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I. აქტივობის მიზანი  

 

ექსპერიმენტების  საფუძველზე, ფიზიკის ზოგიერთი საკითხის გაგება-გააზრებით,  გემის ისეთი 

მოდელის შექმნა, რომელიც წყალში მაქსიმალურ ტვირთს გაუძლებს. ამასთან, მოსწავლეები 

გაიწაფებიან გემების შესახებ საინფორმაციო ტექსტის კითხვაში.  

II. აქტივობის მოკლე აღწერა  

 

აქტივობა დაგეგმილია შვიდ ნაწილად. მოსწავლეები   წაიკითხავენ შერჩეულ საინფორმაციო 

ტექსტს, ჩაატარებენ მარტივ ექსპერიმენტებს სიმკვრივისა და წონასწორობის შესახებ,  გაეცნობიან 

ინფორმაციას როგორც გემის შექმნის ისტორიის, ასევე მისი მახასიათებლების შესახებ.   

შეხვედრა 1: გაცნობა; ტექსტის პირველი წაკითხვა.                                                                

შეხვედრა 2: სიმკვრივე; წყლის სიმკვრივე; ტექსტის მეორედ წაკითხვა.                                                                                                            

შეხვედრა 3:  სხეულის ფორმა; ტექსტის მეორედ წაკითხვა.                                        

შეხვედრა 4: მარილიანი წყლის სიმკვრივე; წონასწორობა.                                                                                                    

შეხვედრა 5: ტექსტის მესამედ წაკითხვა; გემის მონაცემების და ესკიზების შექმნა.                                      

შეხვედრა 6: გემის ესკიზის შექმნა;  ესკიზის მიხედვით გემის მოდელის შექმნა.                                                                                                  

შეხვედრა 7: გემის მოდელის შექმნა; პრეზენტაცია; რეფლექსია. 

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი ჯგუფურ სამუშაო ფურცლებზე, შექმნიან საკუთარი გემის მახასიათებლებს, 

გემის ესკიზებს, და ააგებენ გემის მოდელს. მთელ მოდელს 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  

მოვლენის საფუძვლები; 

 ექსპერიმენტების ჩატარებით გაიაზრონ ფიზიკის რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი; 

 შეძლონ მიღებული ცოდნის გამოყენება საკუთარი  მოდელების დიზაინისა და ესკიზის 

შექმნაში. 

 

IV. აქტივობისთვის რეკომენდებული დრო 

 

შვიდი 45-წუთიანი შეხვედრა.  

V. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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შენიშვნა: ქვემოთ წარმოდგენილი ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები 

გათვალისწინებულია მოსწავლეთა თითოეული ჯგუფისთვის. გემის შექმნისთვის საჭირო 

რესურსები კი განისაზღვრება მოსწავლეების მიერ.  

 

ექსპერიმენტი 1. იძირება თუ ტივტივებს?  

 მოზრდილი ზომის წყლის ავზი  

 ლითონის კოვზი 

 პლასტმასის კოვზი  

 მომცრო ხის კოვზი 

 5-თეთრიანი მონეტა  

 პლასტმასის 0.5 მლ-იანი ბოთლი (ცარიელი) 

 

ექსპერიმენტი 2. პლასტილინის ფიგურები 

 წყლის პატარა ავზი 

 პლასტილინი  

 სასწორი 

 პლასტილინის დასაჭრელი პლასტმასის დანა.  

 

ექსპერიმენტი 3. კვერცხი წყალში ტივტივებს თუ იძირება?  

 

 ორი წყლიანი ჭიქა 

 ორი კვერცხი (უმი)  

 მარილი 

 კოვზი. 

 

ექსპერიმენტი 4. გრავიტაციის ცენტრი და წონასწორობა 

 

 ორი ერთნაირი ზომის ჩანგალი 

 ბოთლის ხის საცობი 

 კბილის ხის ჩხირი.  

 

VI. სასწავლო რესურსები  

1. მასწავლებლის სახელმძღვანელო  

2. მოსწავლის სამუშაო ფურცლები  

3. Power Point პრეზენტაცია 
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1. შეხვედრის შესავალი (10 წთ) 

 

მასწავლებელი მიმოიხილავს მთლიან აქტივობას:   

 ჩვენ ვიწყებთ ახალ მოდელს, რომელსაც ჰქვია „გემის შექმნა“.  ერთმანეთს შევხვდებით 

შვიდჯერ. ამ შეხვედრების შედეგად თქვენ შეძლებთ ისეთი გემის აგებას, რომელიც წყალში 

მაქსიმალური რაოდენობის ტვირთს გაუძლებს;  

 თქვენ გაიგებთ, რატომ არის გემი ასეთი პოპულარული ტრანსპორტი, რატომ არ იძირება ის 

წყალში, როგორ უძლებს ტვირთს და როგორ გადააქვს იგი; 

 ბოლოს თქვენ შეძლებთ ააგოთ ისეთი გემი, რომელიც წყალში მაქსიმალური რაოდენობის 

ტვირთს გაუძლებს. 

 

შემდეგ მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს ჩაერთონ მსჯელობაში და გამოთქვან ვარაუდები:  

 მე მინდა თქვენი ვარაუდები მოვისმინო იმ კითხვებზე რომლებსაც დაგისვამთ გემების 

შესახებ. მე მათ ჩავიწერ ფლიპჩარტზე (ან თაბახის ფურცელზე), შევინახავ და ბოლო 

შეხვედრაზე ვნახოთ, რამდენად გამართლდება ჩვენი ვარაუდები.   

