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შავი ზღვა დედამიწის სხვა ზღვებისგან 
თავისი ნახევრადჩაკეტილობით, ნაკლები 
სიმლაშითა და მის სიღრმეში არსებული 
გოგირდწყალბადის შრით გამოირჩევა. ამ 
უნიკალური ზღვის დაბინძურებისგან დაცვა არა 
მხოლოდ შავიზღვისპირა ქვეყნების, არამედ 
მისი სიკეთით მოსარგებლე სხვა ქვეყნების 
პასუხისმგებლობაცაა.

შავიზღვისპირა ქვეყნები (ბულგარეთი, 
რუმინეთი, რუსეთი, უკრაინა, საქართველო და 
თურქეთი) შავი ზღვის დაცვის აუცილებლობაზე 
შეთანხმდნენ და 1992 წელს ბუქარესტში 
ხელი მოაწერეს კონვენციას შავი ზღვის 
დაბინძურებისგან დაცვის შესახებ.

ამ კონვენციის ხელმოწერის შემდეგ 
გადადგმული პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
იყო შავი ზღვის გარემოსდაცვითი პროგრამა 
(BSEP), რომელიც სხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, მათ შორის მსოფლიო 
ბანკთან, გაეროს განვითარების პროგრამასა 
(UNDP) და გაეროს გარემოსდაცვით 
პროგრამასთან (UNEP), ერთად დააარსა 
მსოფლიო გარემოსდაცვითმა ფონდმა (GEF).  
შავი ზღვის გარემოსდაცვითი პროგრამის 
(BSEP) ორი ძირითადი მიღწევა იყო: „შავი 
ზღვის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმის“ 
მიღება 1996 წლის 31 ოქტომბერს (მას 
შემდეგ ეს თარიღი შავი ზღვის საერთაშორისო 
დღედაა მიჩნეული) ბუქარესტის კონვენციის 
ხელმომწერი ქვეყნების მიერ და     „შავი 
ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის კომისიის 
მუდმივმოქმედი სამდივნოს “ (BSC PS) 
დაარსება სტამბოლში, 2000 წელს, რომლის 
წევრები შავიზღვისპირა ქვეყნების გარემოს 
დაცვის სამინისტროების წარმომადგენლები 
არიან. 

მუდმივმოქმედი სამდივნო მუშაობს ისეთ 
საკითხებზე, როგორიცაა დაბინძურების 
წყაროების დადგენა და დაბინძურების 
შედეგების შეფასება, ბიომრავალფეროვნების 
მონიტორინგი და თევზების სახეობათა 

მეთვალყურეობა, სანაპირო ზოლის 
ინტეგრირებული მართვა, საზღვაო 
ტრანსპორტის გავლენა გარემოზე და მისი 
უსაფრთხოება. 

ბუქარესტის კონვენციის პარალელურად 
შავი ზღვის დასაცავად ხელი მოეწერა 
საერთაშორისო კონვენციას მდინარე დუნაის 
დაცვის შესახებ (ICPDR), რომლის მიზანია 
დაბინძურების შემცირება მდინარე დუნაის 
გაყოლებაზე და ამ დაბინძურების ზემოქმედების 
შემცირება შავ ზღვაზე.

ბოლო ათწლეულში შავი ზღვის დასაცავად 
არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა. მოკლედ 
რომ ვთქვათ, ესაა სხვადასხვა მასშტაბის 
სახელმწიფო ღონისძიებები, პროგრამები თუ 
პროექტები და ადგილობრივი თუ უცხოური 
ინვესტიციები. უმთავრესი მიღწევა იყო 
სახელმწიფოს, სამოქალაქო საზოგადოების, 
კერძო სექტორისა და რეგიონული თუ 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობა 
ამ წამოწყებებში - შეიქმნა შავი ზღვის 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციათა 
ფორუმი, რომელსაც ნაწილობრივ BSEP 
აფინანსებს. 1999 წელს ჩამოყალიბდა 
შავი ზღვის სამოქალაქო ორგანიზაციათა 
ქსელი, ჩატარდა უამრავი ღონისძიება, მათ 
შორის სანაპირო ზოლის დასასუფთავებლად 
და დელფინების გადასარჩენად, მოეწყო 
მოძრავი გამოფენები, აღინიშნება შავი ზღვის 
საერთაშორისო დღე (31 ოქტომბერი) და სხვ.

