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ადამიანი შავ ზღვაზე არა მარტო ნაოსნობას, თევზაობასა თუ სამეურნეო საქმიანობას (მაგ. 
თევზსაშენები) ეწევა, არამედ მას წიაღისეულის მოსაპოვებლად, ტურიზმის, დასვენებისა და 
სამხედრო მიზნებისთვისაც კი იყენებს. დედამიწის მოსახლეობის ზრდასთან ერთად გაიზარდა 
მისი საჭიროებები, შესაბამისად, გაიზარდა მოთხოვნა საქონლის გადაზიდვასა და შესაბამის 
მომსახურებაზე. როცა გადაზიდვაზე ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ სახმელეთო, საჰაერო და საზღვაო 
ტრანსპორტს. თუ გადაზიდვის ღირებულებასა და ტრანსპორტის ტვირთმზიდაობას შევადარებთ, 
საზღვაო ტრანსპორტი ყველაზე მომგებიანი გამოდის, რადგან ზღვით შესაძლებელია დიდი 
მოცულობის ტვირთის საკმაოდ იაფად გადაზიდვა. როგორც მოგეხსენებათ, წყალში ხახუნის 
კოეფიციენტი საკმაოდ დაბალია, რაც ზღვის ტრანსპორტს, სხვებთან შედარებით, უპირატესობას 
ანიჭებს. მაგალითად, მიუხედავად სისწრაფისა, თვითმფრინავი საკმაოდ დიდ ენერგიას ხარჯავს 
ტვირთის სათანადო სიმაღლეზე ასატანად, ხმელეთის ტრანსპორტის საგზაო და რკინიგზის 
ინფრასტრუქტურის გასამართად კი დიდი ხარჯებია საჭირო. გარდა ამისა, ხმელეთზე ყველაზე 
ხშირია სატრანსპორტო ავარიები, რაც აზიანებს არა მარტო საქონელს, არამედ საფრთხეს უქმნის 
ხალხს. თანამედროვე ნავთობმზიდს ერთ ჯერზე 400,000 ტონა ნავთობის გადაზიდვა შეუძლია, 
სამგზავრო გემებს კი ერთდროულად 3000 მგზავრი გადაჰყავს, რაც 100 საქალაქთაშორისო 
ავტობუსს უდრის.  

მართალია, საზღვაო ტრანსპორტი ყველაზე ნელია, მაგრამ სამაგიეროდ მას ყველაზე დიდი 
მოცულობის ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია. საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების მოცულობა 
დღითი-დღე იზრდება. მსოფლიოში სასაქონლო გადაზიდვების 90% საზღვაო ტრანსპორტზე მოდის.

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზღვაო ტრანსპორტი საუკეთესოა შემდეგი მიზეზების 
გამო:

• ერთ ჯერზე საკმაოდ დიდი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია;
• სანდოა;
• არ სჭირდება საზღვრების გადაკვეთა;
• მინიმალურია დანაკარგი;
• იშვიათია ისეთი დანაკარგი, რომელიც სხვა სახის გადაზიდვებისას ჩნდება;
• 14-ჯერ იაფია საჰაერო ტრანსპორტზე, 7-ჯერ იაფია სახმელეთო ტრანსპორტზე და 3.5-ჯერ 

იაფია სარკინიგზოზე.

შავი ზღვა და ნაოსნობა

ტრანსპორტის სახეები 

3.1

3.1.1

საზღვაო ტრანსპორტი ორ დიდ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ: სამგზავროდ და სატვირთოდ. სამგზავრო 
ტრანსპორტი (სამგზავრო გემები და ბორნები) უმეტესწილად დიდი ხომალდებია. სამგზავრო გემებს 
რეგულარული რეისებით გადაჰყავთ მგზავრები, ბორნები კი მრავალფუნქციურია, მათ გადაჰყავთ 
ხალხიც და მანქანებიც.

სატვირთო ტრანსპორტი განსხვავდება ტვირთის სახეობების მიხედვით: არსებობს მშრალი ტვირთისა 
და ქიმიკატების გადამზიდები და ნავთობმზიდები. მშრალი ტვირთის გადამზიდები შედარებით 
უსაფრთხო, კომერციული გემებია. ზოგიერთ გემზე კონტეინერებით შეაქვთ საქონელი, ზოგიერთი 
კი ლიანდაგიანია და მოწყობილია ბორბლიანი ტრანსპორტის გადასატანად. ენერგომატარებლებზე 
გაზრდილი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად მნიშვნელოვანი ფუნქცია ეკისრება ნავთობმზიდებს, 
რომელთაც დაუმუშავებელი ნავთობი გადააქვთ გადამუშავების ადგილებზე. ბოლო დროს მოიმატა 
ბუნებრივი აირის გადაზიდვებმაც. 
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საზღვაო ტრანსპორტის სახეები 

ლიანდაგიანი გემი

(ერსან ბაშარის ფოტო)

სამგზავრო გემი

(ერსან ბაშარის ფოტო)

მშრალი ტვირთის გემი

(ერსან ბაშარის ფოტო)

ქიმიკატების გადამზიდი

(ერსან ბაშარის ფოტო)

გემი კონტეინერებისთვის

(ერსან ბაშარის ფოტო)

ნავთობმზიდი

(ერსან ბაშარის ფოტო)

Fo
to

: E
rsan
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așar
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შავიზღვისპირა ქვეყნების (თურქეთი, საქართველო, რუსეთი, უკრაინა, რუმინეთი და ბულგარეთი) 
საპორტო ქალაქებს არა მარტო ერთმანეთთან აქვთ სანაოსნო კავშირები, არამედ შავი ზღვის 
გარეთაც ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეების გავლით. სანაოსნო გზა გადის ბოსფორის 
სრუტეზე, მარმარილოს ზღვასა და დარდანელის სრუტეზე. ამ გზით შავი ზღვიდან გამოსული გემები  
ეგეოსის ზღვაში შედიან და, ხმელთაშუა ზღვის გავლით, ოკეანეებს უკავშირდებიან. ყოველწლიურად 
ამ გზას 50000 გემი გადის.

ცენტრალური აზიის დაუმუშავებელი ნავთობის უდიდესი ნაწილი ნავთობსადენით ნოვოროსიისკის 
პორტში (რუსეთი) მიედინება, სადაც ნავთობმზიდებში იტვირთება და სხვადასხვა მხარეში 
გადაიზიდება. გარდა ამისა, უამრავი გემი შედის და ტოვებს შავი ზღვის სხვა პორტებსაც, კერძოდ, 
ოდესას (უკრაინა), ვარნას (ბულგარეთი), კონსტანცას (რუმინეთი), ბათუმს (საქართველო), 
ტრაბზონს, სამსუნსა და ერეგლის (თურქეთი).

 

სურათი 1. სანაოსნო გზები შავ ზღვაზე 

წყალზე წონასწორობის შესანარჩუნებლად გემებზე არსებობს სპეციალური ავზები თხევადი 
ბალასტისთვის, რომელთაც ზღვის წყლით ავსებენ. შავ ზღვაზე ნაოსნობის ინტენსივობის გამო 
თხევადი ბალასტის მიმოქცევა დიდ მნიშვნელობას იძენს ზღვის ეკოსისტემის უსაფრთხოების 
თვალსაზრისით. თხევადი ბალასტის ავზების ავსება-დაცლისას ერთი ზღვის მიკროორგანიზმები და 
მავნე ნივთიერებები შეიძლება სხვა ზღვაში აღმოჩნდეს. მაგალითად, სავარცხლურა Mnemiopsis 
leidyi შემთხვევით აღმოჩნდა შავ ზღვაში მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში და დიდად დააზარალა 
პელაგიალური ზონის თევზები, კერძოდ, ქაფშია და სტავრიდა და სხვა არსებები, რომლებიც ამ 
თევზებით იკვებებიან. საქმე იმაშია, რომ სავარცხლურა, რომელიც ძირითადად ზოოპლანქტონით 
იკვებება, თავისი საარსებო წყაროს შემცირების გამო თევზის ქვირითსა და ლიფსიტებს მიეძალა. 
ამას დაემატა გადამეტებული თევზჭერა და გასული საუკუნის 90-იან წლებში თევზების რაოდენობა 
შავ ზღვაში უკიდურესად შემცირდა. ამ საფრთხის შესამსუბუქებლად უკრაინამ და რუსეთმა გემებს 
თხევადი ბალასტის მათ ტერიტორიულ წყლებში შემოსვლამდე დაცლის ვალდებულება დააკისრა.

