკუუმი: უჰაერო სივრცე.  

 

ჰაერის წინაღობის ძალა: ზემოქმედება, რომელსაც ჰაერი ახორციელებს ვარდნაში მყოფ სხეულზე 

გრავიტაციის ძალის საპირისპიროდ.  

 

თავისუფალი ვარდნა: ვაკუუმში ჰაერის წინაღობის ძალის გარეშე ვარდნა. 

 

აჩქარება: ვარდნაში მყოფი სხეულის სიჩქარის მომატება დედამიწის ზედაპირთან მიახლოებასთან 

ერთად.  
 

VI. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

შენიშვნა: ქვემოთ წარმოდგენილი ექსპერიმენტებისთვის საჭირო რესურსები 

გათვალისწინებულია მოსწავლეთა თითოეული ჯგუფისთვის. კონტეინერის შექმნისთვის 

საჭირო რესურსებს  კი განსაზღვრავენ მოსწავლეები.  
 

ექსპერიმენტი 1. გრავიტაცია  

 ბურთი  

 პლასტმასის ბოთლი  

 ფანქარი  

 საშლელი  
 

ექსპერიმენტი 2. ჰაერის წინაღობის ძალა 

 10-თეთრიანი მონეტა 

 ბუმბული 

 2 ერთნაირი თაბახის ფურცელი  

 2 თეთრი თაბახის ფურცელი  

 

VII. სასწავლო რესურსები  

 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო  

 მოსწავლის სამუშაო ფურცლები  

 Power Point სლაიდები 
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1. შესავალი (5 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და მიმოიხილავს მთლიან აქტივობას.  

 ჩვენ ვიწყებთ ახალ მოდელს, რომელსაც ჰქვია „როგორ დავიცვათ კვერცხი გატეხისგან“.  

ერთმანეთს შევხვდებით ხუთჯერ.  

 თქვენ გაიგებთ, თუ რა ძალები მოქმედებენ სხეულზე, როდესაც ის ვარდება გარკვეული 

სიმაღლიდან. 

 თქვენ ასევე გაეცნობით პარაშუტის გამოგონებისა და შექმნის ისტორიას. გაეცნობით მისი 

მუშაობის პრინციპს.  

 ამ შეხვედრების შედეგად თქვენ შეეცდებით დაამზადოთ კვერცხის კონტეინერი, რომელიც 

დაიცავს 3 მ სიმაღლიდან გადმოგდებულ კვერცხს გატეხისგან.  

 

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.  
 

1.გრავიტაცია  - ექსპერიმენტი 1 (15 წთ)  

მასწავლებელი ატარებს ექსპერიმენტს გრავიტაციის შესახებ. მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში.  

ექსპერიმენტის მიზანი. მოსწავლეებმა აღმოაჩინონ დედამიწის მიზიდულობის ძალა ანუ 

გრავიტაცია.  

ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები თითოეული ჯგუფისთვის  

 ბურთი  

 პლასტმასის ბოთლი  

 ფანქარი  

 საშლელი  

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა 

 

მასწავლებელი თითოეულ ჯგუფს ურიგებს თითო ნივთს (ჯგუფი 1 – ბურთი, ჯგუფი 2 – 

პლასტმასის ბოთლი, ჯგუფი 3 – ფანქარი, ჯგუფი 4 – საშლელი).  

 

 გთხოვთ ჩემი მითითების მიხედვით თქვენთვის მოცემული საგანი გადააგდოთ შემდეგი 
მიმართულებებით: (1) ზემოთ; (2) ქვემოთ; (3) მარჯვნივ; (4) მარცხნივ. რა მოხდა, სად 
დაამთავრა მოგზაურობა თქვენმა ნივთმა? თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ასე? ვინ აღმოაჩინა 
პირველად გრავიტაცია?  
 