 თუ დაფიქრებულხართ, როგორ გადაადგილდება გემი ზღვასა თუ ოკეანეში?   

 რატომ იძირება გემი ზღვაში? 

 

პასუხების მოსმენის შემდეგ 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 შეივსოს. ასევე მასწავლებელი სთხოვს მათ, რომ ყოველი ახალი დავალებისას 

ახალმა წევრმა წარმოადგინოს გუნდის ნამუშევარი.  

 

მასწავლებელი იწყებს პირველი სესიის შესავალს: 

 დღეს ჩვენი პირველი შეხვედრა თითქმის მთლიანად დაეთმობა ერთი საინტერესო ამბის 

წაკითხვას ჩაძირული გემის შესახებ. ჩვენთვის საინტერესოა გავიგოთ, რატომ ჩაიძირა ის 

ცნობილი გემი, რათა იგივე შეცდომა არ მოგვივიდეს ჩვენი გემის შექმნისას.  

 

2. ტექსტის პირველად წაკითხვა: „ვასა– ჩაძირული ხომალდი“ და „გემი“ (30 წთ) 

 

მასწავლებელი ერთ ჯგუფს ურიგებს ტექსტს „ხომალდი ვასა“, მეორეს კი „გემი“ (სამუშაო 

ფურცელი 1). შემდეგ იგი მოსწავლეებს აძლევს ინსტრუქციას:  

 თქვენ გაქვთ დაახლოებით 15 წუთი ტექსტის წასაკითხად. ვკითხულობთ 

ინდივიდუალურად.  ეცადეთ კარგად  გაიგოთ ტექსტის შინაარსი, გაიცნოთ მთავარი 

მოქმედი პირები და ამბავი, რომელიც მათ გადახდათ, გაიგოთ ახალი სიტყვები და აქამდე 

უცნობი მოვლენები.  

 

ბავშვები  დამოუკიდებლად კითხულობენ ტექსტს.  

I შეხვედრა (45 წთ) 

გაცნობა, ტექსტის პირველი წაკითხვა 
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მასწავლებელი სვამს კითხვებს თითოეული ტექსტის ირგვლივ ცალ-ცალკე  და პასუხის გაცემისას 

მოსწავლეს სთხოვს ამოიკითხოს ტექტიდან ის ნაწილი, რომელიც ამ პასუხისთვის გამოიყენა:  

 რის შესახებ არის ტექსტი?  

 ვინ ან რა არის მთავარი მოქმედი პირი?  

 რომელი პერსონაჟი დაგამახსოვრდათ და რატომ? 

 

ტექსტის წაკითხვის  შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს დავალებებს, შესაბამისად,  „ვასას 

მახასიათებლები“ და „გემის მთავარი ნაწილები“ (სამუშაო ფურცელი 2) და ავალებს მათ შეავსონ 

სამუშაო ფურცელში მითითებული მონაცემები ტექსტიდან. მასწავლებელი შეახსენებს, რომ 

ჯგუფის ერთმა წარმომადგენელმა უნდა ჩანიშნოს სავარჯიშო ფურცელში ჯგუფის მონაცემები, 

მეორე წარმომადგენელი კი მოემზადოს პრეზენტაციისთვის.  

 

3. შეჯამება (5 წთ) 

 

მუშაობის დასრულების შემდეგ მოსწავლეები თავიანთ ნამუშევრებს დაფაზე აკრავენ და თითო 

ჯგუფიდან თითო მოსწავლე აკეთებს პრეზენტაციას.   

 

შეხვედრის ბოლოს მასწავლებელი ჯგუფებს სთხოვს ერთმანეთს გაუცვალონ წაკითხული 

ტექსტები. მოსწავლეებმა მეორე ჯგუფის ტექსტები სახლში უნდა წაიკითხონ.  მასწავლებელი 

მოსწავლეებს ასევე შეახსენებს, რომ უნდა შეინახონ თავიანთი სამუშაო ფურცელი და თან იქონიონ 

ყოველ შეხვედრაზე.  
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1. ექსპერიმენტი I. იძირება თუ ტივტივებს? (10 წთ) 

ექსპერიმენტის მიზანი. მოსწავლეებმა განასხვაონ საგნების ორი ჯგუფი: (ა) საგნები, რომლებიც 

წყალში იძირება; (ბ) საგნები, რომლებიც წყალში არ 

იძირება.  

ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები თითოეული 

ჯგუფისთვის  

 მოზრდილი ზომის წყლის ავზი  

 ლითონის კოვზი 

 პლასტმასის კოვზი  

 ხის კოვზი 

 5-თეთრიანი მონეტა  

 პლასტმასის 0.5 მლ-იანი ბოთლი (ცარიელი) 

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა 

 

მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს:  

 დღეს ჩვენ ჩავატარებთ ექსპერიმენტს, რომელიც 

დაგვეხმარება იმის გაგებაში, რატომ იძირება ზოგიერთი სხეული წყალში, ზოგიერთი კი -

არა.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს და ასახელებს ყველა ნივთს, რომლებიც ზემოთ 

ჩამონათვალშია. შემდეგ თითოეულ ჯგუფს ურიგებს აღნიშნულ საგნებს, სამუშაო ფურცელს 

(სამუშაო ფურცელი 3) და გააცნობს ექსპერიმენტის პირობებს: 

 გთხოვთ დაიწყოთ ექსპერიმენტი. მოათავსეთ საგნები წყალში რიგრიგობით, დააკვირდით, 

ჩაიძირება თუ არა. მონაცემები შეიტანეთ სამუშაო ფურცელში.  

