
საგანმანათლებლო კრებული „შავი ზღვის სკივრი“ მომზადებულია შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის 
ორგანიზაციის (BSEC), შავი ზღვის კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნოს (BSC PS), ბუნების მსოფლიო ფონდის (WWF) 
თურქეთის წარმომადგენლობის, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და კომპანია „კოკა კოლას“ (TCCC) 
ერთობლივი ძალისხმევით.

პროექტი „შავი ზღვის სკივრი“ განხორციელდა კომპანია „კოკა კოლასა“ და გაეროს განვითარების პროგრამის 
თანადაფინანსებული ერთობლივი პროექტის „ყოველი წვეთი მნიშვნელოვანია“ მეშვეობით.

© გაეროს განვითარების პროგრამა
ISBN: 978-605-6|279-0-8
ყველა უფლება დაცულია. ამ ნაშრომის ხელახალი გამოცემა დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო მიზნებისთვის 
საავტორო უფლების მქონე პირის წერილობითი ნებართვის გარეშე და წყაროს ზუსტი მითითებით.

სამეცნიერო მრჩევლები და სპეციალისტები:
პროფ. ერთუგ დუზგუნეში (თევზის მრეწველობის სპეციალისტი)
პროფესორი, დოქტორი თემელ ოგიუზი (ფიზიკური ოკეანოგრაფიის სპეციალისტი)
ასოცირებული პროფესორი მურატ ბილეჩენოღლუ (ზღვის ბიოლოგიის მკვლევარი)
დოქტორი ალექსეი ბირკუნი (ექიმი და დელფინების მკვლევარი)
დოქტორი ოზგუთ ბაითუთი (ჰიდრობიოლოგი)
რადუ მიჰნეა (ქიმიური ოკეანოგრაფიის სპეციალისტი)
ქერემ ალი ბოილა (ორნიტოლოგი)

მრჩეველი შემეცნებით საკითხებში:
მელთემ ჩაილან ალიბეიოღლუ

დავალებათა ტექსტების ავტორები:
მელთემ ჩაილან ალიბეიოღლუ
დილან ბაინდირი
ეზრა დუზგუნ ბაითექინი

მთარგმნელი:
ირინე ჭელიძე

ილუსტრატორები:
ათილა შაფაქი
ჯეიდა ალფაი
გოქჩან აბლაქი
სირი ოზენი
ტერეზა მაკრაკენი

ფოტოები:
ზღვის ფოტობანკი
WWF-Canon
MODIS

ფოტოგრაფები: აჰმეტ ე. ქიდეში, ანდრეი ნეკრასოვი, არდა მ. ტონაი, ჯუნეით ოგუზთუზუნი, ერქან უჩი, ფატი სამი, ფუნდა 
უსთუნი, ჰაკან ფერექი, ხორხე სიერა, ქადირ დაბაქი, ქერემ ალი ბოილა, მალინი, მარშა მორენო ბაესი, მეჰმეტ ქარაბულუთი, 
მიშელ გუნთერი, მურატ კაია, მურატ ბილეჩენოღლუ, მურატ სეზგინი, მუსტაფა სიოზენი, მუზაფერ ფეიზიოღლუ, ომერ 
ნეჩიპოღლუ, რაშნ დორზ, შენონ კრაუნოვერი, სელიმ თიმური, სემი ენგინი, სერგეი კრივოხიჟინი, თასინ ჩაილანი, ვაჰიდ 
ადნანი

დიზაინი:
Koner / Kortan Yurtseven, Fatoş Irmak, Tan Güven, Yücel Bahar

ვებ-გვერდები:
Mana Dijital
www.karadenizkutusu.org
www.blackseabox.org
www.everydropmatters.org
www.wwf.org.tr

პროექტის ხელმძღვანელები:
ასოცირებული პროფესორი ბოღაჩან ბენლი (UNDP); დოქტორი სედათ ქალემი (WWF თურქეთი); პროფესორი აჰმეტ ქიდეში 
(BSC PS); დოქტორი ქადირ ოზენი (TCCC); ანდრეი პოგრებნიაკი (UNDP); ნილუფერ არაჩი (WWF თურქეთი)

გამომცემელი:
შპს ედვაიზ ჯგუფი, www.adwise.ge

შავი ზღვის შემეცნებითი კრებულის პროექტის ხელმძღვანელები მადლობას უხდიან ყველას, ვინც წვლილი შეიტანა მის 
მომზადებაში, კერძოდ, თურქეთის განათლების სამინისტროს დაწყებითი განათლების განყოფილების ხელმძღვანელს 
იბრაჰიმ ერს და მის თანამშრომლებს: აიჰან ჩუჰაჩის, არდა მ. თოაის, დოქტორ არზუ გიურსოის, პროფესორ აიშენ მელიქს, 
ასოცირებულ პროფესორ ჩაღლან ქარასუ ბენლის, ბარიშ ილდირიმს, ბანუ დოქმეჩიბაშის, ბურჩუ მელთემ არიქს, ჩან 
ალიბეიოღლუს, ჩანსუ უზალთუნს, ჩენქ რუჩს, ჩენქ თემელს, ჯეიდა ალფაის, დერია ნაირ ორუჩს, დევი ჰარვის, ექინ თურქერს, 
ემელ ერათლის, ემინ ბარიშს, ევრიმ დემირელს, ევრიმ ქალქანს, ფარუქ აქბაშს, გულდენ ათკინს, გულინ ვარდარს, გულნურ 
შენს, ჰაკან ბირგულს, ირმაქ ბიიქლის, ისმაილ შენელს, კეტრინ ნიბს, ქეიჰან თერჩუმეს, დოქტორ მელექ იშინიბილირს, 
მერალ ჩანიბეიაზს, მერთ ჩელეპს, ნაზ ქურთულუშს, ნილუფერ აქფინარს, ნიაზი კაიას, შებნემ ფერივერს, სუნა გ. დედეოღლუს, 
თანსელ თურუნზს, ტალია ენრიკესს, თოლღა გიუნგორს, თუღბა ჩანს, თუნაი აიდინს, დოქტორ იუგარ ოზესმის, უნსალ ქარჰანს, 
იეშიმ აკს, ზერინ დოღანჩას და ზუჰალ ოზერს.



I ნაწილი. შავი ზღვის თავისებურებანი
1.1 | შავი ზღვა 10
1.2 | შავი ზღვის გეოგრაფიული მახასიათებლები 10
1.3 | შავი ზღვის ჰიდროლოგიური მახასიათებლები 12
1.4 | შავი ზღვის გეოლოგიური განვითარების ეტაპები 14

კითხვები და პასუხები ნასწავლის გასამეორებლად 15

II ნაწილი. შავი ზღვის ბინადრები
2.1 | შავის ზღვის ეკოსისტემა და კვებითი ჯაჭვები 38
2.2 | ბიომრავალფეროვნება 40

2.2.1 | წყალმცენარეები 41
2.2.2 | უხერხემლოები 43
2.2.3 | თევზები 46
2.2.4 | ზღვის ფრინველები 50
2.2.5 | ზღვის ძუძუმწოვრები 53

კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად 55

III ნაწილი. რა სიკეთე მოაქვს შავ ზღვას და რატომ უნდა დავიცვათ იგი

3.1 | შავი ზღვა და ნაოსნობა 122
3.1.1 | ტრანსპორტის სახეები 122
3.1.2 | ვაჭრობა შავ ზღვაზე 124
3.1.3 | ნაოსნობასთან დაკავშირებული სირთულეები და რჩევები მათ გადასალახავად 125
3.2 | თევზჭერა 126

3.2.1 | თევზჭერის მეთოდები და საშუალებები 126
3.2.2 | თევზჭერასთან დაკავშირებული სირთულეები და რჩევები მათ გადასალახავად 128

კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად 129

IV ნაწილი. რა ემუქრება შავ ზღვას
4.1 | შავი ზღვის წინაშე მდგარი ძირითადი საფრთხეები 154
4.2 | მავნე ნარჩენები და გარემოს დაბინძურება 154
4.3 | უცხო (არამკვიდრ) სახეობათა შემოჭრა შავ ზღვაში 156
4.4 | თევზჭერა 157

კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად 158

V ნაწილი. დავიცვათ შავი ზღვა
5.1 | რა გზებს მიმართავენ შავიზღვისპირეთის ქვეყნები შავი ზღვის დასაცავად 188
5.2 | შავი ზღვის თევზების დაცვის გზები 189
5.3 | შავი ზღვის დელფინების დაცვის გეგმა 189
5.4 | რა უნდა ვიღონოთ შავი ზღვის დასაცავად 190

კითხვები და პასუხები ნასწავლის განსამტკიცებლად 191

შავი ზღვის შემეცნებითი კრებული - მასწავლებლის 
სახელმძღვანელო



ჩაკეტილი წყალსატევი შავი ზღვა უამრავი ცოცხალი ორგანიზმისა და 
კულტურულ-ისტორიული ძეგლის თავშესაფარია. მაგრამ ამჟამად მისი 
განსაკუთრებული ეკოლოგიური მდგომარეობა საკმაოდ დარღვეულია. 
დღეს, როცა შავ ზღვას ვახსენებთ, მაშინვე თვალწინ წარმოგვიდგება 
გადამეტებული თევზჭერით გამოფიტული, დაბინძურებული ზღვა და 
ფიზიკური ზემოქმედებით დაზიანებული ფსკერი, სანაპირო და მდინარეები. 
შავ ზღვაში გადაშენდა თევზის უამრავი სახეობა და დაირღვა ეკოლოგიური 
ბალანსი, ეს კი, სამწუხაროდ, შეუქცევადი პროცესებია.