მასწავლებელი მოსწავლეებისგან იღებს კითხვებზე  პასუხებს. შემდეგ კი აჯამებს ექსპერიმენტის 

შედეგებს:  

I შეხვედრა (45 წთ) 

გრავიტაცია და ჰაერის წინაღობის ძალა  
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 მიუხედავად იმისა, თუ რომელი 
მიმართულებით გადააგდეთ თქვენი ნივთები, 
ისინი საბოლოოდ მაინც აღმოჩნდა იატაკზე. ეს 
ხდება გრავიტაციის ანუ დედამიწის 
მიზიდულობის ძალის გამო. დედამიწა იზიდავს 
საგნებს თავისკენ. დედამიწიდან შორს, 
მაგალითად, იმ მანძილზე, სადაც კოსმოსური 
ხოლმალდები დაფრინავენ, დედამიწის 
მიზიდულობის ძალა ნაკლებია. ამიტომაც, კოსმონავტები თითქოს დაფრენენ ხომალდში და 
იქ ვაშლის მირთმევაც კი მათთვის გაცილებით რთულია, ვიდრე დედამიწაზე (იხ. 

სლაიდები 2-3).  

 

 გრავიტაცია პირველად აღმოაჩინა ისააკ ნიუტონმა. იგი თქვენხელა იქნებოდა, როდესაც 

ვაშლის ხის ქვეშ ჯდომის დროს თავზე ვაშლი დაეცა. დიდხანს ფიქრობდა ისააკი, რატომ არ 

წავიდა მოწყვეტილი ვაშლი ცისკენ და რატომ დაეცა მაინცდამაინც თავზე. სცადა ძალიან 

ბევრი საგანი – ზოგი ზემოთ ააგდო, ზოგი – მარცხნივ, ზოგი – მარჯვნივ. საბოლოოდ ყველა 

საგანი მიწაზე ვარდებოდა. ამ ძიების დროს იგი მიხვდა, რომ დედამიწას აქვს 

მიზიდულობის ძალა.  

 

 რაც უფრო ახლოსაა ან რაც უფრო უახლოვდება საგანი დედამიწას, მით უფრო მეტად 

იზიდავს მას დედამიწა. შესაბამისად, უფრო სწრაფად იზრდება საგნის სიჩქარე ანუ მით 

უფრო აჩქარდება იგი.  

 

 აღმოჩნდა, რომ რაც მეტი მასა აქვს სხეულს, მით მეტად იზიდავს მას დედამიწა და ის   

უფრო სწრაფად ეცემა დედამიწაზე ანუ უფრო მეტად აჩქარდება, ვიდრე სხვა საგანი.  

მაგალითად, ერთი და იმავე სიმაღლიდან რომ დავუშვათ ერთი და იმავე სიდიდის ქვა და 

ბამბა, ქვა უფრო ადრე დაეცემა, რადგან მისი მასა უფრო დიდია.  

 

შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს, მათ მიერ ახალშესწავლილი ორი ახალი ფიზიკური 

ცნება, გრავიტაცია და აჩქარება, დაუკავშირონ მათ დავალებას:  

 ჩვენი კურსის მსვლელობისას ჩვენი ძირითადი დავალებაა  კვერცხის კონტეინერის შექმნა.  

მოდით ვიფიქროთ, რა როლი ექნება გრავიტაციისა და აჩქარების ცოდნას ამ დავალების 

შესრულების დროს? გთხოვთ ჩაინიშნოთ ორივე ცნება თქვენს სამუშაო ფურცელზე, 

მიუწეროთ განმარტება და ასევე ახსნათ, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ისინი თქვენი 

დავალებისთვის.  

 მოსწავლეები მუშაობენ #1 სამუშაო ფურცელზე. ინიშნავენ ცნებებს, მათ განმარტებებსა და 

მნიშვნელობას კვერცხის კონტეინერის შექმნისთვის.  
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2.ჰაერის წინაღობის ძალა – ექსპერიმენტი 2 (25 წთ)  

სხეულების ვარდნასთან დაკავშირებით მეტი ინფორმაციის მიღებისთვის მასწავლებელი 

მოსწავლეებს სთავაზობს კიდევ ერთი ექსპერიმენტის ჩატარებას. აღნიშნული ექსპერიმენტი 

ჩატარდება 2 ნაწილად. მოსწავლეები კვლავ მუშაობენ ჯგუფებში.  

ექსპერიმენტის მიზანი. მოსწავლეებმა გაიაზრონ ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა და მისი 

განმსაზღვრელი ფაქტორები.  

ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები თითოეული ჯგუფისთვის  

 10-თეთრიანი მონეტა 

 ბუმბული 

 2 ერთნაირი თაბახის ფურცელი  

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა 

 

მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს ორ საგანს: ბუმბულის ღეროსა და 10-თეთრიან მონეტას და 

ეკითხება:  

 თქვენ გაქვთ ერთი ათთეთრიანი მონეტა და ერთი ბუმბული. მინდა გითხრათ, რომ მათ 

თითქმის ერთნაირი მასა აქვთ, ორივე დაახლოებით  4 გრამს იწონის. გთხოვთ 

დააკვირდეთ ამ საგნებს და მითხრათ, რითი განსხვავდება ისინი ერთმანეთისგან?  

მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს მოსწავლეების პასუხებს (ზომა, მასა, ფორმა, ფერი და ა.შ.). 

შემდეგ მოსწავლეებს აძლევს ექსპერიმენტის შესრულების ინსტრუქციას:  

 

 გთხოვთ ჯგუფებში გარკვეული სიმაღლიდან ერთდროულად დააგდოთ ბუმბული და 

10-თეთრიანი. დააკვირდით, რა მოხდება.  

მოსწავლეები ჯგუფებში ატარებენ ცდას. მასწავლებელი ეხმარება მოსწავლეებს და 

საჭიროებისამებრ აძლევს დამატებით მითითებებს. ცდების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი 

თითოეულ ჯგუფს ეკითხება:  



 

სირთულის დონე: მაღალი                                                აქტივობა: როგორ დავიცვათ კვერცხი გატეხისგან               7 

  

რა შეამჩნიეთ ცდის ჩატარების დროს?  

 

 თქვენი აზრით, რატომ დავარდა მონეტა 

უფრო სწრაფად, ვიდრე ბუმბული?   

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების პასუხებს. 

მასწავლებელი განაგრძობს შეკითხების დასმას 

მოსწავლეებისთვის.  

 მეცნიერებმა ჩაატარეს ასეთი ექსპერიმენტი: 

მათ გარკვეული ზომის ჭურჭლიდან  

გამოდევნეს ჰაერი.  როდესაც უჰაერო 

სივრცეში ერთი და იმავე სიმაღლიდან 

ჩამოაგდეს ასეთივე მონეტა და ბუმბული, 

აღმოაჩნეს, რომ ორივე ერთდროულად დაეშვა 

ზედაპირზე.  

 

 რატომ მოხდა ასე? როგორ შეიძლება ახსნათ ეს მოვლენა?  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს გარკვეულ დროს, რომ იმსჯელონ ჯგუფებში და გამოთქვან 

ვარაუდები. უკეთესი დემონსტრირებისთვის მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს #4 სლაიდს. 

შემდეგ ჯგუფის წარმომადგენლები მოსწავლეებს უზიარებენ თავიანთ მსჯელობას და ახსნას. 

მასწავლებელი აჯამებს და აზუსტებს მოსწავლეების მსჯელობას:  

 მოდით გადავხედოთ იმას, რაც უკვე ვიცით.  

 ბუმბულისა და მონეტის მასა ერთი და იგივეა როგორც ჩვეულებრივ გარემოში, ასევე 

უჰაერო სივრცეში, ანუ მათზე გრავიტაციის ძალა ერთნაირად მოქმედებს.  

 მანძილიც არ შეცვლილა და როგორც ჰაერში, ასევე უჰაერო სივრცეში ისინი ერთი და 

იმავე მანძილიდან ეცემოდნენ, 

 მიუხედავად ამისა, საგნები ჰაერში სხვადასხვა სიჩქარით, უჰაერო სივრცეში კი – 

ერთნაირი სიჩქარით დაეშვნენ. 

 შესაბამისად, ეს ჰაერს უნდა უკავშირდებოდეს.   

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ჯგუფებში კიდევ ერთი ექსპერიმენტი ჩაატარონ. იგი 

თითოეულ ჯგუფს აძლევს ორ ერთნაირ ფურცელს და ეკითხება:  

 რითი ჰგავს ეს ფურცლები ერთმანეთს? განსხვავდება რაიმე ნიშნით ერთმანეთისგან?  

მოსწავლეების პასუხებს მასწავლებელი ინიშნავს დაფაზე (ფურცლები ზუსტად იდენტურია 

ფორმით, ზომით, მასით, და ა.შ).  