რა გზებს მიმართავენ შავიზღვისპირეთის 
ქვეყნები შავი ზღვის დასაცავად?5.1
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ყვითელფეხება თოლიები (Larus cachinnans) 
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შავი ზღვის დელფინების დაცვის გეგმა

შავი ზღვის თევზების დაცვის გზები

5.3

5.2

• შავიზღვისპირა ქვეყნებში თევზჭერის პოლიტიკა 
უნდა შემუშავდეს კლიმატის ცვლილების 
თევზჭერაზე ზეგავლენის, თევზჭერის გარემოზე  
ზემოქმედებისა და ცოცხალი ორგანიზმების 
საარსებო გარემოს დეგრადაციის გამომწვევ 
ფაქტორთა გათვალისწინებით.

• უნდა შემუშავდეს თევზჭერის დასაშვები ნორმებისა 
და ვადების რეგიონული სისტემა.

• უნდა აიკრძალოს თევზჭერის არამდგრადი 
მეთოდები.

• უნდა შემუშავდეს სახელმწიფო გეგმები შავი ზღვის 
დაბინძურების შესამცირებლად და აღსაკვეთად. 
დაბინძურების მასშტაბი უნდა შემცირდეს მოწინავე 
ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საუკეთესო 
სასოფლო-სამეურნეო მეთოდების დანერგვის 
ხარჯზე.

• სანაპირო ზოლის განვითარებისას აუცილებლად 
უნდა იყოს გათვალისწინებული ეკოლოგიური 
ღირებულებები.

• უნდა შემუშავდეს სპეციალური პროგრამები 
საზოგადოების ცნობიერების  ასამაღლებლად 
შავი ზღვის რესურსების დაცვის მიზნით და მეტი 
ზეგავლენა უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიმღებ 
პირებზე.

• უნდა გაიზარდოს შავი ზღვის დაცული 
ტერიტორიების რაოდენობა და ფართობი.

• უნდა შემუშავდეს ინვაზიურ სახეობათა გავრცელების 
აღმკვეთი სტრატეგიები.
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დელფინების დაცვა მხოლოდ ყველა შავიზღვისპირა 
ქვეყნის ერთობლივი ძალისხმევითაა შესაძლებელი. 
ამ მიზნით, 2007 წელს შავი ზღვის ვეშაპისებრთა 
დაცვის შესახებ შეთანხმების (ACCOBAMS) ფარგლებში 
დამტკიცდა შავი ზღვის დელფინების დაცვის გეგმა.

ამ შეთანხმების მთავარი მიზანია, შავი ზღვის 
დაბინძურებისგან დაცვის კომისიის ფარგლებში 
(მეცნიერები, მეთევზეები, ინდუსტრიული საწარმოები, 
სამოქალქო საზოგადოების ორგანიზაციები, 
სამთავრობო და მთავრობათაშორისი უწყებები) 
შეიქმნას ჩარჩო პროგრამა, რომელიც დაიცავს 
შავი ზღვის დელფინებს და შესაძლებელს გახდის 
სამეცნიერო მონაცემთა შეგროვებას მათ შესახებ.

შავი ზღვის დელფინების დაცვის გეგმა შემდეგ 
ამოცანებს ისახავს:

• სახელმწიფო და საერთაშორისო კანონების 
დახვეწა;

• ადამიანისა და დელფინის ურთიერთობის 
შესწავლა;

• დელფინების საარსებო გარემოს დაცვა;
• კვლევა და მეთვალყურეობა;
• მონაცემთა მოპოვება და გავრცელება;

ასაწევი ბადით თევზაობა 

აფალინა (Tursiops truncatus) 

• დელფინებთან მომუშავე პირთა მომზადება და 
კვალიფიკაციის ამაღლება;

• საგანგებო ვითარებაში მოქმედების გეგმის 
შემუშავება.
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რა უნდა ვიღონოთ შავი ზღვის დასაცავად?5.4

• არ დავანაგვიანოთ ხმელეთი, რადგან ადრე თუ გვიან წვიმის 
თუ ქარის მეშვეობით ნაგავი ზღვაში აღმოჩნდება.

• სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით დაბინძურების 
თავიდან ასაცილებლად შავი ზღვის რეგიონში მოწეული 
ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული სურსათით ვიკვებოთ.

