
ლებნების მნიშვნელობა 
თესლის აღმოცენებისათვის 

პრეზენტატორი:   თბილისის საერო 
გიმნაზია შავნაბადას ბიოლოგიის 

მასწავლებელი ლაურა ჯიმშელეიშვილი 



 
„სწავლა არის პროცესი, სადაც ცოდნა იქმნება  
გამოცდილების ტრანსფორმირების გზით“ 
                                              დევიდ კოლბი 

•  თანამედროვე სწავლების მეთოდების უმნიშვნელოვანესი 
მიმართულება, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 
მოსწავლეთა დაინტერესება და მათი ჩართვა საგაკვეთილო 
პროცესში, არის კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება. რადგან 
მოვლენათა გამომწვევი უცნობი მიზეზების მუდმივი ძიება და 
კვლევა მოსწავლეებში ზრდის  მოტივაციას , საგაკვეთილო 
პროცესში  ჩართულობას  და ბუნებისმეტყველების მიმართ 
ინტერესს;  



• ჩემს საგაკვეთილო პრაქტიკაში აქტიურად ვიყენებ კვლევაზე დაფუძნებულ 

სწავლებას, რომელიც მოსწავლეებს უვითარებს  ისეთ უნარებს, რომელთა 

საშუალებითაც მარტივად ახდენენ: 

•  პრობლემის იდენტიფიკაციას,  

•  სვამენ კითხვებს,  

• გეგმავენ ცდას, 

• განსაზღვრავენ კვლევის საგანს,  

•  ახდენენ ჰიპოთეზის ფორმულირებას,  

• განსაზღვრავენ ექსპერიმენტის მსვლელობის ეტაპებს;  

• ახდენენ მონაცემთა შეგროვებას და ანალიზს; 

•  გამოაქვთ დასკვნები შესასწავლი საკითხის შესახებ. 



გთავაზობთ მასალას  მეშვიდე კლასში დაგეგმილი და განხორციელებული კვლევის 
შესახებ.  

• აქტივობა -  ლებნების მნიშვნელობა თესლის აღმოცენებისათვის 

• თემა-თესლის აგებულების შესწავლა 

• წინარე ცოდნა-მოსწავლეებმა იციან მცენარეთა სასიცოცხლო ციკლი, ორმაგი 
განაყოფიერების არსი, თესლის აგებულება, ლებანში არსებული საკვები ნივთიერებები, 
შეუძლიათ თესლების რაოდენობის მიხედვით განარჩიონ ერთლებნიანი და 
ორლებნიანი მცენარეები; იციან  და არჩევენ  დამოკიდებული  და დამოუკიდებელი  
პარამეტრებს; 

• ტერმინები, რომლებიც უნდა იცოდნენ და გამოიყენონ მოსწავლეებმა მსჯელობისას: 
თესლი, ლებანი, კანი, ნაწიბური, ჩანასახი, გვერდითი ფესვები. 

 



კავშირი სტანდარტათან: VII კლასი.  

ბუნ.VII.1. 
მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს 

კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები 
ბუნ.VII.2. 

მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი   
პროცედურის განხორციელება/ 

მონაცემების აღრიცხვა 
ბუნ.VII.3. 

მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა 
წარმოდგენა სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო  საშუალების 
გამოყენებით 

ინდიკატორები: 
• გამოთქვამს  მოსაზრებას/ვარაუდს; 
• განარჩევს მუდმივ და ცვლად 
(დამოკიდებულ, დამოუკიდებელ) 
პარამეტრებს; 
• აწარმოებს  დაკვირვებას ან /და 
გაზომვებს,    აღრიცხავს მონაცემებს; 
• იყენებს სხვადასხვა ხერხს  
(დიაგრამებს, ცხრილებს, გრაფიკებს, სიებს) 
მონაცემთა წარმოსადგენად; 
 



კვლევის მიზნები: 
 

• მოსწავლემ უნდა: 

• • განივითაროს კვლევითი უნარები; 

• • შეძლოს ექსპერიმენტის დამოუკიდებლად ჩატარება; 

• • შეძლოს ექსპერიმენტის შედეგების აღრიცხვა და ანალიზი; 

• • შეძლოს ლებნების მნიშვნელობის დასაბუთება თესლის 
აღმოცენებისათვის. 

 



საჭირო რესურსები: 
 
• ლობიოს თესლები, თითოეული ჯგუფისთვის – 

საშუალოდ 8 ცალი; ცილინდრული ფორმის, 
ფართო ყელიანი, ხრახნიანი ქილა თავსახურით 
(საშუალო მოცულობა 200 გრ); ქინძისთავები; 
ბლოკი, ანუ მყარი ფირფიტა, საშრობი 
ქაღალდი ან ქაღალდის პირსახოცი, სკალპელი, 
პატარა ზომის დაფა, მარკერი /ფლომასტერი, 
მოსწავლეებისათვის ინსტრუქციის ასლები. 