 

მოსწავლეები ჯგუფებში რიგრიგობით ათავსებენ საგნებს წყალში, ერთი მოსწავლე ლითონის  

კოვზს ათავსებს, მეორე - პლასტმასისას და ა.შ. ჯგუფის ერთი წევრი მონაცემებს იწერს სამუშაო 

ფურცელში, მეორე კი ემზადება პრეზენტაციისთვის.  ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ  ერთი 

ჯგუფი აკეთებს თავისი შედეგების პრეზენტაციას სამუშაო ფურცლის მიხედვით.  

 

2. მასწავლებლის პრეზენტაცია - სიმკვრივე (10 წთ)  

მასწავლებელი მიუთითებს მოსწავლეების სამუშაო ფურცელზე და პრეზენტაციისთვის წარადგენს 

წინასწარ გამზადებულ სწორ ცხრილს იმავე ექპერიმენტისთვის (სლაიდი 2).  მასწავლებელი 

აღნიშნავს, რომ საგნის ტივტივი ან მისი ჩაძირვა დამოკიდებულია ამ საგნის სიმკვრივეზე. რას 

შეიძლება ნიშნავდეს სიმკვრივე? მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების ვარაუდებს, შემდეგ კი 

იწყებს ახსნას:   

II შეხვედრა (45 წთ)  

სიმკვრივე; წყლის სიმკვრივე; ვასას შესახებ ტექსტის მეორედ წაკითხვა  
 

# 1 ექსპერიმენტისთვის საჭირო საგნები 
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 ნებისმიერი საგანი შედგება მცირე ნაწილაკებისგან, რომლებსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. საგნის 

სიმკვრივე დამოკიდებულია ნაწილაკებს შორის არსებულ სივრცეზე. რაც უფრო მეტი 

სივრცეა საგნის ნაწილაკებს შორის, მით  ნაკლებად მკვრივია ეს საგანი. დააკვირდით 

სლაიდზე წარმოდგენილ საგნებს (სლაიდი 3). დამისახელეთ,  რომელი საგანია ყველაზე 

მეტად მკვრივი, რომელი საგანია ყველაზე ნაკლებად მკვირივი. ყველაზე მეტად მკვრივია 

კუბი, ყველაზე ნაკლებად მკვრივი კი - ღრუბელი.   

 

 წარმოვიდგინოთ, რომ ნებისმიერი სხეული შედგება პატარა ბურთულებისგან,  

ნაწილაკებისგან (სლაიდი 4). როგორც ხედავთ, ლითონის კოვზის შემთხვევაში 

ბურთულები (ანუ ნაწილაკები) უფრო ახლოს არის ერთმანეთთან, ვიდრე პლასტმასის 

კოვზის ნაწილაკები. ეს იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად ერთი და იმავე ზომისა და ფორმისა, 

ლითონის კოვზის სიმკვრივე უფრო მეტია, ვიდრე პლასტმასის. 

 

 სიმკვრივე უდრის სხეულის მასის შეფარდებას მის მოცულობასთან. ლითონის და 

პლასტმასის კოვზების შემთხვევაში, ორივეს მოცულობა ერთნაირია. განსხვავებულია მათი 

მასა, რადგან პლასტმასის კოვზში, ლითონის კოვზთან შედარებით, ნაწილაკებს შორის 

მანძილი დიდია. შესაბამისად, პლასტმასის კოვზში უფრო ნაკლები ნაწილაკია და მისი 

მასაც ნაკლებია. დაიმახსოვრეთ, რომ თანაბარი მოცულობის შემთხვევაში, ნაკლებია იმ 

სხეულის სიმკვრივე, რომლის მასაც უფრო ნაკლებია.  

 

 წყალსაც აქვს სიმკვრივე (სლაიდი 5).  მიღებულია, რომ ყოველ ერთ კუბურ სანტიმეტრში 

წყლის ერთი გრამია მოთავსებული. ამიტომ წყლის სიმკვრივეა 1 (გრამი/კუბურ 

სანტიმეტრში).  დამკვიდრებული პრაქტიკით, ყველა სხვა ნივთიერების სიმკვრივე წყლის 

სიმკვრივეს დარდება. მაგალითად:  

o რკინის სიმკვრივე დაახლოებით 8-ის ტოლია, ანუ ის 8-ჯერ უფრო მკვრივია, 

ვიდრე წყალი. 

o პლასტმასის სიმკვრივე 1-ზე ნაკლებია, ანუ ის წყალზე ნაკლებად მკვრივია.  

o სხვადასხვა ჯიშის ხის სიმკვრივე მერყეობს 0.7-დან 0.9-მდე, ანუ 1-ზე ნაკლებია და 

შესაბამისად ხე წყალზე ნაკლებად მკვრივია.  

o უმი კვერცხის სიმკვრივე საშუალოდ 1-ზე ცოტა მეტია, ანუ ის ოდნავ მკვრივია 

წყალზე.  

o პლასტილინის სიმკვრივე დაახლოებით 2-ია, ანუ ის წყალზე დაახლოებით 2-ჯერ 

მკვრივია.   

   

 საგნები, რომლებსაც წყალზე დიდი სიმკვრივე აქვთ, ჩაიძირება წყალში, ხოლო საგნები, 
რომელთა სიმკვრივეც წყლის სიმკვრივეზე ნაკლებია, იტივტივებს  ზედაპირზე  (სლაიდი 

6). 