 როგორც ხედავთ, ეს ფურცლები ზუსტად ერთი ზომისა და მასისაა.   ახლა გთხოვთ 

ერთი მათგანი დაჭმუჭნოთ. გამოყავით ერთ-ერთი მოსწავლე თქვენს ჯგუფში, 

რომელიც სკამზე დადგება და ორივე ფურცელს ერთი და იმავე სიმაღლეზე გაშლილი 

ორი ხელიდან ერთდროულად გაუშვებს. ჯგუფი კი  დააკვირდება, თუ რა  მოხდება და  

შეეცდება ახსნას  ექსპერიმენტის შედეგი.  

 

მონეტისა და ბუმბულის ექსპერიმენტი 

ჰაერში ვაკუუმში 
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მოსწავლეები მასწავლებლის ინსტრუქციის 

მიხედვით ასრულებენ ექსპერიმენტს. შემდეგ 

ისინი ცდილობენ ახსნან, რატომ დავარდა 

დაჭმუჭნილი ქაღალდი იატაკზე უფრო სწრაფად, 

ვიდრე გაშლილი ქაღალდი. მასწავლებელი 

ისმენს მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ 

ვარაუდებს. შემდეგ აჯამებს ინფორმაციას ჰაერის 

წინაღობის შესახებ:  

 აღმოჩნდა, რომ ფურცლების ვარდნისას მათზე ჰაერი მოქმედებს ძალით, რომელიც 

გრავიტაციის ძალის საპირისპიროა. ის ამცირებს ფურცლების ვარდნის  სიჩქარეს. 

ჰაერის ამ ძალას ეწოდება ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა.  

 მაგრამ  გაშლილი ფურცელი ხომ უფრო ნელა დაეცა, ანუ მასზე ჰაერის წინააღმდეგობის 

უფრო მეტმა ძალამ იმოქმედა.   

 გამოდის რომ, რადგან გაშლილი ფურცელი უფრო მეტი ზედაპირით ეხება ჰაერს, 

ვიდრე დაჭმუჭნილი, მასზე უფრო მეტმა ჰაერის წინააღმდეგობის ძალამ იმოქმედა.  

 აქედან დავასკვნით, რომ რაც მეტი ზედაპირით ეხება სხეული ვარდნისას ჰაერს, მით 

მეტი ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა მოქმედებს მასზე.  

 

 

შემდეგ მასწავლებელი უბრუნდება ექსპერიმენტის პირველ ნაწილს ათთეთრიანი მონეტისა და 

ბუმბულის შესახებ.  

 ახლა გაიხსენეთ ექსპერიმენტი მონეტასა და ბუმბულზე.  შეხედეთ სლაიდზე მოცემულ 

ფოტოს (იხ. სლაიდი 4. ახლა შეგვიძლია ვუპასუხოთ კითხვას, თუ რატომ მოძრაობდა 

ბუმბული და ათთეთრიანი მონეტა ერთი და იმავე სიჩქარით უჰაერო სივრცეში? რატომ 

დაეცა ჰაერში ვარდნისას ბუმბული უფრო ნელა, ვიდრე მონეტა?  

მასწავლებელი იღებს მოსწავლეების პასუხებს და აჯამებს დასკვნებს ბუმბულისა და ათთეთრიანი 

მონეტის ექსპერიმენტის შესახებ:  

 რაც უფრო დიდია სხეულის ზედაპირი, რომელიც ჰაერში ვარდება, მით ნელა ვარდება იგი.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს პარაშუტისტების ფოტოს (იხ. სლაიდი 5) და ეკითხება:  

 თქვენ ფოტოზე ხედავთ პარაშუტისტს ორ პოზიციაში. გრავიტაციისა და ჰაერის წინაღობის 

ძალის გათვალისწინებით, რომელ პოზიციაში უნდა დაეშვას პარაშუტისტი დიდი სიმაღლიდან 

და რატომ?  

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ ვარაუდებს და აჯამებს/აზუსტებს 

მოსწავლეების მოსაზრებებს:  

 პირველ მდგომარეობაში (გაშლილი ფურცლის მსგავსად) სხეულზე იმოქმედებს უფრო მეტი 

წინააღმდეგობის ძალა. ამიტომ ამ მდგომარეობაში მყოფი პარაშუტისტი უფრო ნაკლებ სიჩქარეს 

განავითარებს და მეტად მშვიდობიანად დაეშვება მიწაზე.  

მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის, რომ ჰაერის წინააღმდეგობა საკმაოდ კომპლექსური ცნებაა და 

მასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს ისინი ფიზიკის საგნის ფარგლებში შეისწავლიან. ამის 
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შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ახალი ფიზიკური ცნება – ჰაერის წინააღმდეგობა –

დაუკავშირონ თავიანთ დავალებას:  

 ჩვენ გვაქვს დავალება – კვერცხის კონტეინერის შექმნა. რატომ არის ჰაერის წინააღმდეგობის 

შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ისეთი კვერცხის კონტეინერის შექმნისთვის, რომელიც 

მას დაიცავს გატეხისგან? გთხოვთ ჩაინიშნოთ ეს ცნება თქვენს სამუშაო ფურცელზე, 

მიუწეროთ განმარტება და ახსნათ, როგორ გამოიყენებთ და გაითვალისწინებთ მას 

კონტეინერის შექმნის დროს.   

მოსწავლეები მუშაობენ #1 სამუშაო ფურცელზე. ინიშნავენ ცნებებს, მათ განმარტებებასა და 

მნიშვნელობას კვერცხის კონტეინერის შექმნისთვის.  
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1. საინფორმაციო ტექსტის პირველი წაკითხვა - პარაშუტი (20 წთ) 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს  ტექსტს ,,პარაშუტი“ (სამუშაო ფურცელი # 2) და სთხოვს 

ყველამ ინდივიდუალურად წაიკითხოს იგი. მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს. დასრულების 

შემდეგ მასწავლებელი კლასს უსვამს შემდეგ შეკითხვებს:  

 

 რის შესახებ არის ტექსტი?  
 

 გთხოვთ ჩამომითვალოთ ის ძირითადი საკითხები, რომლებიც განხილულია ტექსტში? 
(მასწავლებელი ტექსტის მთავარ საკითხებს ჩამოწერს დაფაზე).  

 

 რა არის პარაშუტის მთავარი დანიშნულება?  
 

 ჩვენ მიერ წინა გაკვეთილზე განხილული რომელი  ცნებები იყო ნახსენები ტექსტში?  
 

 ვინ მოიფიქრა პარაშუტის პირველი ესკიზი?  
 

 ფიზიკის რომელ ცნებას დაეფუძნა პირველი პარაშუტის ესკიზი? როგორ გამოიხატა  ეს 
პრინციპი ესკიზში?  

 

 პარაშუტის მთავარი დანიშნულებაა ვარდნაში მყოფი ადამიანის დაცვა დაზიანებისგან.  
გაიხსენეთ და დამისახელეთ მოწყობილობები, გარდა პარაშუტისა, რომელთა 
დანიშნულებაა სხეულის ვარდნისას მისი დაცვა  დაზიანებისგან.  

 

მასწავლებელი დასასრულს მოსწავლეებს ეუბნება, რომ ისინი კიდევ ერთხელ, უფრო კონკრეტული 

ფოკუსით, წაიკითხავენ პარაშუტის შესახებ საინფორმაციო ტექსტს.  

 

 

2. ზედაპირის გავლენა ვარდნაში მყოფ  სხეულზე (10 წთ)  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს უსვამს რამდენიმე შეკითხვას ვარდნაში მყოფ სხეულზე ზედაპირის 

გავლენის შესახებ:  

 
 დაბლა დავარდნილი კვერცხი გატყდება თუ არა ნებისმიერ შემთხვევაში? რა შემთხვევაში 

გატყდება? რა შემთხვევაში შეიძლება არ გატყდეს? რატომ?  
 

მასწავლებელი ისმენს ვარაუდებს. შემდეგ კი აჯამებს მსჯელობას: 

 

 ცხადია, მყარ ზედაპირზე დავარდნის შემთხვევაში კვერცხი აუცილებლად გატყდება. რბილ 

ზედაპირზე დაგდების შემთხვევაში დიდია კვერცხის გადარჩენის ალბათობა. რატომ 

ტყდება კვერცხი მაგარ ზედაპირზე დავარდნის შემთხვევაში? მაგარი ზედაპირის 

შემთხვევაში  კვერცხი დიდი სიჩქარით ეცემა იატაკზე და მის წინააღმდეგ წარმოქმენილი 

ძალა ძალიან დიდია, რაც იწვევს კვერცხის გატეხას. რბილი ზედაპირის შემთხვევაში 

II შეხვედრა (45 წთ) 

საინფორმაციო ტექსტი „პარაშუტი“ და ცნების რუკა  
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კვერცხი შედარებით ნელა ეცემა ზედაპირზე, კვერცხის წინააღმდეგ წარმოქმნილი ძალა 

მცირეა და მინიმალურად მოქმედებს კვერცხზე.  
 

