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I. აქტივობის მიზანი 

 

ნარჩენების ეფექტური მართვის მნიშვნელობის გაცნობიერება და გარკვეული რაოდენობის ნარჩენის 

გამოყენებით კონკრეტული დანიშნულების საოჯახო ნივთის ან ნივთების დამზადება; ნარჩენების 

მართვის სხვადასხვა სტრატეგიის შესახებ საინფორმაციო ტექსტების წაკითხვა.  

 

II. აქტივობის მოკლე აღწერა  

 

აქტივობა დაგეგმილია 5 ნაწილად. მოსწავლეები გაეცნობიან ნარჩენებისა და მათგან მიღებული 

ზიანის შესახებ ინფორმაციას, წაიკითხავენ ორ საინფორმაციო ტექსტს ნარჩენების მართვის 3R 

სტრატეგიისა და კომპოსტირების შესახებ. მონაწილეობას მიიღებენ ნარჩენების შემცირებასა და 

ნარჩენების ხელახლა გამოყენებასთან დაკავშირებულ აქტივობებში. დასასრულს შეეცდებიან 

მაქსიმალურად ოპტიმალურად გამოიყენონ მათთვის შეთავაზებული ნარჩენები და შექმნან ერთი ან 

რამდენიმე საოჯახო ნივთი.  

 

      შეხვედრა 1. ნარჩენები და მათი მართვის მნიშვნელობა, 3 R სტრატეგია. 

      შეხვედრა 2. ნარჩენების შემცირება და ხელახლა გამოყენება. 

      შეხვედრა 3. ნარჩენების გადამუშვება /კომპოსტირება; ნარჩენებით შექმნილი ნივთის დაგეგმვა.  

      შეხვედრა 4. ნარჩენებით საოჯახო ნივთის შექმნა. 

      შეხვედრა 5. საოჯახო ნივთის პრეზენტაცია და რეფლექსია. 

 

მასწავლებელი პირველ შეხვედრაზევე გადაანაწილებს მოსწავლეებს 4 ჯგუფად. ბავშვები ყველა 

აქტივობის დროს იმუშავებენ აღნიშნულ ჯგუფებში.   
 

III. მოსალოდნელი შედეგები 

 

მოსწავლეები შეძლებენ: 

 გაიაზრონ ნარჩენების მართვის მნიშვნელობა. 

 შეისწავლონ და ყოფა-ცხოვრებაში გამოყენონ ნარჩენების მართვის სტრატეგიები.  

 წაიკითხონ და გაანალიზონ ნარჩენების მართვის შესახებ საინფორმაციო ტექსტი.  

 დაგეგმონ და შექმნან ახალი ნივთი ან ნივთები ნარჩენებისგან.  

 

IV. რეკომენდებული დრო 

 

ხუთი 45-წუთიანი შეხვედრა.  

 

 

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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V. საკვანძო სიტყვები  

ნაგავი  – ის, რაც რჩება საგნის მოხმარებიდან, რასაც ადამიანი მოხმარების შემდეგ აღარ გამოიყენებს. 

ნარჩენი  –  ის ნაგავი, რომლის შემდგომი გადამუშავება შესაძლებელია. 

მაკულატურა  –  სხვადასხვა სახეობის ქაღალდის ნარჩენი. 

3R ინიციატივა  –  სამი სიტყვის პირველი ასოები: Reduce – შემცირება, Reuse –  ხელახლა გამოყენება, 

Recycle –  გადამუშავება. 

ნარჩენების შემცირება  –  ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება.  

ნარჩენების ხელახლა გამოყენება  – მოხმარებული ნივთების მეორადი გამოყენება იმავე ან 

განსხვავებული სახით.  

ნარჩენების გადამუშავება  –  გამოყენებული ნივთის ტექნოლოგიური გადამუშავება სხვა 

პროდუქტის მიღების მიზნით.  

განახლებადი რესურსი  –  რესურსი, რომელიც გამოყენების შემდეგ კვლავ აღდგება დროის მცირე 

მონაკვეთში (მაგ.: ხორცი, რძე, ხე). 

არაგანახლებადი რესურსი  –  რესურსი, რომლებიც გამოყენების შემდეგ აღარ აღდგება (მაგ., 

სასარგებლო წიაღისეული: ნავთობი, რკინა, ქვანახშირი და ა.შ.). 