ამჟამად მეცნიერები, სამოქალაქო საზოგადოება და ქვეყნების მეთაურები 
ძალ-ღონეს არ იშურებენ სიცოცხლის გადასარჩენად ამ უნიკალურ 
ზღვაში. ბუნების მსოფლიო ფონდის თურქეთის წარმომადგენლობა, 
გაეროს განვითარების პროგრამა, „კოკა კოლა“ და შავის ზღვის კომისიის 
მუდმივმოქმედი სამდივნო გაერთიანდნენ და „კოკა კოლასა“ და გაეროს 
განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის „ყოველი წვეთი 
მნიშვნელოვანია“ დაფინანსებით შექმნეს შემეცნებითი კრებული. მისი 
მთავარი იდეაა, განამტკიცოს ბავშვების ანუ მომავალი ლიდერების ჯანსაღი 
დამოკიდებულება შავი ზღვისადმი. ეს ნაშრომი, რომელიც გამიზნულია შავი 
ზღვის ქვეყნებისთვის, ახლებურად წარმოაჩენს ამ ზღვის გადასარჩენად 
გაწეულ ძალისხმევას. კრებული შეიქმნა  თითქმის ყველა შავიზღვისპირა 
ქვეყნის წამყვანი მეცნიერების მიერ და ეყრდნობა უახლესი სამეცნიერო 
კვლევების  შედეგებს.

თურქეთის  განათლების სამინისტროს დაწყებითი განათლების 
განყოფილების მხარდაჭერით, შევეცადეთ, დაწყებითი სკოლის 
მოსწავლეთათვის  გასართობ-შემეცნებითი სახელმძღვანელო შეგვექმნა. 
იმედია, მასზე აღიზრდება ახალი თაობა, რომელიც პასუხისმგებლობით 
მოეკიდება შავი ზღვის ბუნებრივი გარემოს დაცვას. 
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დაწყებითი სკოლების ყველა მოსწავლისათვის, კრებულის გაცნობა კი 
ბავშვებისთვის მათი მოწადინებული მასწავლებლების ძალისმხევით 
მოხდება. მათთვის შავი ზღვის საოცარი ეკოსისტემისა და მის ბინადართა 
გაცნობით შევეცადეთ, ყურადღება გაგვემახვილებინა შავი ზღვის 
პრობლემებზე; სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაციის აღქმა 
კი თამაშებითა და თვალსაჩინო მასალით (პლაკატებითა და სათამაშო 
ბარათებით) გავაადვილეთ.

იმედია, ამ კრებულით ბავშვები უკეთ გაიცნობენ შავ ზღვას და, 
შეძლებისდაგვარად, დაიცავენ მას. ზღვა კი, თავის მხრივ, კვლავ განაგრძობს 
სიცოცხლეს ახალი თაობებისთვის.

ვიმედოვნებთ, „შავი ზღვის სკივრი“ დიდად წაადგება შავი ზღვის ქვეყნებში 
მცხოვრებ ბავშვებს, მასწავლებლებსა და ბუნების ქომაგებს.

შავი ზღვა ბავშვებისაა



შემეცნებითი კრებული შავი ზღვის შესახებ შეიქმნა, 
როგორც სახელმძღვანელო შავი ზღვის 6 ქვეყნის 
მასწავლებლებისთვის. აქ ხაზგასმულია შავი ზღვის 
მნიშვნელობა და მისი დაცვის აუცილებლობა. 
სახელმძღვანელოს მთავარი მიზანი ბავშვებისა და 
მათი ახლობლების შეგნების განმტკიცებაა. აქ არაა 
მოცემული მხოლოდ მშრალი ინფორმაცია შავი 
ზღვის შესახებ, ამ კრებულით მკითხველი საკუთარ 
თავს შავი ზღვის ნაწილად აღიქვამს.

კრებულში მოცემულია:

• შემეცნებითი კრებული შავი ზღვის შესახებ -  
მასწავლებლის სახელმძღვანელო

• სიცოცხლე შავ ზღვაში -  ბარათები
• სიცოცხლე შავ ზღვაში -  პლაკატი
• შავი ზღვის რუკა
• კომპაქტური დისკი

შემეცნებითი კრებული შავი ზღვის შესახებ -  
მასწავლებლის სახელმძღვანელო 5 ნაწილისგან 
შედგება:

I ნაწილი: ზოგადი ინფორმაცია შავი ზღვის შესახებ

II ნაწილი: სიცოცხლე შავ ზღვაში

III ნაწილი: რა სარგებლობა მოაქვს შავ ზღვას და 
რატომ უნდა დავიცვათ იგი

IV ნაწილი: შავი ზღვის წინაშე მდგარი სირთულეები

V ნაწილი: დავიცვათ შავი ზღვა

თითოეულ ნაწილში არის საინფორმაციო ტექსტები 
და სავარჯიშოები 9-12 წლის ბავშვებისთვის.

სავარჯიშოების შესრულებამდე გირჩევთ, 
გაეცნოთ საგანგებოდ თქვენთვის  მომზადებულ 
საინფორმაციო ტექსტებს, რომელთაც ეფუძნება 
სავარჯიშოები. ეს საშუალებას მოგცემთ, სწორად 
უპასუხოთ მოსწავლის კითხვას  და მოამზადოთ იგი 
მომდევნო ლოგიკური კითხვის დასასმელად.

მოსწავლეთა უნარებისა და მოთხოვნების, 
მასწავლებლის შესაძლებლობებისა და 
გამოცდილების და შავი ზღვის ქვეყნებში არსებული 
სასწავლო პროგრამების გათვალისწინებით 
შესაძლებელია ამ კრებულის შესაბამის ასაკობრივ 
ჯგუფებზე მორგება.

მასწავლებლის შეხედულებისამებრ კრებულის 
გამოყენება შეიძლება როგორც ცალკე სასკოლო 
საბუნებისმეტყველო კურსში, ეკოლოგიის 
კლუბის ფარგლებში ან  სხვა სასწავლო საგნების 
(მათემატიკა, სამეცნიერო-ტექნოლოგიური, 
საზოგადოებათმცოდნეობა) დამატებად, ისე 
კლასგარეშე სახელმძღვანელოდ. მოსწავლეთა 
ინტერესის გასაღვივებლად და ახალი 
მოსაზრებებისთვის საფუძვლის მოსამზადებლად 
მასწავლებლებს ვურჩევთ, კრებულში მოცემული 
სავარჯიშოები სხვადასხვა ასპექტის (სოციალური, 

როგორ ვისარგებლოთ კრებულით შავი ზღვის შესახებ:
ეკონომიკური, ადგილობრივი ტრადიციების) 
გათვალისწინებით ააგონ. 

სავარჯიშოები ისეა შედგენილი, რომ მოსწავლეებმა 
აქტიურად იურთიერთონ გარშემომყოფებთან - 
თქვენთან და თავიანთ მეგობრებთან. სწორედ 
ამ გზით გაითავისებს ბავშვი, რომ ჭეშმარიტება 
კამათში იბადება, რადგან როგორც ყველა სხვა 
საკითხის, გარემოს დაცვის შესახებაც უამრავი 
მოსაზრება და განმარტება არსებობს.  

სავარჯიშოების ხანგრძლივობას განსაზღვრავს 
ბავშვების ცოდნა და შესაძლებლობები. ამიტომ 
სავარჯიშოს იმდენი დრო დაუთმეთ, რამდენსაც 
საჭიროდ ჩათვლით.

ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ყველა 
სავარჯიშო ერთიდაიმავე ფორმატითაა შედგენილი. 
მაგალითი იხ. ქვემოთ:



სიცოცხლე შავ ზღვაში – ბარათები: ეს ბარათები 
მოსწავლეებს შავი ზღვის ბინადართა გამოცნობაში 
დაეხმარება. ბარათებზე ასახული შავ ზღვაში 
ბინადარი ცოცხალი ორგანიზმები ხუთ ძირითად 
კატეგორიად იყოფა:

• მცენარეები
• უხერხემლოები
•  თევზები
•  ფრინველები
•  ძუძუმწოვრები

ბარათებით თამაშის წესები მოცემულია 
თვით ბარათებზე. გარდა ამისა, ბარათებით 
თამაშის საილუსტრაციოდ მასწავლებლის 
სახელმძღვანელოს დანართებში მოცემულია 
სავარჯიშოების მაგალითები (იხ. „სიცოცხლე შავ 
ზღვაში - ბარათები“, სავარჯიშოები, გვ. ....)

პლაკატზე „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ გამოსახულია 
შავი ზღვის ბინადრები. ამ პლაკატის გამოყენება 
შეგიძლიათ სავარჯიშოების შესრულებისას და 
თამაშისას.

შავი ზღვის რუკა შეიძლება გამოიყენოთ 
სავარჯიშოების შესრულებისას და ახალი 
სავარჯიშოების შესადგენად.

შემეცნებითი კრებულის ვებ-გვერდი პროექტის 
ფარგლებში შეიქმნა. ის დიდად წაადგება შავი ზღვის 
შესახებ შემეცნებითი კრებულით დაინტერესებულ 
მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს. ამჟამად ეს 
ვებ-გვერდი ინგლისურ და თურქულ ენებზეა:  
www.blackseabox.org 

აქ ნახავთ და, სურვილისამებრ, ჩამოტვირთავთ 
შემეცნებით კრებულში  შესულ ნებისმიერ მასალას. 
შეგიძლიათ ინტერნეტშივე ითამაშოთ ბარათებით 
„სიცოცხლე შავ ზღვაში“. ასევე შეგიძლიათ, გახდეთ 
ამ ვებ-გვერდის წევრი და, შესაბამისად, გქონდეთ 
მომხმარებლის პირადი სახელი და პაროლი. 

რა შეუძლიათ მასწავლებლებს, თუ ისინი ვებ-
გვერდზე გაწევრიანდებიან?

