
 

      

 

  

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

მეცნიერებისა და დიზაინის კლუბი 
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I. აქტივობის მიზანი 

მეცნიერების კანონზომიერებების დაკავშირება კინემატოგრაფიასთან და ახალი მიგნების ძიებისას 

საკუთარი ხედვით ზოოტროპის დამზადება, ანუ ნახატის გაცოცხლება თვალის „მოტყუებით“; 

ზოოტროპის დამზადების ინსტრუქციის შექმნა, ოპტიკური ილუზიის შესახებ საინფორმაციო 

ტექსტის წაკითხვა და ანალიზი.  
 

II. აქტივობის მიზანი 

აქტივობა დაგეგმილია ხუთ ნაწილად. მოსწავლეები  მიიღებენ ინფორმაციას ოპტიკური 

ილუზიის,  როგორც ოპტიკური მოვლენის, შესახებ. ისინი გაიგებენ, როგორ შედის მხედველობის 

სისტემა შეცდომაში და როგორ გამოიყენეს  ეს მოვლენა კინემატოგრაფიაში. მოსწავლეები ასევე 

შეიტყობენ, როგორ მოხდა ნახატის გაცოცხლება ხელსაწყო ზოოტროპის საშუალებით. შემდგომ 

მოსწავლეები დაგეგმავენ, შექმნიან და შეაფასებენ საკუთარ ზოოტროპს.  

 

შეხვედრა 1: თვალი, ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები. 

შეხვედრა 2: ოპტიკური ილუზია. 

შეხვედრა 3: ანიმაცია და ზოოტროპი, ზოოტროპის დაგეგმვა,                                        

შეხვედრა 4:  ზოოტროპის შექმნა.                                                                                                                                        

შეხვედრა 5: ზოოტროპის დამზადების ინსტრუქციები და რეფლექსია.                                       
 

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი ჯგუფურად სამუშაო ფურცლებზე, წაიკითხავენ და გააანალიზებენ 

საინფორმაციო ტექსტს, დაგეგმავენ და შექმნიან ზოოტროპს და ასევე ერთად დაწერენ 

ზოოტროპის დამზადების ინსტრუქციებს.  

 

III. აქტივობის მოსალოდნელი შედეგები 

მოსწავლეები შეძლებენ: 

 გაიაზრონ ინფორმაცია თვალის აგებულების, ოპტიკისა და ოპტიკური ილუზიის შესახებ.  

 გაიაზრონ კავშირი მეცნიერებასა და კინემატოგრაფიას შორის და შეისწავლონ ანიმაციაში 

ზოოტროპის მეთოდის გამოყენება.  

 წაიკითხონ  ახალი საინფორმაციო ტექსტი და გიაზრონ მასში აღწერილი ინფორმაცია.  

 საკუთარი ფანტაზიითა და ხედვით შექმნან ზოოტროპის პროდუქტი. 

 შექმნან საინფორმაციო ხასიათის ტექსტი ზოოტროპის ინსტრუქციების შესახებ.  

 

 

 

აქტივობის ზოგადი მიმოხილვა 
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IV. რეკომენდებული დრო 

 ხუთი 45-წუთიანი შეხვედრა 

 

V. საკვანძო სიტყვები 

ილუზია – შეცდომა, არასწორი აღქმა.  

 

ოპტიკა – მეცნიერება, რომელიც იკვლევს სინათლეს (სხივს), მის წარმოშობას, გავრეცელებასა და 

ურთიერთქმედებას. 

 

ზოოტროპი – ხელსაწყო, რომელიც ქმნის ოპტიკურ ილუზიას. 

 

ანიმაცია – ნახატის გაცოცხლებას ნიშნავს, სულის „ჩაბერვას“. 

 

მულტიფლიკაცია – ნახატის გამრავლება.  
 

VI.  აქტივობისთვის საჭირო რესურსები  

 ლუპა 

 ქაღალდის სამკუთხედი 

 პროექტორი 

 ოთხი კომპიუტერი (მეორე შეხვედრისთვის) 

 

შენიშვნა: ქვემოთ წარმოდგენილია შესაძლო რესურსები ზოოტროპის შექმნისთვის.  

სურვილებისამებრ მოსწავლეებს შეუძლიათ გამოყენონ განსხვავებული რესურსები.  

 

 თაბახის ფურცელი(5-6 ცალი) ან ასეთივე სისქის თეთრი მუყაო 

 შავი მუყაო 

 სახაზავი 

 ფანქრები 

 პლასტილინი 

 მაკრატელი 

 დანა 

 ფარგალი 

 წებო 

 სტეპლერი 

 

VII. აქტივობისთვის საჭირო რესურსები 

 მასწავლებლის სახელმძღვანელო 

 მოსწავლის სამუშაო ფურცლები 

 Power Point სლაიდები 
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1. გაკვეთილის შესავალი (5 წთ)  

 

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და აცნობს მთელ აქტივობას.  

 ჩვენ ვიწყებთ აქტივობას, რომელსაც ეწოდება „ზოოტროპი - ოპტიკური ილუზია“. 
ერთმანეთს შევხვდებით ხუთჯერ.  

 თქვენ გაიგებთ, თუ როგორ მუშაობს თვალი და როგორ შეიძლება მისი „მოტყუება“. ასევე 
გაიგებთ კავშირს თვალის „მოტყუებასა“ და ანიმაციას შორის.  

 რაც მთავარია, თქვენ შეიტყობთ საინტერესო მოწყობილობის, ზოოტროპის შესახებ და 
თავად შეძლებთ საკუთარი ზოოტროპის შექმნას.  