ორგანული ნარჩენი  –  ნარჩენი, რომელიც მიიღება ცოცხალი ორგანიზმებისგან (ადამიანი, 

ცხოველი, მცენარე) და რომელიც ადვილად იშლება.  

არაორგანული ნარჩენი  – ნარჩენი, რომელიც რთულად იშლება და არ მიიღება ცოცხალი 

ორგანიზმებისგან.  

 

VI. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

 

 8 პლასტმასის 1.5 ლიტრიანი ბოთლი (თითო ჯგუფისთვის 2 ბოთლი).  

 მაკრატელი, დანა,  წებოვანი ლენტი. 

 დამატებითი მასალები დამოკიდებულია მოსწავლეების მიერ დაგეგმილ ნივთზე. 

 ფერადი წებოვანი ფურცლები.  

 

VII. სასწავლო რესურსები  

 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო. 

 მოსწავლის სამუშაო ფურცლები.  

 Power Point პრეზენტაცია.  
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1. გაკვეთილის შესავალი (5 წთ)  

მასწავლებელი მიმოიხილავს მთლიან აქტივობას:  

 

 დღეს ჩვენ ვიწყებთ ახალ აქტივობას ნარჩენების მართვის შესახებ. ერთმანეთს შევხვდებით 5-

ჯერ.  

 ამ შეხვედრების დროს თქვენ გაიგებთ, თუ რა განსხვავებაა ნაგავსა და ნარჩენს შორის და 

რატომ არის მნიშვნელოვანი ნარჩენების გონივრულად მართვა. 

 თქვენ ასევე გაეცნობით ნარჩენების მართვის სხვადასხვა გზას. ჩაერთვებით საინტერესო 

აქტივობებში, რაც დაგეხმარებათ ამ სტრატეგიების უკეთ გააზრებაში. მაგალითად, თქვენ 

გაეცნობით და შეაფასებთ სხვადასხვა პროდუქციის შეფუთვის თავისებურებებს და 

მწარმოებლებს მიაწოდებთ უფრო ეკონომიურად შეფუთვის რეკომენდაციებს.  

 თქვენ წაიკითხავთ ორ საინტერესო ტექსტს ნარჩენების მართვის შესახებ და შეასრულებთ 

საინტერესო დავალებებს.  

 ბოლოს თავად შექმნით პლასტმასის ბოთლებისგან საოჯახო ნივთებს ნარჩენების 

შემცირებისა და ხელახლა გამოყენებით მიზნით.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს 4 ჯგუფად და უხნის, რომ ნარჩენების მართვის მთელი 

აქტივობის განმავლობაში ისინი ამ ჯგუფებში იმუშავებენ. 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. 

 

2. მიმოხილვა: ნარჩენები ჩვენ გარშემო (15 წთ)  

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს ჩაერთონ 

მსჯელობაში და გამოთქვან ვარაუდები. იგი დაფაზე 

ხაზავს ვენის დიაგრამას და ინიშნავს მოსწავლეების 

პასუხებს ქვემოთ მოცემულ შეკითხვებზე:     

 თქვენი აზრით, რა არის ნარჩენი? რით 
განსხვავდება ნარჩენი ნაგვისგან?  

 ნარჩენის და ნაგვის რა მაგალითები შეგიძლიათ 

მოიყვანოთ? რა სახის ნარჩენი და ნაგავი 

შეგხვედრიათ ოჯახში ან სკოლაში?  

მასწავლებელი საუბარს განაგრძობს იმ ზიანის შესახებ, 

რომელიც ნარჩენებს მოაქვს ადამიანებისა და ბუნებისთვის:  

I შეხვედრა (45 წთ) 
ნარჩენები და მათი მართვის მნიშვნელობა, 3R სტრატეგია 
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 ნარჩენები ხშირად  ნაგავსაყრელზე ხვდება. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ნარჩენები „გაქრა“, 

თუმცა მიწის ქვეშ დამალული ნარჩენები უბრალოდ აღარ ჩანს, თორემ გარემოს კვლავაც 

აზიანებს. ნარჩენების ნაწილი ლპება და ატმოსფეროში სხვადასხვა მავნე აირებს გამოყოფს.  

 ნაგავსაყრელებზე მრავლდებიან დაავადებების გადამდები მწერები და ბაქტერიები. 