 

 ლითონის კოვზსა და ხუთთეთრიან მონეტას მეტი სიმკვრივე აქვთ, ვიდრე წყალს, ამიტომ 

ისინი ჩაიძირა. პლასტმასის კოვზსა და ხის ჯოხს ნაკლები სიმკვრივე აქვთ, ვიდრე წყალს, 

ამიტომ ისინი არ ჩაიძირა. ამდენად, ჩაიძირება თუ არა საგანი წყალში, დამოკიდებულია ამ 

საგნის სიმკვრივეზე.  
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3. ექსპერიმენტის შეჯამება (10 წუთი) 

მასწავლებელი დაურიგებს ჯგუფებს სამუშაო ფურცელს # 4, სთხოვს მათ 5 წუთის განმავლობაში 

იმსჯელონ და ჩაინიშნონ, თუ რატომ ჩაიძირა ან არ ჩაიძირა ექსპერიმენტის თითოეული საგანი და 

თვითონ რა მასალას გამოიყენებდნენ თავიანთი გემის აგებისას.    

 

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში, ავსებენ სამუშაო ფურცელს, 10 წუთის შემდეგ კი მასწავლებელი 

ადგილიდან წამოდგომით სთხოვს თითოეული ჯგუფის ერთ წარმომადგენელს ახსნას, რა მასალას 

გამოიყენებს მისი ჯგუფი გემის აგებისას და რატომ.   

 

4. ტექსტის მეორედ წაკითხვა - „ჩაძირული ხომალდი - ვასა“ (15 წთ) 

მასწავლებელი  მოსწავლეებს ურიგებს ტექსტს ხომალდ „ვასაზე“. მოსწავლეები ტექსტს 

კითხულობენ დამოუკიდებლად. ამჯერად ყველა ჯგუფი კითხულობს ამ ტექსტს.  10 წუთის 

შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ისევ დაამაგრონ დაფაზე მათ მიერ პირველ 

შეხვედრაზე სწორად შევსებული ცხრილი „ვასას მახასიათებლები“ და მიმართვას მოსწავლეებს:  

 მოდით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომელ საუკუნეში ააგეს „ვასა“. 

 რა მასალისგან ააგეს „ვასა“? ეს მასალა წყალზე ნაკლებად მკვრივია თუ მეტად?  

 მოელოდა თუ არა მეფე გუსტავ ადოლფი მის ჩაძირვას?  

 რატომ იჩქარა მეფემ გემის ზღვაში გაშვება?  

 კიდევ რა თვისებები ჰქონდა „ვასას“, რამაც იმოქმედა მის ბედზე?  

 დღეს დაუშვებდნენ ასეთ შეცდომას გემის აშენებისას?  

 

მოსწავლეები უპასუხებენ ამ კითხვებს ადგილიდან წამოდგომით, მასწავლებელი ისმენს 

თითოეულ პასუხს ბოლომდე.  თუ მოსწავლე შეფერხდა, აძლევს დროს და წაახალისებს მას, რომ 

პასუხი სრულად გასცეს.  
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1. ტექსტის მეორედ წაკითხვა - „გემი“ (20 წთ)    

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს გაიხსენონ წინა შეხვედრის დროს ჩატარებული 

ექსპერიმენტი.  

 რა ექსპერიმენტი ჩავატარეთ წინა გაკვეთილზე?  

 რა მოსდის წყალში მოთავსებულ წყალზე უფრო მკვრივ საგნებს? წყალზე ნაკლებად 

მკვრივს?  

 

მასწავლებელი  სთხოვს მოსწავლეებს წაიკითხონ ტექსტი „გემი“.  მოსწავლეები კითხულობენ 

დამოუკიდებლად, იმავე ჯგუფებში, რომლებიც ადრე შექმნეს. 10 წუთის შემდეგ მასწავლებელი 

სთხოვს მოსწავლეებს ისევ დაამაგრონ დაფაზე მათ მიერ პირველ შეხვედრაზე სწორად შევსებული 

ცხრილი „გემის მთავარი ნაწილები“ და მიმართავს მოსწავლეებს:  

 მოდით, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ გემის მთავარი ნაწილები.  

 რისთვის იყენებენ ღუზას?  

 რა დანიშნულება აქვს იალქანს?  

 რას ნიშნავს შიდაწვის ძრავა?  

 გემზე  წყალწყვის ხაზები რატომ არის დატანებული?   

 

მოსწავლეები პასუხობენ ამ კითხვებს ადგილიდან წამოდგომით, მასწავლებელი ისმენს თითოეულ 

პასუხს ბოლომდე.  თუ მოსწავლე შეფერხდა, აცლის და წაახალისებს მას, რომ პასუხი სრულად 

გასცეს.  შემდეგ ამბობს:  

 მოდით, გავაგრძელოთ ჩვენი ექსპერიმენტები, ვნახოთ მართლაც რა შეეშალათ „ვასას“ 

მშენებლებს და მეფე გუსტავ ადოლფს და არ შეეშლებათ თანამედროვე გემთმშენებლებს.   

 

2. ექსპერიმენტი  II - პლასტილინის ფიგურები (15 წთ)  

 

ექსპერიმენტის მიზანი  

მოსწავლეებმა შეძლონ საგნის ფორმასა და მის წყალში ჩაძირვის თვისებას შორის კავშირის 

დანახვა.  
 

ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები თითოეული ჯგუფისთვის 

 წყლის პატარა ავზი (მინის ან პლასტმასის ჭურჭელი) 

 პლასტილინი 

 სასწორი 

 პლასტმასის საჭრელი დანა.  

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა. 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს მიმართავს:  

 ახლა მე დაგირიგებთ პლასტილინის 
ნაჭერს. გთხოვთ აწონოთ პლასტილინი 

და გაამზადოთ 4-5 ზუსტად ერთნაირი 

III შეხვედრა  (45 წთ) 

სხეულის ფორმა; გემის შესახებ ტექსტის მეორედ წაკითხვა    
 

  

 

 

 

ბურთის და ბრტყელი ფორმის პლასტელინები წყალში 
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მასის მქონე პლასტილინის ნაჭერი. პლასტმასის ერთ-ერთი ნაჭრისგან ბურთულა უნდა 
გააკეთოთ და წყალში მოათავსოთ. თქვენი აზრით, ეს ბურთულა ჩაიძირება თუ არა? რატომ?  

 

მასწავლებელი ისმენს მოსწავლეების ვარაუდებს. შემდეგ თითოეულ ჯგუფს ურიგებს 

პლასტილინის ერთ ნაჭერს, წყლით სავსე ავზს და სამუშაო ფურცელ 5-ს, თან სთხოვს მასში 

აღრიცხონ დაკვირვების შედეგები. მოსწავლეები ატარებენ ექსპერიმენტს: ბურთის ფორმის 

პლასტილინს ათავსებენ წყალში და აკვირდებიან შედეგს.  მასწავლებელი თითოეულ ჯგუფს 

ეკითხება (მოსწავლეები უპასუხებენ ადგილიდან წამოდგომით):  

 გამართლდა თუ არა თქვენი ჯგუფის ვარაუდი?  
 თქვენი აზრით, რატომ ჩაიძირა პლასტილინის ბურთი?  

 

შემდეგ კი მოსწავლეებს სთხოვს ჯგუფებში აიღონ იმავე მასის მქონე პლასტილინის სხვა ნაჭრები, 

მისცენ სხვადასხვა ფორმა და მიაგნონ ისეთ ფორმას, რომლის დროსაც პლასტილინი არ ჩაიძირება.  

მოსწავლეებმა უნდა სცადონ რამდენიმე ფორმა:  ბრტყელი, ნავისებური, ჩხირისებური, ღრუ  

(საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი მიანიშნებს მოსწავლეებს ამ ფორმებს). თითოეული 

ფორმის გამოცდის შემდეგ შესაბამისი შედეგები უნდა აღრიცხონ სამუშაო ფურცელ 5-ში.    

 

ჯგუფში მსჯელობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს ერთი ჯგუფის წარმომადგენელს 

ახსნას, რომელი ფორმა ჩაიძირა და რომელი - არა. სხვა ჯგუფებს ჰკითხავს, იგივე შედეგი მიიღეს 

თუ არა.   

 

3. ექსპერიმენტის  შედეგების ახსნა (10 წთ)  

 

მასწავლებელი ხსნის ექსპერიმენტის შედეგებს:   

 აღმოჩნდა, რომ წყალს საოცარი თვისება აქვს: რაც მეტი ზედაპირით ეხება მასში 
მოთავსებული  სხეული წყალს, მით მეტად ამოაგდებს მას წყალი, ანუ მით ნაკლებად 
იძირება სხეული წყალში.   
 

 ბრტყელი და ამობურცული ფორმის სხეულები უფრო მეტი ზედაპირით ეხება წყალს, 
ვიდრე ბურთის ფორმის სხეული, ამიტომ ისინი არ იძირებიან.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ეკითხება:  

 შეგიძლიათ თუ არა მოიყვანოთ მაგალითები, როდესაც შეხების ზედაპირის გაზრდის გამო 
აღარ იძირება ესა თუ ის საგანი წყალში? [მოსწავლეების სავარაუდო პასუხები: (ა) ადამიანი 

ზღვაში ზურგზე თუ დაწვება, აღარ ჩაიძირება და იტივტივებს, (ბ) სერფინგი; (გ) წყლის 

გასაბერი კამერა].  

 

შემდეგ მასწავლებელი არიგებს სამუშო ფურცელ 6-ს და სთხოვს მოსწავლეებს იმსჯელონ 

ჯგუფებში და შეიტანონ სამუშაო ფურცლებში ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ ჩაიძირა ან არ 

ჩაიძირა თითოეული ფორმის პლასტილინი. ბოლოს ერთი ჯგუფი გამოდის, გააკრავს დაფაზე 

სამუშაო ფურცელს და აკეთებს პრეზენტაციას.    
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1. ექსპერიმენტი III.  კვერცხი წყალში ტივტივებს თუ იძირება? (10 წთ) 

ექსპერიმენტის მიზანი 

მოსწავლეებმა შეძლონ გაიგონ, როგორ იცვლება წყლის სიმკვრივე მასში მარილის დამატებით.  

 

ექსპერიმენტისთვის საჭირო რესურსები თითოეული ჯგუფისთვის 

 ორი წყლიანი ჭიქა 

 ორი კვერცხი (უმი)  

 მარილი 

 კოვზი 

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა   

 

მასწავლებელი ურიგებს ექსპერიმენტისთვის საჭირო მასალებს და 

სამუშაო ფურცელ 7-ს. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს  

წყლით სავსე პირველ ჭიქაში ჩაყარონ 5-6 კოვზი მარილი. შემდეგ 

ერთი კვერცხი  ჩადონ მარილიანი წყლით სავსე ჭიქაში,  მეორე კი 

- ჩვეულებრივი წყლით სავსე ჭიქაში. შედეგი ჩაინიშნონ სამუშაო 

ფურცელში. 