 

მასწავლებელი გადაანაწილებს მოსწავლეებს ჯგუფებში პირველივე შეხვედრაზე. ამავე ჯგუფებში 

იმუშავებენ ისინი ჯგუფურ სამუშაო ფურცლებზე, ერთობლივად გაანალიზებენ საინფორმაციო 

ტექსტს, ასევე ისინი ერთობლივად დაგეგმავენ, შექმნიან და შემდეგ შეაფასებენ საკუთარ 

ზოოტროპს.  

 

2. ლექსიკური ერთეულების დამუშავება ( 15 წთ) 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს იმუშაონ ახალ სიტყვებზე და შეავსონ ე.წ. „სიტყვის 

აბლაბუდა“:  

 ბავშვებო, ახლა მე დაგირიგებთ თქვენ სამუშაო ფურცლებს „სიტყვის აბლაბუდით“ და ერთ 
უცხო სიტყვას. გთხოვთ დაფიქრდეთ ამ სიტყვაზე და სამუშაო ფირცელზე უპასუხოთ 
შემდეგ შეკითხვებს: (ა) რას წარმოვიდგენ, როცა ამ სიტყვას ვკითხულობ? ხომ არ მეცნობა ამ 
სიტყვის რომელიმე ნაწილი? რას მახსენებს ეს სიტყვა? შემდეგ კი გამოთქვით ვარაუდი, რას 
შეიძლება ეს სიტყვა ნიშნავდეს.  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აწერინებს შემდეგ სიტყვებს: ჯგუფი 1 - ილუზია; ჯგუფი 2 - ოპტიკა, 

ჯგუფი 3 - ზოოტროპი, ჯგუფი 4 - ანიმაცია; ჯგუფი 5 - მულტიპლიკაცია.  

 

მოსწავლეები მუშაოებენ ჯგუფებში. სქემის შევსების შემდეგ ბავშვები მასწავლებელს და 

მეგობრებს უზიარებენ თავიანთ ნამუშევარს. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი 

მოსწავლეებს სთხოვს დაეხმარონ სხვა ჯგუფის მოსწავლეებს სწორი პასუხის მიგნებაში. 

დასასრულს მასწავლებელი აჯამებს სიტყვების სწორ მნიშვნელობებს.  

 

3. თვალი და მხედველობა (10 წთ) 

 

მასწავლებელი ცდილობს დააფიქროს ბავშვები თვალისა და მხედველობის მნიშვნელობაზე:  

 რა ქმედებების განხორციელება გაუჭირდებოდა ადამიანს მხედველობის გარეშე? 

I შეხვედრა  (45 წთ) 

თვალი, ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები  
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 რომელი ქმედების  შესასრულებლად დასჭირდებოდა მას მეტი ძალისხმევა?  
 

მასწავლებელი ყურადღებით უსმენს მოსწავლეებს და დაფაზე ან ფლიპჩარტზე ჩამოწერს იმ 

ქმედებებს, რომელთაც მოსწავლეები დაასახელებენ. ბოლოს აჯამებს მოსწავლეების მოსაზრებებს.  

 გარესამყაროს შესახებ ინფორმაციის 80%-ს ადამიანი თვალებით იღებს.   
 თვალის საშუალებით აღვიქვამთ საგნებს, სხეულის ფორმას, ზომას, ფერს. 
 შეგვიძლია ორიენტაცია გარემოში.  
 მხედველობის საშუალებით განვასხვავებთ ცოცხალი და არაცოცხალი სხეულების 

მოძრაობას, გრაფიკულ და ფერად სიგნალებს (ასოებს, ციფრებს, სურათებს და სხვ.).  
 

მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის ჩვენი მხედველობის სისტემის მუშაობის პრინციპს:  

 

 ადამიანის მხედველობას თავის ტვინი აკონტროლებს. მისი დაზიანების შემთხვევაში 
შესაძლებელია მხედველობის დაზიანება.  
 

 თვალი შედგება სამი გარსისგან.  თვალის შიდა გარსზე (ბადურაზე) მოთავსებულია 
მგრძნობიარე დაბოლოებები, რომლებიც სინათლის ზემოქმედებით ღიზიანდება და 
სიგნალებს თავის ტვინს გადასცემს. თავის ტვინი გადაამუშავებს ინფორმაციას და შემდეგ 
თვალი აღიქვამს მის ირგვლივ არსებულ საგნებს. თავდაპირველად თვალი გამოსახულებას 
თავდაყირა ამოტრიალებულს აღიქვამს თვალის შიდა გარსზე, ხოლო შემდეგ ტვინის 
მოქმედება გამოსახულებას აყენებს სწორ პოზიციაში. 

 
 სლაიდზე ნაჩვენებია ფოტო, თუ როგორ ხდება ანთებული სანთლის დანახვა. როგორც კი 

ადამიანი შეხედავს ანთებულ სანთელს, თვალის შიდა გარსზე (ბადურაზე) ანთებული 
სანთლის გამოსახულების ამოტრიალებული ვერსია დაფიქსირდება, ხოლო მას შემდეგ, 
რაც ეს ინფორმაცია მიეწოდება თავის ტვინს, ის ასწორებს გამოსახულებას და ჩვენ 
აღვიქვამთ სანთლის წვას სწორ პოზიციაში. რა თქმა უნდა, ეს ხდება ძალიან სწრაფად. 
გამოსახულების დაფიქსირება და თვალის მიერ მის სწორ პოზიციაში აღქმა წამიერად 
ხდება. ადამიანი ხედავს და მისი თვალი აღიქვამს ყველაფერს მის ირგვლივ ამ მაგალითის 
მსგავსად (იხ. სლაიდი 2). 