 ნარჩენების დიდი ნაწილი ხვდება მდინარეებსა და ზღვებში, აბინძურებს წყალს და ზიანს 

აყენებს მთელ ეკოსისტემას.   

 წვიმების შედეგად მიწისქვეშა წყლებიც ბინძურდება. ბინძურდება ნიადაგი და მცენარეული 

საფარიც. ასეთი გარემო სახიფათოა როგორც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ასევე ყველა 

ცოცხალი ორგანიზმისთვის.  

 განსაკუთრებით საშიშია ე.წ. ინდუსტრიული ნარჩენი, რომელიც ხშირად მოიცავს საშიშ 

ქიმიურ ნივთიერებებს და განსაკუთრებით ამძიმებს მდგომარეობას.  

 შეგიძლიათ დამისახელოთ ნივთები, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ვხვდებით და რომლებიც 

ყველაზე მეტად საზიანოა ადამიანებისა და გარემოსთვის?  

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს მოემზადონ ჯგუფებში სამუშაოდ. იგი ოთხივე ჯგუფს 

ურიგებს  #1 სამუშაო ფურცელს და სთხოვს გამოთქვან თავიანთი ვარაუდები იმის შესახებ, თუ 

რომელი ნივთის სრულად დაშლას რა დრო სჭირდება:  

 თქვენ დაგირიგდათ ცხრილი, რომელშიც ჩამოთვლილია სხვადასხვა ნივთი და ყველაზე 

გავრცელებული სახის ნარჩენი. იმსჯელეთ ჯგუფებში და გამოთქვით თქვენი ვარაუდი – რა 

დრო დასჭირდება (რამდენი დღე, თვე ან წელი) თითოეული ნივთის სრულად დაშლას.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. ისინი გამოთქვამენ ვარაუდებს და ავსებენ ცხრილს. მუშაობის 

დასრულების შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს შეამოწმონ, რამდენად ახლოს არის 

მათ მიერ გამოთქმული ვარაუდები სწორ პასუხებთან. სწორ პასუხებს ისინი ინიშნავენ სამუშაო 

ფურცლის ბოლო სვეტში. მეტი თვალსაჩინოებისთვის მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს 

სლაიდები (2-11): 

 გარემოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია პოლიეთილენის პარკი. მის 

სრულად დაშლას 400-1000 წელი სჭირდება. პოლიეთილენის პარკს ნავთობისგან აწარმოებენ. 

დაშლის შედეგად გამოიყოფა ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც  სახიფათოა 

ფაუნისათვის. ცხოველებს იგი საკვები ჰგონიათ და იღუპებიან მისი გადაყლაპვის შედეგად.  

 რეზინის საბურავების სრულად დაშლას დაახლოებით 80 წელი სჭირდება. 

  ალუმინის ქილის სრულად დაშლას  200-500 წელი სჭირდება. 

 ბავშვის ერთჯერადი საფენის სრულად დაშლას  500 წელი სჭირდება.  

 ქაღალდის ხელსახოცის სრულად დაშლას 2-3 კვირა სჭირდება.  

 ქაღალდის პარკის სრულად დაშლას  1თვე სჭირდება.  

 გაზეთის სრულად დაშლას  1.5  თვე სჭირდება. 

 ვაშლისა და  მსხლის ნარჩენის სრულად დაშლას 2-5 თვე სჭირდება. 

 სიგარეტის ნამწვავის სრულად დაშლას დაახლოებით 10 წელი სჭირდება. 

 პლასტმასის ბოთლის სრულად დაშლას 450 წელი სჭირდება. ეს უკანასკნელი დღეს ყველაზე 

ფართოდ გამოიყენება. იგი ძალზე სახიფათოა გარემოსთვის, რადგან დიდხანს არ იშლება და 
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ნაგავსაყრელზეც იკავებს დიდ ადგილს. არ ხდება მისი სრული გადამუშავება, სხვა 

პროდუქტებთან შეხებისას კი გამოყოფს მავნე აირებს.  