შავ ზღვაში ტურისტული მიმოსვლა ძირითადად ტრაბზონს, სოჭს, იალტას, ოდესასა და ვარნას 
შორის ხდება. ხმელთაშუა და ეგეოსის ზღვებიდან შემოსული საკრუიზე გემები შავი ზღვის პორტებს 
ბოსფორ-დარდანელის სრუტეების გავლით სტუმრობენ. როგორც წესი, ტურისტული სეზონი 
ზაფხულია.

 

ვაჭრობა შავ ზღვაზე3.1.2



125

ნაოსნობით გამოწვეული სირთულეები და რჩევები მათ 
გადასალახავად3.1.3

ნაოსნობა და ვაჭრობა ურთიერთდაკავშირებულია. ვაჭრობის განვითარებასთან ერთად საქონლის 
გადაზიდვის აუცილებლობა გაჩნდა. შედეგად, გემებმა მეტი ინტენსივობით იწყეს მიმოსვლა. 
ვაჭრობის მოცულობის მატებასთან ერთად გაიზარდა შავ ზღვაში მოცურავე გემების რაოდენობა და 
სახეები. საერთაშორისო წესებისა და კონტროლის მიუხედავად, ნაოსნობის განვითარება და მასთან 
დაკავშირებული ავარიები საფრთხეს უქმნის შავ ზღვას. ფაქტია, რომ დატვირთულ ნავთობმზიდს 
დიდი რისკი ახლავს თან, რის თავიდან ასაცილებლად ან თუნდაც შესამცირებლად სიფრთხილე და 
ყურადღებაა საჭირო.

სანდოობისა და ეკონომიურობის გამო საზღვაო ტრანსპორტს ყველა შავიზღვისპირა ქვეყანამ უნდა 
დაუჭიროს მხარი, რითაც არა მარტო თავის ეკონომიკურ აღმავლობას შეუწყობს ხელს, არამედ 
გარკვეულწილად შეამცირებს ხმელეთის ტრანსპორტით გამოწვეული ავარიების რიცხვს.

 შავ ზღვაში გემები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან შემოდიან და გადიან. ნაოსნობის დროს თხევადი 
ბალასტის ავზები იმ ოკეანისა თუ ზღვის წყლით ივსება, სადაც ეს გემები დაცურავენ. როგორც 
აღვნიშნეთ, თხევად ბალასტში ხვდება პლანქტონური ორგანიზმები, რომლებიც გემთან ერთად 
სერავენ ზღვებსა და ოკეანეებს. ზოგიერთი მათგანი საოცრად ადვილად ეგუება ახალ გარემოს. მათ  
უზარმაზარი პოპულაციების შექმნა და ახალი საარსებო გარემოს დაპყრობა შეუძლიათ. ჯერ-ჯერობით 
შავი ზღვა მხოლოდ ორი სახეობის უცხო არსებებმა დაიპყრეს. ესენია რაპანა (Rapana venosa), 
რომელიც გასული საუკუნის 40-იან წლებში მოხვდა შავ ზღვაში, და სავარცხლურა (Mnemiopsis lei-
dyi). ორივემ მნიშვნელოვნად დააზიანა შავ ზღვაში არსებული კვებითი ჯაჭვი. ამიტომ საერთაშორისო 
საზღვაო ორგანიზაციამ (International Maritime Organization - IMO) დააწესა ვალდებულებები, 
რომელთა შესრულების შემთხვევაში მცირდება გარკვეული ორგანიზმების თხევად ბალასტთან ერთად 
„მოგზაურობის“ საფრთხე. შავი ზღვის კომისიის მუდმივმოქმედი სამდივნო შავიზღვისპირა ქვეყნებს 
მოუწოდებს, მიიღონ და დაიცვან ეს წესები.

პატარა თევზსაჭერი გემები    
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თევზჭერა შავ ზღვაში ყოველთვის განვითარებული იყო. 
შავიზღვისპირა ქვეყნები თევზჭერის სხვადასხვა მეთოდს 
მიმართავენ. წლიურად დაჭერილი თევზის ოდენობით 
თურქეთი პირველ ადგილზეა (340000 ტ), მას მოჰყვებიან 
უკრაინა (63000 ტ) და რუსეთი (25000 ტ).

თევზჭერის ორი ძირითადი მეთოდი არსებობს: 
აქტიური და პასიური. აქტიური ანუ მობილური მეთოდის 
გამოყენებისას ვიზუალურად ან ელექტრონული 
საშუალებებით დგინდება თევზის ადგილმდებარეობა ან 
თევზების ქარავნის მოძრაობის მიმართულება და შემდეგ 
საქმეში ერთვება თევზსაჭერი გემი.

ასაწევი ბადით თევზაობა: ეს არის თევზჭერის სახეობა, 
რომლის დროსაც გამოიყენება 2 კმ სიგრძისა და 150 მ 
სიღრმის ბადე. პირველ რიგში სონარით დგინდება თევზის 
(პელამისი, ქაფშია, სარდინი) ადგილმდებარეობა. 
შემდეგ ბადეს ისე ისვრიან წყალში, რომ მთელი ქარავანი 
მოიცვას და მაღლა სწევენ (სურათი 3.4). თევზაობის 
ამ მეთოდის გამოსაყენებლად ბევრი მებადურის 
შეთანხმებული მოქმედებაა საჭირო. მაგალითად, ამ 
ხერხით თევზაობისას 50 მ სიგრძის გემს 30 მებადურის 
ძალისხმევა სჭირდება. ბადის სიგრძე და სიღრმე, ასევე 
მებადურთა რაოდენობა დამოკიდებულია თევზსაჭერი 
გემის სიგრძეზე.

თევზჭერა

თევზჭერის მეთოდები და საშუალებები

3.2

3.2.1

126

თევზსაჭერი გემი ბადით
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ტრალით თევზაობა: ტრალი არის ბადე, რომელიც ტრაულერსაა გამობმული და წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას 
იჭერს თევზს (სურათები 3.5 და 3.6). თევზის ადგილმდებარეობა დგინდება ელექტრომოწყობილობით, რომელიც 
ზღვის სივრცეს ვერტიკალურად სწავლობს. ბადეს წყალში თევზის ქარავნის მოძრაობის საწინააღმდეგოდ აგდებენ. 
ღრმა წყლის თევზების (კამბალა, შავი ზღვის მერლანგი, ხონთქარა) დასაჭერად იყენებენ ფსკერის ტრალებს, 
ქარსალის, სარდინისა და ქაფშიის დასაჭერად კი შუაწყლის ტრალებს.

პასიურია მეთოდი, როდესაც თევზი თვითონ მიდის თევზსაჭერ აღჭურვილობასთან, როგორიცაა მუდმივად 
თუ დროებით გაბმული და გაჭიმული ბადეები, სათევზაო კაუჭები, იარუსებადმჭერები, ხაფანგები და სათევზაო 
კალათები. ეს მეთოდი კარგია იმით, რომ:

• არ ვნებს თევზების პოპულაციებს, რადგან ამ გზით მცირე ოდენობის და მხოლოდ გარკვეული ზომის თევზს 
იჭერენ.

• აღჭურვილობა იაფი და გამოსაყენებლად მარტივია.

უარყოფითი კი ისაა, რომ დამოკიდებულია თევზის ცურვის მიმართულებაზე და ადვილად ზიანდება. პასიური 
თევზაობის ყველაზე გავრცელებული აღჭურვილობა გასაჭიმი ბადეებია.