• შევიძინოთ ზღვის მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც 
დასაშვები ზომისაა და დაჭერილია დასაშვებ დროს და 
უსაფრთხო მეთოდით.

• მხარი დავუჭიროთ ზღვის დაბინძურების შემცირებისკენ 
მიმართულ პოლიტიკურ ინიციატივებს.

• არ შევიძინოთ საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობები (როგორიცაა, 
მაგ., თინუსი).

• საყიდლებისთვის  ბუნებრივი მასალის ჩანთები გამოვიყენოთ 
და ზღვაც ნაკლებად დაბინძურდება ცელოფნის პარკებით.

• გავწევრიანდეთ ან მოხალისეებად ვიმუშავოთ შავი 
ზღვის დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებში.

• უკეთ გავიცნოთ შავი ზღვის ბინადრები და ხელი შევუწყოთ 
მათ დაცვას.
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შავი ზღვის მიდიები (Mytilus galloprovincialis) და მედუზა (Aurelia aurita)



1.  ვისი მოვალეობაა შავი ზღვის დაცვა?

შავ ზღვაზე არა მხოლოდ შავიზღვისპირა ქვეყნებმა უნდა იზრუნონ, არამედ მათაც, 
ვინც ამ ზღვის სიკეთით სარგებლობს.

2.  რა ვიღონოთ შავი ზღვის გადასარჩენად?

• არ დავანაგვიანოთ ხმელეთი, რადგან ადრე თუ გვიან წვიმის თუ ქარის 
მეშვეობით ნაგავი ზღვაში აღმოჩნდება.

• სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად 
შავი ზღვის რეგიონში მოწეული ეკოლოგიურად სუფთა, ორგანული სურსათით 
ვიკვებოთ.

• შევიძინოთ ზღვის მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელიც დასაშვები ზომისაა და 
დაჭერილია დასაშვებ დროს და უსაფრთხო მეთოდით.

• მხარი დავუჭიროთ ზღვის დაბინძურების შემცირებისკენ მიმართულ პოლიტიკურ 
ინიციატივებს.

• არ შევიძინოთ საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობები (როგორიცაა, მაგ., თინუსი).

• საყიდლებისთვის  ბუნებრივი მასალის ჩანთები გამოვიყენოთ და ზღვაც 
ნაკლებად დაბინძურდება ცელოფნის პარკებით.

• გავწევრიანდეთ ან მოხალისეებად ვიმუშავოთ შავი ზღვის დაცვის საკითხებზე 
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

• უკეთ გავიცნოთ შავი ზღვის ბინადრები და ხელი შევუწყოთ მათ დაცვას.

კითხვები და 
პასუხები ნასწავლის 
განსამტკიცებლად
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ 1-ლი დანართის იმდენი ასლი, რამდენი ჯგუფიცაა.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაყავით. თითოეულ ჯგუფს დაურიგეთ 1-ლი დანართის ასლები. 

შეგიძლიათ, დანართი ციფრული პროექტორის მეშვეობით კედელზე გამოსახოთ.

• ჯგუფებს სთხოვეთ, ნახატზე მოძებნონ და აღნიშნონ შავი ზღვისთვის საზიანო ნივთიერებები და 
ქმედებები. 

• ბავშვებს ჰკითხეთ, რას დაარქმევდნენ ამ ნახატს და სთხოვეთ, დასახელებები ზედ დააწერონ. შემდეგ 
ეს დასახელებები ყველას გააცანით.

• ბავშვებს სთხოვეთ, ჩამოთვალონ ადამიანის დაუდევრობის მაგალითები, რომლებიც შავ ზღვას ვნებს. 

• ბავშვებს სთხოვეთ, დახატონ ნახატები, სადაც დანართზე მოცემული დაუდევარი ქმედებები 
გამოსწორებულია და თავიანთი ნახატები დაასათაურონ.

• ნახატები გამოფინეთ.

ნასწავლის შემოწმება
• როგორ ბინძურდება შავი ზღვა?

• პირადად თქვენ რისი გაკეთება შეგიძლიათ, რომ შავი ზღვა არ დაბინძურდეს?