 

3. საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვა: ნარჩენების მართვა (25 წთ)  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს დააფიქრებს  ნარჩენების ეფექტურად მართვის შესაძლებლობაზე. იგი 

მოსწავლეებს ეკითხება: 

 რა შეიძლება თქვენ, თქვენმა მეგობრებმა, მშობლებმა, მასწავლებლებმა გააკეთონ იმისთვის, 
რომ ნაკლები ნარჩენი იყოს ჩვენ გარშემო?  
 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს #2 სამუშაო ფურცელს. მოსწავლეები ინდივიდუალურად 

კითხულობენ ტექსტს ნარჩენების მართვის შესახებ. კითხვის დასრულების შემდეგ ისინი მუშაობენ 

ჯგუფებში და ავსებენ ორგანაიზერს. მოსწავლეები ასახელებენ ტექსტში აღწერილ მთავარ 

პრობლემას და მისი მოგვარების სამ გზას შესაბამისი დეტალებით.  

 

მასწავლებელი ფრონტალური კითხვებით იღებს პასუხებს მოსწავლეებისგან:  

 რა მთავარი პრობლემის შესახებ არის ტექსტში საუბარი?  
 მოგვარების რამდენი გზაა წარმოდგენილი?  
 რას გულისხმობს ნარჩენების შემცირება? კონკრეტულად რა ქმედებებს გულისხმობს იგი? 

 რას გულისხმობს ნარჩენების ხელახლა გამოყენება? როგორ შეიძლება ხელი შეუწყოთ 
ნარჩენების ხელახლა გამოყენებას?  ხელახალი გამოყენების რა მაგალითებია ტექსტში 
აღწერილი?  

 რას გულისხმობს ნარჩნების გადამუშავება? რატომ არის ნარჩენების გადამუშავება 
მნიშვნელოვანი?  

 რას ნიშნავს ნარჩენების დახარისხება? რატომ არის ნარჩენების დახარისხება მნიშვნელოვანი 
ნარჩენების გადამუშავებისთვის?  

 
მასწავლებელი აჯამებს 3R სტრატეგიის მნიშვნელობას და ურჩევს მოსწავლეებს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში შეძლებისდაგვარად ხშირად გამოიყენონ ისინი.  
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1. ნარჩენების შემცირება: ოპტიმალური შეფუთვა (25 წთ)  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ნარჩენების მართვის 3R სტრატეგიას: შემცირება, ხელახლა 

გამოყენება და გადამუშავება. იგი ეკითხება მოსწავლეებს:  

 თქვენ წინა გაკვეთილზე წაიკითხეთ ტექსტი ნარჩენების შემცირების, ხელახლა გამოყენებისა 
და გადამუშავების შესახებ. მოდით გავიხსენოთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ 
ხელი შევუწყოთ ნარჩენების შემცირებას?  

 

მასწავლებელი განაგრძობს მსჯელობას ნარჩენების შემცირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზის 

შესახებ – ოპტიმალური / ეკონომიური შეფუთვა. თავდაპირველად მასწავლებელი ეკითხება 

მოსწავლეებს:  

 საგნები / ნივთები, რომლებსაც ჩვენ შევიძენთ, არის შეფუთული (მაგალითად: პროდუქტი, 
სათამაშოები, ავეჯი, ტექნიკა და ა.შ.). თქვენი აზრით, რა დანიშნულება აქვს შეფუთვას? რა 
მიზნით ფუთავენ მწარმოებლები თავიანთ პროდუქციას?  

 

მოსწავლეებისგან პასუხების მიღების შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს პროდუქციის შეფუთვის 

დანიშნულებას:  

 პროდუქციის / ნივთების შეფუთვის თავისებურებები დამოკიდებულია ამ პროდუქციის 
მახასიათებლებზე: მალფუჭებადი, მყარი / თხევადი, მტვრევადი, დიდი / მცირე ზომის, 
სადღესასწაულო / ყოველდღიური გამოყენებისა და ა.შ.  