 



ექსპერიმენტის დაწყების წინ მოსწავლეებს ვურიგებ და ვაცნობ 
ინსტრუქციას, რომელშიც დეტალურადაა გაწერილი ექსპერიმენტის 
მსვლელობა. პროცედურის ზოგადი აღწერა:  

ექსპერიმენტის დაწყებამდე ორი დღით ადრე მოსწავლეები  ლობიოს 
თესლებს  ალბობენ. დამბალ ლებნებს  კანს   აცლიან, კანის მოცილების 
დროს თესლი მარცხენა ხელში უჭირავთ ისე, რომ ნაწიბური მარცხნივ 
იყოს შებრუნებული, მარჯვენა ხელით დანას შემოატარებენ თესლის 
კიდეზე და მოაცლიან კანს. 



• კანს აცლიან მარჯვნიდან მარცხნისკენ  ისე, რომ ლებნები 
შეტყუპებული დარჩეს.  შემდეგ ლებნებს განაცალკევებენ ნაწიბურის 
მხრიდან ისე, რომ ჩანასახი ერთ-ერთ ლებანზე დაუზიანებელი 
დარჩეს. (მეორე ლებანი ცდისთვის არ გვჭირდება).  

გამოაცალკევებენ  ჩანასახიან ნაწილს. ამ  პროცედურებს 
იმეორებენ  და ამზადებენ  4 ლებანს  ჩანასახით.  ერთ-ერთ  
ლებანს ტოვებენ  ხელუხლებლად, ხოლო დანარჩენ  სამს    
ათავსებენ  დაფაზე,   აჭრიან  ლებნის 3/4 . ისე, რომ 
ჩანასახთან მისი ძალიან მცირე ნაწილი დარჩეს. ხოლო ერთ 
თესლში   ლებანი მთლიანად  უნდა მოაცილონ  ჩანასახს. 
ასეთი წესით  მომზადებულ ოთხ ჩანასახს ქინძისთავებით 
დაამაგრებენ  ბლოკზე ისე, რომ ჩანასახები საშრობი 
ქაღალდისკენ იყოს შებრუნებული და საშრობ ქაღალდს 
ეხებოდეს. ჩანასახოვანი ფესვი ქვემოთ უნდა იყოს 
მიმართული. 



• საშრობ ქაღალდს ასველებენ  და მოათავსებენ  ბლოკს ქილაში, რომელსაც 
ხრახნიანი თავსახური აქვს. ქილაში იმდენი წყალი  უნდა ჩაასხან , რომ ფსკერზე 10 
მმ-ის სიმაღლის წყლის ფენა წარმოიქმნას. დაახურავენ  თავსახურს.    
მარკერი/ფლომასტერით  ქილაზე აწერენ   მონაცემებს - ამის შემდეგ ქილას 
მოათავსებენ  ზომიერად განათებულ ადგილას, ოთახის ტემპერატურაზე   ერთი 
კვირის მანძილზე  აღმოცენებისთვის. ერთი კვირის შემდეგ   იღებენ აღმონაცენებს  
და  აკეთებენ  სათანადო გაზომვებს.  

აღმონაცენების გაზომვა  
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ლებანი 

¼ ლებანი ლებნის 

მცირე 

ნაწილი 

ლებნის გარეშე 

ფესვის სიგრძე,სმ 2,5; 1,5 0,7 0,5 

მანძილი ჩანასახის ლებნებთან 

მიმაგრების ადგილიდან პირველ 

ფოთლებამდე,სმ 

0.7; 0,5 0,4  0 

გვერდითი ფესვების 

სიგრძე(ჯამი) სმ 

3;  1,5 0,2 0 

ზრდის საერთო მაჩვენებელი, სმ 6,3;  3,5 1,3 0,5 

მონაცემები შეაქვთ  ცხრილში. 
 

 მოსწავლეები ითვლიან   ზრდის საერთო მაჩვენებელს (ფესვის სიგრძე + გვერდითი ფესვების სიგრძე + 
მანძილი ჩანასახის ლებნებთან მიმაგრების ადგილიდან პირველ ფოთლებამდე) თითოეული 
აღმონაცენისთვის. 
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ფესვის სიგრძე მანძილი I ფოთლამდე გვერდითი ფესვების სიგრძე ზრდის საერთო მაჩვენებელი 



შედეგების განხილვის წინ შეაჯერებენ   ჩატარებულ ყველა 
მონაცემს ,  დასკვნას აკეთებენ საშუალო მაჩვენებლებზე 
დაყრდნობით და აგებენ ურთიერთდამოკიდებულების 
გრაფიკს 

 



შედეგების ანალიზი:  
 ესქპერიმენტის ჩატარებისა და შედეგების აღრიცხვის შემდეგ  ვაწყობთ 
შედეგების განხილვას  კლასში და ვმართავთ დისკუსიას.  
 