1) გაავრცელონ შემეცნებითი კრებულის 
სავარჯიშოებთან დაკავშირებული თვალსაჩინო 
მასალები: მომხმარებლის პირადი სახელისა 
და პაროლის გამოყენებით მასწავლებლებს 
შეუძლიათ, ვებ-გვერდზე ატვირთონ სავარჯიშოების 
თუ თამაშების შესრულებისას გადაღებული ფოტო 
და ვიდეომასალები, რომლებიც ინტერნეტში 
თავსდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საგანგებო 
კომისია მათ შინაარსსა და მოცულობას მისაღებად 
ჩათვლის. დაწუნებული თავლსაჩინო მასალის 
ავტორს კი მისი გადაკეთების საშუალება ეძლევა. 

2) მოიფიქრონ ახალი სავარჯიშოები და 
თამაშები: მასწავლებლებს შეუძლიათ  მოიფიქრონ 
ახალი სავარჯიშოები და თამაშები მოცემული 
ფორმატის დაცვით სახელმძღვანელოს ხუთი 
ნაწილიდან ნებისმიერის მიხედვით და ეს მასალები 
გაავრცელონ  ინტერნეტით 

სავარჯიშო.
თამაში სათაური

მიზნები     ცოდნა და უნარი, რასაც ბავშვი სავარჯიშოს 
შესრულების შემდეგ მიიღებს

მასალა  
სავარჯიშოს (თამაშის) შესრულებისას 
გამოყენებული ყველა სახის მასალა და 
ხელსაწყოები

თემატური 
სფეროები  

თემატური სფეროები, რომელთაც სავარჯიშო 
(თამაში) შეეხება

საკვანძო 
სიტყვები

კონკრეტული სავარჯიშოსთვის (თამაშისთვის) 
გამოყენებული გამოთქმები, მოსაზრებები თუ 
სიტყვები

ხანგრძლივობა სავარჯიშოსთვის (თამაშისთვის) 
გათვალისწინებული დრო

მომზადება როგორ უნდა მოემზადოს მასწავლებელი 
სავარჯიშოსთვის (თამაშისთვის) 

პროცესი სავარჯიშოს (თამაშის) მიმდინარეობის ეტაპები

სადისკუსიო 
კითხვები

კითხვები, რომლებიც ისე უნდა იყოს 
შედგენილი, რომ მონაწილეებს კამათის 
გამართვაში დაეხმაროს

შემოწმება კითხვები იმის დასადგენად, მიაღწიეს თუ არა 
მონაწილეებმა დასახულ მიზანს

ცოდნის 
გამდიდრება

დამატებითი აქტივობები, რომლებიც შეიძლება 
შესრულდეს ბავშვების საჭიროებებიდან და 
დროის ფაქტორიდან გამომდინარე



სავარჯიშოები და თამაშები და მათთან დაკავშირებული თემატური სფეროები

წინამდებარე ცხრილი მასწავლებლებს შესაბამის სფეროში სავარჯიშოსა თუ თამაშის სწორად და ადვილად დაგეგმვაში დაეხმარება. 
მასწავლებელს შეუძლია, უცვლელად მისდიოს შემოთავაზებულ გეგმას ან თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს.

ენა სოციალური 
მეცნიერებანი

სამეცნიერო 
ტექნოლოგიები მათემატიკა სახვითი 

ხელოვნება მუსიკა ფიზიკური 
აღზრდა

სამსახიობო 
ხელოვნება

ტექნოლოგია 
და დიზაინი

კომპიუტერული 
მეცნიერებანი
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შავი ზღვა ერთ-ერთი ყველაზე საოცარი ზღვაა დედამიწაზე. მაგალითად, მასზე შეიძლება 
ითქვას, რომ ყველაზე ახალგაზრდა ზღვაა მსოფლიოში. ის თავდაპირველად მტკნარი ტბა იყო, 
მაგრამ გამყინვარების ხანის ბოლოს, დაახლოებით, 7000 წლის წინ ხმელთაშუა ზღვის წყალმა 
დღევანდელი ბოსფორის სრუტის გავლით მასში შეაღწია და ნელ-ნელა მლაშე წყალსატევად აქცია. 

შავი ზღვა მეცნიერთა ყურადღებას თავისი განსაკუთრებული ისტორიით, გეოგრაფიითა და 
საოცარი ფლორითა და ფაუნით იპყრობს. ჩამდინარე წყლებით დაბინძურებამ, რაც მე-20 საუკუნის 
80-იან წლებში დაიწყო, გაზრდილმა მოთხოვნებმა ზღვის პროდუქტზე, უცხო სახეობათა შემოჭრამ 
და გადამეტებულმა თევზჭერამ დიდად ავნო ეკოსისტემას. სწორედ აღნიშნულის გამო შეიცვალა 
დამოკიდებულება შავი ზღვის მიმართ და შეიქმნა უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი მის დასაცავად. 
მოკლედ შავი ზღვის მახასიათებლების შესახებ მოგითხრობთ ქვემოთ.

შავი ზღვის გეოგრაფიული მახასიათებლები
შავი ზღვა ერთ-ერთი ყველაზე მეტად იზოლირებული ჩაკეტილი ზღვაა, რომელიც 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასა და  ანატოლიას შორისაა მოქცეული. მისი ზედაპირის 
ფართობი დაახლოებით 423000 კმ2-ა, წყლის მასა 547000 კმ3-ს შეადგენს, საშუალო 
სიღრმე 1240 მეტრია, ყველაზე ღრმად კი 2212 მეტრი მიიჩნევა. შავი ზღვაზე უგრძესი 
სანაპირო ზოლი  უკრაინას ეკუთვნის (1628 კმ), მას  თურქეთი მოსდევს (1400 კმ) (იხ. 
სურათი 1.1)

შავი ზღვა

სურათი 1.1. შავი ზღვა და მის გარშემო მდებარე ქვეყნები

1.1

1.2

თურქეთი

ზონგულდაქი

ბათუმი

ტრაბზონი
სამსუნი

საქართველო

კონსტანცა

სევასტოპოლი

ოდესა

ბულგარეთი

რუმინეთი

უკრაინა

სე
რ

ბე
თ

ი

მაკე
დონია

შავი ზღვა

საბერძნეთი

ათენი

ხმელთაშუა ზღვა

ეგეოსის 
ზღვა

Sea of 
Marmara

0 125 250 500

იალტა

სტამბოლი

რუსეთი

დონის როსტოვი

ჩრდილოეთი

კილომეტრი

ბურგასი

ვარნა

აზოვის ზღვა 

მოდლ
ოვა
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სურათი 1.2. ზღვის ფსკერი და მისი მონაკვეთები

სურათი 1.3. შავი ზღვის მდინარეთა აუზი და აუზის 21 ქვეყნის მდინარეთა გავლენა 
შავ ზღვაზე დაბინძურების საფრთხის გათვალისწინებით 

ზღვის ფსკერზე სხვადასხვა გეომორფოლოგიური 
სტრუქტურა გვხვდება; მარტივად რომ ვთქვათ, ფსკერი 
რამდენიმე მონაკვეთად იყოფა: კონტინენტური 
მეჩეჩი, კონტინენტური ბექობი (continental slope) და 
კონტინენტური აზევება (continental rise). შავი ზღვის 
კონტინენტური მეჩეჩის სიგანე ძირითადად 0.5-დან 
50 კმ-ია და 100 მეტრამდე სიღრმეზე ვრცელდება. 
კონტინენტურ მეჩეჩს, რომელიც ხმელეთისა და ზღვის 
მაკავშირებელია, მოსდევს კონტინენტური ბექობი 
(სურათი 1.2).

შავ ზღვაში ცოტა კუნძულია. ყველაზე დიდია ზმეინი, 
რომელიც დუნაის დელტიდან 35 კმ-ის დაშორებით 
მდებარეობს. სხვა კუნძულებია პირეზინი (უკრაინა), 
რომელიც მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრითაა 
დაშორებული სანაპიროს, და ქეფქენი (თურქეთი). 
უდიდესი ნახევარკუნძული ყირიმი ჩრდილოეთიდანაა 
შავ ზღვაში შეჭრილი.

ჩრდილო-აღმოსავლეთით შავ ზღვას ქერჩის სრუტით 
უკავშირდება აზოვის ზღვა, რომლის ზედაპირი შავი 
ზღვის ზედაპირის 11%-ს შეადგენს. აზოვის ზღვა 
დედამიწის ყველაზე წყალმარჩხ ზღვადაა მიჩნეული 
- მისი უღრმესი წერტილი 14 მეტრია. შავი და აზოვის 
ზღვების სანაპიროებზე ქვიშის პლაჟები და მრავალი 
მლაშე და ნაკლებადმლაშე ტბა თუ ლაგუნაა. 
სამხრეთ-დასავლეთით შავი ზღვა ბოსფორის სრუტით 
მარმარილოს ზღვას უკავშირდება, რომელიც, თავის 
მხრივ, დარდანელის სრუტით ხმელთაშუა ზღვაზე 
გადის. 

შავ და აზოვის ზღვებში სამასზე მეტი მდინარე 
ჩაედინება, მათ შორის ევროპის უდიდესი მდინარეები: 
დუნაი, დნეპრი და დონი. ზოგიერთი მათგანი (დუნაი, 
დონი, ყუბანი, ყიზილირმაქი და იეშილირმაქი) ზღვაში 
ჩადინებამდე დელტას ქმნის. შავი ზღვის რეგიონში 
უდიდეს ჭარბტენიან ადგილებს დუნაი წარმოქმნის. 
შავი ზღვის მდინარეთა აუზები 22 ქვეყანას აერთიანებს 
(სურათი 1.3).