ასაწევი ბადე

გასაჭიმი ბადე

ტრალი
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შავიზღვისპირა ქვეყნებში თევზჭერასთან დაკავშირებული პრობლემები შეიძლება ასე 
ჩამოყალიბდეს:

• არ არსებობს თევზჭერის ისეთი სისტემა, რომ უფლება-მოვალეობები ერთი უწყების ხელში 
იყოს მოქცეული.

• საკანონმდებლო ნორმები სუსტი და არაქმედითია. რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთის 
გარდა, არც ერთ ქვეყანაში არ არსებობს კანონები თევზის მრეწველობის შესახებ, ხოლო 
სადაც არსებობს, დასახვეწია.

• არასრულყოფილია დაცვისა და კონტროლის სამსახურები.

• სანაპირო ზოლზე არასრულყოფილია მართვის მექანიზმები, რადგან არ არსებობს ერთიანი 
მიდგომა.

• არ არსებობს მონაცემთა ბაზა.

• არასათანადოდ ფინანსდება კვლევები გარემოს დაცვის შესახებ.

• დაბინძურებულია ხმელეთი და ზღვა.

• არ ტარდება ეკოლოგიური კვლევები გზების მშენებლობისა და სანაპირო ზოლის განვითარების 
(სამოსახლო თუ სამრეწველო) დაწყებამდე. ამგვარი კვლევები უაღრესად მნიშვნელოვანია 
თევზაობისთვის საფრთხის ქვეშ მყოფ ადგილებში. შავი ზღვის დასაცავად მის გარშემო მყოფმა 
ქვეყნებმა შეთანხმებულად უნდა იმოქმედონ ადგილობრივ, სამხარეო თუ სახელმწიფო 
დონეებზე. უნდა გადახალისდეს თევზჭერის მეთოდები და აღჭურვილობა.

თევზჭერასთან დაკავშირებული პრობლემები და რჩევები 
მათ გადასალახავად3.2.2



1. რომელია საუკეთესო სატრანსპორტო საშუალება დედამიწაზე?

როდესაც ტრანსპორტს ვახსენებთ, ვგულისხმობთ სახმელეთო, საჰაერო ან 
საზღვაო ტრანსპორტს, რომელთაგან, ფასისა და ტვირთმზიდაობის შეფარდების 
თვალსაზრისით, საზღვაო ტრანსპორტი საუკეთესოა. მას ერთ ჯერზე საკმაოდ 
დიდი მოცულობის ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია, სანდოა, არ ჭირდება საზღვრების 
გადაკვეთა, საუკეთესოა ტვირთის უვნებლად გადასაზიდად  და შედარებით იაფია 
(7-ჯერ სახმელეთო ტრანსპორტზე და 3.5-ჯერ საჰაეროზე).

2. რამდენი სახეობის საზღვაო ტრანსპორტი არსებობს?

საზღვაო ტრანსპორტი ორ ძირითად ჯგუფად, სამგზავროდ და სატვირთოდ, 
შეიძლება დავყოთ. სამგზავროს განეკუთვნება საკრუიზე და სამგზავრო გემები და 
ბორნები. საკრუიზე გემები ძირითადად ტურისტებს ემსახურება. სამგზავრო გემები 
რეგულარულ რეისებს ასრულებს, ბორნებს კი გადაჰყავს როგორც მგზავრები, ისე 
ტვირთი.

3. რა არის თხევადი ბალასტი და როგორ მოქმედებს ის ეკოსისტემაზე?

შავ ზღვაში უამრავი გემი შემოდის მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და უამრავივე 
გადის სხვადასხვა მხარეს. წყალზე წონასწორობის შესანარჩუნებლად გემების 
სპეციალურ ავზებს ავსებენ თხევადი ბალასტით ანუ იმ ოკეანეებისა თუ ზღვების 
წყლით, სადაც ეს გემები ცურავენ. ამ წყალს მიყვებიან ადგილობრივი პლანქტონური 
წარმონაქმნები და გემებთან ერთად შორეულ მხარეებში მიცურავენ. საოცარია, 
მაგრამ ეს არსებები საკმაოდ ადვილად და კარგად ეგუებიან ახალ, მშობლიურისგან 
სრულიად განსხვავებულ, გარემოს, ქმნიან დიდ პოპულაციებს და სრულიად 
ეპატრონებიან ახალ საცხოვრებელს.

4. განსხვავდება თუ არა გემით თევზჭერის მეთოდები?

ზღვებში თევზჭერის განსხვავებულ მეთოდებს მისდევენ. არსებობს თევზჭერის ორი 
ძირითადი კატეგორია: აქტიური და პასიური. აქტიური ანუ მობილური მეთოდის 
გამოყენებისას ვიზუალურად ან ელექტრონული საშუალებებით დგინდება თევზის 
ადგილმდებარეობა ან თევზების ქარავნის მოძრაობის მიმართულება და შემდეგ 
საქმეში ერთვება თევზსაჭერი გემი. პასიურია მეთოდი, როდესაც თევზი თვითონ 
მიდის თევზსაჭერ აღჭურვილობასთან, როგორიცაა მუდმივად თუ დროებით 
გაბმული და გაჭიმული ბადეები, სათევზაო კაუჭები, იარუსებადმჭერები, ხაფანგები 
და სათევზაო კალათები.

კითხვები და 
პასუხები ნასწავლის 
განსამტკიცებლად

129
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სავარჯიშოსთვის მზადება 
•  თითოეული ჯგუფისთვის გადაიღეთ 1-ლი და მე-2 დანართების ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 5-6-კაციან ჯგუფებად დაყავით. თითოეულ ჯგუფს მიეცით პირველი დანართი, მაკრატელი 

და წებო და სთხოვეთ, წყვეტილ ხაზზე გემების სურათები გამოჭრან.

• უთხარით, დააკვირდნენ სურათებს და თავიანთი კრიტერიუმების მიხედვით (მაგ., გემის სიგრძე, ფორმა, 
ტვირთის სახეობა და ა.შ.) დააჯგუფონ. საამისოდ 10 წუთი მიეცით.

• შემდეგ სთხოვეთ, თითოეულმა ჯგუფმა აირჩიოს მომხსენებლები, რომლებიც სათითაოდ მოყვებიან, რა 
კრიტერიუმების მიხედვით დააჯგუფეს გემების სურათები. სავარჯიშოს ეს ნაწილი მნიშვნელოვანია იმით, 
რომ ბავშვებს აცნობს გემების განსხვავებულ მახასიათებლებს.

• მომხსენებლები რომ გამოსვლებს დაასრულებენ, თითოეულ ჯგუფს დაურიგეთ მე-2 დანართი, სადაც 
გემების მახასიათებლებია მოცემული.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, წაიკითხონ მახასიათებლები, გემები შეუსაბამონ და ყველას ანახეთ, რომელმა ჯგუფმა 
როგორ გაართვა ამ საქმეს თავი.

• ბოლოს კი, მთელ ჯგუფთან ერთად დაფაზე გააკარით გემების სურათები შესაბამისი აღწერილობებით (იხ.
დანართი 3). 

სადისკუსიო კითხვები
• რა კრიტერიუმებით დააჯგუფეს ბავშვებმა გემები?

• ყველაზე ხშირად რომელი კრიუტერიუმი იყო გამოყენებული?

ნასწავლის შემოწმება
• რამდენი განსხვავებული სახის გემი მიიღეთ?

• რა მსგავსება და განსხვავებაა ამ გემებს შორის?

• ყველაზე ხშირად რა სახის გემები გინახავთ შავ ზღვაში?

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეუძლიათ, ჟურნალ-გაზეთებიდან ამოჭრან და მოიტანონ გემების სურათები. ჯგუფთან ერთად 

მათი კატეგორიებად დაყოფა სცადეთ.

• ბავშვებს შეუძლიათ, დაკვირვება აწარმოონ შავი ზღვის სანაპიროსთან მდგარ გემებზე და ჩაინიშნონ მათი 
მახასიათებლები, თან მიუთითონ დაკვირვების დრო და ადგილი. 

სავარჯიშო    გემების სახეები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავ ზღვაში მოცურავე გემების სახეები.   
    ეცოდინებათ, რომ გემის კატეგორიის დასადგენად 1-2 მახასიათებელი 

                                   მაინც უნდა დასახელდეს.