ნასწავლის განმტკიცება
• თითოეულ ბავშვს 2-2 წებოვანი ფურცელი მიეცით, თხოვეთ გამოფენილი ნახატები შეისწავლონ და 

რომელიმე 2 სურათი დაასათაურონ. თვალყური ადევნეთ, რომ თითოეულ ნახატს, ავტორისეულის 
გარდა, სხვადასხვა ბავშვის მიერ დარქმეული ორი სათაური ჰქონდეს. დასახელებები ყველას გააცანით.

სავარჯიშო    როგორ დავიცვათ შავი ზღვა
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ, თავად როგორ დაიცვან შავი ზღვა.

მასალა:  დანართი 1: სამუშაო ფურცელი „რას ხედავთ ამ ნახატზე?“; სახატავი   
   ფურცლები, პასტელი

თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, სოციალური მეცნიერებანი, ენა, სახვითი   
   ხელოვნება

საკვანძო სიტყვა: დაბინძურება, მავნე ნარჩენები, დაცვა
ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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დანართი 1: „რას ხედავთ ამ სურათზე?“ 

ბავშვებო, დახედეთ ნახატს და მითხარით, რა აბინძურებს 

გარემოს? მოდით, იპოვეთ და აღნიშნეთ
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოიძიეთ სიმღერები შავი ზღვის შესახებ.
• სავარჯიშომდე 3-4 დღით ადრე ბავშვებს განუცხადეთ, რომ სხვადასხვა უსარგებლო ნივთისგან 

მუსიკალურ ინსტრუმენტებს გააკეთებენ და სთხოვეთ, პლასტმასისა და ალუმინის ქილები და ბოთლები 
შეაგროვონ.

• დახმარებისთვის, შეგიძლიათ, მუსიკის მასწავლებელს მიმართოთ და მუსიკალური ინსტრუმენტების 
მოტანა სთხოვოთ. მაგრამ თუ ამას ვერც ერთი ვერ მოახერხებთ, მოამზადეთ ილუსტრირებული 
პრეზენტაცია (PowerPoint Presentation) საკრავების შესახებ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• „შავი ზღვის გადარჩენა ყველას ვალია“. 

ბავშვებს უთხარით, რომ სავარჯიშოს მიზანია, 
კიდევ უფრო გასაგები გახადოს მესიჯი შავი 
ზღვის მნიშვნელობისა და მისი დაცვის 
აუცილებლობის შესახებ.

• ბავშვებს მოასმენინეთ სიმღერები შავი ზღვის 
შესახებ, რომლებიც სავარჯიშოს დაწყებამდე 
მოიძიეთ.

• თითოეული სიმღერის მოსმენის შემდეგ 
ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ მის შინაარსსა 
და მასში გამოყენებულ საკრავებზე. 

ა. ვამზადებთ საკრავებს

• ბავშვებს აჩვენეთ მუსიკალური ინსტრუმენტები 
(ილუსტრირებული პრეზენტაციიდან ან მუსიკის 
მასწავლებლის თუ თქვენი მოტანილი).

• მთელს ჯგუფთან ერთად შეისწავლეთ 
ბავშვების მიერ მოტანილი მასალები და 
სთხოვეთ, თითოეულმა მათგანმა მუსიკალური 
ინსტრუმენტი გააკეთოს. შეუძლიათ, ჯერ 
დახატონ და მერე გააკეთონ. შეახსენეთ, რომ 
ისეთი საკრავი უნდა დაამზადონ, რომელიც 
მანამდე არასდროს არავის შეუქმნია.

• ბავშვებს შეუძლიათ, თავიანთ დამზადებულ 
მუსიკალურ ინსტრუმენტებს სახელები 
დაარქვან.

ბ. ვამზადებთ საკრავებს

• ბავშვები 4-5-კაციან ჯგუფებად დაყავით.
დაფაზე დაწერეთ შემდეგი სიტყვები:

• ტარაღანა, ჩამდინარე წყლები, შავი ზღვა, 
ერთუჯრედიანი წყალმცენარეები, დელფინი, 
მეთევზე, ჩემი საყვარელი კერძი, დავიცვათ, 
ნავთობმზიდი, კოკონა.

• ბავშვებს უთხარით, რომ დაფაზე დაწერილი, 
სულ მცირე, 5 სიტყვის გამოყენებით სიმღერის 
ტექსტი დაწერონ, რომლის მთავარი იდეა შავი 
ზღვის დაცვა იქნება. შეუძლიათ, სხვა სიტყვებიც 
გამოიყენონ.