ალბანეთი
ავსტრია
ბელარუსი
ბოსნია-
ჰერცეგოვინა
ბულგარეთი
ჩეხეთი
საქართველო
გერმანია
უნგრეთი
იტალია
მაკედონია 

მოლდოვა
მონტენეგრო
პოლონეთი
რუმინეთი
რუსეთი
სლოვაკეთი
სლოვენია
შვეიცარია
თურქეთი
უკრაინა

ხმელეთი კონტინენტური 
მეჩეჩი

კონტინენტური 
ბექობი

კონტინენტური 
აზევება

დნესტრი

სამხრეთ ბუგი

შავი ზღვა
დუნაი

ყუბანი

დონი

დნეპრი
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შავი ზღვა ჩვენი პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი ზღვაა; ამიტომ დიდად მნიშვნელოვანია 
წყლის ჩადინებისა და კარგვის პროცესები. შავ ზღვას მტკნარი წყლებით ძირითადად მდინარეები 
ამარაგებენ. მდინარის წყალთან ერთად მასში შლამიც ჩაედინება, ამიტომაა შავი ზღვა ასეთი მუქი. 
შავ ზღვაში წყლის ჩადინებაზე წლიური ნალექიც ახდენს გავლენას, თუმცა არც ისე მნიშვნელოვანს, 
როგორც მდინარეები. ეს შეფარდება  შემოდგომა-ზამთრის ძლიერი წვიმების დროს იცვლება. 
აორთქლების შედეგად დაკარგული წყლის მოცულობა დამოკიდებულია სეზონსა და ქარის 
სიჩქარეზე. შავი ზღვის ზედაპირიდან  აორთქლებული წყლის წლიური მოცულობის თითქმის 
ნახევარი ზაფხულსა და შემოდომაზე  მოდის.

წყლის ბალანსის შენარჩუნებაზე ასევე მოქმედებს შავი ზღვის ზედაპირული და ღრმა დინებები, 
რომლებიც განსაკუთრებით ძლიერია ქერჩის სრუტესა და ბოსფორზე. ბოსფორზე დინების სისტემას 
ორი საპირისპირო დინება ქმნის. შავიდან მარმარილოს ზღვაში ჩამდინარე ზედაპირული წყლების 
წლიური მოცულება ორჯერ აღემატება მარმარილოდან შავ ზღვაში ჩამდინარე ღრმა წყლების 
წლიურ მოცულობას. 

სრუტის დინებების გარდა, შავ ზღვაში წყალი ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურადაც მიმოიქცევა. 
ზედაპირის წყლების დინება ძირითადად ქარზეა დამოკიდებული. შავ ზღვაში გვხვდება საათის 
ისრის საწინააღმდეგოდ მოძრავი ორი მთავარი წრიული დინება, რომელთა მეშვეობით წყალში 
თანაბრად ნაწილდება ჟანგბადი, სითბო, მინერალები და საკვები ელემენტები. შედეგად შავი ზღვა 
ცოცხალი ორგანიზმებისთვის მიმზიდველი გახდა. რაც უფრო ღრმაა წყალი, მით უფრო მძიმე და 
ცივია. წყლის ვერტიკალური მიმოქცევა, რომელსაც წყლის სიმძიმის ცვალებადობა განაპირობებს, 
შავ ზღვაში საკმაოდ სუსტია. ცივი ღრმა და თბილი ზედაპირული წყლების მიმოქცევას საუკუნეები 
ჭირდება. 

შავ ზღვაზე ყოველდღიური ძლიერი და სუსტი მიქცევა-მოქცევებით გამოწვეული ღელვა ძირითადად 
რამდენიმე სანტიმეტრია. ძლიერი ღელვა, როდესაც ტალღის სიმაღლე 5-6 მეტრს აღწევს, უმეტესად 
ზამთარში იცის.

დიდი ოდენობით მდინარეების წყლების ჩადინების გამო შავი ზღვის სიმლაშე ორჯერ ნაკლებია 
ხმელთაშუა ზღვისაზე. აზოვის ზღვა კი უფრო ნაკლებმარილიანია. მარმარილოს ზღვის ზედაპირული 
წყლები შავი ზღვისაზე უფრო მლაშეა, ხოლო მისი ღრმა წყლები განსაკუთრებით მლაშეა 
დარდანელის სრუტისკენ.

შავი ზღვის ჰიდროლოგიური მახასიათებლები1.3

ხედი ბულგარეთის სანაპიროდან
(მიშელ გუნთერის ფოტო) 
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ტბის თოლიები (Chroicocephalus ridibundus) ხშირად გვხვდება შავი ზღვის სანაპიროებზე
(ქადირ დაბაქის ფოტო) 

შავი ზღვის ზედაპირის წყლების ტემპერატურა  -10C -დან (ზამთარში) +310C -მდე (ზაფხულში) 
მერყეობს. შავი ზღვის აუზის საშუალო წლიური ტემპერატურა ჩრდილო-დასავლეთით +120C, 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით კი +160C-ია. 50-150 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა საგრძნობლად 
ეცემა. 500 მეტრზე ღრმად წყლის ტემპერატურა მუდმივად 90C -ია. ზამთარში, ყინვის დროს ნაკლებად 
მლაშე სანაპირო წყლები ყინულით იფარება. ეს ახასიათებს აზოვის ზღვას, განსაკუთრებით, მის 
ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროს, რომელიც ხანდახან მთლიანად ყინულით იფარება. ყინული 
იშვიათად შეინიშნება შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროსა და ბოსფორზეც. 

შავი ზღვის წყალი შრეებად იყოფა: ზედაპირის შრე ჟანგბადს შეიცავს, ქვედა შრე კი არა. გეოლოგიური 
პროცესების შედეგად შექმნილი უჟანგბადო ღრმა შრე დიდი ოდენობით გოგირდწყალბადს (H2S) 
შეიცავს, რის გამოც შავი ზღვის 90% უსიცოცხლოა. არსებობს მოსაზრება, რომ ეს შრე მხოლოდ 
ანაერობული ბაქტერიისთვისაა მიმზიდველი. თუმცა კვლევებმა ცხადყო, რომ ზოგიერთი მრგვალი 
ჭია ზღვის ფსკერის შლამის ჟანგბადით სუნთქავს.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ შავი ზღვის მხოლოდ 10-13%-ია სიცოცხლისთვის ვარგისი 
და ბიომრავალფეროვანი. 
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დაახლოებით 60 მილიონი წლის წინ, მესამეული პერიოდის დასაწყისში, როდესაც დედამიწაზე 
პირველი ძუძუმწოვრები გამოჩნდნენ, სამხრეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის გასწვრივ 
არსებობდა ატლანტისა და წყნარი ოკეანეების დამაკავშრებელი დიდი ოკეანე, სახელწოდებით 
„ტეთისი“. მესამეული პერიოდის შუა ხანებში დედამიწის ქერქის ამოზიდვის შედეგად ”ტეთისის” ზღვა 
თანდათან მოწყდა ატლანტისა და წყნარ ოკეანეებს. დედამიწის ქერქი განსაკუთრებით აქტიურად 
ამოიზიდა  5-7 მილიონი წლის წინ, მიოცენის პერიოდში, და გაჩნდა მთები - ალპები, კარპატები, 
ბალკანები და კავკასიონი. შედეგად, ”ტეთისის” ზღვა შემცირდა და მომლაშო წყალსატევებად 
დანაწევრდა.

სარმატიის ზღვა
 

ტეთისის შემცირების შედეგად წარმოქმნილი 
პირველი ზღვა იყო სარმატიის ზღვა, რომელიც 
დღევანდელი ვენიდან ცენტრალურ აზიამდე იყო 
გადაჭიმული და დღევანდელ შავ, აზოვისა და კასპიის 
ზღვებს და არალის ტბას მოიცავდა. მდინარეთა 
ჩადინების შედეგად ოკეანეს მოწყვეტილ სარმატიის 
ზღვაში თანდათან იკლო სიმლაშემ.

მეოტიის ზღვა
 
მეოტიის ზღვა წარმოიქმნა სარმატიის ზღვის 
შემცირების შედეგად 5 მლნ წლის წინ. ამ პერიოდში 
კვლავ დამყარდა კავშირი ოკეანესთან, ზღვის 
სიმლაშემ იმატა და გაჩნდნენ ზღვის ცხოველები და 
მცენარეები.

პონტოს ზღვა (ტბა)
 
3 მლნ წლის წინ მეოტიის ზღვამ ადგილი თითქმის 
მტკნარ პონტოს ზღვას (ტბას) დაუთმო. ამ ცვლილების 
შედეგად მომავალი შავი ზღვა ჩრდილოეთ კავკასიის 
გავლით კასპიის ზღვას დაუკავშირდა.

შავი ზღვა
 
დაახლოებით 10000 წლის წინ შავი ზღვის აუზმა 
თანამედროვე სახე მიიღო. შავი ზღვა ხმელთაშუა 
ზღვასა და მსოფლიო ოკეანეს ბოსფორისა და 
დარდანელის სრუტეებით დაუკავშირდა. თანდათან 
იმატა მისმა სიმლაშემ. 1500 წლის განმავლობაში 
სიმლაშემ ისეთ დონეს მიაღწია, რომ ხმელთაშუა 
ზღვის ბინადრებმა შავ ზღვაში გადმოსვლა დაიწყეს.

შავი ზღვის გეოლოგიური განვითარების ეტაპები1.4

სარმატიის ზღვა

მეოტიის ზღვა

პონტოს ზღვა (ტბა)

შავი ზღვა



15

1. რატომ ითვლება შავი ზღვა ჩაკეტილ წყალსატევად?

შავი ზღვა თითქმის მთლიანად ხმელეთითაა გარშემორტყმული. ის 
ანატოლიასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპას შორის მდებარეობს და 
სხვა ზღვებსა და ოკეანეს უშუალოდ არ უკავშირდება.

2. როგორ უკავშირდება შავი ზღვა მსოფლიო ოკეანეს?

შავი ზღვა ატლანტის ოკეანეს უკავშირდება ბოსფორის სრუტის, მარმარილოს 
ზღვის, დარდანელის სრუტის, ხმელთაშუა ზღვისა და გიბრალტარის სრუტის 
მეშვეობით.