მასალა:  დანართი 1: „გემების სახეები“; დანართი 2: „გემების სახეები - აღწერა“;   
   დანართი 3: „პასუხები“; მაკრატელი; წებო
თემატური სფეროები:    მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, ენა, სახვითი ხელოვნება, მეცნიერება 

და ტექნოლოგიები
საკვანძო სიტყვა: გემი, საზღვაო ტრანსპორტი
ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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დანართი 1: გემების სახეები 
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დანართი 2: გემის სახეები - აღწერა 

სამგზავრო გემი
რეგულარული რეისებით 

გადაჰყავს მგზავრები

საკრუიზე გემი
დიდი ტურისტული ხომალდი

ნავთობმზიდი
ბრტყელი გემბანის მქონე 
ხომალდი, რომელსაც 

ნავთობი გადააქვს

კონტეინერის გემი
ხომალდი, რომელსაც 
გადააქვს სხვადასხვა 

საქონლით დატვირთული 
კონტეინერები

ლიანდაგიანი გემი
ამ ხომალდზე საქონელი 

ბორბლიანი კონტეინერებით 
ან ვაგონებით იტვირთება. ის 
ძალიან მალე იტვირთება და 

იცლება

ქიმიკატების გადამზიდი
გემი, რომელიც ქიმიკატების 
უსაფრთხოდ გადასატანად 

გამოიყენება

ბორანი
საზღვაო ტრანსპორტი, 
რომელსაც გადაჰყავს 

მგზავრებიც და გადააქვს 
მანქანებიც

მშრალი ტვირთის გემი
ხომალდი, რომელსაც 

დიდი ოდენობით გადააქვს 
ქვანახშირი, ლითონი, 

მარცვლეული, ცემენტი და 
მისთ.
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 დანართი 2: პასუხები 

საკრუიზე გემი
დიდი ტურისტული ხომალდი

სამგზავრო გემი
რეგულარული რეისებით გადაჰყავს 
მგზავრები

ნავთობმზიდი
ბრტყელი გემბანის მქონე ხომალდი, 
რომელსაც ნავთობი გადააქვს

ბორანი
საზღვაო ტრანსპორტი, რომელსაც გადაჰყავს 
მგზავრებიც და გადააქვს მანქანებიც

კონტეინერის გემი
ხომალდი, რომელსაც გადააქვს სხვადასხვა 
საქონლით დატვირთული კონტეინერები

მშრალი ტვირთის გემი
ხომალდი, რომელსაც დიდი ოდენობით 
გადააქვს ქვანახშირი, ლითონი, 
მარცვლეული, ცემენტი და მისთ.

ლიანდაგიანი გემი
ამ ხომალდზე საქონელი ბორბლიანი 
კონტეინერებით ან ვაგონებით იტვირთება. 
ის ძალიან მალე იტვირთება და იცლება

ქიმიკატების გადამზიდი
გემი, რომელიც ქიმიკატების უსაფრთხოდ 
გადასატანად გამოიყენება
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სავარჯიშოსთვის მზადება 
• თითოეული ჯგუფისთვის გადაიღეთ პირველი დანართის ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 3-კაციან ჯგუფებად დაყავით და თითოეულ ჯგუფს A4 ზომის ქაღალდი დაურიგეთ.

• სთხოვეთ, ფურცლები ორად გაკეცონ და ერთ მხარეს საზღვაო ტრანსპორტის დადებითი მხარეები 
ჩამოწერონ, მეორე მხარეს კი უარყოფითი.

• მომხსენებლებმა ჯგუფების მოსაზრებები დანარჩენებს გაუზიარონ.

• მოსწავლეებს გააცანით შემდეგი ინფორმაცია:

შავი ზღვის გემების გამოფენა

მიუხედავად იმისა, რომ საზღვაო ტრანსპორტი ყველაზე ნელია, ის საუკეთესოა დიდი ტვირთის 
გადასაზიდად. საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების მოცულობა დღითი-დღე იზრდება. მსოფლიოში 
სასაქონლო გადაზიდვების 90% საზღვაო ტრანსპორტზე მოდის.

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზღვაო ტრანსპორტი საუკეთესოა შემდეგი მიზეზების გამო:

• ერთ ჯერზე საკმაოდ დიდი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია;

• სანდოა;

• არ ჭირდება საზღვრების გადაკვეთა;

• მინიმალურია დანაკარგი;

• იშვიათია ისეთი დანაკარგი, რომელიც სხვა სახის გადაზიდვებისას ჩნდება;

• 14-ჯერ იაფია საჰაერო ტრანსპორტზე, 7-ჯერ იაფია სახმელეთო ტრანსპორტზე და 3.5-ჯერ 

იაფია სარკინიგზოზე.

ბავშვებისთვის

სავარჯიშო    გემები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავ ზღვაში მოცურავე გემების სახეები

მასალა:  დანართი 1: „ფერადი საინფორმაციო ბარათები“, ფერადი მუყაო, პასტელი,
ფანქრები, მაკრატელი, წებო, პლასტიკის ბოთლი, პლასტიკის საწრუპი, 
ქსოვილის ნაკუწები, თასმები, ხის ნაჭრები და სხვ., A4 ზომის ქაღალდი

თემატური სფეროები:    ტექნოლოგია და დიზაინი, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, 

საკვანძო სიტყვა: გემი, საზღვაო ტრანსპორტი

ხანგრძლივობა: 90 წუთი

• ბავშვები 7 ჯგუფად დაყავით. თითოეულ ჯგუფს დავალებად 
მიეცით რომელიმე სახის გემი და დაურიგეთ სამუშაო მასალა 
(დანართი 1: „ფერადი საინფორმაციო ბარათები“, ფერადი 
მუყაო, პასტელი, ფანქრები, მაკრატელი, წებო, პლასტიკის 
ბოთლი, პლასტიკის საწრუპი, ქსოვილის ნაკუწები, თასმები, 
ხის ნაჭრები და სხვ.).

• ჯგუფებს სთხოვეთ, დახატონ და გააფერადონ დავალებად 
მიღებული გემები. თუ სურთ, შეიძლება, სამგანზომილებიანი 
მოდელიც გააკეთონ. უთხარით, რომ გემები დახატონ ან 
გააკეთონ ბოთლების ზომების გათვალისწინებით.

• თუ გსურთ, ამ სავარჯიშოს შესრულებამდე ქაღალდის გემები 
გააკეთეთ (ორიგამის მეთოდით). სურ. 1
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როგორ მოვათავსოთ გემების ნახატები/მოდელები ბოთლებში
• ბოთლი იჭრება ორად, როგორც ნაჩვენებია პირველ სურათზე 

(სურ.1). გემის ნახატი თუ მოდელი ბოთლის შიგნით მაგრდება 
წებოთი ან წებოვანი ლენტით (სკოჩით).

• ბოთლის ღია მხარე იფარება მოჭრილი ნაწილით ან სხვა 
მასალით, როგორიცაა გამჭვირვალე ფირი ან ქაღალდი  
(იხილეთ სურ. 2).

• მას შემდეგ, რაც გემებს ბოთლებში მოათავსებენ, ბავშვები 
თავიანთი გემების შესახებ მოამზადებენ საინფორმაციო 
ბარათებს, სადაც მოცემული იქნება გემის დასახელება, სახე, 
ტვირთის ტიპი, და შესაბამის გემებს გვერდით მიუწყობენ.

რა ვუყოთ გემების მოდელებს?
• შეიძლება მოეწყოს გამოფენა, სადაც მოსწავლეები 

პატარა მოხსენებებს წაიკითხავენ თავიანთი გემების 
შესახებ.

• შეიძლება გემები წყალში (დიდ ჭურჭელში) 
ჩაუშვათ და პლასტიკის საწრუპებით აცურაოთ. თან 
შეგიძლიათ, შემეცნებითი ნაწილიც ჩართოთ და 
გემები შავი ზღვის სატრანსპორტო გზებზე აცურაოთ 
(სურ. 3). პორტების აღსანიშნად წყალში  რამე 
საგნები ჩაუშვით.