 

4. ოპტიკა და ოპტიკური ხელსაწყოები (15 წთ)  

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს გაიხსენონ სიტყვა ოპტიკის განმარტება, რომელიც 

გაკვეთილის დასაწყისში გააკეთეს. შემდეგ იგი განავრცობს ინფორმაციას ოპტიკის შესახებ:  

 

 სინათლის გარეშე თვალს გაუჭირდებოდა საგნების აღქმა. ოპტიკა ფიზიკის მეცნიერების 
დარგია, რომელიც იკვლევს სინათლეს (სხივს), მის წარმოშობასა და გავრეცელებას 
დედამიწაზე. როგორც ცნობილია, დედამიწაზე სინათლის მთავარ წყაროს მზე 
წარმოადგენს. თვალი დედამიწაზე მზის სხივის მხოლოდ ნაწილს აღიქვამს, რასაც 
ხილული გამოსხივება ეწოდება. არსებობს აგრეთვე უხილავი გამოსხივება, მას თვალი ვერ 
აღიქვამს. მაგალითად, ეს გამოსხივება ხელს უწყობს ადამიანის კანის (პიგმენტის) ფერის 
ცვლილებას.  
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მასწავლებელი მოსწავლეებს ეკითხება:  

 ადამიანებს ნებისმიერი საგნის დანახვა შეუძლიათ? რა შეზღუდვები აქვს მხედველობას? 
 როგორ მოაგვარეს მხედველობის შეზღუდული შესაძლებლობები მეცნიერებმა?  

 

მოსწავლეების პასუხის მოსმენის შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ინფორმაციას 

ლუპის შესახებ.  

 ადამიანის თვალი ძალიან მცირე ზომის (მიკროსკოპულ) ან ძალიან შორს მყოფ საგნებს ვერ 
ხედავს. ამიტომ მეცნიერების წინაშე დადგა საკითხი, გადაეჭრათ ეს პრობლემა და ოპტიკის 
კანონებზე დაყრდნობით შეიქმნა ოპტიკური ხელსაწყო –  ლუპა. მეცნიერებმა შეისწავლეს 
თვალის აგებულება და მისი ფუნქციონირება. აღმოჩნდა, რომ თვალის წინა ნაწილში არის 
თვალის ბროლი, რომელიც ბიოლოგიური ლინზაა, ორმხრივ ამოზნექილი, გამჭვირვალე 
სხეული. ბროლი ადამიანს საგნების მკაფიოდ დანახვის საშუალებას აძლევს.  
 

 სლაიდზე მოცემულია თვალის კაკალი. გარემოდან თვალის კაკალში (გუგაში)  შესულმა 
სხივებმა წინააღმდეგობის გარეშე უნდა გაიარონ გამჭვირვალე ბროლი და ისე 
გარდატყდნენ, რომ გამოსახულების ფოკუსირება ზუსტად თვალის შიგნითა გარსზე, უკანა 
ნაწილში მოხდეს. შემდეგ კი, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, ამ გარსზე ამოტრიალებულ 
გამოსახულებას თავის ტვინი ასწორებს და ჩვენ ვხედავთ გამოსახულებას სწორ 
მდგომარეობაში.  

 
 ასე შეიქმნა ლინზები, როგორც თვალის ბროლის ანალოგი. სლაიდზე  ჩანს  ასევე ლუპა, 

ოპტიკური ხელსაწყო, რომელშიც მოთავსებულია ლინზა. ამ შემთხვევაში სლაიდზე 
ნაჩვენები  ლინზა იძლევა საშუალებას გამოსახულება დაინახონ უფრო ახლოდან. 
მეცნიერებმა შექმნეს ისეთი ტიპის ლინზებიც, რომელთაც შეუძლიათ გამოსახულების 
გადიდება 1000-ჯერ და მეტჯერ. თუმცა პრინციპი დაფუძნებულია ადამიანის თვალის 
ბროლზე (იხ. სლაიდი 3).  

 

მასწავლებელი უსვამს მოსწავლეებს შეკითხვებს:  

 გინახავთ ლინზები, რომლებიც სხვადასხვა ოპტიკურ ხელსაწყოებში გამოიყენება?  
შეგიძლიათ დაასახელოთ ეს ხელსაწყოები?  

 
მოსწავლეების პასუხების მიღების შემდეგ მასწავლებელი აჯამებს და განავრცობს ინფორმაციას 

ლინზების გამოყენების შესახებ:  

 

 ოპტიკა ბოლო ათწლეულების განმავლობაში იქცა  ტექნოლოგიის მოწინავე დარგად. 
მეცნიერების მიერ შეიქმნა რამდენიმე ოპტიკური ხელსაწყო, მათ შორის: მიკროსკოპები, 
ტელესკოპები, ფოტოაპარატები და ა.შ. ამ ოპტიკურ ხელსაწყოებში გამოყენებულია 
ლინზები.  
 

 მეცნიერებს კიდევ ერთი საკითხი ჰქონდათ გადასაჭრელი. ოპტიკურ ხელსაწყოებში 
გამოყენებულ ლინზებში ხდებოდა გამოსახულების ამოტრიალებული სახით ფოკუსირება, 
(ხელსაწყოებს ხომ ტვინი არ აკონტროლებს). მაგალითისთვის, ეს ხარვეზი აღმოფხვრეს  
ფოტოაპარატებში, სადაც გამოიყენეს ფოტოგრაფიული ობიექტივი, რომელიც წარმოადგენს 
რამდენიმე ლინზის ერთობლიობას.  
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მასწავლებელი მოსწავლეებს თვალისა და ლინზის მუშაობის 

პრინციპის ასახსნელად უტარებს აქტივობას. ამისთვის იგი 

იყენებს პროექტორის განათებას. იგი იღებს ლუპას და 

ფურცლისგან გამოჭრილ მცირე ზომის სამკუთხედს. 