• ჯგუფების მიერ დაწერილი ლექსები ყველას 
გააცანით.

• შემდეგ ბავშვებს სთხოვეთ, ამ ლექსებზე 
სიმღერები დაწერონ და თავიანთ დამზადებულ 
საკრავებზე დაამღერონ.

• შეუძლიათ, ამ სიმღერებზე ცეკვებიც დადგან და 
ერთგვარი წარმოდგენაც გამართონ.

ნასწავლის შემოწმება
• სავარჯიშოს რომელი ნაწილი მოგეწონათ ყველაზე მეტად?

• როგორ ფიქრობთ, რა ისწავლეთ ამ სავარჯიშოდან?

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვების სიმღერები, შეგიძლიათ, CD-ზე ჩაიწეროთ და შავი ზღვის დასაცავად 

გამართულ ღონისძიებებზე დაუკრათ, ბავშვების მიერ დამზადებული მუსიკალური 
ინსტრუმენტები კი გამოფინოთ.

სავარჯიშო    ვთამაშობთ, ვცეკვავთ და ვმღერით
მიზანი:  მოსწავლეები წვრილ-წვრილი, უსარგებლო ნივთებისგან მუსიკალური   
   ინსტრუმენტების  დამზადებას შეძლებენ

   მოცემული სიტყვებით დაწერენ ტექსტს სიმღერისთვის შავი ზღვის შესახებ

   დაწერენ სიმღერას ტექსტზე, რომელსაც თავად შეთხზავენ

მასალა:  ხის ჯოხები, თასმა, ლითონის ნაჭრები, ზარები, დამტვრეული 
   კომპაქტ-დისკები, სადილის ქვაბები, ჩანგლები, კოვზები, ქაღალდი,   
               წებოვანი ლენტი (სკოჩი), მაკრატელი, პლასტმასის დაქუცმაცებული 
   ბოთლები, სანაპიროს ქვიშა, ბრინჯი, ბარდა, ოსპი, პლასტმასის ჭიქები,   
   სათევზაო ძუა

თემატური სფეროები: ენა, მუსიკა, ტექნოლოგია და დიზაინი, სოციალური მეცნიერებანი,    
   კომპიუტერული  მეცნიერებანი 

საკვანძო სიტყვა: მუსიკა, სიმღერა, საკრავი
ხანგრძლივობა: 60 წუთი
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სავარჯიშო    ხელშეკრულებები და კონვენციები შავი ზღვის დასაცავად
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავი ზღვის დასაცავად შედგენილი    
   ხელშეკრულებები და კონვენციები
მასალა:  დანართი 1: „კონვენციები შავი ზღვის დასაცავად - 1“; 
   დანართი 2: „1-ლი დანართის პასუხი“;
   დანართი 3: „კონვენციები შავი ზღვის დასაცავად - 2“;
   დანართი 4: „მე-2 დანართის პასუხი“.
თემატური სფეროები: მეცნიერება და ტექნოლოგიები, ენა 
საკვანძო სიტყვა: შავი ზღვა, დაცვა, ხელშეკრულებები, კონვენციები
ხანგრძლივობა: 45 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
• გადაიღეთ 1-ლი და მე-3 დანართის იმდენი ასლი, რამდენი ბავშვიცაა ჯგუფში.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეებს ჰკითხეთ, იციან თუ არა რომელიმე კონვენცია შავი ზღვის შესახებ.

• ყველა ბავშვს 1-ლი დანართის ასლები დაურიგეთ.

• ბავშვებს აუხსენით, რა უნდა გააკეთონ ამ სავარჯიშოს დროს: 1-ლ დანართზე მოცემულია პატარა უჯრედები 
შავი ზღვის ბინადართა გამოსახულებებით. მათ უნდა გამოიცნონ ეს არსებები და სახელის პირველი ასოები 
მიაწერონ, თუ ყველაფერს სწორად გააკეთებენ, მიიღებენ კონვენციის დასახელებას.

• ბავშვებს შეასრულებინეთ დავალება და შემდეგ სწორი პასუხი (მე-2 დანართი) უთხარით.

• იმავე პრინციპით გამოაცნობინეთ კონვენციის დასახელება მე-3 დანართზე და შემდეგ გააცანით სწორი პასუხი 
(მე-4 დანართი).