ნასწავლის შემოწმება
• რა სახის გემები დაცურავენ შავ ზღვაში?

• რა უპირატესობა აქვს საზღვაო ტრანსპორტს?

• რა არის საზღვაო ტრანსპორტის უარყოფითი 
მხარეები?

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეუძლიათ, მოთხრობები დაწერონ თავიანთი გემების შესახებ - მოიფიქრონ გემის სახელი, შეკრიბონ 

ეკიპაჟი, აირჩიონ გემის სახე, მარშრუტი და ა.შ.

სურ. 2

სურ. 3
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დანართი 1: ფერადი საინფორმაციო ბარათები 

სამგზავრო გემი
რეგულარული რეისებით გადაჰყავს 
მგზავრები

ნავთობმზიდი
ბრტყელი გემბანის მქონე ხომალდი, 
რომელსაც ნავთობი გადააქვს

საკრუიზე გემი
დიდი ტურისტული ხომალდი

კონტეინერის გემი
ხომალდი, რომელსაც გადააქვს სხვადასხვა 

საქონლით დატვირთული კონტეინერები

ბორანი
საზღვაო ტრანსპორტი, რომელსაც გადაჰყავს 

მგზავრებიც და გადააქვს მანქანებიც

ლიანდაგიანი გემი
ამ ხომალდზე საქონელი ბორბლიანი 
კონტეინერებით ან ვაგონებით იტვირთება. ის 

ძალიან მალე იტვირთება და იცლება

მშრალი ტვირთის გემი
ხომალდი, რომელსაც დიდი ოდენობით 
გადააქვს ქვანახშირი, ლითონი, მარცვლეული, 

ცემენტი და მისთ.
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თამაშის მიმდინარეობა
• მოსწავლეთა ჯგუფიდან აირჩიეთ ერთი მოხალისე, რომელიც იქნება კაპიტანი.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• დანარჩენები იქნებიან მეზღვაურები, რომლებიც კაპიტნის განკარგულებებს ემორჩილებიან.

• კაპიტანს უთხარით, ოთხი განკარგულება გასცეს: „გემი!“ და მეზღვაურები გემის მარჯვენა ბორტისკენ გარბიან; 
„გემბანი!“ და გემის შუაში გადაინაცვლებენ; „ნაპირი!“ და გემის მარცხენა ბორტისკენ გარბიან; „პირქვე!“ და 
მეზღვაურები პირქვე გაერთხმებიან გემბანზე.

• დაიწყეთ თამაში. ის, ვინც კაპიტნის განკარგულებებს არ დაემორჩილება, თამაშს გამოეთიშება. მოგებულია 
მოთამაშე, რომელიც უშეცდომოდ შეასრულებს ყველა განკარგულებას.

ნასწავლის შემოწმება
• რატომაა მნიშვნელოვანი ტერმინები გემი, გემბანი, მეზღვაური და ნაპირი?

• რას ნიშნავს მეზღვაურთა ტერმინი „პირქვე“? 

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, სხვა განკარგულებებიც მოიფიქროთ.

• თამაში შეიძლება უცხო ენის გაკვეთილზეც, რომ ბავშვებმა 

ახალი სიტყვები ისწავლონ.

თამაში      გემი, ნაპირი, გემბანი
მიზანი:  ბავშვები შეისწავლიან სანაოსნო ტერმინოლოგიას: კაპიტანი, 

გემბანი, სანაპირო, მეზღვაური, „პირქვე“ 

თემატური სფეროები:    ენა, სოციალური მეცნიერებები

საკვანძო სიტყვა: გემი, ნაპირი, გემბანი

ხანგრძლივობა: 20 წუთი

კაპიტანი - გემის მეთაური

ეკიპაჟი - ხალხი, რომელიც გემზე სხვადასხვა სამუშაოს ასრულებს

გემბანი - გემის ნაწილი კაიუტებისა და ტრიუმის თავზე

ბავშვებისთვის
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სავარჯიშოსთვის მზადება

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, სმენიათ თუ არა ორიგამის შესახებ და მოკლედ გააცანით მისი რაობა.

ორიგამი ქაღალდის ფიგურების გაკეთების იაპონური ხელოვნებაა. ეს სიტყვა მომდინარეობს ორი იაპონური 
სიტყვიდან: „ორი“ (დაკეცვა) და „კამი“ (ქაღალდი). ორიგამიში ძირითადად კვადრატული ფორმის ქაღალდი 
გამოიყენება. ქაღალდი სხვადასხვაგვარად იკეცება და წებოსა თუ მაკრატლის  გარეშე იქმნება ფიგურა.

• ბავშვებს A4 ზომის ფურცლები დაურიგეთ და უთხარით, რომ კლასიკურ ორიგამიში კვადრატული 
ფურცელი გამოიყენება. სთხოვეთ, მართკუთხა ფურცლები კვადრატებად გადააკეთონ და ეცადონ, 
მაკრატელი არ გამოიყენონ (იხილეთ სურ 1).

• ბავშვებმა რომ უკეთ დაინახონ, როგორ 
კეთდება ქაღალდის გემი, A3 ზომის ქაღალდი 
გამოიყენეთ.

• თუ ბავშვები ორიგამიში გამოუცდელები არიან, 
ერთი-ორი მარტივი ფიგურა გააკეთებინეთ 
(ისარგებლეთ ინტერნეტით, მათემატიკის 

წიგნით, ან ამ კრებულის II ნაწილის 
სავარჯიშოებით: „ვაკეთებთ ზღვის კატას“ და 
„ვაკეთებთ დელფინს“).

• გადაიღეთ 1-ლი და მე-2 დანართების ასლები 
საჭირო რაოდენობით და ჯგუფს დაურიგეთ. 

• პირველ და მეორე დანართებზე მოცემულია, 
როგორ კეთდება ქაღალდის ორი სხვადასხვა 
გემი.

• ბავშვები ორ ჯგუფად გაყავით და ერთს 1-ლი 
დანართი მიეცით, მეორეს - მე-2.

• უთხარით, დანართებზე მოცემულ ნახატებს 
მისდიონ და გემები გააკეთონ.

• მათ, ვინც ადრე დაამთავრებს მუშაობას, 
შეუძლიათ, სხვებს დაეხმარონ.

• როცა ყველა დაასრულებს მუშაობას, ერთი 
ჯგუფის ბავშვები მეორე ჯგუფის ბავშვებთან 

დააწყვილეთ, დაურიგეთ A4 ზომის ფურცლები 
და სთხოვეთ, თავიანთ მეწყვილეებს აჩვენონ, 
როგორ გააკეთეს გემები.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს კვლავ დაურიგეთ ფურცლები 

და სთხოვეთ, დამოუკიდებლად, სხვის 
დაუხმარებლად გააკეთონ გემები, რომლებიც 
მოეწონათ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შესთავაზეთ, თავიანთი გემები გააფერადონ. 

დასრულებული ნამუშევრები გამოფინეთ.