პროექტორის განათებაზე ლუპას ადებს სამკუთხედს, კედლის 

მეორე მხარეს, სადაც პროექტორია ჩართული, გამოჩნდება 

ამოყირავებული გამოსახულება. მასწავლებელი ეკითხება 

მოსწავლეებს:  

 

 რისი ახსნაა შესაძლებელი ამ აქტივობით?  
 

მოსწავლეებისგან პასუხის მიღების შემდეგ აჯამებს:  

 ამდენად, ლინზა თვალის ბროლის ანალოგია.  ხომ გახსოვთ, როგორ მუშაობს თვალის 
ბროლი? ის გამოსახულებას თავდაპირველად ამოტრიალებულს ხედავს და შემდეგ ტვინი 
ასწორებს ამ შეცდომას. თვალის ბროლის ნაცვლად, ამ ოპტიკურ ხელსაწყოშიც 
ამოტრიალებული გამოჩნდა გამოსახულება ანუ სამკუთხედი. რადგან ოპტიკურ 
ხელსაწყოს ტვინი არ აქვს, ვერ გასწორდა გამოსახულება და დარჩა ამ მდგომარეობაში.  
 

 



 

სირთულის დონე: საშუალო                                               აქტივობა: ზოოტროპი - ოპტიკური ილუზია               8 

  
 

 

 

 

 

1. ოპტიკური ილუზია: საინფორმაციო ტექსტის წაკითხვა (20 წთ) 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ჯგუფებში ურიგებს #2 სამუშაო ფურცელს. მასწავლებელი 

მოსწავლეებს აძლევს დავალების შესრულების ინსტრუქციას:  

 დააკვირდით ნახატებზე მოცემულ გამოსახულებებს და უპასუხეთ შეკითხვებს. 

სახაზავების და მსგავსი საზომი ნივთების გამოყენება არ შეიძლება.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში. მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს და ისმენს თითოეული 

ჯგუფის პასუხებს. მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს დაასაბუთონ თავიანთი პასუხები.  

 პირველ ნახატზე რომელი ნარინჯისფერი ბურთულაა უფრო დიდი  – ზედა თუ ქვედა?  
 მეორე ნახატზე რომელი ხაზი უფრო გრძელია – ზედა თუ ქვედა?  
 მესამე ნახატზე რომელ კვადრატს უფრო გრძელი გვერდები აქვს – ზედას, შუას თუ ქვედას? 

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს საინფორმაციო ტექსტს ოპტიკური ილუზიის შესახებ 

(სამუშაო ფურცელი #3) და აძლევს ინსტრუქციას: 

 გთხოვთ ინდივიდუალურად წაიკითხოთ ეს ტექსტი. შემდეგ ჯგუფში გაუზიარეთ 
ერთმანეთს წაკითხულის შინაარსი და შეამოწმეთ, სწორად გქონდათ თუ არა გაცემული 
პასუხი სამუშაო ფურცელზე #2.  

 
მასწავლებელი  აკვირდება მოსწავლეების მსჯელობას ჯგუფებში. შემდეგ კი ჯგუფებს სთხოვს 

მოკლედ გააცნონ თავიანთი შედეგები თანაკლასელებს – რომელ შეკითხვებს უპასუხეს სწორად და 

რომელ შეკითხვებს – არასწორად.  

 

2. ოპტიკური ილუზია - ფიზიოლოგიური და შემეცნებითი ილუზია (10 წთ) 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ორი სახის ილუზიას: ფიზიოლოგიურსა და შემეცნებითს. იგი 

მოსწავლეებს სთავაზობს ნახატებს / ფოტოებს თითოეული მიმართულებით.  

 მასწავლებელი მოსწავლეებს სთხოვს დააკვირდნენ #4 სლაიდზე მოცემულ ფოტოსურათს 1 

წთ-ის განმავლობაში და აღწერონ, რას ხედავენ. მოსწავლეები დაასახელებენ მათ წარმოსახვას. 

სავარაუდოდ, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ წრეები მოძრაობენ. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? – 

ეკითხება მასწავლებელი მოსწავლეებს. მოსწავლეების პასუხების მოსმენის შემდეგ აჯამებს ამ 

ილუზიის გამომწვევ მიზეზებს: თვალს არ შეუძლია  ხანგრძლივი დამახსოვრება და ამიტომ 

დიდხანს ყურებისას ემართება ილუზია. ტვინი შედის შეცდომაში. აღნიშნულ სურათზე 
წარმოდგენილია ე.წ. ფიზიოლოგიური ილუზია. ფიზიოლოგიურ ილუზიას მიეკუთვნება: 
ფერის აღქმის ილუზია, სიღრმის აღქმა, ზომების აღქმა, მოძრავი ილუზიები, შეუძლებელი 

ფიგურები და ობიექტები. ამ დროს ტვინი  ,,იბნევა“.  
 

 შემდეგ მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს  #5 სლაიდზე წარმოდგენილ ნახატებს და 

ეკითხება: რას ხედავთ ამ ნახატებზე?  მასწავლებელი ბავშვებს აძლევს დროს დაინახონ ორივე 

II შეხვედრა  (45 წთ) 

ოპტიკური ილუზია 
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გამოსახულება თითოეულ ნახატზე: პირველი აერთიანებს მამაკაცის სახესა და სავარძელში 

მოკალათებულ მანდილოსანს, ხოლო მეორე სურათი წარმოადგენს მამაკაცის სახესა და 

იმავდროულად პეიზაჟის მხატვარს. მასწავლებელი ბავშვებს უხსნის, რომ ეს არის 

შემეცნებითი ილუზიის მაგალითები. შემეცნებით ილუზიას  დაკვირვება სჭირდება, ანუ იგი 

შეიძლება აერთიანებდეს ორ სურათს და ჩვენს სხვადასხვა მომენტში განსხვავებულს 

ვხედავდეთ.  ასეთი ტიპის ილუზიებს გამოიყენებენ ხელოვნებაში.  მხატვარი წინასწარ 

საზღვრავს, რომ ერთ სურათში მოათავსოს ორი.  