 თუ განვაზოგადებთ, შეფუთვის დანიშნულებაა: (ა) დაიცვას პროდუქტი დაზიანებისგან; (ბ) 
ხელი შეუწყოს პროდუქციის მარტივად ტრანსპორტირებას; (გ) პროდუქციას ჰქონდეს 
ხელსაყრელი და მომგებიანი ვიზუალური / მარკეტინგული მხარე.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს კავშირს ნარჩენებსა და შეფუთვას შორის:  

 პროდუქციის შეფუთვა საკმაოდ დიდი რაოდენობით რესურსს მოითხოვს. ეს რესურსები 
მოიცავს ქაღალდს, მინას, რკინას, ალუმინს, პლასტმასს და ა.შ. მაგალითისთვის, ამერიკის 
ერთ-ერთ შტატში, კალიფორნიაში, ყოველწლიურად იღებენ 66 ტონა მყარ ნარჩენს, რომლის 
1/3-საც შეფუთვის რესურსები შეადგენს. ასევე, ამერიკაში ყოველი დახარჯული 1 
დოლარიდან 10 ცენტი იხარჯება შეძენილი პროდუქტის შეფუთვის ღირებულებაზე. 
ამიტომაც ოპტიმალური/ეკონომიური შეფუთვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს ნარჩენებს ჩვენს 
გარშემო.  

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს ერთად შეაფასონ, რამდენად ოპტიმალურად და 

ეკონომიურად არის შეფუთული საგნები, რომლებსაც ისინი ხშირად შეიძენენ. ამ აქტივობისთვის 

მასწავლებელი შეფუთვის ნიმუშებს აჩვენებს სლაიდზე წარმოდგენილი ფოტოებით (სურვილის 

შემთხვევაში შეუძლია  კლასში იქონიოს რამდენიმე შეფუთული საგანი და მათი შეფუთა შეაფასონ 

ბავშვებმა).  მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს  # 3 სამუშაო ფურცელს  (თითო ფურცელს თითო 

პროდუქციის ფოტოთი) და აძლევს ინსტრუქციას:  

II შეხვედრა (45 წთ) 

ნარჩენების შემცირება და ხელახლა გამოყენება 
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1. თქვენ დაგირიგდათ სამუშაო ფურცელი, რომელზეც წარმოდგენილია ერთი პროდუქციის 
ფოტო. გთხოვთ გაეცნოთ აღნიშნულ პროდუქციას, მის შეფუთვას და აღწეროთ და შეაფასოთ: 
(ა) რა რესურსი / მასალაა გამოყენებული ამ პროდუქტის შეფუთვისთვის, რა დანიშნულება 
აქვს აღნიშნულ შეფუთვას? რას შეცვლიდით აღნიშნულ შეფუთვაში ნარჩენების შემცირების 
მიზნით? რომელ მასალას შეცვლიდით და შეამცირებდით რაოდენობრივად?  

 თქვენ გაქვთ 5 წთ ჯგუფებში მუშაობისთვის. 
 მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი სამუშაო ფურცელზე მოცემული 

შეკითხვების მიხედვით გააკეთებს შეფასების პრეზენტაციას.  
 

ჯგუფებში მუშაობის შემდეგ მოსწავლეები აკეთებენ პრეზენტაციას. შესაფასებელი შეფუთვის უკეთ 

დემონსტრირებისთვის მასწავლებელი ეკრანზე აჩვენებს პროდუქციის ფოტოებს (იხ. სლაიდები 12-

15). თითოეული ჯგუფის მუშაობის დასრულების შემდეგ მასწავლებელი დანარჩენ მოსწავლეებს 

ეკითხება, ეთანხმებიან თუ არა მეგობრებს და რატომ. მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას და 

აღნიშნავს, რომ უმჯობესია მწარმოებლებმა უარი თქვან შეფუთვის არააუცილებელ და არაარსებით 

ელემენტებზე.  

 

 

2. ნარჩენების ხელახალი გამოყენება: ჩვენი არჩევანი (20 წთ)  

 

მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს თითო-თითო ბარათს სამუშაო ფურცლიდან #4 და აძლევს 

დავალებას:  

 გთხოვთ გაეცნოთ სიტუაციას და ჩამოთვლილ ქმედებებს. მოცემულ სიტუაციაში თქვენ 
როგორ მოიქცეოდით? რას მოიმოქმედებდით? იმუშავეთ ჯგუფებში და აარჩიეთ პასუხი, 
რომელიც, თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად მართებულია და ხელს უწყობს ნარჩენების 
ეფექტურ მართვას.  

 ჯგუფებში მოიფიქრეთ არგუმენტები, რომლებითაც დაასაბუთებთ თქვენი არჩევანის 
მართებულობას. ასევე ახსენით, რატომ არ არის, თქვენი აზრით, დანარჩენი ქმედებები 
არასწორი.  

