
ნინო სააკაშვილი 

ნაფარეულის საჯარო სკოლის 

ქიმიისა და ბიოლოგიის 
მასწავლებელი 



      
 მოსწავლეთა მოტივაციის ხელშეწყობა რთული საკითხების მარტივი 
და სახალისო ფორმით შესწავლის გზით 
 

 მუშაობის წარმართვა ისე, რომ მოსწავლეებმა იფიქრონ პრობლემის 
გადაჭრაზე, გამოთქვან ვარაუდები, მიიღონ  გადაწყვეტილებები; 
 

 მოსწავლეებმა ივარაუდონ რა დამატებითი ინფორმაცია სჭირდებათ 
და მოიძიონ ინფორმაციაცია სხვადასხვა წყაროებიდან; 

 
 მოსწავლეებმა შეძლონ ოსმოსის ცნების გააზრება მარტივი 
ექსპერიმენტების გზით; 
 

 მოსწავლეებმა შეძლონ სხვადასხვა კონცენტრაციის ხსნარებში 
ოსმოსის ინტენსივობის განსაზღვრა, ოსმოსის შედეგად შეწოვილი 
წყლის მასის (მოცულობის) ხსნარის კონცენტრაციაზე 
დამოკიდებულების გრაფიკის აგება; 
 

 ხელი შეეწყოს მოსწავლეთა მსჯელობას ჯგუფში და  დასკვნების    
                           გამოტანას. 
 



 მოსწავლეებმა შეისწავლონ სუფრის მარილის  
(ნატრიუმის ქლორიდის) მოქმედების     
მექანიზმები  ადამიანის ორგანიზმზე; 

 

 მოსწავლეებმა გაარკვიონ სუფრის მარილის 
ჭარბი მოხმარებით გამოწვეული რისკები 

 

 მოსწავლეებმა მასწავლებლის დახმარებით 
დაგეგმონ და ჩაატარონ კვლევა, გამოიტანონ 
დასკვნები 

 



 ბუნ.VII.10. მოსწავლეს შეუძლია წნევის  დახასიათება.        

   

 ბიოლ.VIII.7. მოსწავლეს  შეუძლია იმსჯელოს ორგანიზმის შინაგანი გარემოს 
მუდმივობის   შენარჩუნების (ჰომეოსტაზის)  მნიშვნელობაზე. 

 

 ბიოლ.VIII.9. მოსწავლეს შეუძლია გააანალიზოს ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
მნიშვნელობა ადამიანისათვის. 

 

 ბიოლ.X.5. მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს  უჯრედში მიმდინარე პროცესებზე და 
დაასაბუთოს მათი  მნიშვნელობა   ორგანიზმისათვის. 

 

 ბიოლ. X.9. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს სატრანსპორტო სისტემის 
მნიშვნელობა  ორგანიზმისათვის. 

 

 ბიოლ.X.11. მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს გამომყოფი სისტემის მნიშვნელობა 
შინაგანი გარემოს მუდმივობის  შენარჩუნებისათვის (ჰომეოსტაზი). 

 

 ქიმ.X.12. მოსწავლეს შეუძლია ქიმიური ელემენტების და მათი  ნაერთების 
დახასიათება, მათი მნიშვნელობის შესახებ მსჯელობა. 

 



 კვლ.VIII.1. მოსწავლეს შეუძლია განსაზღვროს 
კვლევის საგანი და კვლევის ეტაპები. 

  
 კვლ.VIII.2. მოსწავლეს შეუძლია კვლევითი   
პროცედურის განხორციელება/ მონაცემების 
აღრიცხვა 
 

 კვლ.VIII.3. მოსწავლეს შეუძლია მონაცემთა 
წარმოდგენა სხვადასხვა საკომუნიკაციო  საშუალების 
გამოყენებით 
 

 კვლ.VIII.4. მოსწავლეს შეუძლია  მონაცემთა ანალიზი 
და შეფასებ. 

 
 (იგივეა X კლასისთვის) 

 



  საგანი: ბუნებისმეტყველება,  ფიზიკა, ქიმია   
              ბიოლოგია 
  თემა:   
   მოცულობა, წნევა, დიფუზია, ოსმოსი  (ფიზიკა, 
    ბუნებისმეტყველება) 
 
   ქიმიური ნივთიერებების ფიზიკური და ქიმიური 
    თვისებები (ქიმია) 
 
   მინერალური მარილების როლი ადამიანის 
     ორგანიზმისთვის, ნივთიერებათა ტრანსპორტირება 
     უჯრედში და ორგანიზმში (ბიოლოგია) 
 
   დაბალანსებული კვების მნიშვნელობა 
                 (ბიოლოგია) 

 



 თემის გაცნობა მოსწავლეთათვის; 
 

 მოტივაციის შექმნა   (სიტუაციური ამოცანის 
გაანალიზება ჯგუფებში ) 

 