 

 მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ვიდეოს ოთახის 

შესახებ 

(https://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8). 

ადელბერტ ეიმს უმცროსის მიერ 1946 წელს 

გამოგონილი  ოთახი წარმოადგენს 

სამგანზომილებიანი ოპტიკური ილუზიის მაგალითს. 

ოთახი პროექტირებულია ისეთნაირად, რომ წინიდან 

გვეჩვენება ჩვეულებრივად, პერპენდიკულარული 

კედლებითა და ჭერით, სინამდვილეში ოთახის ფორმა 

წარმოადგენს ტრაპეციას. უკანა კედელი 

განლაგებულია ძალიან მახვილი კუთხით ერთი კედლის მიმართ, შესაბამისად, ბლაგვი 

კუთხით მეორის მიმართ. ამრიგად, მარჯვენა კუთხე მნიშვნელოვნად ახლოსაა 

დამკვირვებელთან, ვიდრე მარცხენა. ილუზიის ხარჯზე, რომელიც ძლიერდება 

დამახინჯებული ჭადრაკის უჯრებით კედლებსა და იატაკზე, ახლო კუთხეში მდგარი 

ადამიანი გამოიყურება გიგანტად  იმასთან შედარებით,  ვინც დგას მოშორებულ კუთხეში. 

როდესაც ადამიანი მოძრაობს ერთი კუთხიდან მეორეში, დამკვირვებელს ეჩვენება, რომ ის 

მკვეთრად იზრდება ან, პირიქით, პატარავდება (იხ. სლაიდი 7).  

 

 მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის, რომ ოპტიკურ ილუზიას ყოფა-ცხოვრებაშიც 

გამოიყენებენ. მასწავლებელი მოსწავლეებს უზიარებს ფოტოებს, რომლებიც ასახავს, თუ 

როგორ გამოიყენებენ ოპტიკურ ილუზიას სახლის ინტერიერისა და ინფრასტრუქტურის 

შექმნისთვის (იხ. სლაიდები 7-10).  

 

3. ოპტიკური ილუზიის ნიმუშები: მუშაობა ჯგუფებში (15 წთ) 

 

მასწავლებელი ჯგუფებს აძლევს დავალებას - თითო ჯგუფმა უნდა იმუშაოს თითო 

კომპიუტერთან და ინტერნეტში მოძებნოს შემდეგი სახის მასალა:  

- ჯგუფი 1 და 2: ფიზიოლოგიური ილუზიის ნიმუშები (თითო ჯგუფმა თითო ნიმუში). 

- ჯგუფი 3 და 4 - შემეცნებითი ილუზიის ნიმუშები (თითო ჯგუფმა თითო ნიმუში). 

 

მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი ერთმანეთს უზიარებს ინტერნეტში 

მოძიებულ ნიმუშს და ასევე ხსნის, თუ რომელი სახის ოპტიკურ ილუზიას მიეკუთვნება იგი და რა 

არის წარმოდგენილი ნახატზე / სურათზე.  

 

https://www.youtube.com/watch?

v=gJhyu6nlGt8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8
https://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8
https://www.youtube.com/watch?v=gJhyu6nlGt8
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1. ანიმაცია და მისი დამზადების ტექნიკა (15 წთ) 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს წარუდგენს ანიმაციის საკითხს:  

 

 ჯერ კიდევ წინა საუკუნეებში დაიწყეს მეცნიერებმა ფიქრი, როგორ გამოეყენებინათ 

ოპტიკური ილუზია სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის კინემატოგრაფიაში. დაფიქრდით, 
როგორ შეიძლებოდა ოპტიკური ილუზია გამოეყენებინათ კინოხელოვნებაში? შეგიძლია 

იპოვო კავშირი? (მოსწავლეთა სავარაუდო პასუხები შეიძლება იყოს: ნახატის გაცოცხლების 

წარმოსახვა; შთაბეჭდილების შექმნა, თითქოს ნახატი ცოცხალია; თვალის მოტყუება და 

ა.შ.)  

 

 მე-20 საუკუნის დასაწყისში წარმოიშვა ანიმაცია, როგორც კინოხელოვნების ერთ-ერთი სახე. 

მას მოიხსენიებენ როგორც მულტიფლიკაციას, ნახატ ფილმს. მულტიფლიკაცია – 

გამრავლებას ნიშნავს, ხოლო ანიმაცია – გაცოცხლებას.  მასწავლებელი ეკითხება 

მოსწავლეებს: თქვენი აზრით, რატომ გახდა აუცილებელი ნახატების გამრავლება? 

მასწავლებელი უნდა დაელოდოს მოსწავლეთა პასუხებს და არასწორი პასუხების 

შემთხვევაში საჭიროებისამებრ აუხსნას, რომ ნახატების გამრავლება აუცილებელი იყო, 

რათა მიეღოთ ანიმაცია. ანიმაცია ხომ რამდენიმე ნახატის კომბინაციით შექმნეს 

კინოხელოვანებმა (იხ. სლაიდი 11).  

 

 ანიმაციის სახელით ცნობილია ტექნიკა, რომლის 

დროსაც ფილმის თითოეული კადრი იქმნება ინდივიდუალურად. თავდაპირველად 

იქმნება ნახატი და მისი გამოსახულებების განმეორებითი დახატვისას კეთდებოდა მცირე 

ცვლილებები ანუ მულტიპლიკაცია. შემდეგ კი სპეციალური ანიმაციური კამერით ხდება 
გადაღება (იხ. სლაიდი 12).  