3. რატომ არაა შავი ზღვა ხმელთაშუა ზღვასავით ან ატლანტის 
ოკეანესავით მლაშე?

იმიტომ, რომ შავ ზღვაში დიდი ოდენობით მდინარის მტკნარი წყალი 
ჩაედინება. აზოვისა და შავ ზღვებში ჩაედინება სამასზე მეტი მდინარე, მათ 
შორის ევროპის უგრძესი მდინარეები: დუნაი, დნეპრი და დონი.

4. რა სიღრმეზეა სიცოცხლე შავ ზღვაში?

შავ ზღვაში ჟანგბადი მხოლოდ წყლის ზედა შრეშია, 200 მეტრის სიღრმეზე. 
ეს შრე სასურველი საცხოვრებელი გარემოთი უზრუნველყოფს ჟანგბადის 
მომხმარებელ ორგანიზმებს: სოკოებს, წაბლა წყალმცენარეებს, უმაღლეს 
მცენარეებს, უხერხემლოებს, თევზებსა და ზღვის ძუძუმწოვრებს.

5. რომელი ქვეყნების მდინარეები ჩაედინება შავ ზღვაში?

შავ ზღვაში ჩაედინება 6 ქვეყნის მდინარეები. ეს ქვეყნებია: ბულგარეთი, 
საქართველო, რუმინეთი, რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა.

6. რამდენი ქვეყანა აბინძურებს შავ ზღვას?

შავ ზღვაში ჩამდინარე მდინარეთა აუზები 22 ქვეყნის მიწებს აერთიანებს. 
ამიტომ ამ ქვეყნებიდან გადაყრილი ნარჩენები მდინარეთა მეშვეობით 
აბინძურებს შავ ზღვას.

კითხვები და 
პასუხები ნასწავლის 
განსამტკიცებლად
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სავარჯიშო    მოდით, შავი ზღვის 3-განზომილებიანი რუკა შევქმნათ
მიზანი:   მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის მდებარეობა მსოფლიო რუკაზე  
    მოსწავლეები ზეპირად ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნებს
მასალა:  მსოფლიო რუკა, ქსოვილისა და ქაღალდის ნაკუწები, თასმა, ძველი ჟურნალ- 
   გაზეთები, მაკრატელი, წებო დანართი 1: მინიშნებები სამუშაო ფურცლისთვის  
   „მოდით, გავაკეთოთ შავი ზღვა“
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, სახვითი ხელოვნება, სამეცნიერო   
   ტექნოლოგიები, ხელოვნება
საკვანძო სიტყვა: რუკა
ხანგრძლივობა: 80 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
•  სავარჯიშოსთვის საჭიროა ცარიელი ოთახი, რომ ბავშვებმა იატაკზე იმუშაონ.
•  სავარჯიშომდე 4-5 დღით ადრე მოსწავლეებს სთხოვეთ, შეაგროვონ და მოიტანონ ქსოვილისა 

და ქაღალდის ნაკუწები.
•  წყვეტილი ხაზის გაყოლებაზე დაჭერით 1-ლ დანართზე მოცემული მინიშნებები.
• მოსწავლეები, მათი რაოდენობიდან გამომდინარე,  2-3 ჯგუფად დაყავით.
• სასურველია, ამ სავარჯიშომდე მოსწავლეებს შეასრულებინოთ სავარჯიშო „რომელი ქვეყანა 

ვარ“ და შეასწავლოთ შავი ზღვის რეგიონის რუკა.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• კედელზე (დაფაზე) დაკიდეთ მსოფლიო რუკა და მოსწავლეებს მოაძებნინეთ შავი ზღვა.
•  მთელ ჯგუფს სთხოვეთ, იფიქრონ, რას ჰგავს შავი ზღვის გამოსახულება რუკაზე, დაასახელონ 

მისი მახასიათებლები (მიმდებარე ქვეყნები და გარკვეული ინფორმაცია მათ შესახებ, შავ 
ზღვაში ჩამდინარე მდინარეები და სხვ.).

•  მოსწავლეებს უთხარით, რომ მათ მიერვე მოტანილი ნაკუწებისგან შავი ზღვის 3-განზომილებიანი 
რუკა უნდა გააკეთონ. უთხარით, იატაკზე იმუშაონ. ბავშვებს ნუ შეზღუდავთ, ნება დართეთ, ისე 
გამოიყენონ მასალები, როგორც საჭიროდ ჩათვლიან. თუ საჭირო გახდა, მიეცით რჩევები: 
მაგალითად, სანაპირო ზოლის გასაკეთებლად შეუძლიათ ისარგებლონ თასმით ან წვრილად 
და გრძლად დაჭრილი გაზეთებით.

•  კედლიდან (დაფიდან) ჩამოხსენით შავი ზღვის რუკა.
•  თუ ბავშვებს შავი ზღვის 3-განზომილებიანი რუკის გაკეთება გაუჭირდათ, დაურიგეთ წინასწარ 

დაჭრილი მინიშნებები 1-ლი დანართიდან. მათ შეუძლიათ, ამ მინიშნებებით იხელმძღვანელონ 
და რუკა იატაკზე მიმოფანტული მასალით მორთონ. მაგალითად, ბავშვებს, რომელთაც 
შეხვდებათ მინიშნება ადამიანის მიერ შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ1, შეუძლიათ 
ქაღალდის ნავები გააკეთონ და შავ ზღვაში (რუკაზე) „ჩაუშვან“.

•  გადაიღეთ სავარჯიშოს ფოტოები.

ნასწავლის შემოწმება
• სავარჯიშოს მიმდინარეობისას გაჟღერებული ინფორმაცია იცოდით თუ სიახლე იყო 

თქვენთვის? განმარტეთ.
• როგორ დაეხმარებით ბავშვს, რომელიც ვერ პოულობს შავ ზღვას რუკაზე?

ნასწავლის განმტკიცება
• მეტი შემოქმედებთი მიდგომისთვის შეგიძლიათ ხელოვნების ან ხატვის მასწავლებელი 

დაიხმაროთ.

_______________

 1„ნათელია, რომ შავი ზღვა, რომლის გარშემო მე-20 საუკუნის ბოლოს 160-171 მლნ ადამიანი ცხოვრობდა, დიდად ზარალდება ადამიანის საქმიანობით“.
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დანართი 1: მინიშნებები სამუშაო ფურცლისთვის 

„მოდით, გავაკეთოთ შავი ზღვა“            

შავ ზღვაში მის გარშემო მდებარე ექვსი ქვეყნის მდინარეები ჩაედინება. ეს ქვეყნებია უკრაინა 

ჩრდილოეთით, რუსეთი ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საქართველო აღმოსავლეთით, 

თურქეთი სამხრეთით და ბულგარეთი და რუმინეთი დასავლეთით. ჩრდილოეთით, უკრაინისა 

და რუსეთის სანაპიროების გაყოლებაზეა აზოვის ზღვა და ქერჩის სრუტე, სამხრეთში, 

თურქეთის საზღვრებში კი - ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეები და მარმარილოს ზღვა.

შავი და აზოვის ზღვები ერთმანეთს ქერჩის სრუტით უკავშირდება. ქერჩის სრუტის 

აღმოსავლეთით ტამანის წყალმარჩხი ყურე და ტამანის ნახევარკუნძულია, დასავლეთით კი 

- ქერჩის ნახევარკუნძული, რომელიც ყირიმის გაგრძელებაა.

შავი ზღვა სამხრეთ-დასავლეთიდან ბოსფორის სრუტით უკავშირდება მარმარილოს 

ზღვას (შემდეგ კი დარდანელის სრუტესა და ხმელთაშუა ზღვას). დარდანელის სრუტის 

მისადგომებთან მდებარეობს მარმარილოს ზღვის უდიდესი კუნძული მარმარა.

ნათელია, რომ შავი ზღვა, რომლის გარშემო მე-20 საუკუნის ბოლოს 160-171 მლნ ადამიანი 

ცხოვრობდა, დიდად ზარალდება ადამიანის საქმიანობით.

ქერჩის სრუტეში ორი საპირისპირო დინებაა: ზედაპირული, რომელიც აზოვის ზღვიდან 

შავ ზღვაში მიემართება, და ღრმა, რომელიც საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. 

მსგავსი საპირისპირო დინებები ბოსფორის სრუტეშიც გვხვდება. შავი ზღვიდან მარმარილოს  

ზღვაში ჩამდინარე წყლის მოცულობა ორჯერ აღემატება მარმარილოს ზღვიდან შავ ზღვაში 

ჩამდინარე წყლის მოცულობას.

გოგირდწყალბადის (H2S) მაღალი შემცველობისა და სხვა გარემოებათა გამო, შავი ზღვის 87-

90% უსიცოცხლოა. ეს შრე საცხოვრებლად ვარგისია ანაერობული ბაქტერიისთვის, რომელიც 

სასუნთქად ჟანგბადს არ საჭიროებს. მხოლოდ შავი ზღვის ზედა შრეა (10-13%) ზღვის უმეტესი 

ორგანიზმებისთვის შესაფერი და, შესაბამისად, ბიომრავალფეროვანი.

შავ და აზოვის ზღვებში ჩაედინება 300-ზე მეტი მდინარე, მათ შორის სიგრძით მეორე, მესამე 

და მეოთხე მდინარეები ევროპაში: დუნაი, დნეპრი და დონი. ზოგიერთი მათგანი (დუნაი, 

ყუბანი, ყიზილირმაქი და იეშილირმაქი) ზღვაში ჩადინებამდე იტოტება ანუ დელტას ქმნის. 