მასწავლებელი ცდილობს მოსწავლეები დააფიქროს იმ დამცავ მოწყობილობებზე, რომლებიც 

განკუთვნილია სულიერი ან უსულო საგნის მყარ ზედაპირზე დაცემის შემთხვევაში 

დაზიანებებისგან დაცვისთვის. მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ზედაპირთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია ჩაინიშნონ #1 სამუშაო ფურცელზე.  

 

 გთხოვთ გაიხსენოთ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა მოწყობილობები ან შეფუთვები 
შეგხვედრიათ, რომელთა მიზანია დავარდნის შემთხვევაში დაიცვას საგანი ან ადამიანი 
ზიანისგან.  

 

მასწავლებელი დაფაზე ჩამოწერს მოსწავლეების პასუხებს.  

 

 უმჯობესია, თქვენ მოიფიქროთ ორიგინალური კონტეინერი, რომელიც რაიმე სიახლეს 
შეიცავს. თუმცა ასევე სასარგებლოა, შეისწავლოთ არსებული გამოცდილება და ის 
პროდუქციები, რომლებიც მსგავსი მიზნით არის შექმნილი. ამით თქვენ შეიძლება 
გაგიჩნდეთ ახალი და განსხვავებული იდეები.  
 

 

ცნების რუკაზე მუშაობა (15 წთ) 

 

მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს #3 სამუშაო ფურცელს. თითოეულ ჯგუფს უნაწილებს თითო 

საკვანძო სიტყვას/ცნებას: ჯგუფი 1 – გრავიტაცია; ჯგუფი 2 – წინაღობის ძალა, ჯგუფი 3 – აჩქარება, 

ჯგუფი 4 – ზედაპირი.  

 

 გთხოვთ იმუშაოთ ჯგუფში და შეავსოთ ცნების რუკა იმ ცნებაზე, რომელიც შეხვდა თქვენს 
ჯგუფს. თქვენ უნდა დაწეროთ ცნება, შემდეგ – მისი განმარტება. ასევე უნდა დაწეროთ მისი 
მახასიათებლები და მოიფიქროთ წინადადება, რომელშიც ეს სიტყვა სწორად იქნება 
გამოყენებული. მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი გაგვაცნობს თავის 
ნამუშევარს.  

 

ჯგუფები ასრულებენ დავალებას. მასწავლებელი ყურადღებას აქცევს მათ  მუშაობას და 

საჭიროებისამებრ  ეხმარება. მოსწავლეები ერთმანეთს აცნობენ ცნებებს. მასწავლებელი აჯამებს 

მათ ნამუშევრებს. 
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1. საინფორმაციო ტექსტის მეორედ წაკითხვა - პარაშუტი (20 წთ) 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ხელმეორედ დაურიგებს ტექსტს პარაშუტის შესახებ (სამუშაო 

ფურცელი #2) და ასევე გრაფიკულ ორგანიზატორს – დროის ღერძს (სამუშაო ფურცელი # 4).  

 

 გთხოვთ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ საინფორმაციო ტექსტი პარაშუტის შესახებ. როგორც 
გახსოვთ, პარაშუტის გამოგენებას და მის გამოცდას სხვადასხვა პერიოდებში ცდილობდნენ 
მეცნიერები თუ რიგითი ადამიანები. თქვენ გაქვთ დროის ღერძის ორგანიზატორი. გთხოვთ 
ტექსტში მოცემული თანამიმდევრობით წარმოაჩინოთ პარაშუტის გამოგონებისა და 
გამოცდის შესახებ ინფორმაცია.  

 

მოსწავლეები კითხულობენ ტექსტს და ავსებენ დროის ღერძს. დასრულების შემდეგ მასწავლებელი 

ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით რიგ-რიგობით იღებს ინფორმაციას ჯგუფებისგან.  
 

მუშაობა ჯგუფებში: კვერცხის კონტეინერის დიზაინის შექმნა (25 წთ)  

 

მასწავლებელი ჯგუფებს აძლევს დავალებას:  

 

 თქვენი ამოცანაა შექმნათ კონტეინერი / შესაფუთი მოწყობილობა, რომელიც 3 მ სიმაღლიდან 

გადმოგდებულ კვერცხს დაიცავს გატეხისგან. 
 