 

 დღეს კი კომპიუტერული მეცნიერებების განვითარების შედეგად იქმნება 

ტექნოლოგიურად გაუმჯობესებული ანიმაციები, რომლებიც, მიუხედავად უკეთესი 

ტექნოლოგიისა, ადვილად გასაკეთებელი არ არის, თუმცა უპირატესობას წარმოადგენს, 
რადგან აღარ არის საჭირო ხელით ცალკეული ნახატების შექმნა ფურცლებზე. ნახატები 
იქმნება კომპიუტერულ პროგრამებში,  გაცილებით ადვილად მრავლდება და ხდება  

ანიმაციაში პერსონაჟისა თუ იმ ,,სამყაროს“  ცვლილება, რომელშიც პერსონაჟები 

ცხოვრობენ, თუმცა მოდელი იგივეა (იხ. სლაიდი 13).   

 

III შეხვედრა  (45 წთ) 

ანიმაცია და ზოოტროპი; ზოოტროპის დაგეგმვა  
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 გრაფიკული ანიმაციის ფუძემდებლად ითვლება ფრანგი მხატვარი -კარიკატურისტი ემილ 

კოლი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში, 1908 წელს, პარიზში  აჩვენეს მისი ნახატი ფილმი 

„ფანტასმაგორია“, რომელშიც კოლმა ანიმაციური გადაღების გამოყენებით აამოძრავა და 

გააცოცხლა ეკრანზე თავისი ნახატი მოთხრობების პერსონაჟები. მან დაახლოებით 300 

მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია შექმნა. ამისთვის ის იყენებდა სხვადასხვა მეთოდს, მათ შორის 

ხატავდა რამდენჯერმე პერსონაჟს მცირე გამოსახულებების ცვლილებით, ჭრიდა 

ფურცლებს, იყენებდა მარიონეტებს და ა.შ.  

 

 მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ნაწყვეტს ნახატი ფილმიდან „ფანტასმაგორია“ (იხ. 

სლაიდი 14, ვიდეო :  https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE).   

 

 ქართული მულტიპლიკაცია დაახლოებით 85 წლისაა. საქართველოში ანიმაციური სტუდია 

1929 წლიდან არსებობს. ქართულ მულტიპლიკაციას საფუძველი ვლადიმერ მუჯირმა 

ჩაუყარა. 1935 წელს მან პირველი ქართული მულტიპლიკაციური ფილმი შავ-თეთრი 

„არგონავტები“ შექმნა, ხოლო სამი წლის შემდეგ ფერადი მულტიფლიკაცია „ჩიორა“ 

შესთავაზა პატარებს.  დღეს თანამედროვე სტუდიებში ბევრად გამარტივდა პროცესი, 

საქართველოს კინოფონდი საკმაოდ მდიდარია ქართული მულტიფლიკაციებით. 

 

 მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ნაწყვეტს ქართული მულტიპლიკაციური ფილმიდან 

„არგონავტები“ (იხ. სლაიდი 15, ვიდეო :   https://www.youtube.com/watch?v=DzeZsNz7J84 ).   

 

 

2. ზოოტროპი - ხელსაწყო, რომელიც ქმნის ოპტიკურ ილუზიას (10 წთ)  
 

მასწავლებელი აკეთებს პრეზენტაციას ზოოტროპის შესახებ:  

 როგორც ზევით აღვნიშნეთ, ანიმაცია უნდა გაცოცხლდეს, ანუ უნდა შეიქმნას ილუზია, რომ 

ცოცხალია და მოძრაობს. სწორედ ოპტიკურ ილუზიაზე გათვლილი უმარტივესი  სათამაშო  

ჯერ კიდევ უძველეს დროში არსებობდა ჩინეთში. ამ პრინციპზე აგებულ ხელსაწყოს 
ზოოტროპი ეწოდება,  რომელიც შექმნა უილიამ ჯორჯ ჰონერმა 1834 წელს. იგი 
წარმოადგენს თავღია სურათებიან დისკოს, რომლის შიდა კუთხეებზე გამოსახულია 
ცხოველები განსხვავებულ პოზიციებში. დისკოს ბრუნვა ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ შიგ 
ჩახატული საგნები მოძრაობენ. იქმნება ოპტიკური ილუზია, ხდება თვალის მოტყუება.  
ნახატი ცოცხლდება. თვალს აქვს შეგრძნება, რომ იგიმოძრაობს (იხ. სლაიდები 16-18).  
 

 ზოოტროპი იძლევა საშუალებას თვალმა მომენტალურად სხვა სამყარო შეიგრძნოს. 
ზოოტროპის შესაქმნელად არ არის აუცილებელი გამოყენებული იყოს მხოლოდ ცოცხალი 
ორგანიზმების ნახატები, შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა მარტივი ფიგურები და საგნები 
(იხ. სლაიდი 19). 

 

 თანამედროვეობაში ზოოტროპის მოდელის მიხედვით 21-ე საუკუნეში პიტერ ჰადსონმა 
შექმნა რამდენიმე ატრაქციონი, როგორც ხელოვნების ნიმუში. სლაიდზე წარმოდგენილია 

https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=aEAObel8yIE
https://www.youtube.com/watch?v=DzeZsNz7J84
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მეთ კოლიშის მიერ შესრულებულია 3D ჭაღი. კალიფორნიაში დისნეილენდში ზოოტროპის 
ანიმაციებსაც შეხვდებით (იხ. სლაიდი 20-21).  