სავარჯიშო    ვაკეთებთ ქაღალდის გემს
მიზანი:  მოსწავლეები ისწავლიან ქაღალდის გემის გაკეთებას ორიგამის მეთოდით

მასალა:  A4 ზომის თეთრი ფურცლები, მაკრატლები, დანართი 1: „ვაკეთებთ ქაღალდის 

გემს“,  დანართი 2: „ვაკეთებთ ქაღალდის გემს“

თემატური სფეროები:    სახვითი ხელოვნება, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, ენა, ფიზიკური ვარჯიში

საკვანძო სიტყვა: გემი

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

სურ. 1
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კვადრატული ფურცელი 

დიაგონალზე გაკეცეთ
მიღებული სამკუთხედი გაკეცეთ, 

როგორც ნაჩვენებია სურათზე

სამკუთხედის ძირიც გადაკეცეთ (როგორც სურათზეა ნაჩვენები) და 

თქვენი გემი მზადაა

დანართი 1. ვაკეთებთ ქაღლადის გემს (1) 
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დანართი 2. ვაკეთებთ ქაღლადის გემს (2) 

კვადრატული ფურცელი ოთხად გაკეცეთ, როგორც  
სურათზეა ნაჩვენები და შემდეგ ისევ გაშალეთ. 
ქაღალდს    გადანაკეცები კარგად უნდა ეტყობოდეს

გადაკეცეთ, როგორც სურათზეა ნაჩვენები

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე

გემი ნელა ისრის მიმართულებით 
გაასწორეთ

დაახატეთ ფანჯრები, 
გააფერადეთ და თქვენი 
თბომავალი მზადაა

ისევ გაკეცეთ, როგორც
სურათზეა ნაჩვენები

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე

გადაკეცეთ წყვეტილ ხაზზე
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ისევ გაკეცეთ, როგორც
სურათზეა ნაჩვენები

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, იციან თუ არა გამონათქვამები, ანდაზები, ლექსები, 

სიმღერები (შავი) ზღვის შესახებ.
• დაფაზე დაწერეთ გამონათქვამი „ზღვაში წვეთი“ და ბავშვებს სთხოვეთ, 

თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვან.
• მოსწავლეებს უთხარით, რომ გამონათქვამი „ზღვაში წვეთი“ ნიშნავს 

ძალიან ცოტას (რამესთან შედარებით).
• და სთხოვეთ, მოიფიქრონ, რაზე შეიძლება ითქვას „ზღვაში წვეთი“.

მაგ., ამ კრებულის ინგლისურ ტექსტში მოცემულია თურქული გამონათქვამი: „რა  მოგივიდა, შენი გემები შავ 
ზღვაში ხომ არ ჩაიძირა?“ (Karadeniz’de gemileri batmak) – ეტყვიან ღრმად ჩაფიქრებულ, დადუმებულ ადამიანს.

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვებს დაურიგეთ პატარა ფურცლები და სთხოვეთ, დაწერონ, რას ნიშნავს „ზღვაში წვეთი“. შეუძლიათ, 

შეადგინონ წინადადებები ამ გამონათქვამის გამოყენებით.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შესთავაზეთ, მოიძიონ არსებობს თუ არა გამონათქვამები შავი ზღვის შესახებ სხვა შავიზღვისპირა 

ქვეყნებში .

სავარჯიშო      „ზღვაში წვეთი“
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ, რას ნიშნავს გამონათქვამი „ზღვაში წვეთი“ 

მასალა:                           პასტელი, მუყაო, პლაკატის ფურცელი

თემატური სფეროები:  ენა, ლიტერატურა, მუსიკა, სოციალური მეცნიერებანი

საკვანძო სიტყვა: გამონათქვამი

ხანგრძლივობა: 30 წუთი
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა

ვაკეთებთ კომპასს
• ჭიქის ნახევარზე მეტი წყლით აავსეთ.

• ჩააგდეთ კორპის საცობი.

• ნემსი მაგნიტს ერთი მიმართულებით 100-ჯერ გაუსვით 

(დამუხტეთ) და ჰორიზონტალურად დადეთ საცობზე

• ჭიქა ოდნავ შეანჯღრიეთ. ნემსი ჩრდილოეთისკენ შეტრიალდება.

ნასწავლის შემოწმება
• რისთვის გამოიყენება კომპასი?

• დაასახელეთ ხალხი, ვისაც კომპასი სჭირდება

ნასწავლის განმტკიცება

სავარჯიშო    ვაკეთებთ კომპასს და ვიკვლევთ გზას
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ კომპასის დანიშნულება

შეძლებენ უბრალო მასალით მარტივი კომპასის გაკეთებას 

მასალა:  ჭიქა, წყალი, ნემსი, მაგნიტი, კორპის საცობი

თემატური სფეროები:    მეცნიერება და ტექნოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერება, სოციალური   
   მეცნიერებანი

საკვანძო სიტყვა: კომპასი, მიმართულების დადგენა, მეთევზეები

ხანგრძლივობა: 30 წუთი

• ბავშვებს ჰკითხეთ, როგორ იკვლევენ ღამით მეთევზეები გზას.

• უთხარით, რომ, ჩვეულებრივ, ხალხს გზის გაკვლევაში 
ეხმარება ხეზე ამოსული ხავსი, პოლარული ვარსკვლავი, 
ჭიანჭველის ბუდეები და საგნების ჩრდილები მზიან ამინდში. 
თუ შესაძლებელია, აირჩიეთ ამ მინიშნებებიდან ერთ-ერთი და 
მოსწავლეებთან ერთად გზა გაიკვლიეთ.

• ბავშვებს უთხარით, რომ მეზღვაურები ვარსკვლავებზე, მთვარეზე 
და მზეზე დაკვირვებით იკვლევენ გზას. მაგრამ, თუ უამინდობის 
გამო, ციური სხეულები არ ჩანს, ისინი კომპასს იყენებენ.

• ბავშვებს მოუტანეთ მარტივი კომპასი. იმსჯელეთ რა 
მიმართულებას მიანიშნებს და, საერთოდ, როგორ მუშაობს.

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ კომპასის დამზადება უბრალო 
მასალითაც შეიძლება.

• ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაყავით და ცდის მასალა 
დაურიგეთ: ჭიქა, წყალი, ნემსი და მაგნიტი.

• ნაბიჯ-ნაბიჯ აუხსენით, როგორ კეთდება კომპასი (იხ. ქვემოთ), 
რომ მერე თავადვე გააკეთონ.

• შეიძლება იმსჯელოთ ადგილმდებარეობის განსაზღვრის 
თანამედროვე სისტემებზე, მაგ., როგორიცაა GPS (Global Posi-
tioning System - ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მსოფლიო 
სისტემა). შეგიძლიათ, მოსწავლეებს აუხსნათ, როგორ 
მუშაობს GPS, ახსენეთ რომ ეს სისტემა უკვე თანამედროვე 
მობილურებშიცაა ჩატვირთული.

• შეგიძლიათ, მოიწვიოთ მეთევზე, რომელიც ბავშვებს მოუყვება, 
როგორ იკვლევს გზას ზღვაში.
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თამაში      როგორ ვითევზავოთ
მიზანი:  მოსწავლეები თევზაობას ისწავლიან

გაეცნობიან თევზაობის ხერხების დადებით და უარყოფით მხარეებს

მასალა:      მუყაოს ოთხი სხვადასხვა ფერის ფურცელი, მაკრატელი, ქაღალდი, თოკი, 

ფანქარი, დანართი 1: „სამუშაო ფურცელი მეთევზეებისთვის“, დანართი 2: 
„ანგარიშის ცხრილი“

თემატური სფეროები:    სახვითი ხელოვნება, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, ენა, მეცნიერება
და ტექნოლოგია, 

საკვანძო სიტყვა: თევზაობის ხერხები
ხანგრძლივობა: 60 წუთი

თამაშისთვის მზადება 
• გადაიღეთ ორივე დანართის ასლები და წყვეტილ 

ხაზზე დაჭერით. 

თამაშის მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, თევზაობის რა ხერხებს იცნობენ.

• ჯგუფი 4-ად გაყავით.

• A4 ზომის ქაღალდი ოთხად გაჭერით, დააწერეთ 
აფხაზეთი, სამეგრელო, გურია და აჭარა და 
ბავშვებს სთხოვეთ, ფურცლები აირჩიონ.

• შეახსენეთ მათ, რომ ეს საქართველოს 
შავიზღვისპირა კუთხეებია.

• ჯგუფებს დაურიგეთ მაკრატლები და მუყაოს 
ფერადი ფურცლები (თითო ჯგუფს - თითო ფერის) 
და უთხარით, 20-20 თევზი გამოჭრან.

• იატაკზე თოკით წრე გააკეთეთ

თამაშის წესები:
• ჯგუფებს ოთახში ადგილები მიუჩინეთ და უთხარით, 

თან იქონიონ თავიანთი გამოჭრილი თევზები.

• დაურიგეთ დაჭრილი დანართები და აუხსენით 
თამაშის წესები.

• ჯგუფებმა უნდა გამოიყენონ თევზაობის ხერხები, 
რომლებიც მათ ბარათებზეა აღწერილი, და 
მხოლოდ „თავიანთ სანაპიროებზე ითევზავონ“.