 თქვენ მიერ შექმნილი კონტეინერი/მოწყობილობა უნდა მოიცავდეს მინიმალური 

რაოდენობის მასალას.  
 

 გამარჯვებულია ჯგუფი, რომლის კვერცხი გაუძლებს 3 მ სიმაღლიდან ჩამოგდებას.  
 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს #5 სამუშაო ფურცელს. ასევე სთხოვს კიდევ ერთხელ გაეცნონ 

ფიზიკური ცნებების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც მათ ჩაინიშნეს #1 სამუშაო  ფურცელზე და 

კვერცხის კონტეინერის/დამცავი შესაფუთი მოწყობილობის დიზაინის შექმნის დროს იმსჯელონ 

შემდეგ საკითხებზე:  

 ფაქტორები/ძალები, რომლებმაც შეიძლება განაპირობოს კვერცხის გატეხა. როგორ შეიძლება 

გავაკონტროლოთ და მაქსიმალურად შევამციროთ ამ ძალების გავლენა?  

 ფაქტორები/ძალები, რომლებმაც შეიძლება დაიცვას კვერცხი გატეხისგან. როგორ შეიძლება 

გავაძლიეროთ ამ ფაქტორის/ძალის გავლენა? ან რა ელემენტები უნდა შევქმნათ შესაფუთ 

მოწყობილობაში ამ ფაქტორების წარმოსაჩენად?  

 რა მასალები დაგჭირდებათ კონტეინერის შესაქმნელად? 

 როგორ გაინაწილებთ საჭირო მასალების მომზადებაზე პასუხისმგებლობას? 

 

მოსწავლეები ეცნობიან #1 სამუშაო ფურცელზე ჩანიშნულ ინფორმაციას. უპასუხებენ სამუშაო #5 

ფურცელზე მოცემულ შეკითხვებს და ქმნიან კვერცხის კონტეინერის დიზაინს. მასწავლებელი 

აკვირდება ჯგუფურ მუშაობას და საჭიროებისამებრ აძლევს რჩევებს და უსვამს მაპროვოცირებელ 

შეკითხვებს. დასასრულს მონაწილეები ინაწილებენ პასუხისმგებლობას კონტეინერისთვის საჭირო 

მასალებთან დაკავშირებით. 

III შეხვედრა (45 წთ) 

საინფორმაციო ტექსტი „პარაშუტი“, კვერცხის კონტეინერის ესკიზის შექმნა 
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მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და ახსენებს შეხვედრის თემას. მოსწავლეებს მოაქვთ პირველ 

შეხვედრაზე შეთანხმებული მასალები. ისინი კიდევ ერთხელ ეცნობიან მათ მიერ შექმნილ ესკიზს 

და ქმნიან კვერცხის კონტეინერს. მასწავლებელი აქტივობის მიმდინარეობისას აკვირდება 

მოსწავლეების სამუშაო პროცესს, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ დეტალების დამუშავებაში.  

 

მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს # 6 სამუშაო ფურცელს.  

 თქვენ დაასრულეთ მუშაობა თქვენს კონტეინერებზე. ახლა გთხოვთ გაეცნოთ პირველ სამ 
შეკითხვას #6 სამუშაო ფუურცელზე და უპასუხოთ მათ: (ა) ფიზიკის რომელი ცნებები 
გაითვალისწინეთ კონტეინერის შექმნის დროს? (ბ) რა მასალები შეარჩიეთ თქვენი 
კონტეინერისთვის? რატომ? (გ) რა ფორმები შეარჩიეთ თქვენი კონტეინერისთვის? რატომ? 
 

 მომდევნო გაკვეთილზე თქვენ ჯერ გაგვაცნობთ თქვენ მიერ შექმნილ კონტეინერებს, შემდეგ 
კი გამოვცდით, თუ რამდენად საიმედო პროდუქცია შექმენით.  

 

მოსწავლეები ჯგუფში ავსებენ #6 სამუშაო ფურცლის შეკითხვებს 1-იდან 3-ამდე.  