 

 

3. მუშაობა ჯგუფებში: ზოოტროპის დაგეგმვა (20 წთ)  

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს ჯგუფებში მუშაობის ინსტრუქციას:  

 როგორც ამ აქტივობის დასაწყისში გითხარით, თქვენი მთავარი ამოცანაა ზოოტროპის 
შექმნა. დღევანდელ გაკვეთილზე თქვენ დაგეგმავთ თქვენს ზოოტროპს, მოდევნო 
გაკვეთილზე კი უკვე შექმნით მას. ბოლო გაკვეთილზე დაწერთ ზოოტროპის შექმნის 
ინსტრუქციას და შეაფასებთ თქვენს ნამუშევარს.  

 

მასწავლებელი ჯგუფებს სთხოვს ზოოტროპის შესაქმნელად გაითვალისწინონ შემდეგი პირობა: 

 მოიფიქრეთ, რა საგნის/ნახატის გაცოცხლება გსურთ.  

 შექმენით მრგვალი, ძირითადად წრიული ფორმის ობიექტი, რომელიც შეძლებს მექანიკურ 

მოძრაობას (ტრიალს) ხელით ან საყრდენზე. 

 დახატეთ თქვენ მიერ მოფიქრებული ნახატი სხვადასხვა მდგომარეობაში (ისე, რომ 

შესაძლებელი გახდეს შედეგად გარკვეული მოქმედების მიღება). 

 ობიექტის შიდა ნაწილში მოათავსეთ სხვადასხვა სახის ობიექტების ნახატი ან სურათი 

განსხვავებულ მდგომარეობაში. 

 

ჯგუფებში სამუშაოს დაწყებამდე  მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს ვიდეოს, სადაც 

წარმოდგენილია ზოოტროპის ნიმუში და მისი შექმნის პროცესი. ასევე, მასწავლებელი 

ნიმუშისთვის მოსწავლეებს  აჩვენებს იმ მასალებსა და ინსტრუმენტებს, რომლებიც მათ 

შეუძლიათ გამოიყენონ ამ ნიმუშის შესაქმნელად. მასალების საბოლოო სია დამოკიდებულია 

მოსწავლეების მიერ შემუშავებულ იდეაზე. მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს, რომ მათ 

შეუძლიათ ზოოტროპი შექმნან რეალური ზომებით ან 3D მაკეტის სახით.  

 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, მასწავლებელმა შეიძლება მოსწავლეებს  დეტალურად გააცნოს 

ზოოტროპის დამზადებისთვის საჭირო მასალები და პროცესი.  

 ზოოტროპის ერთი ნიმუშის შესაქმნელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ შემდეგი მასალა: 5-6 

ცალი თაბახის ფურცელი ან ასეთივე სისქის მუყაო, სახაზავი, უბრალო ფანქარი, ფარგალი, 

წებო, სტეპლერი, შავი და თეთრი მუყაო, მაკრატელი, პლასტილინი. 

 ქაღალდები (5-6) ერთმანეთზე შეაწებეთ (გარკვეული სისქე რომ მიიღოთ) ან გამოიყენეთ 

ერთი თეთრი მუყაოს ქაღალდი. გამოჭერით ვიწრო ზოლი, როგორც მეორე სურათზე და 

გადააწებეთ ერთმანეთს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სტეპლერიც. 

 დააკარით წინასწარ მომზადებული ნახატების სერია. (შეგიძლიათ თქვენი ხელით 

დახატოთ მარტივი ფიგურები სხვადასხვა მოძრაობაში) ან გამოიყენოთ ეს მასალა: 

http://perso.numericable.fr/gomarsimage/bande_multiple_zootrope_proj.pdf 

 სახაზავის საშუალებით განსაზღვრეთ და მონიშნეთ სურათებს შორის ადგილები.  

 შემდეგ გამოჭერით ისე,  როგორც სურათზეა მითითებული. 

 გააკეთეთ წრე და გადააკარით წებოს საშულებით, როგორც #6 სურათზეა. გაზომეთ 

თქვენი წრის დიამეტრი. 

 გაყავით ორზე და ფარგლის საშუალებით თეთრ მუყაოზე შემოხაზეთ წრის რადიუსი.  

http://perso.numericable.fr/gomarsimage/bande_multiple_zootrope_proj.pdf
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 ფანქრით ამ წრეს გაუკეთეთ „ფრთა“, როგორც #8 სურათზეა.  

 შუა ადგილზე გახვრიტეთ და დაამაგრეთ ფანქრით. გასამაგრებლად გამოიყენეთ 

პლასტილინი. 

 წრის ფრთაზე წაუსვით წებო და დაამაგრეთ, როგოროც #12 სურათზეა. 

 შეგიძლიათ გარედან გასამაგრებლად გაუკეთოთ ვიწრო ზოლი. დაატრიალეთ ფანქარი და 

გარედან უყურეთ გამოჭრილ ვიწრო ზოლებში. მიიღებთ ანიმაციას. ამ შემთხვევაში 

მხედრის გადაადგილებას (იხ. სლაიდები 23-24).  

 

 

 

 
 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს სამუშაო ფურცელ #4-ს . მასწავლებელი მოსწავლეებს 

სთხოვს იფიქრონ შემდეგ საკითხებზე:  

 როგორი ტიპის ზოოტროპის აგებას შეძლებდით? რა საგანს/არსებას გააცოცხლებდით? რა 

მოძრაობას შეასრულებდა თქვენი საგანი/არსება? დაფიქრდით, რა მასალებს 

გამოიყენებდით მის შესაქმნელად? შესაბამისად შეავსეთ თქვენი დაგეგმვის ფურცელი.  