 

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. მუშაობის დასრულების შემდეგ აკეთებენ თავიანთი სიტუაციისა 

და არჩევანის პრეზენტაციას. შემდეგ წინასწარმოფიქრებული არგუმენტებით ასაბუთებენ თავიანთ 

პოზიციას. ასევე ხსნიან, თუ რატომ არ გააკეთეს არჩევანი დანარჩენ ჩამოთვლილ ქმედებებზე. 

თითოეული ჯგუფის პრეზენტაციის შემდეგ მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს:  

 ეთანხმებით თუ არა თქვენს თანაკლასელებს? ვინმეს ხომ არ ექნებოდა განსხვავებული 
პოზიცია? რატომ?  

 

პრეზენტაციების დასასრულს მასწავლებელი აჯამებს მოსწავლეების მიერ თითოეულ შემთხვევაში 

გაკეთებულ არჩევანს და აღნიშნავს ნარჩენების ხელახალი გამოყენების მნიშვნელობას:  

 როგორც წინა გაკვეთილზე ვისწავლეთ, ნარჩენების ხელახალი გამოყენება გვეხმარება 
ნარჩენებიდან მიღებული ზიანის თავიდან აცილებაში. ასევე არის მეორე მნიშვნელოვანი 
მიზეზი, რატომაც ყოველთვის უნდა ვამჯობინოთ ნარჩენების ხელახლა გამოყენება. ამით 
ჩვენ დავზოგავთ ჩვენ გარშემო არსებულ როგორც განახლებად, ასევე არაგანახლებად 
რესურსებს.  
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 ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემო არის, მზადდება გარკვეული რესურსებისგან. ამ 
რესურსებიდან ზოგიერთი განახლებადია, ზოგიერთი კი – არაგანახლებადი. შეგიძლიათ თუ 
არა მითხრათ განსხვავება განახლებად და არაგანახლებად რესურსებს შორის? გთხოთ 
ჩამომითვალოთ განახლებადი რესურსები.  

 გთხოვთ ჩამომითვალოთ არაგანახლებადი რესურსები.   
 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს ორი ფერის წებოვან ფურცლებს - ვარდისფერს და ყვითელს. 

შემდეგ აძლევს დავალებას:  

 გთხოვთ მიმოიხედოთ საკლასო ოთახში, დააკვირდეთ თითოეულ ნივთს. დაფიქრდით, 
როგორი რესურსისგან არის ეს ნივთი დამზადებული. თუ ნივთი დამზადებულია 
განახლებადი რესურსისგან, მიაკარით ვარდისფერი წებოვანი ქაღალდი, ხოლო თუ იგი 
დამზადებულია არაგანახლებადი რესურსისგან, მიაკარით ყვითელი ქაღალდი.  

 

მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას. საჭიროების შემთხვევაში მიუთითებს 

დამატებით საგნებზე (კალამი, დაფა, მერხი, კედელი, კარები, წიგნი და ა.შ). დასრულების შემდეგ 

ერთად აკვირდებიან საკლასო ოთახს: 

 რომელი ფერი ჭარბობს, ყვითელი თუ ვარდისფერი?  
 რა დასკვნას გამოიტანდით?  

 

მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას. აღნიშნავს, რომ ნარჩენების ხელახლა გამოყენებას შეუძლია 

დაგვიცვას ნარჩენების ზიანისგან და ასევე დაგვიზოგოს დიდი რაოდენობით განახლებადი და 

არაგანახლებადი რესურსი.  
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1. ნარჩენების გადამუშავება  – კომპოსტირება (30 წთ)  

 

მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს # 5 სამუშაო ფურცელს. იგი მოსწავლეებს აძლევს ჯგუფური 

სამუშაოს ინსტრუქციას:  

 ფურცლის შუა ნაწილში ჩამოთვლილია ნარჩენები, რომელთაგან ზოგიერთი მიეკუთვნება 
ორგანულ ნარჩენებს, ზოგიერთი კი – არაორგანულს. დაფიქრდით, რით განსხვავდება ეს 
ნარჩენები ერთმანეთისგან? რას უნდა ნიშნავდეს ორგანული ნარჩენი და რას უნდა ნიშნავდეს 
არაორგანულ ნარჩენი?  