დუნაის დელტა ყველაზე ვრცელი ჭარბტენიანი მხარეა რეგიონში. შავი ზღვის მდინარეების 

აუზი 22 ქვეყნის მიწისგან შედგება. ამ ქვეყნებს შორისაა გერმანია, ჩეხეთი, პოლონეთი, 

რუმინეთი, შვეიცარია და იტალია.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თითოეული მოსწავლისთვის გაამზადეთ ბარათები პირველი დანართიდან „გამარჯობა, შავო ზღვაო“.
• სავარჯიშოს პირველი ნაწილისთვის აუცილებელია საკმაო სივრცე, რომ ბავშვებმა შეუფერხებლად იმოძრაონ.
• გაამზადეთ მე-3 დანართის („შავიზღვისპირა ქვეყნების რუკები“) რამდენიმე ეგზეპლარი და გამოჭერით მითითებული 

ადგილები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა

 
 

ნასწავლის შემოწმება
• „თავიანთი“ ქვეყნების თავისებურებებიდან გამომდინარე, თითოეული ჯგუფი ამზადებს 5-5 მინიშნებას, წერს 

ფურცელზე და დებს „თავისი“ ქვეყნის გვერდით მოთავსებულ ტომსიკაში; ანუ იქნება 6 ტომსიკა მინიშნებებით 
თითოეული ქვეყნის შესახებ. თითოეული ჯგუფი იღებს „სხვა“ (არა „თავისი“) ქვეყნის ტომსიკას და იქ მოთავსებული 
მინიშნებებით ცდილობს, მოძებნოს შესაბამისი ქვეყანა.

ნასწავლის განმტკიცება
• ამ სავარჯიშოს შესრულებამდე ან მისი დასრულებისას ნასწავლის განსამტკიცებლად შეგიძლიათ ბავშვებს ათამაშოთ 

თამაში „რომელი ქვეყანა ვარ?“.

• თითოეულ მოსწავლეს ალალბედზე (უსისტემოდ) 
დაურიგეთ თითო ბარათი 1-ლი დანართიდან. 
სთხოვეთ, წაიკითხონ ბარათზე დაწერილი სიტყვები 
და გამოიცნონ, რა ენაზეა წარწერა და რას  ნიშნავს. 
მოსწავლეთა პასუხები ჩაინიშნეთ და ჰკითხეთ, რატომ 
დაასკვნეს ასე.

• ბავშვებს სთხოვეთ, კიდევ ერთხელ ხმამაღლა 
წაიკითხონ თავიანთი ბარათები და თან უსისტემოდ 
იარონ ოთახში.

• ერთნაირი ბარათების მქონე ბავშვებს სთხოვეთ, 
დაჯგუფდნენ. შესაბამისად, შეიქმნება 6 ჯგუფი: 
ქართული, უკრაინული, ბულგარული, რუმინული, 
თურქული და რუსული.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ, 
რა ენაზეა მათი ბარათები. შემდეგ მე-3 დანართიდან 
ამოჭერით შავიზღვისპირა ქვეყნების რუკები და 
შესაბამის ჯგუფებს დაურიგეთ. დარწმუნდით, რომ 
თითოეულმა ჯგუფმა მიიღო ზუსტად იმ ქვეყნის 
რუკა, რომელი ქვეყნის ენაზეც „ლაპარაკობს“ (მაგ., 
„ქართულენოვან“ ჯგუფს საქართველოს რუკა უნდა 
შეხვდეს).

• ჯგუფებს სთხოვეთ, ყურადღებით შეისწავლონ რუკა 
და დაადგინონ, რომელი ქვეყნისაა.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, ხმამაღლა დაასახელონ, რომელი 
ქვეყნის რუკები ერგოთ. მინიშნებებით დაეხმარეთ 
იმ ჯგუფს, რომელიც ვერ ხვდება, რომელი ქვეყნის 
რუკა უჭირავს, და აპოვნინეთ ეს ქვეყანა მსოფლიო 
რუკაზე. 

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ სხვადასხვა ქვეყანას 
წარმოადგენენ და სთხოვეთ, დაასახელონ, რა 
საერთო აქვთ ამ ქვეყნებს. მოუსმინეთ მათ პასუხებს.

• კედელზე ან დაფაზე დაკიდეთ მსოფლიო რუკა და 
ბავშვებს „თავიანთი“ ქვეყნების მოძებნა სთხოვეთ. 
კიდევ ერთხელ ჰკითხეთ, რა საერთო აქვთ ამ 
ქვეყნებს და მოისმინეთ მათი პასუხები.

• უთხარით, რომ ექვსივე ქვეყანა შავიზღვისპირეთში 
მდებარეობს და სიტყვები, რომელთაც ბარათებზე 
კითხულობდნენ, ამ ქვეყნების ენებზე ნიშნავს 
„გამარჯობა, შავო ზღვაო“.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, მსოფლიო რუკაზე ან 
ატლასში ამ ქვეყნების დროშები მოძებნონ და 
პასტელით ან ფანქრებით გააფერადონ.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, წიგნებით, ინტერნეტით, 
ატლასით თუ სხვა საშუალებებით გაეცნონ ზოგად 
ინფორმაციას „თავიანთი“ ქვეყნების შესახებ. თუ 
გსურთ, ეს შეიძლება იყოს მათი საშინაო დავალება, 
რომელსაც მომდევნო შეკრებებზე გამოიკითხავთ.

• კედელზე ჩამოკიდეთ შავი ზღვის რუკა (მე-3 დანართის 
დამატება) და თითოეულ ჯგუფს სთხოვეთ:

 ◆ „თავიანთ“ ენაზე მიესალმონ შავ ზღვას;
 ◆ ჯგუფებს თავიანთი საშინაო დავალების 

ჩაბარება შეუძლიათ ზეპირად (მოხსენების 
სახით), ილუსტრირებული პრეზენტაციის 
სახით (Power Point), ლექსად, სიმღერით, 
ექსპრომტად, მოკლედ, როგორც უნდათ.

სავარჯიშო    ჩემი მეზობლები
მიზანი:   მოსწავლეები ზეპირად ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნებს   
    მოსწავლეები რუკაზე აჩვენებენ შავიზღვისპირა ქვეყნებს
    მოსწავლეები ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნების თავისებურებებს   
    (გეოგრაფიულს, კულტურულს და სხვ.)
მასალა:  ფერადი ფანქრები ან პასტელი, მსოფლიო რუკა, რომელზეც გამოსახულია   
   სახელმწიფოთა დროშები, ან მსოფლიო ატლასი, წებოვანი ლენტი ან წებო,  
   ფურცელი, ფანქარი და ქსოვილის ტომსიკები
   დანართი 1: „გამარჯობა, შავო ზღვაო“
   დანართი 3: „შავიზღვისპირა ქვეყნების რუკები“
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, უცხო ენა, ხელოვნება
საკვანძო სიტყვა: მეზობელი ქვეყანა, რუკა, შავი ზღვა
ხანგრძლივობა: 80 წუთი
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დანართი 1: გამარჯობა, შავო ზღვაო

Bună ziua Marea Neagră
(ბუნა ზიუა მარეა ნეაგრა)

(ზდრავეი ჩერნო მორე)

(მერაბა ყარადენიზ)

(ზდრავსტვუი, ჩორნოე მორე)

(ზდრასტუი, ჩორნე მორე)
გამარჯობა, შავი ზღვაო
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დანართი 2: პასუხები                                                                                                        

Bună ziua Marea Neagră

(ბუნა ზიუა მარეა ნეაგრა) (ზდრავეი ჩერნო მორე)

(მერაბა ყარადენიზ)

(ზდრავსტვუი, ჩორნოე მორე)

(ზდრასტუი, ჩორნე მორე)

გამარჯობა, შავო ზღვაო

რუმინ
ული

ბულგარული

რუსული
თურქულ

ი

უკრაინული
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დანართი 3: შავიზღვისპირა ქვეყნების რუკები                                 
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დანართი 4.  პასუხები

რუსეთი

უკრაინა

რუმინეთი

ბულგარეთი

თურქეთი

საქართველო
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• თუ დიდი მსოფლიო რუკა არ გაქვთ, დაბეჭდეთ A4 ზომის ფურცლებზე და მოსწავლეებს დაურიგეთ

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
•  A4 ზომის ფურცლები ორად გაყავით და თითოეულს ერთ მხარეს დააწერეთ ზოგს საქართველო, ზოგს 

უკრაინა, რუმინეთი, ბულგარეთი, გაერთიანებული სამეფო, იტალია, საბერძნეთი, ერაყი, თურქეთი, 
რუსეთი ან სხვა.

•  მოსწავლეებს სთხოვეთ, აიღონ ფურცლები და ჯგუფს დაანახონ ან ხმამაღლა წაიკითხონ, რა წერია 
მასზე. მოსწავლეებს სთხოვეთ, თავიანთი ფურცლები მეგობარს ზურგზე მიამაგრონ ქინძისთავებით. 
ამგვარად, ყოველ მოსწავლეს ზურგზე რომელიმე ქვეყნის სახელი ექნება მიკრული.

•   თუ ბავშვები უფრო მეტია, ვიდრე ფურცლები, აიღეთ ახლები და, თქვენი შეხედულებისამებრ, დააწერეთ 
იგივე ან სხვა ქვეყნები. მთავარია, ამ თამაშში  6 შავიზღვისპირა ქვეყანა (საქართველო, უკრაინა, 
რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და რუსეთი) მონაწილეობდეს.

•  კედელზე ან დაფაზე დაკიდეთ მსოფლიო რუკა.
•  მოსწავლეები უსისტემოდ დადიან ოთახში და, მსოფლიო რუკის გამოყენებით, თავიანთ მეგობრებს 

მინიშნებებს აძლევენ მათ ზურგზე მიმაგრებული ქვეყნების შესახებ.
•  თითოეული მოსწავლე მინიშნების მიხედვით უნდა მიხვდეს, რომელი ქვეყანა აქვს ზურგზე მიკრული. 