• თამაშის განმავლობაში შეიძლება აღარ დარჩეს 
საჭირო რაოდენობის დასაჭერი თევზები. მაგ., 
თამაშის წესის მიხედვით, ჯგუფმა 4 თევზი უნდა 
დაიჭიროს, დარჩენილი კი მხოლოდ 3-ია. ამ 
შემთხვევაში ითვლება ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზები.

• მთლიანი ჯგუფისა და თითოეული მოთამაშის მიერ 
დაჭერილი თევზების რაოდენობა უნდა ჩაიწეროს 
„ანგარიშის ცხრილში“.

• თამაშის ბოლოს ყველა ჯგუფი აცხადებს, რამდენი 
თევზი დაიჭირა.

სადისკუსიო კითხვები
• თევზაობის რა ხერხები იყო გამოყენებული თამაშის 

დროს?

• იცნობთ თუ არა თევზაობის სხვა ხერხებს? 
ჩამოთვალეთ.

• თქვენი დაკვირვებით, თევზაობის რომელი ხერხით 
იჭერენ ყველაზე მეტ თევზს? 

• თევზაობის რომელი ხერხი უნდა გამოიყენებოდეს 
შავი ზღვის თევზების მრავალფეროვნების 
შესანარჩუნებლად?

ნასწავლის შემოწმება
• დაფაზე დახატულ ან იატაკზე თოკით შექმნილ 

წრეებში ჩაწერეთ თევზაობის ხერხები, რომელთაც 
შავ ზღვაზე გამოიყენებენ. ბავშვებს დაურიგეთ 
ფანქრები და იმდენი ფურცელი, რამდენი წრეცაა. 
სთხოვეთ, ჩამოწერონ თევზაობის კონკრეტული 
ხერხის დადებითი და უარყოფით მხარეები, 
მოათავსონ შესაბამის წრეში და ხმამაღლა 
წაიკითხონ.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, მოიწვიოთ მეთევზე და ჰკითხოთ, 

თევზაობის რომელი ხერხია ყველაზე 
გავრცელებული შავ ზღვაზე და რატომ. ასევე 
მოაყოლოთ ზოგადად თევზაობის შესახებ.
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აფხაზეთი
10 აფხაზი ასაწევი ბადით 

თევზაობს. წყალში 20 თევზი 
დაცურავს. იჭერთ 8-ს და 

ტოვებთ 2-ს.

აჭარა
5 აჭარელი ასაწევი ბადით 

თევზაობს. წყალში 20 თევზი 
დაცურავს. იჭერთ 8-ს და 

ტოვებთ 2-ს.

სამეგრელო
10 მეგრელი გასაჭიმი ბადით 
თევზაობს. წყალში 20 თევზი 

დაცურავს. იჭერთ 4-ს და 
ტოვებთ 1-ს.

გურია
5 გურული გასაჭიმი ბადით 

თევზაობს. წყალში 20 თევზი 
დაცურავს. იჭერთ 4-ს და 

ტოვებთ 1-ს.

დანართი 1. სამუშაო ფურცელი მეთევზეებისთვის 
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აფხაზეთი I რაუნდი II რაუნდი III რაუნდი IV რაუნდი V რაუნდი

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

სამეგრელო I რაუნდი II რაუნდი III რაუნდი IV რაუნდი V რაუნდი

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

გურია I რაუნდი II რაუნდი III რაუნდი IV რაუნდი V რაუნდი

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

აჭარა I რაუნდი II რაუნდი III რაუნდი IV რაუნდი V რაუნდი

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

ჯგუფის მიერ დაჭერილი 
თევზების რაოდენობა 

დანართი 2. ანგარიშის ცხრილი 
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სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეებს უთხარით, რომ, როგორც მოყვარული მეტეოროლოგები, წლის განმავლობაში 

დააკვირდნენ და აღრიცხონ მონაცემები ქარის, ტემპერატურისა და ნალექების შესახებ.

• ჯგუფი სამად გაყავით.

• A4 ზომის ფურცლები 3-ად გაჭერით და დააწერეთ „ქარზე დამკვირვებელი“, „წვიმაზე 
დამკვირვებელი“ და „ტემპერატურაზე დამკვირვებელი“. წარწერები ტომარაში ჩაყარეთ და 
თითო-თითო ამოაღებინეთ ბავშვებს.

• მოსწავლეებს უთხარით, რომ სამივე ჯგუფი შეთანხმებულად იმუშავებს, მაგრამ თითოეული 
დამოუკიდებლად შექმნის სქემებს, სადაც მონაცემებს ჩაწერს.

ტემპერატურაზე დამკვირვებელთა ჯგუფი
დადგენილი დროის მანძილზე ეს ჯგუფი ყოველდღე აღრიცხავს თერმომეტრის მონაცემებს. 
გაითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს არა ოთახის, არამედ ქუჩის თერმომეტრი, რომელიც 
მუდმივად გარეთ იქნება. ბავშვებს თერმომეტრის მონაცემთა წაკითხვა ასწავლეთ.

ქარზე დამკვირვებელთა ჯგუფი
ხის ჯოხითა და ქსოვილით შექმენით ქარის მიმართულების მაჩვენებელი მარტივი მოწყობილობა. 
ქსოვილი ჯოხის ბოლოს მიაბით და დაამაგრეთ სადმე გარეთ, რომ ქარიც კარგად ხვდებოდეს 
და ბავშვებისთვისაც ადვილი იყოს მასზე დაკვირვება. ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ ქარის 
მიმართულებებზე.

წვიმაზე დამკვირვებელთა ჯგუფი
• ბავშვებთან ერთად ნალექების მზომი ხელსაწყო გააკეთეთ. საამისოდ დაგჭირდებათ 

პლასტმასის 5-ლიტრიანი ბოთლი, მუდმივი მარკერი, საწყაო და მაკრატელი. ბოთლი 
გადაჭერით იქ, სადაც დავიწროვებას იწყებს. საწყაოში წყალი ჩაასხით და შემდეგ პლასტმასის 
ბოთლში ჩაღვარეთ. წყლის დონე მონიშნეთ და დააწერეთ მოცულობა მილილიტრებში ან 
ლიტრებში. ეს მარტივი ხელსაწყო გარეთ დაამაგრეთ.

• ამ ჯგუფმა ნალექების მოცულობა ყოველი წვიმის შემდეგ უნდა აღრიცხოს და შემდეგ 
ხელსაწყოდან წყალი გადაღვაროს. პლასტმასის ბოთლის ძირის დიამეტრისა და მასში 
დაგროვილი წყლის მოცულობის გათვალისწინებით, 1 კვადრატულ მეტრზე მოსული 
ნალექების მოცულობის გამოთვლას შეძლებთ.

• თავიანთ დაკვირვებას ბავშვებმა შეიძლება დაურთონ, როგორ მოქმედებს ამინდი მათზე და 
სხვებზე.

სავარჯიშო    მოყვარული მეტეოროლოგები
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, მოიპოვონ მონაცემები ტემპერატურის, 

ნალექებისა და ქარის მიმართულების შესახებ და შეადგინონ შესაბამისი 
სქემები
დააკვირდნენ ტემპერატურის, ნალექებისა თუ ქარის მიმართულების 
გავლენას ადამიანზე

მასალა:  პლასტმასის ბოთლი, ქსოვილი, ხის ჯოხი, თერმომეტრი, მაკრატელი, 
მუდმივი მარკერი, ქაღალდი, კალამი, დანაყოფებიანი ცილინდრი (საწყაო).

თემატური სფეროები:    მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებანი, ენა, კომპიუტერული 
მეცნიერებები, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: მეტეოროლოგია, გრაფიკი, ქარის მიმართულება, ტემპერატურა, 
ნალექების მოცულობა
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სავარჯიშოს ბოლოს ჯგუფებს სთხოვეთ, მიღებულ მონაცემებზე 
დაყრდნობით გრაფიკები შეადგინონ და დანარჩენებს გააცნონ. 
ბავშვებთან ერთად შეისწავლეთ და შეადარეთ გრაფიკები. შემდეგ 
ჯგუფებს სთხოვეთ, სხვა ჯგუფების გრაფიკები აირჩიონ და მოამზადონ 
კითხვები, რომელთაც შესაბამისი გრაფიკის ავტორი ჯგუფი უპასუხებს.