 ორგანული და არაორგანული ნარჩენის შესახებ თქვენეული ვარაუდი ჩაწერეთ უჯრაში და 
შემდეგ თითოეული ნივთი / საგანი ხაზით დააკავშირეთ შესაბამის კატეგორიასთან.  

 

მოსწავლეები მუშაობენ 5 წუთის განმავლობაში. მასწავლებელი დაფას ყოფს ორ ნაწილად: (1) 

ორგანული ნარჩენები; (2) არაორგანული ნარჩენები. შემდეგ თითოეულ ჯგუფს ეკითხება: 

 თქვენი ჯგუფის აზრით, რას ნიშნავს ორგანული ნარჩენი და არაორგანული ნარჩენი? რატომ 
ფიქრობთ ასე?  

 

შემდეგ მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, დაზუსტებული განმარტების შესაბამისად 

შესწორებები შეიტანონ თავიანთ სამუშაო ფურცლებში:  

 ახლა გთხოვთ მიკარნახოთ, თქვენს ფურცლებზე ჩამოთვლილი საგნებიდან, რომელი 
მიეკუთვნება ორგანულ ნარჩენებს და რომელი – არაორგანულ ნარჩენებს.  

 

საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი დამატებით შეკითხვებს აძლევს  მოსწავლეებს და ეხმარება 

მათ განსაზღვრონ, თუ რომელი საგანი რომელი სახის ნარჩენს მიეკუთვნება. საინფორმაციო 

ტექსტის წაკითხვამდე იგი სთხოვს მოსწავლეებს გამოთქვან ვარაუდები: 

 თქვენი აზრით, რას ნიშნავს კომპოსტირება და როგორ შეიძლება იგი უკავშირდებოდეს 
ორგანულ ან არაორგანულ ნარჩენებს.  

 

მასწავლებელი ისმენს და დაფაზე ინიშნავს მოსწავლეების მიერ გამოთქმულ ვარაუდებს. შემდეგ 

იგი მოსწავლეებს ურიგებს # 6 სამუშაო ფურცელს. მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად უნდა 

წაიკითხონ ტექსტი. შემდეგ კი ჯგუფში ერთობლივი მსჯელობით უპასუხონ შეკითხვებს. იგი 

რიგრიგობით უსვამს შეკითხვებს ჯგუფებს. განსხვავებული პასუხის შემთხვევაში ისმენს სხვა 

ჯგუფების მოსაზრებებს. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს ტექსტში 

მოძებნონ და დააზუსტონ შეკითხვის პასუხი:  

 რა არის კომპოსტერი? 

 ნარჩენების მართვის რომელ მეთოდს მიეკუთვნება კომპოსტირება?  

(ა) ნარჩენების შემცირება; (ბ) ნარჩენების ხელახალი გამოყენება; (გ) ნარჩენების 

გადამუშავება.  

 დაასახელეთ კომპოსტირების ორი სარგებელი. 
 რატომ არის აუცილებელი, რომ კომპოსტერის კედლები ატარებდეს ჰაერსა და წყალს? 

III შეხვედრა (45 წთ) 

ნარჩენების გადამუშავება / კომპოსტირება; ნარჩენებით შექმნილი ნივთის დაგეგმვა  
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 ჩამოთვალეთ მასალები, რომლებიც (ა) წარმოადგენს საკომპოსტე მასალას; (ბ) არ 

წარმოადგენს საკომპოსტე მასალას.  

 რა მნიშვნელობა აქვს ჭიაყელას კომპოსტირებისთვის?  

 შეიძლება თუ არა კომპოსტირების პროცესი მიმდინარეობდეს ბუნებრივად, ადამიანის 

ჩარევის გარეშე? სად? როგორ?  

 

3. საოჯახო ნივთის შექმნა  – დაგეგმვა (15 წთ)  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს საბოლოო დავალებას.  

 

 როგორც ვისაუბრეთ, ნარჩენების ეფექტურად მართვისთვის ძალიან მნიშნელოვანია 
ნარჩენების ხელახალი გამოყენება. თქვენ ახლა გაქვთ შესაძლებლობა თქვენი წვლილი 
შეიტანოთ ამ საქმეში და ნარჩენებით შექმნათ საოჯახო ნივთი.  

 სამუშაოს დაგეგმვისა და განხორციელებისთვის აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ 
შემდეგი მოთხოვნები: 

– ორი პლასტმასის ბოთლი უნდა გამოიყენოთ სრულად (თავსახურის ჩათვლით) და შექმნათ 

ერთი ან რამდენიმე საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთი.  