თავისი პასუხის სისწორეს მეგობართან გადაამოწმებს. ვინც სწორად უპასუხებს, გვერდზე გადგება და 
დანარჩენებს დაელოდება.

•  ბავშვები გააფრთხილეთ, რომ თამაშის წესების მიხედვით, თითეულ მეგობარს, სულ მცირე, ერთი 
მინიშნება უნდა მისცეს.

• ბავშვებს მინიშნებების მოფიქრება მსოფლიო რუკის დახმარებითაც შეუძლიათ.

მინიშნებების ნიმუშები:
•  ევროპაში ხარ
•  ..........-ის მეზობელი ხარ
•  შენი ქვეყნის მოყვანილობა .............-ს ჰგავს
• შენი ქვეყნის დროშაზე .............-ა გამოსახული

სავარჯიშო    „რომელი ქვეყანა ვარ?“ (თამაში)
მიზანი:  მოსწავლეები ზეპირად ჩამოთვლიან შავიზღვისპირა ქვეყნებს   
    მოსწავლეები რუკაზე აჩვენებენ შავიზღვისპირა ქვეყნებს
მასალა:  A4 ზომის ფურცლები, ფანქრები, ქინძისთავები, მსოფლიო რუკა
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, ენა, ხელოვნება, მათემატიკა, მეცნიერება და   
   ტექნოლოგიები
საკვანძო სიტყვა: ქვეყანა
ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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• დაფაზე გადახატეთ 1-ლ სურათზე გამოსახული 
მრუდი. მოსწავლეებს ჰკითხეთ, როგორ 
გამოითვლება ტბებისა და ზღვების მსგავსი 
უსწორმასწორო ზედაპირის ფართობი. თავისი 
მოსაზრება ყველა ბავშვმა უნდა გამოთქვას.

 სურ. 1: გეომეტრიული მრუდი

•  მოსწავლეებს ჰკითხეთ, რომელი რუკა უფრო 
დეტალურია: მასშტაბით 1/300000-ზე თუ 
მასშტაბით 1/2000000-ზე.

• მოსწავლეებს აჩვენეთ ქვემოთ მოცემული 
გამოსახულებები. სთხოვეთ, იპოვონ კავშირი 
მასშტაბის სიდიდესა და რუკაზე გამოსახული 
დეტალების რაოდენობას შორის (რაც ნაკლებია 
მასშტაბი, მით მეტი დეტალია რუკაზე).

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ შავი ზღვის ზედაპირის 
ფართობი უნდა გამოიანგარიშოთ და განუმარტეთ 
გამოანგარიშების მეთოდი.

მეთოდი:

• ამგვარი უსწორმასწორო ფართობი ყველაზე 
მარტივად გამოითვლება, თუ გამოსაანგარიშებელი 
ფართობის გამოსახულებას  უჯრედებიან 
ფურცელზე გადავიტანთ და უჯრედებს დავთვლით.

• მოსწავლეებს მიეცით 1-ლი დანართი და 

სთხოვეთ, შავი ზღვის გამოსახულების შიგნით 
მოქცეული უჯრედები დათვალონ. მიუთითეთ, რომ 
გამოსახულების შიგნით არასრული უჯრედებიცაა, 
რომლებიც უსწორმასწორო ზედაპირის 
გამოსაანგარიშებლად სრულ უჯრედებად უნდა 
ჩაითვალოს.

• რადგან ცნობილია, რომ ოთხკუთხედის (უჯრედის) 
ფართობი მისი ორი გვერდის სიგრძის ნამრავლია, 
გამოთვალეთ ერთი უჯრედის ფართობი და 
გაამრავლეთ შავი ზღვის გამოსახულების შიგნით 
მოქცეული უჯრედების რაოდეობაზე. დავუშვათ 
მიიღეთ 3027 სმ2 .

• ამის შემდეგ, რუკის მასშტაბის მეშვეობით, უნდა 
დავადგინოთ რეალური ფართობი.

• მაგალითად, რუკაზე, რომლის მასშტაბი 
1/1200000-ზეა, 1 სმ 1200000 სმ-ს , ანუ 12 კმ-ს, 
უდრის; კვადრატი კი, რომლის თითო გვერდის 
სიგრე 1 სმ-ია, სინამდვილეში ფარავს ფართობს 
12 კმ x 12 კმ-ზე, ანუ 144 კმ2-ს.

• თუ საკითხის გადაჭრა პროპორციით გვინდა, მაშინ:
 
 რუკა  რეალური ფართობი
 თუ 1 სმ2          -            უდრის 144 კმ2

 3027 სმ2 -  უდრის X
      --------------------------------------------------------------

X = 144 x 3027  = 435888 კმ2

გაფრთხილება: რუკაზე ფართობის გამოთვლისას 
უნდა აიღოთ მასშტაბის მაჩვენებლის მნიშვნელის 
კვადრატი. 

ბავშვებს უთხარით, რომ შავი ზღვის ფართობი 420-436 
ათასი კვადრატული კილომეტრია.

•  ბავშვებს სთხოვეთ, დაფაზე დაწერონ შავი ზღვის 
ფართობი.

სავარჯიშოსთვის მზადება
• შეგიძლიათ, 1-ლი დანართის ასლები აცეტატის გამჭვირვალე ფურცლებზე გადაიღოთ და სავარჯიშოს 

მსვლელობისას კოდოსკოპით აჩვენოთ მოსწავლეებს.

პროცესი

სავარჯიშო    ვანგარიშობთ შავი ზღვის ზედაპირის ფართობს
მიზანი:  ბავშვები ისწავლიან რუკის მასშტაბის გამოყენებას ფართობის    
   გამოსაანგარიშებლად
მასალა:  დანართი 1: უჯრედებიანი ფურცელი
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 
   ტექნოლოგიები და დიზაინი
საკვანძო სიტყვა: რუკა
ხანგრძლივობა: 80 წუთი

სტამბოლი სტამბოლი
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სადისკუსიო კითხვები
• რამ შეიძლება იმოქმედოს შედეგებზე? როგორ 

შეიძლება თავდაპირველად მიღებული 
მიახლოებითი  შედეგის უფრო დაზუსტება? 
(შენიშვნა მასწავლებლისთვის: უნებლიე 
შეცდომის თავიდან ასაცილებლად, შავი ზღვის 
გამოსახულების შიგნით მოქცეული კვადრატები 
რამდენჯერმე დათვალეთ. შეიძლება კვადრატების 
დაპატარავება, თუმცა, ამ შემთხვევაში, არასრული 
კვადრატი ერთ სრულ კვადრატად აღარ 
ჩათვალოთ).

• ბავშვებს სთხოვეთ, იმავე მეთოდით 
გამოიანგარიშონ აზოვის ზღვის ფართობი.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს სთხოვეთ, იმავე მეთოდით 

გამოიანგარიშონ შავი ზღვის ფართობი 
განსხვავებული მასშტაბის მქონე რუკების 
მეშვეობით. მიღებული შედეგები შეამოწმეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• მას შემდეგ, რაც ბავშვებმა ზღვის ფართობის 

გამოანგარიშება ისწავლეს, ჰკითხეთ მათ, როგორ 
შეიძლება შავი ზღვის სანაპირო ზოლის სიგრძის 
გამოანგარიშება. მიღებული შედეგები რეალურ 
სიდიდეებს შეადარეთ.
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დანართი 1: უჯრედებიანი ფურცელი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ, 

ახდენს თუ არა წყალი გავლენას 
დედამიწის რელიეფზე და რა 
ცვლილებებს იწვევს წვიმა, თოვლი, 
მდინარეები და ტალღები.

•  ბავშვებს უთხარით, რომ ახლა 
ჩაატარებთ ცდას და ნახავთ, როგორ 
მოქმედებს წყალი დედამიწის 
რელიეფის ფორმირებაზე.

•  ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად 
დაყავით. 

•  თითოეულ ჯგუფს სათანადო 
რაოდენობის მასალა დაურიგეთ.

•  დადექით ისე, რომ ყველა გხედავდეთ 
და:

•  რძის ან წვენის მუყაოს ლიტრიანი 
კოლოფი ჰორიზონტალურად 
მოათავსეთ მაგიდაზე და ზედა 
გვერდი მოაჭერით.

•  კოლოფი ქვიშით გაავსეთ.

•  კოლოფის ერთი ბოლო ხის ნაჭერზე 
ჩამოდეთ და ამაღლებულ მხარეს 
პატარა ბორცვი გააკეთეთ.

•  ნელ-ნელა დაასხით წყალი და 
ბავშვებს დაკვირვების საშუალება 
მიეცით.

•  წყალი ქვიშაზე გზას გაიკვლევს.

•  შავი ზღვის რუკაზე შეისწავლეთ, 
რა გზას გადიან მდინარეები და 
იმსჯელეთ, რა გავლენას ახდენენ 
დედამიწის რელიეფზე.

• მოსწავლეებს მოუყევით, რომ:

სავარჯიშო    შავ ზღვაში ჩამდინარე მდინარეები
მიზანი:  ბავშვები გაიაზრებენ, რომ მდინარეები დედამიწის რელიეფის    
   თავისებურებებს განაპირობებენ        
   ჩამოთვლიან შავ ზღვაში ჩამდინარე, სულ მცირე, ხუთ მდინარეს

მასალა:  რძის ან წვენის მუყაოს მართკუთხა ცარიელი კოლოფები, მაკრატელი, ქვიშა,  
   ხის ნაჭერი, წყალი და წყლის ჭურჭელი
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 
   ტექნოლოგიები და დიზაინი
საკვანძო სიტყვა: წყლის ნაკადი, მდინარე, რელიეფის თავისებურებანი
ხანგრძლივობა: 40 წუთი

სურათი 1

სურათი 2
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სადისკუსიო კითხვები
• რა დაასკვენით ცდის შედეგად?
• რელიეფის რა თავისებურებებს იწვევს წყალი?
•  რა ცვლილებები მოყვება წყლის ნაკადის მიერ ნიადაგისა და ქანების შლას? როგორ შეიძლება წყლის ნაკადის 

გავლენის შემცირება ან ზრდა?