მოსწავლეები ურთიერთშეთანხმებით ფიქრობენ, რა მასალებსა და ინსტრუმენტების გამოყენებას 

შეძლებენ მეორე გაკვეთილზე ზოოტროპის რეალიზებისთვის. მასწავლებელი მოსწავლეებს ასევე 

სთხოვს გაითვალისწინონ შესაძლო შეზღუდვები/ხელის შემშლელი ფაქტორები და იმ მასალის 

რაოდენობა, რომელიც დასჭირდებათ ზოოტროპის მოდელის შესაქმნელად.  
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ჯგუფებში შემუშავებული ზოოტროპის ნიმუშისას მოსწავლეები ადგენენ საჭირო მასალებისა და 

ინსტრუმენტების სიას. შემდეგ თანხმდებიან, ვინ იქნება პასუხისმგებელი  მომდევნო გაკვეთილზე 

კონკრეტული მასალისა თუ ინსტრუმენტის მოტანაზე.  

 

 



 

აქტივობა 3. ზოოტროპი - ოპტიკური ილუზია  15 

 

 

 

 

1. მუშაობა ჯგუფებში – ზოოტროპის შექმნა  (45 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს და ახსენებს შეხვედრის მიზანს:  

 ბავშვებო, დღეს თქვენ უნდა შექმნათ ზოოტროპი. წინა გაკვეთილზე შექმნილი ესკიზის 

მიხედვით იმუშავებთ ჯგუფებში.  

 მოსწავლეებს მოაქვთ პირველ შეხვედრაზე შეთანხმებული მასალები. ისინი კიდევ ერთხელ ეცნობიან 

მათ მიერ შექმნილი ზოოტროპის ნიმუშს. მასწავლებელი აქტივობის მიმდინარეობისას თვალყურს 

ადევნებს მოსწავლეების სამუშაო პროცესს, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. 

საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ რამდენიმე დეტალის გამოჭრასა თუ დამუშავებაში. 

საჭიროებისამებრ მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს ზოოტროპის დამზადების ნაბიჯებს (იხ. 

სლაიდები 23-24).  

IV შეხვედრა  (45 წთ) 

ზოოტროპის შექმნა 
 



 

აქტივობა 3. ზოოტროპი - ოპტიკური ილუზია  16 

 

 

 

 

 

1. ზოოტროპის დამზადების ინსტრუქციის შედგენა (15 წთ)  

მასწავლებელი ესალმება მოსწავლეებს, ურიგებს #5 სამუშაო ფურცელს და აძლევს ინსტრუქციებს 

დავალებისთვის:  

 ახლა თქვენ უნდა აღწეროთ ზოოტროპის შექმნის პროცესი, ანუ შეადგინოთ ზოოტროპის 

დამზადების ინსტრუქციები. მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ დაასათაუროთ ზოოტროპის 

დამზადების ძირითადი საფეხურები და შემდეგ დეტალურად აღწეროთ თითოეული მათგანი. 

თქვენ მიერ შექმნილ ინსტრუქციებს გამოიყენებთ თქვენი ზოოტროპის პრეზენტაციის დროს.  

მოსწავლეები მუშაობენ ჯგუფებში და წერენ ზოოტროპის შედგენის ინსტრუქციებს.  

 

2. რეფლექსიის მომზადება (10 წთ)  

სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელი ჯგუფებს ურიგებს #6 სამუშაო ფურცელს, რომელშიც 

წარმოდგენილია რეფლექსიისთვის გასათვალისწინებელი საკითხები. მასწავლებელი მოსწავლეებს 

სთხოვს ყურადღებით წაიკითხონ წარმოდგენილი შეკითხვები ჯგუფებში და უპასუხონ მათ:  

 როგორ ააწყვეთ ზოოტროპი და  რა მასალები გამოიყენეთ მის შესაქმნელად?  

 შეძელით  თუ არა „თვალის მოტყუება“ თქვენ მიერ შექმნილი პროდუქტით? 

 რა სიძნელეები შეგხვდათ? რას გააკეთებდით განსხვავებულად?  

 რა პროდუქტის შესაქმნელად გამოიყენებდით ზოოტროპის მუშაობის პრინციპს? 

 

მოსწავლეები ჯგუფებში აჯამებენ მათთვის წარდგენილ საკითხზე ინფორმაციას და ინიშნავენ სამუშაო 

ფურცელში. ემზადებიან პრეზენტაციისთვის. სასურველია ყველა მოსწავლე ჩაერთოს პრეზენტაციაში  

და გაინაწილოს სასაუბრო საკითხები.   

 

3. პრეზენტაცია (20 წთ)  

რეფლექსიის კითხვარში მოცემული საკითხების მიხედვით მოსწავლეები აკეთებენ მათ მიერ შექმნილი 

ზოოტროპის პრეზენტაციას. საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი დამატებით შეკითხვებს უსვამს 

მოსწავლეებს. მასწავლებელი მათ აძლევს შესაძლებლობას პრეზენტაციების შემდეგ შეკითხვები 

დაუსვან თანაკლასელებს.  

დასასრულს მასწავლებელი აცხადებს კენჭისყრას ყველაზე „მატყუარა“ ზოოტროპის გამოსავლენად. 

მოსწავლეები ეცნობიან თითოეული ზოოტროპის მუშაობას და ფარული ან ღია კენჭისყრით ასახელებენ 

ყველაზე „მატყუარა“ ზოოტროპს.  

ბოლოს მასწავლებელი მოკლედ აფასებს თითოეული ჯგუფის ნამუშევარს და აღნიშნავს, თუ რამდენად 

შეძლეს მათ ინსტრუქციების შესრულება.  

 

V შეხვედრა  (45 წთ) 

ზოოტროპის დამზადების ინსტრუქციები და რეფლექსია 
 