ამის შემდეგ, ჯგუფები მოამზადებენ ტექსტებს ამინდის პროგნოზის 
შესახებ და ტელევიზიის დიქტორებივით წაიკითხავენ.

სადისკუსიო კითხვები
• ამინდის კიდევ რომელი მონაცემების აღრიცხვა იქნებოდა 

მნიშვნელოვანი?

• მიგაჩნიათ, რომ ამინდი მოქმედებს თქვენზე? რატომ?

• რა მნიშვნელობა აქვს ქარის მიმართულების ცოდნას? ვისთვისაა 
მნიშვნელოვანი და როგორ მოქმედებს მათზე ქარის მიმართულება? 
(მაგ., როგორ მოქმედებს ქარი მეთევზეებზე?)

• რატომ იზომება ტემპერატურა რეგულარულად?

• როგორ მოქმედებს წვიმისა და ქარის სიძლიერე, ან ტემპერატურის 
მატება თუ კლება შავი ზღვის ბინადრებზე?

ნასწავლის შემოწმება
• აირჩიეთ შავი ზღვის რომელიმე ბინადარი და ბავშვებს მისი პირით 

მოაყოლეთ, როგორ მოქმედებს წვიმისა და ქარის სიძლიერე, ან 
ტემპერატურის მატება თუ კლება შავი ზღვის ბინადრებზე. 

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, მოაწყოთ ექსკურსია მეტეოროლოგიურ სამსახურში ან 

სკოლაში მოიწვიოთ მეტეოროლოგი.

• ბავშვების მიერ მოპოვებული მონაცემები შეგიძლიათ, ინტერნეტის 
ან მეტეოროლოგიური სამსახურის ვებ-გვერდის მონაცემებს 
შეადაროთ; ასევე შეგიძლიათ, ეს მონაცემები სხვა რეგიონების ან 
შავი ზღვის გასული წლის მონაცემებს შეადაროთ.

• დიზაინისა და ტექნოლოგიების კურსის ფარგლებში ბავშვებს ქარის 
სისწრაფის მზომი ხელსაწყოს დამზადება შეუძლიათ.
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სავარჯიშოს მზადება
• თუ გსურთ, შეგიძლიათ ქაღალდის გემი 

გააკეთოთ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• დაფაზე მიამაგრეთ ქაღალდის გემი ან დახატეთ. 

გემს კი გარშემო მიუხატეთ:

• ტალღები, ტალღებში მოცურავე და მოლივლივე 
არსებები (ცხოველები და მცენარეები), ცა და 
ფრინველები. თუ გსურთ, ნახატის კუთხეში 
დახატეთ პორტი და ხალხი.

• ბავშვებს სთხოვეთ, მოყვნენ საზღვაო 
ტრანსპორტის დადებითი მხარეების შესახებ. 
ფრაზები მათი მონაყოლიდან ნახატს გარშემო 
მიაწერეთ. 

• ბავშვებს მოუყევით, რომ:

საზღვაო ტრანსპორტი საუკეთესოა დედამიწაზე, 
რადგან ერთ ჯერზე ძალიან დიდი ტვირთის 
გადაზიდვა შეუძლია, სანდოა, არ სჭირდება 
საზღვრების გადაკვეთა, იშვიათად აზიანებს 
გადაზიდულ საქონელს, 14-ჯერ იაფია საჰაერო 
ტრანსპორტზე და 3.5-ჯერ იაფია სარკინიგზოზე.

ნაოსნობის გააქტიურება და მსოფლიო ვაჭრობის 
ზრდა პირდაპირპროპორციულია. მსოფლიო 
ტვირთბრუნვის მატებამ გაზარდა მოთხოვნა 
საქონლის გადაზიდვაზე. შესაბამისად, იმრავლა 
გემების სახეებმა და გახშირდა საზღვაო 
მიმოსვლა საქონლის გადაზიდვის მიზნით. 

საერთაშორისო კანონებისა და შეზღუდვების 
მიუხედავად, შავ ზღვაში ნაოსნობის ზრდას 
შეიძლება ავარიები და ეკოლოგიური 
პრობლემები მოჰყვეს. მაგალითად, ცნობილია, 
რომ ნავთობმზიდები, რომლებიც შავ ზღვასა და 
ბოსფორ-დარდანელის სრუტეებში დაცურავენ, 
სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან ამ ადგილებს.

ბავშვებისთვის

სავარჯიშო    საზღვაო ტრანსპორტი
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, იმსჯელონ, როგორ აბინძურებს ზღვას 

საზღვაო ტრანსპორტი 
მასალა:  ქაღალდი, წებოვანი ლენტი (სკოჩი), მუყაოს ფურცელი
თემატური სფეროები:    სოციალური მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება, სამსახიობო ხელოვნება, 

მეცნიერება და ტექნოლოგიები
საკვანძო სიტყვა: ზღვის დაბინძურება, საზღვაო ტრანსპორტი
ხანგრძლივობა: 50 წუთი
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• ბავშვები 4-კაციან ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, იფიქრონ ზღვის არსებებზე, 
პორტებზე, ხალხზე, რომლებიც დაფაზე დახატეთ. ასევე იფიქრონ იმ უარყოფით 
გავლენაზე, რასაც ნაოსნობის გააქტიურება ახდენს მათზე. 

• ბავშვებს სთხოვეთ, სხეულის ენით გამოხატონ თავიანთი ფიქრები და „გაქვავდნენ“. 
აირჩიეთ რომელიმე „ქანდაკება“ და დანარჩენებს ჰკითხეთ, რისი თქმა სურს. 
შემდეგი „ქანდაკება“ ბავშვებს აარჩევინეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, თქვენს მიერ დაფაზე დახატულ ნახატს საზღვაო 

ტრანსპორტის უარყოფითი გავლენის შედეგები მიახატონ. მაგალითად, თუ ბავშვს 
ზღვის დაბინძურების გამოსახვა სურს, შეუძლია, ზღვის რომელიმე ადგილი 
გაამუქოს. თუ თევზების სახეობათა შემცირების ფაქტის გამოსახვა სურს, თქვენი 
დახატული თევზები შემოხაზოს და ა.შ.

• მოსწავლეებს წებოვანი ფურცლები დაურიგეთ, დაფაზე კი დახატეთ წრეები 
ტექსტისთვის. შემდეგ სთხოვეთ, ნახატის რომელიმე პერსონაჟი (ადამიანი, თევზი, 
ფრინველი, ცხოველი, მცენარე) აირჩიონ და წებოვან ფურცლებზე დაწერონ, რას 
ფიქრობენ ისინი. შემდეგ კი ეს ფურცლები დაფაზე დახატულ წრეებში ჩააკრან და 
ხმამაღლა წაიკითხონ.

• ბოლოს კი ბავშვებს უთხარით, რომ წარმოიდგინონ, თითქოს სახელმწიფო 
სათათბიროს წევრები არიან და გარემოს დაცვის საკითხებზე იმსჯელონ.

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, ნახატსა და ბავშვების მოსაზრებებს ფოტო გადაუღოთ და პლაკატი 

გააკეთოთ.

ბავშვებისთვის

წყალზე წონასწორობის შესანარჩუნებლად გემებზე არსებობს სპეციალური ავზები 
თხევადი ბალასტისთვის, რომელთაც ზღვის წყლით ავსებენ. შავ ზღვაზე ნაოსნობის 
ინტენსივობის გამო თხევადი ბალასტის მიმოქცევა დიდ მნიშვნელობას იძენს ზღვის 
ეკოსისტემის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. თხევადი ბალასტის ავზების ავსება-
დაცლისას ერთი ზღვის მიკროორგანიზმები და მავნე ნივთიერებები შეიძლება სხვა 
ზღვაში აღმოჩნდნენ.