  

IV შეხვედრა (45 წთ) 

კვერცხის კონტეინერის შექმნა  
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1. კვერცხის კონტეინერების პრეზენტაცია (10 წთ)  

შეხვედრის დასაწყისში მოსწავლეები აკეთებენ თავიანთი კონტეინერის პრეზენტაციას.  

 თქვენ წინა შეხვედრის დროს დაამზადეთ თქვენი კონტეინერი და ასევე მისი დამზადების 

პრინციპების შესახებ შეავსეთ რეფლექსიის ფურცელი. გთხოვთ ამ რეფლექსიის ფურცელზე 

წარმოდგენილი შეკითხვების მიხედვით გააკეთოთ თქვენი კონტეინერის პრეზენტაცია. 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ კი გამოცდით კონტეინერებს.  

თითოეული ჯგუფი რიგ-რიგობით აკეთებს თავიანთი კონტეინერის პრეზენტაციას. პრეზენტაციის 

დროს ისინი საუბრობენ შემდეგი საკითხების შესახებ:  

 ფაქტორები / ძალები, რომლებმაც შეიძლება განაპირობოს კვერცხის გატეხა. როგორ 

შეიძლება გავაკონტროლოთ და მაქსიმალურად შევამციროთ ამ ძალების გავლენა?  

 ფაქტორები / ძალები, რომლებმაც შეიძლება დაიცვას კვერცხი გატეხისგან. როგორ შეიძლება 

გავაძლიეროთ ამ ფაქტორის / ძალის გავლენა?  რა ელემენტები უნდა შევქმნათ შესაფუთ 

მოწყობილობაში ამ ფაქტორების წარმოსაჩენად?  

 რა მასალები დაგჭირდებათ კონტეინერის შესაქმნელად? 

 როგორ გაინაწილებთ საჭირო მასალების მომზადებაზე პასუხისმგებლობას? 

 

2. კვერცხის კონტეინერების გამოცდა (15 წთ)  

მასწავლებელი არჩევს კონტეინერების გამოცდისთვის ხელსაყრელ ადგილს, სადაც იქნება 

საკმარისი (3 მ) სიმაღლე კვერცხის გადმოსაგდებად და მყარი ზედაპირი. ჯგუფები რიგ-რიგობით 

ცდიან თავიანთ კონტეინერებს.  ისინი 3 მ სიმაღლიდან აგდებენ კონტეინერს და შემდეგ ამოწმებენ, 

გატყდა თუ არა მათი კვერცხი.  

 

3. რეფლექსია  და გამოცდილების გაზიარება (20 წთ)   

კვერცხის კონტეინერების გამოცდის შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს კვლავ 

დაუბრუნდნენ #6 სამუშაო ფურცელს და შეავსონ დარჩენილი შეკითხვები:  

 

 ჩვენი ამოცანა იყო შეგვექმნა ისეთი კონტეინერი, რომელიც კვერცხს დაიცავდა გატეხისგან. 

ცხადია, ძალიან კარგია თუ ასეთი კონტეინერის შექმნა შეძელით და გილოცავთ. თუმცა, 

მეტად მნიშვნელოვანია თქვენი გამოცდილების შეფასება: რატომ გატყდა ან არ გატყდა 

თქვენი კვერცხი, ან რას გააკეთებდით მომავალში განსხვავებულად. ასევე საინტერესოა, 

რეალურ ცხოვრებაში სად შეიძლება იყოს თქვენი კონტეინერის თქვენეული დიზაინი 

გამოყენებული.  

 

V შეხვედრა (45 წთ) 
კვერცხის კონტეინერის გამოცდა და რეფლექსია 
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მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. ისინი ბოლომდე ავსებენ #6 სამუშაო ფურცელს. შემდეგ კი 

თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ თანაკლასელებს. კერძოდ, თავიანთი მინიპრეზენტაციის 

დროს ისინი საუბრობენ შემდეგ საკითხებზე:  

 დიზანის რომელმა ელემენტმა დაიცვა / ვერ დაიცვა კვერცხი გატეხისგან? რატომ? 

 მომავალში რას გააკეთებენ განსხვავებულად?  

 მათ მიერ შექმნილი დიზაინი როგორ შეიძლება იყოს გამოყენებული რეალურ 

ცხოვრებაში?  

 

მასწავლებელი აჯამებს მოსწავლეების პრეზენტაციებს და მადლობას უხდის მათ გაწეული 

სამუშაოსთვის.  
 

 


