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სტანდარტით გათვალისწინებული 

მისაღწევი შედეგები 

 • ბიოლ.VIII.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს  ადამიანის 

ორგანიზმის  ანატომიური და ფიზიოლოგიური 

თავისებურებები. 

 

• ბიოლ.VIII.6.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის 

ორგანიზმის მარეგულირებელი სისტემების მნიშვნელობა. 

 

• ბიოლ.X.5.მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს  უჯრედში 

მიმდინარე პროცესებზე და დაასაბუთოს მათი  მნიშვნელობა   
ორგანიზმისათვის.  

 

• ბიოლ.X.9.მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს სატრანსპორტო 

სისტემის მნიშვნელობა  ორგანიზმისათვის. 

• .                              

 

 



მოდულის მიზანი 

• საინტერესო და სახალისო ფორმით 

განიმტკიცონ ცოდნა  სისხლის  ფორმიანი 

ელემენტების შესახებ; 

 

• ისწავლონ სისხლის საერთო ანალიზის 
“წაკითხვა”; 

 

• ჩაატარონ ექსპერიმენტი - მოამზადონ  

სისხლის პრეპარატები და შეისწავლონ 

სისხლის ფორმიანი ელემენტები მიკროსკოპის 

საშუალებით 

 



ამოცანები 

• სიტუაციური ამოცანის განხილვა, წინარე 
ცოდნის აქტივაცია, მსჯელობა, ვარაუდების 
გამოთქმა; 

 

• ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა წყაროებიდან, 

მისი დახარისხება, მომზადება საპრეზენტაციოდ; 

 

• ექსპერიმენტის დაგეგმვა, ჩატარება, მონაცემების 
აღრიცხვა, ანალიზი, დასკვნების გაკეთება 



გარემოებები 

• ერთმა მოსწავლემ მოიტანა თავისი სისხლის 
საერთო ანალიზის პასუხები ჩემთან, როგორც 

ექიმ-ლაბორანტთან თხოვნით, მენახა, ხომ არ 

იყო რამე ცვლილებები; 

 

• მე-10 კლასში არ მქონდა ჩატარებული  

   PROFILES - ის ფორმატის გაკვეთილები; 

 

• ლაბორატორიაში არსებული ციფრული 

მოროსკოპი 

 



სიტუაციური ამოცანა 
•    შენ ხარ ექიმი, ლაბორატორიიდან მოიტანეს 
სისხლის საერთო ანალიზის პასუხი, 

შეისწავლე ის და გააკეთე დასკვნები. 



I გაკვეთილი 

• სიტუაციური ამოცანის განხილვა 

 

• სამოქმედო გეგმის შემუშავება 

 

• თემების გადანაწილება ჯგუფებში 

 

• ექსპერიმენტის დაგეგმვა 



II გაკვეთილი ექსპერიმენტი  

• სისხლის აღება 

 



სისხლის აღება 
 



 

სისხლის ნაცხის მომზადება 



სისხლის ნაცხის დაფიქსირება 
ეთილის სპირტით 



სისხლის ნაცხის შეღებვა რომანოვსკის 

საღებავით 



კვლევა ციფრული მიკროსკოპით 



 





III გაკვეთილი  

• მოძიებული ინფორმაციის ორგანიზება 

• ექსპერიმენტის მონაცემების ანალიზი (სხვადასხვა 
სახის ლეიკოციტების პროცენტული შემცველობის, 

გამოყვანა) 

• პრეზენტაციისთვის მზადება 



IV გაკვეთილი - პრეზენტაციები 

• სამიზნე აუდიტორია - VIIIკლასის მოსწავლეები 



აუდიტორია 



სისხლის ფორმიანი ელემენტები 

დაიანა ხუციშვილი 

ნინი ფროდეული 

გიორგი ნაცვლიშვილი 



ი მ უ ნ ი ტ ე ტ ი 

 

 

  

 ნინი ფროდეული   

ვანიკო თანდილაშვილი        

             გიორგი ზარასპიშვილი   



სისხლის  დაავადებები 

ნინუცა გუგულაშვილი 

თეკლა აივაზაშვილი 

ოთარი ხოლუაშვილი 



სისხლის საერთო      

ანალიზი 

 

 

 

 
• დიანა გუგულაშვილი 

• ნინო გურგენიშვილი 



ექსპერიმენტი 

 

 

 

 

 

 

 

ლიკა ჭინჭარაული 

ლექსო ხომიზური 



მოდულის დანერგვის შედეგები 

• მოსწავლეებმა საინტერესო და სახალისო ფორმით 

განიმტკიცეს ცოდნა  სისხლის  ფორმიანი ელემენტების 

შესახებ; 

 

• ისწავლეს სისხლის საერთო ანალიზის “წაკითხვა”; 

 

• ჩაატარეს ექსპერიმენტი - მოამზადეს  სისხლის პრეპარატი 

და შეისწავლეს სისხლის ფორმიანი ელემენტები 

მიკროსკოპის საშუალებით; 

 

• შეისწავლეს ლეიკოციტარული ფორმულის გამოყვანა; 

 

• განიმტკიცეს XXI საუკუნის უნარ-ჩვევები 

 

 



მოდულის დანერგვის შედეგები 

 
• მოსწავლეებმა გამოხატეს დიდი კმაყოფილება გაკვეთილების 

მიმართ; 

 

• მოსწავლეებმა გამოთქვეს სურვილი, ხშირად ჩატარდეს 

მსგავსი გაკვეთილები; 

 

• საგრძნობლად ამაღლდა მოსწავლეთა მოტივაცია 

 

• გამოითქვა დიდი ინტერესი და გვერდში დგომის მზაობა 
დირექციის მხრიდან;  მივიღეთ დადებითი უკუკავშირი 

მშობელთა მხრიდან 

 

 

 



 

გმადლობთ  

ყურადღებისთვის! 