 

ჯგუფებში ექსპერიმენტების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი 

კითხვებს უსვამს მოსწავლეებს რიგრიგობით, მოსწავლეები 

უპასუხებენ დამოუკიდებლად.   

 რატომ ჩაიძირა უმი კვერცხი ჩვეულებრივ წყალში?   
 რა მოხდა, როცა წყალს მარილი დავუმატეთ? ის უფრო მკვრივი გახდა თუ ნაკლებად 

მკვრივი? 
 რატომ არ ჩაიძირა კვერცხი მარილიან წყალში?  
 თქვენი აზრით, ზღვის წყალი მარილიანია თუ ჩვეულებრივი?   

 

2. ექსპერიმენტის შედეგის ახსნა (10 წთ)  

მასწავლებელი იწყებს ექსპერიმენტის შედეგის ახსნას.  

 თქვენ სწორად მითხარით, ბავშვებო, მარილის ჩამატებით წყალი უფრო მკვრივი გახდა.  

 

 ექსპერიმენტმა დაგანახათ, რომ მას შემდეგ, რაც წყალი უფრო მკვრივი გახდა, მასში კვერცხი 

არ ჩაიძირა.  

 

 გავიხსენოთ ჩვენი პირველი ექსპერიმენტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ საგნები, რომლებსაც წყალზე 
დიდი სიმკვრივე აქვთ,  წყალში ჩაიძირება, ხოლო საგნები, რომელთა სიმკვრივეც წყლის 
სიმკვრივეზე ნაკლებია, ზედაპირზე იტივტივებს. (სლაიდი 6). 

 

 

 
 

IV შეხვედრა  (45 წთ) 

მარილიანი წყლის სიმკვრივე; წონასწორობა 
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 მაშასადამე, თუ კვერცხი მარილიან წყალში არ ჩაიძირა, კვერცხი უფრო ნაკლებად მკვრივი 

ყოფილა, ვიდრე მარილიანი წყალი. მარილიან წყალში სხეულები ნაკლებად იძირება (მეტად 
ტივტივებს). 

 

შემდეგ მასწავლებელი არიგებს სამუშო ფურცელ 8-ს და სთხოვს მოსწავლეებს იმსჯელონ 

ჯგუფებში და შეიტანონ სამუშაო ფურცლებში, თუ როგორ გამოიყენებენ ამ დასკვნას საკუთარი 

გემის მოდელის აგებისას.  

 

ჯგუფის მუშობის დამთავრების შემდეგ თითოეული ჯგუფის ერთი წარმომადგენელი ახსნის, თუ 

როგორ გამოიყენებს მისი ჯგუფი ამ ცოდნას გემის აგებისას და რა სახის ნაოსნობას აირჩევს: 

მდინარის, ზღვის, თუ ოკეანის.  

 

3. ექსპერიმენტის შეჯამება (5 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს მიმართავს:  

- გთხოვთ გადახედოთ თქვენი ჯგუფის სამუშაო ფურცლებს. ჩვენ ჩავატარეთ სამი ექსპერიმენტი 
და თქვენ სამივეს მონაცემები გაქვთ ჩანიშნული.  კარგად გაიხსენეთ  და კიდევ ერთხელ 
გაიაზრეთ, რა დასკვნები გამოიტანეთ ამ ექსპერიმენტებიდან.   
 

3-4 წუთის შემდეგ მასწავლებელი მიმართავს სამ ბავშვს სათითოდ და თანმიმდევრობით და თხოვს 

გააკეთონ თითოეული ექსპერიმენტის მიმოხილვა და გაიხსენონ დასკვნები;  

 ექსპერიმენტი 1: ის სხეულები, რომლებიც წყალზე მკვრივია, წყალში იძირება; ხოლო 

წყალზე ნაკლებ მკვრივი სხეულები წყალზე ტივტივებს.  

 ექსპერიმენტი 2: ბრტყელი და განიერი სხეულები წყალში ნაკლებ იძირება, ვიდრე იმავე 

შემადგენლობის მრგვალი სხეულები.  

 ექსპერიმენტი 3: მარილიან წყალში სხეულები ნაკლებად იძირება, მეტად ტივტივებს.      
 

4. მასწავლებლის პრეზენტაცია: წონასწორობა  (20 წთ) 

შემდეგ მასწავლებელი იწყებს ახალი თემის ახსნას:  

 დღეს ჩვენ კიდევ ერთ თემას გავიგებთ. ეს არის წონასწორობა. დააკვირდით თვითონ ამ 
სიტყვას, დაფიქრდით, ჩვენ მას ცოტა ხანში დავუბრუნდებით.   
  

 ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა წონა. გემსაც აქვს წონა. სკოლის შენობასაც აქვს წონა.  წიგნსაც 
აქვს თავისი წონა.  

 

 რაც მეტია ჩვენი წონა, მით მეტად გვეზიდება ის ქვემოთკენ. გემს თავისი წონა უფრო მეტად 
ეზიდება ქვემოთ, ვიდრე, ვთქვათ, მანქანას, იმიტომ რომ გემი მეტს იწონის.  