– მკაფიოდ უნდა აღწეროთ ნივთის დანიშნულება  – რა ფუნქცია ექნება მას. 

– განსაზღვროთ, რა რაოდენობის თანხას დაზოგავდით მსგავსი ახალი ნივთის შეძენის 

სანაცვლოდ. 

– დამატებით მასალად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ერთი ან რამდენიმე მეორადი ნარჩენი ან 

ნივთი, რომლებითაც გაამდიდრებთ და გაამრავალფეროვნებთ მას. 

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს # 7 სამუშაო ფურცელს. მოსწავლეები გეგმავენ ნივთს / 

ნივთებს, განსაზღვრავენ ამ ნივთის შესაქმნელად საჭირო დამატებით მასალებს და ამ მასალების 

მოტანაზე პასუხისმგებელ პირებს. მასწავლებელი აკვირდება მოსწავლეების მუშაობას ჯგუფებში და 

დამატებითი შეკითხვებისა და მინიშნებების საშუალებით საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ.  
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მოსწავლეები კიდევ ერთხელ ეცნობიან მათ მიერ დაგეგმილი ნივთის /ნივთების შესახებ 

ინფორმაციას. ისინი აორგანიზებენ ნივთის / ნივთების შექმნისთვის საჭირო რესურსებს და იწყებენ 

მუშაობას. მასწავლებელი აქტივობის მიმდინარეობისას თვალყურს ადევნებს მოსწავლეების სამუშაო 

პროცესს, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ 

რამდენიმე დეტალის გამოჭრასა თუ დამუშავებაში.  

 

 

 

 

1. საოჯახო ნივთის შეფასება და რეფლექსია (15 წთ)  

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს სამუშაო ფურცელს – #8, 

რომელშიც წარმოდგენილია რეფლექსიისთვის გასათვალისწინებელი საკითხები:  

 რა ნივთი შექმენით? რა მასალები და ინსტრუმენტები გამოიყენეთ ნივთის შესაქმნელად?  
 რა ფუნქცია, დატვირთვა აქვს თქვენს ნივთს? რაში გამოიყენებდით? 
 რა ღირებულებისაა თქვენი ნივთი? რა რაოდენობის თანხას დაზოგავდით ახლის შეძენის 

ნაცვლად? 
 რა სიძნელეებს წააწყდით პროდუქტის შექმნის დროს?  

 როგორ გამოიყენებთ მიღებულ გამოცდილებას მომავალში? 

მოსწავლეები ჯგუფებში აჯამებენ მათთვის წარდგენილ საკითხზე ინფორმაციას და ინიშნავენ 

სამუშაო ფურცელში. ემზადებიან პრეზენტაციისთვის. სასურველია ყველა მოსწავლემ მიიღოს 

პრეზენტაციაში მონაწილეობა და გაინაწილოს სასაუბრო საკითხები.  

 

2. საოჯახო ნივთის პრეზენტაცია (30 წთ)  

რეფლექსიის კითხვარში მოცემული საკითხების მიხედვით მოსწავლეები აკეთებენ მათ მიერ 

შექმნილი ნივთის / ნივთების პრეზენტაციას. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი დამატებით 

შეკითხვებს უსვამს მოსწავლეებს. მასწავლებელი მათ აძლევს შესაძლებლობას პრეზენტაციების 

შემდეგ შეკითხვები დაუსვან თანაკლასელებს.  

პრეზენტაციების შემდეგ მასწავლებელი მოკლედ აფასებს თითოეული ჯგუფის ნამუშევარს და 

აღნიშნავს, თუ რამდენად შეძლეს მათ ინსტრუქციების შესრულება. იგი კიდევ ერთხელ შეახსენებს 

IV შეხვედრა (45 წთ) 

ნარჩენებით საოჯახო ნივთის შექმნა   

V შეხვედრა (45 წთ) 

საოჯახო ნივთის პრეზენტაცია და რეფლექსია 
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მოსწავლეებს, რომ თითოეულ მათგანს შეუძლია ყოველდღიური ქმედებებით საკუთარი წვლილი 

შეიტანოს ნარჩენების ეფექტურად მართვის საქმეში.  

 