ნასწავლის შემოწმება
•  რელიეფის რა თავისებურებები გამოიწვია წყლის ნაკადმა შავიზღვისპირეთში?
•  ჩამოთვალეთ შავ ზღვაში ჩამდინარე უმთავრესი მდინარეები.
•  საქართველოს რომელი მდინარეები ჩაედინება შავ ზღვაში?

შავ და აზოვის ზღვებში  300-ზე მეტი მდინარე 
ჩაედინება, მათ შორის სიგრძით მეორე, მესამე 
და მეოთხე მდინარეები ევროპაში: დუნაი, 
დნეპრი და დონი. ზოგიერთი მათგანი (დუნაი, 
ყუბანი, ყიზილირმაქი და იეშილირმაქი) ზღვაში 
ჩადინებამდე იტოტება ანუ დელტას ქმნის. დუნაის 
დელტა ყველაზე ვრცელი ჭარბტენიანი მხარეა 
რეგიონში. 

კვლევების თანახმად, შავი ზღვის აუზი, მთლიანად 
თუ ნაწილობრივ, 22 ქვეყნის მიწებს (1875-2500 
კმ2) აერთიანებს. მდინარეებს დიდი ოდენობით 
შლამი ჩააქვს ზღვაში (მაგ., დუნაის - 52 მლნ ტონა), 
რის გამოც სანაპირო წყლები, განსაკუთრებით 
შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით და აზოვის 
ზღვაში, მღვრიეა. 

ბავშვებისთვის
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• აიღეთ ცოტაოდენი წყალი შავი ზღვიდან. 

აწონეთ ელექტროსასწორზე და ნახეთ 
რამდენი ლიტრია. პასუხი ჩაიწერეთ. თუ 
ელექტროსასწორი არ გაქვთ, გამოიყენეთ 
საწყაო.

• წყალი  ჩაასხით ცეცხლგამძლე ჭურჭელში 
და ცეცხლზე შემოდგით.

• წყლის ადუღებასთან ერთად მარილი ჭურჭლის 
ფსკერზე დაილექება.

•  როცა წყალი სრულიად აორთქლდება, 
ჭურჭელში მხოლოდ მარილი დარჩება.

•  დალექილი მარილი აწონეთ ან აწყავით და 
ეცადეთ, მისი რაოდენობა განსაზღვროთ.

•  იგივე ცდა ჩაატარეთ მტკნარი წყლით და თქვენს 
მიერვე მომზადებული მარილწყლით.

•  იმავე ცდის ჩატარება შეგიძლიათ შავი 
ზღვის ორი, ერთმანეთისგან დაშორებული 
წერტილიდან აღებული წყლით. 

•  მოსწავლეების თანდასწრებით მიღებული 
შედეგები ერთმანეთს შეადარეთ და იმსჯელეთ.

•  მოსწავლეებს მოუყევით, რომ:

სავარჯიშო    რამდენად მლაშეა შავი ზღვა
მიზანი:  ბავშვებს ეცოდინებათ წყლის სიმლაშის გამოთვლის გზები    
    შეძლებენ სხვადასხვა სიმლაშის წყლის შავი ზღვის წყალთან შედარებას

   განმარტავენ, როგორ მოქმედებს სიმლაშე წყლის აორთქლებაზე

მასალა:  ცეცხლგამძლე ჭურჭელი, ელექტროსასწორი ან საწყაო (დანაყოფებიანი   
   ცილინდრი), სპირტქურა, ფანქრები, ფურცლები, ფერადი პასტელი
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები, 
   ტექნოლოგიები და დიზაინი
საკვანძო სიტყვა: სიმლაშე, ზღვის წყალი
ხანგრძლივობა: 30 წუთი

სურათი 1

სურათი 2

სურათი 3
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სადისკუსიო კითხვები
• თუ ცდა სხვადასხვა სიმლაშის წყალზე ჩაატარეთ, რომელი აორთქლდა უფრო სწრაფად, მლაშე, ნაკლებად 

მლაშე თუ მტკნარი? 
•  რა ახდენს გავლენას ზღვის წყლის სიმლაშეზე?
•  რატომაა სასმელი წყალი ნაკლებად მლაშე? განმარტეთ.
•  მოსწავლეებს მოუყევით, რომ

ნასწავლის შემოწმება
• რა დაასკვენით ცდების შედეგად?
•  ცდების საფეხურები დიაგრამაზე ასახეთ და გააფერადეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს სთხოვეთ, სიმლაშის დადგენის სხვა მეთოდები მოიფიქრონ.

შავი ზღვა არც ისე მლაშეა, რადგან მასში ბევრი მდინარე ჩაედინება. მაგალითად, 
ხმელთაშუა ზღვა მასზე ორჯერ მლაშეა. ზამთარში, როცა ყინვები დაიჭერს, შავი ზღვის 
თავთხელი, ნაკლებადმლაშე ადგილები ყინულით იფარება. მარილის ძალიან დაბალი 
კონცენტრაციით ხასიათდება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ სანაპიროს წყლები და 
აზოვის ზღვა, რის გამოც ეს ადგილები ზამთრობით ძალიან ხშირად იყინება. იშვიათად 
შავი ზღვის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროს წყლები და ბოსფორის სრუტეც კი იყინება.

ზღვები განსხვავებული სიმლაშისაა. თბილ ზღვებში, სადაც წყალი ინტენსიურად 
ორთქლდება, მარილის შემცველობა მეტია. ზღვის სიმლაშეზე გავლენას ახდენს მასში 
ჩადინებული მდინარეები, ანუ, რაც მეტია მათ მიერ ჩატანილი წყლის მოცულობა, მით 
ნაკლებად მლაშეა ზღვა 

ბავშვებისთვის

ბავშვებისთვის
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• ამ სავარჯიშოსთვის ბავშვები ჯგუფებად უნდა დაყოთ. თითო ჯგუფისთვის 1-ლი დანართის 3-3 

ეგზემპლარი იქონიეთ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• სავარჯიშოს დაწყებამდე დაფაზე დაწერეთ შემდეგი ფრაზა: „შავი ზღვის ქვეყნების ................................

....................“
• ბავშვებს შესთავაზეთ, მოიფიქრონ და ფრაზაში ცარიელ ადგილას ჩასვან სასურველი სიტყვები (კერძები, 

მუსიკალური ინსტრუმენტები, ეროვნული სამოსი, მცენარეები, ცხოველები...).
•  ბავშვები დაყავით 4-5 კაციან ჯგუფებად. თითო ჯგუფს მიეცით თემა კულტურისა და ყოფა-ცხოვრების 

შესახებ, მაგალითად:

•  ეროვნული სამოსი •  წეს-ჩვეულებები (ქორწილი, რელიგიური და 
•  მუსიკა    საერო დღესასწაულები, დაკრძალვა, სხვ.)  
•  ისტორია •  ანდაზები
•  ენა •  სახლები
•  კერძები •  ხალხური ცეკვა-სიმღერა
•  მცენარეები, ხილი და ბოსტნეული •  ნებისმიერი სხვა თემა, რომლსაც 
•  ხელსაქმე    საჭიროდ ჩათვლით
•  ხუროთმოძღვრება

• ბავშვებს უთხარით, რომ ეს ბროშურა გამიზნულია მათთვის, ვინც არასდროს ყოფილა შავ ზღვაზე, და 
ამიტომ მაქსიმალურად შემეცნებითი უნდა იყოს.

•  ბავშვებს დაურიგეთ დანართი 1 და მიეცით დრო სამუშაოს შესასრულებლად.
•  თუ გაქვთ, ბავშვებს ათხოვეთ შემეცნებითი წიგნი სამშობლოს შესახებ მშობლიურ ენაზე. 
•  ბავშვების მიერ მომზადებული სამუშაო ფურცლები სხვადასხვა სათაურითა და ილუსტრაციებით 

აიკინძება ბროშურად.
•  შეგიძლიათ, ბროშურის მომზადება ბავშვებს საშინაო დავალებად მისცეთ და უთხრათ, მშობლები 

დაიხმარონ.
•  დასრულებული ბროშურა, შეგიძლიათ, ტურიზმის მესვეურებს შესთავაზოთ ან გამოაქვეყნოთ.

ნასწავლის შემოწმება
• რა მოგეწონათ ყველაზე მეტად სავარჯიშოს შესრულებისას?
•  რა გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად სავარჯიშოს შესრულებისას?

ნასწავლის განმტკიცება
• შეიძლება შეიქმნას ბროშურები თითოეული შავიზღვისპირა ქვეყნის შესახებ

სავარჯიშო    შავი ზღვის ილუსტრირებული გზამკვლევი
მიზანი:  ბავშვებს წარმოდგენა შეექმნებათ შავი ზღვის ქვეყნების კულტურასა და   
   ყოფა-ცხოვრებაზე 

    ბავშვები თავიანთ გამოცდილებაზე დაყრდნობით მოყვებიან შავი ზღვის   
   ქვეყნების კულტურისა და ყოფა-ცხოვრების შესახებ 

მასალა:  დანართი 1: სამუშაო ფურცელი „შემეცნებითი ბროშურა“, სურათები და   
   ფოტოები მოცემული თემის შესახებ.

თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება
საკვანძო სიტყვა: შავი ზღვა, კულტურა
ხანგრძლივობა: 1-2 კვირა
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დანართი 1. „შემეცნებითი ბროშურა“ - 
სამუშაო ფურცელი

მოამზადა: ........................... 
ფოტოს 
ადგილი„შავი ზღვის ქვეყნების ...........................................“