სადისკუსიო კითხვები: 

1. განსაზღვრეთ რა როლს ასრულებენ ლობიოს თესლის ლებნები ჩანასახის 
აღმოცენებასა და ზრდაში? მოჰყავთ არგუმენტები ექსპერიმენტის შედეგებზე 
დაყრდნობით. 

2. ზოგიერთ შემთხვევაში, ექსპერიმენტის შედეგად შეიძლება არ გამოვლინდეს 
დიდი განსხვავება 1 ლებნიან და 1/4 ლებნიან ჩანასახების ნაზარდს შორის. როგორ 
ფიქრობთ, ექსპერიმენტის პროცედურის რა დეტალის გამო მოხდა ეს? 

3. წარმოადგინეთ, დაგეგმეთ კიდევ რა სახის ექსპერიმენტის ჩატარება შეიძლება 
ლებნების მნიშვნელობის დასადგენად, რას გააკეთებდიტ განსხვავებულად? 

 



შედეგი: 

 • ამ ექსპერიმენტით მოსწავლეები სწავლობენ, რომ  ლებანი არ არის 
ჩანასახის ნაწილი, მაგრამ ის დიდ როლს ასრულებს ჩანასახის 
აღმოცენებასა და ზრდაში. სავარაუდოდ, ლებნები შეიცავენ საკვებ 
ნივთიერებებს ან ზრდის სტიმულატორებს. ამიტომ, ექსპერიმენტის 
შედეგებმა აჩვენა, რაც უფრო დიდია ლებნები, მით უფრო მეტად იზრდება 
ჩანასახი. 

• ამასთან მოსწავლეები ასახელებენ დამოკიდებულ და დამოუკიდებელ 
პარამეტრებს და ასაბუთებენ 

• მოსწავლეთა განმარტებით  ექსპერიმენტი მხოლოდ ერთი კვირა 
მიმდინარეობდა. შესაძლებელია, 1/4 ლებანში საკვების საკმარისი 
რაოდენობა იყო იმისათვის, რომ ჩანასახი მთელ ლებნიანი ჩანასახის 
ტოლი გაზრდილიყო. ექსპერიმენტის ხანგრძლივობის გაზრდით, 
სავარაუდოდ, უფრო მკვეთრ განსხვავებებს მივიღებთ. 



• ლებნების მნიშვნელობის დასადგენად გვთავაზობენ სხვა სახის 
ექსპერიმენტის ჩატარებას: 

• • აღმოცენებული თესლების ლებნების შეგროვება, მათი გაშრობა და 
აწონა. მსგავსი პროცედურის ჩატარება მცენარის ზრდის სხვადასხვა 
ეტაპზე. თუ მშრალი ლებნების მასა დაიკლებს, შესაძლებელი იქნება 
დავასკვნათ, რომ ლებნები შეიცავს საკვებ ნივთიერებას. 

• • შესაძლებელია, ლებნებში საკვები ნივთიერებების აღმოსაჩენად 
გამოვიყენოთ თვისებითი ანალიზის მეთოდები. 

• • თუ ლებნები მხოლოდ საკვები ნივთიერებების სამარაგო ფუნქციას 
ასრულებს, მაშინ ლებნებს მოცილებული ჩანასახი საკვებ არეში 
მოთავსების შემთხვევაშიც უნდა გაიზარდოს. 

 



დასკვნა 
 

• როგორც ვხედავთ, ამ კვლევითი სამუშაოს შემდეგ  რეფლექსიის 
ფაზაში მოსწავლეებს  შესასწავლი  საკითხის ირგვლივ  სხვა მრავალი 
იდეა გაუჩნდათ, რაც ნათელი მაგალითია იმისა, რომ კვლევაზე 
დაფუძნებული სწავლება არის სინამდვილის შეცნობის საფუძველი, 
იგი ავითარებს შემოქმედებით უნარებს, ხდება ახალი აქტივობების 
(სასწავლო ქმედებების) აღმოჩენა, რომელიც ხელს უწყობს 
აზროვნების მობილიზებას და  უზრუნველყოფს საკუთარი სასწავლო 
საქმიანობის ორგანიზებას, რასაც საბოლოოდ მივყავართ  
საბუნებისმეტყველო სტანდარტის შედეგებამდე. 

 



გამოყენებულია ლიტერატურა : 

 

1. 2011-2016 წლების ეროვნული სასწავლო გეგმა და საგნობრივი 
სტანდარტი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 

2. სასწავლო და პროფესიული გარემო, მასწავლებელთა პროფესიული 
განვითარების ცენტრი, თბილისი 2008 წელი; 

3. „Вопросы психологии“  Москва 2000 ;  

4. Biology Teaching & Learning Resources-ის მიხედვით 

(Educational Materials by D G Mackean). 

 



ამონარიდები მოსწავლეთა დღიურებიდან 



• გმადლობთ ყურადღებისთვის! 