 წინარე ცოდნის აქტივაცია   
 

 ვარაუდების გამოთქმა, მსჯელობა, დისკუსია 
 

 მსჯელობა ექსპერიმენტების შერჩევის მიზნით 

 

 

 



 ბიოლოგიის მასწავლებელი ხსნის გაკვეთილს თემაზე - მინერალური 
მარილების  როლი ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, კერძოდ, 
ადამიანის ორგანიზმისთვის. განსაკუთრებულ ყურადღებას 
ამახვილებს სუფრის მარილის (ნატრიუმის ქლორიდის) 
მნიშვნელობაზე. ერთ-ერთი მოსწავლე ამბობს, რომ ექიმმა მის პაპას, 
როგორც მაღალწნევიანს, აუკრძალა ჭარბმარილიანი საკვების მიღება. 
მეორე მოსწავლე იხსენებს, როგორ დაუნიშნა ექიმმა მის ორსულ დას  
უმარილო დიეტა.   
 

 მოსწავლეები მსჯელობენ ექიმების მიერ ასეთი დანიშნულებების 
აუცილებლობის შესახებ და იმ  რისკებზე, რომელიც შეიძლება 
გამოიწვიოს ორგანიზმში მარილის ჭარბმა მიღებამ.  მოსწავლეებმა 
გამოთქვეს ვარაუდები  მიზეზების შესახებ, გაიხსენეს 
ცხოვრებისეული შემთხვევები, მოიყვანეს მაგალითები.  

  
 ერთ-ერთი მოსაზრების მიხედვით, მოსწავლეებმა მარილის ჭარბი 
მოხმარება დაუკავშირეს არტერიული წნევის მომატებას.  
მოსწავლეებმა  გადაწყვიტეს,  რომ უფრო ღრმად შეისწავლონ 
საკითხი, მასწავლებლის დახმარებით დაგეგმონ და   ჩაატარონ 
კვლევა. 
 



 ოსმოსი უმ და მოხარშულ კარტოფილებში 
 

 ოსმოსის პროცესის მოდელირება პოლიეთილენის 
პარკის, როგორც მემბრანის გავლით, სახამებლის 
ბუბკოში ჩადებულ იოდიანი წყლის გამოყენებით 

 
 მონაცემების აღრიცხვა 

 
 ვარაუდების გამოთქმა, დისკუსია 

 
 დასკვნების გაკეთება 
 



 



 



 I ჯგუფი - თქმულებები და საინტერესო ამბები 

                  სუფრის მარილზე 
 

 II ჯგუფი -ნატრიუმის ქლორიდი, როგორც  

                  ნივთიერება 
 

 III ჯგუფი - ექსპერიმენტები 

 

 IV ჯგუფი - რატომ უწოდებენ სუფრის მარილს  

                     თეთრ სიკვდილს 



 



 





 



 



 პრობლემის გააზრება 
 

 ინფორმაციის მოძიება სხვადასხვა წყაროებიდან 
 

 ცოცხალ  ორგანიზმებში მიმდინარე პროცესების 
მექანიზმების გააზრება და მოდელირება  
 

 მოცემული მასური წილის ხსნარების მომზადება 
 

 ექსპერიმენტების გეგმვა, მომზადება და 
განხორციელება 
 

 ექსპერიმენტების შედეგების ანალიზი და მათი 
წარმოდგენა სხვადასხვა საშუალებებით, დასკვნების    

               გაკეთება 



 საგრძნობლად ამაღლდა მოსწავლეთა მოტივაცია 
   (ჰქონდათ მოლოდინი გასული წლიდან) 
 
 დიდი ინტერესი გამოიწვია სხვა კლასებშიც 
 
 დადებითი უკუკავშირი მშობელთა მხრიდან 

 
 სრული მხარდაჭერა და ინტერესი დირექციის 
მხრიდან 
 

 დიდი დაინტერესება კათედრის სხვა წევრების 
მხრიდან 
 

 სხვა საგნობრივი კათედრის წევრების  მხრიდან  
               ინტერესი 

 
 



     

   საბუნებისმეტყველო კათედრაზე  წევრების 
მიერ  PROFILES- ის ფორმატის მოდულების 
ერთობლივი დაგეგმვა - განხორციელება 

 



მოხარშული კარტოფილი უმი კარტოფილი 

1. მოხარშული და უმი კარტოფილისაგან გავაკეთეთ 
„ჭიქები“ 

2. თითოეულში ჩავყარეთ თითო სუფრის კოვზი სუფრის 
მარილი (ნატრიუმის ქლორიდი) 

3.    „ჭიქები“ ჩავდგით წყალში 



     დაახლოებით  ერთი საათის შემდეგ უმი 
კარტოფილის „ჭიქაში“ მარილი დადნა ოსმოსით 
შეწოვილი წყლით, ხოლო მოხარშულში -  მარილი 
უცვლელ ფორმაში დარჩა. 



  მადლობა 
ყურადღებისთვის 