 

 ახლა დავაკვირდეთ, როგორაა ჩვენი წონა განაწილებული ჩვენს სხეულზე. ის თანაბრადაა 
განაწილებული.  დავუშვათ,  მე 70 კგ-ს ვიწონი.  ეს 70 კგ ისეა განაწილებული, რომ 35 კგ 
მარჯვენა მხარესაა, 35- კი მარცხენა მხარეს ჩემი სხეულის შუახაზიდან (ამ დროს 
მასწავლებელი თავის სხეულზე გაავლებს წარმოსახვით ვერტიკალურ შუახაზს და მის 
გასწვრივ დაიჭერს გრძელ, სწორ ჯოხს). 
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 სწორედ ამიტომაც ვდგავარ და არ ვეცემი- ამ შუახაზიდან მარჯვნივაც და მარცხნივაც ერთი 
და იგივე წონა მაქვს. ეს ერთი და იგივე წონა ერთნაირად მიიზიდება ქვემოთკენ და არც 
ერთი მხარე არ ეცემა.   

 

 ახლა ვნახოთ, რა მოხდება, როგორც კი მარჯვნივ დიდ ტვირთს დამადებთ (მასწავლებელი 
ხუმრობით ორი მოსწავლის ჩანთას შემოიდებს ერთ მხარზე). ახლა ჩემი წონა მარჯვნივ 
გახდება, დავუშვათ, 55 კგ.  მარცხნივ კი (მასწავლებელი კვლავ მიუთითებს სწორი ჯოხიდან 
მარცხენა მხარეს)-  ისევ 35 კგ დამრჩა.  მარჯვენა უფრო მეტად მიიზიდება ქვემოთკენ და, 
ბოლოს და ბოლოს, მარჯვნივ დავეცემი...   

 

მასწავლებელი ცდილობს ეს მაგალითი სახალისოდ  ჩაატაროს, ისე, რომ ბავშვებმა გაიცინონ 

მასწავლებლის სავარაუდო დაცემის ფაქტზე.   

 

 ახლა კიდევ ერთხელ დაუკვირდით სიტყვას წონასწორობა.  „წონა“ და „სწორობა“. სწორი 
ხომ იგივე თანაბარია, არა, ბავშვებო? ესე იგი, წონასწორობა ისეთი მდგომარეობაა, როცა 
სხეულის წონა თანაბრადაა გადანაწილებული.   
 

 როცა მე ჩანთების გარეშე ვიდექი, ვიყავი წონასწორობაში, ხოლო ორი ჩანთის დამატების 
შემდეგ, მე თქვენ „წონასწორობიდან გამომიყვანეთ“ (მასწავლებელი კვლავ იცინის).  

 

 წონის არასწორი გადანაწილებისას სხეული წონასწორობას კარგავს და ეცემა.  
 

 ახლა შევხედოთ ამ სლაიდს (სლაიდი 7). პირველ ნახატზე გემი წონასწორობაშია? მეორეზე? 
მესამეზე?  

 

 გემის ესკიზის შექმნისას სწორედ რომ მნიშვნელოვანია  წონასწორობის გათვალისწინება.  
პირველ რიგში, მოძებნეთ გემის შუახაზი, როგორც მე გაჩვენეთ ჩემი შუახაზი სახაზავით; 
შემდეგ კი, ეცადეთ, ამ ხაზიდან მარჯვნივ თუ მარცხნივ გემის წონა და მასზე დადებული 
ტვირთის წონა თანაბრად იყოს განაწილებული.  

 

 დააკვირდით მე-8 სლაიდს იმისთვის, რომ იგივე შეცდომა არ გაიმეოროთ. რატომ 
გადაყირავდა გემი? (კარგად ჩანს, რომ შუახაზიდან მარცხნივ მეტი ტვირთია, ვიდრე 
მარჯვნივ).  
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1. „ხომალდი „ვასა“  და „გემი“ - ტექსტის მესამედ წაკითხვა (15 წუთი)  

მასწავლებელი  არიგებს ტექსტებს, ამჯერად რიგითობის გარეშე.  მოსწავლეებს სთხოვს სათითაოდ, 

მიმდევრობით და ხმამაღლა წაიკითხონ ნაწყვეტები. ამასთან, მოსწავლის მიერ ტექსტის კითხვისას, 

მასწავლებელი აჩერებს მას და მომდევნო მოსწავლეს სთხოვს გააგრძელოს.  შემდეგ მასწავლებელი 

ურიგებს ბავშვებს ჯგუფურ სამუშაო ფურცლებს (სამუშაო ფურცელი 9) და აძლევს სამუშაოდ 5 

წუთს.  ჯგუფების მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეების ჩართულობით 

აჯამებს სწორ პასუხებს.  

 

2. ჯგუფური სამუშაო - გემის მახასიათებლების შემუშავება  (15 წთ) 

მასწავლებელი ჯგუფებში აძლევს მოსწავლეებს მომდევნო დავალებას:   

 

 ახლა ვიწყებთ თქვენი გემის აგების პირველ ეტაპს: თქვენ უნდა შეიმუშავოთ მისი 
მახასიათებლები და შეიტანოთ იმ ცხრილში, რომელსაც მე დაგირიგებთ.  

 

მასწავლებელი არიგებს სამუშაო ფურცელს 10.  

 გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს გემს უნდა შეეძლოს მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით 
ტვირთს გაუძლოს და არ ჩაიძიროს. ტვირთად გამოყენებული იქნება პლასტმასის ბოთლის 
თავსახური. ერთი პლასტმასის ბოთლის თავსახური პირობითად შეესაბამება 5 ტონა 
ტვირთს. თქვენი გემისთვის დაახლოებით 1 მეტრი სიგრძისა და ნახევარი მეტრი სიგანის 
წყლიანი ავზი გვაქვს, ასე რომ, ეცადეთ ისეთი ზომები შეარჩიოთ, რომელიც ასეთ ავზში 
ჩაეტევა.  თქვენ უნდა აარჩიოთ თქვენი გემის ზომები, ფორმები და წონა, ასევე გვითხრათ, 
რა მასალისგან ააგებთ მას და რომელ წყლებში გაუშვებთ სანაოსნოდ (მდინარეში თუ 
ზღვაში?)  
 

 თავდაპირველად, იმსჯელეთ ერთად, და შეავსეთ ცხრილი.   
 

3. ჯგუფური სამუშაო - გემის ესკიზის  შემუშავება  (15 წთ) 

მასწავლებელი ახლა დაურიგებს სახატავ ფურცლებს და ფანქრებს და სთხოვს ჯგუფებში შექმნან 

ესკიზები თავიანთი მახასიათებლების მიხედვით. თუ ბავშვებმა დანაყოფიანი სახაზავი 

მოითხოვეს, მასწავლებელს ის მზად უნდა ჰქონდეს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

შეხვედრა V  (45 წთ) 

ტექსტის მესამედ წაკითხვა; გემის მახასიათებლების და ესკიზების შემუშავება  

 



 

სირთულის დონე: მაღალი                                                                                                 აქტივობა: გემის შექმნა               15 

             

 

 

 

 
 

 

1. ჯგუფური სამუშაო - გემის ესკიზის შექმნა - გაგრძელება (20 წთ) 

მოსწავლეები ასრულებენ წინა შეხვედრის დროს დაწყებულ ესკიზებს.  

 

 

2. ჯგუფური სამუშაო - გემის მოდელის შექმნა ესკიზის მიხედვით (25 წთ) 

მასწავლებელი მიმართავს მოსწავლეებს, თან წამოღებული მასალებითა და თავიანთი ესკიზების 

მიხედვით დაიწყონ გემის მოდელის აგება.  მოსწავლეებს მოაქვთ გემის მოდელის ასაგები 

მასალები. ისინი კიდევ ერთხელ გადაავლებენ თვალს  მათ მიერ შექმნილ ესკიზს და იწყებენ 

მოდელის აგებას.  მასწავლებელი აქტივობის მიმდინარეობისას თვალყურს ადევნებს მოსწავლეების 

სამუშაო პროცესს, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საჭიროებისამებრ ეხმარება 

მათ რამდენიმე დეტალის გამოჭრასა თუ დამუშავებაში.   

 

მოსწავლეები თანხმდებიან მასალებზე, რომლებიც მათ დასჭირდებათ გემის ასაგებად. ინაწილებენ 

პასუხისმგებლობას მასალების მოტანასთან დაკავშირებით. 

 

შეხვედრა VI  (45 წთ) 

გემის ესკიზების შექმნა; გემის მოდელის შექმნა  
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1. ჯგუფური სამუშაო - გემის შექმნის დასრულება ესკიზის მიხედვით (15 წთ) 

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს  და შეახსენებს რომ, დღეს მათ უნდა დაასრულონ გემის 

ესკიზი და გააკეთონ მისი პრეზენტაცია.   
 

2. შექმნილი გემების ესკიზების პრეზენტაცია  და რეფლექსია (30 წუთი)  

მასწავლებელს მომზადებული აქვს ავზი შემდეგი ზომებით: სიგრძე 1 მ, სიგანე 0.4 მ.  გაკეთებულ 

გემს მოსწავლეები ჩაუშვებენ ფრთხილად ავზში და მასზე დაალაგებენ პლასტმასის ბოთლის 

თავსახურებს. პირობითად ერთი თავსახური უდრის 5 ტონას. გამოცდიან თავიანთ ნამუშევარს, თუ 

ვისი გემი გაუძლებს მეტ დატვირთვას.  

 

თითოეულ ჯგუფს აქვს მომზადებული პრეზენტაცია გემის მახასიათებლებითა და ესკიზის 

ნიმუშით. ამ მახასიათებლებს თითოეული ჯგუფი დაუმატებს გემის გამოცდის მონაცემებს- 

რამდენ ტვირთს გაუძლო მან სინამდვილეში და აკეთებს თავისი მოდელის მთლიან 

პრეზენატიციას. სასურველია ჯგუფის ყველა წევრმა მიიღოს პრეზენტაციაში მონაწილეობა, ამიტომ 

სასაუბრო საკითხები ჯგუფშივე უნდა გადაინაწილონ.  

 

პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს მოსწავლეების ნამუშევრებს. 

შეჯამების დროს განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მოსწავლეების მიერ აგებული გემის 

გამორჩეულ და მდგრად მახასიათებელზე, ისევე როგორც მოსწავლეების მიერ მიღებული ცოდნისა 

და უნარების რეალურ ცხოვრებაში გამოყენებაზე.  

 

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს სამუშაო ფურცელს (სამუშაო 

ფურცელი 11). მოსწავლეები ავსებენ მათ და თან მიაქვთ, ისევე როგორც ტექსტები და ყველა ადრე 

შევსებული სამუშაო ფურცელი.  

 
  

 

შეხვედრა VII (45 წთ) 

გემის მოდელის შექმნა; პრეზენტაცია; რეფლექსია 

 
 