• ბავშვებს ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია გააცანით.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

სადისკუსიო კითხვები
• რატომ გახდა საჭირო საერთაშორისო ხელშეკრულებები შავი 

ზღვის დასაცავად?
• როგორ ეხმარება საერთაშორისო ხელშეკრულებები შავ 

ზღვას?

ნასწავლის შემოწმება
• ჩამოთვალეთ შავი ზღვის დასაცავად დადებული 

საერთაშორისო ხელშეკრულებები.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეუძლიათ, თვითონ მოიფიქრონ 1-ლ და მე-3 

დანართებში მოცემულის მსგავსი თავსატეხები.

გააცნობიერეს რა შავი ზღვის წინაშე მდგარი 
საფრთხეები, 1986 წელს შავიზღვისპირა 
ქვეყნები (ბულგარეთი, რუმინეთი, რუსეთი, 
უკრაინა, საქართველო და თურქეთი) 
შეთანხმდნენ, რომ მის დასაცავად 
საერთაშორისო ხელშეკრულება მიეღოთ და 
1992 წელს ბუქარესტში დაიდო კონვენცია 
შავი ზღვის დაბინძურებისგან დაცვის 
შესახებ.

ბუქარესტის კონვენციის პარალელურად 
შავი ზღვის დასაცავად მდინარე დუნაისპირა 
11-მა ქვეყანამ 1994 წელს ხელი მოაწერა 

საერთაშორისო კონვენციას მდინარე 
დუნაის დაცვის შესახებ (ICPDR), 
რომლის მიზანია დაბინძურების შემცირება 
მდინარე დუნაის გაყოლებაზე და ამ 
დაბინძურების ზემოქმედების შემცირება შავ 
ზღვაზე. სხვადასხვა სფეროს ექსპერტებმა 
შავიზღვისპირეთისა და დუნაისპირა 
ქვეყნების მონაწილეობით შექმნეს სამუშაო 
ჯგუფი, რომელიც სისტემატურად იკრიბება 
კონვენციის პირობების შესრულების 
შესაფასებლად და ახალი პრიორიტეტების 
დასასახად.

ბავშვებისთვის
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დანართი 1: კონვენციები შავი ზღვის დასაცავად - 1

ბავშვებო, გამოიცანით შავი ზღვის ბინადრები, ჩაწერეთ მათი 

სახელების პირველი ასოები უჯრედებში და მიიღეთ შავი 

ზღვის დაცვის ერთ-ერთი კონვენციის დასახელება.

ბ ი ძ ბ ი გ ა

ც ვ ი

ხ ბ
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დანართი 2:  დანართი 1-ის პასუხი

ბ ნ ნუ ედ ა ი ძ რ ბ ი ს გ ა

ცდ ა სვ ი

ხშ ბეე ს ა

კ

შ

ზ სღ

ა

ნ ნ აე
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დანართი 3: კონვენციები შავი ზღვის დასაცავად - 2

ბავშვებო, გამოიცანით შავი ზღვის ბინადრები, ჩაწერეთ მათი 

სახელების პირველი ასოები უჯრედებში და მიიღეთ შავი 

ზღვის დაცვის ერთ-ერთი კონვენციის დასახელება.

თ ო

ო ვ

ი

ი

ც ვ ი

ც

ე

ხ ბ

ი

ოი
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დანართი 4:  დანართი 3-ის პასუხი

თს ა ე რ ა შ რ სო

იმ დ ნ ა რ

იდ უ ნ ა ს

ცდ ა სვ ი

ე

ხშ ე ეს ა ბ

ოი

კ ნ ნ აე
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• სავარჯიშოს დაწყებამდე ბავშვებს წასაკითხად დაურიგეთ ჟურნალ-გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან 

მიღებული ინფორმაცია ან კვლევები შავი ზღვის დელფინების შესახებსავარჯიშოს მიმდინარეობა

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეებს გააცანით, რომ:

ნასწავლის შემოწმება
• ბავშვები დააწყვილეთ და სთხოვეთ, ერთმანეთის ნამუშევრებს გაეცნონ და 

თავიანთი მოსაზრებები დანარჩენებს გაუზიარონ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვების ნამუშევრებით შექმენით კრებული სახელწოდებით „შავ ზღვაში 

დელფინების ხმა მესმის“.

• ბავშვებს ჰკითხეთ, როგორ მიიტანენ ისინი ამ პრობლემას თავიანთი 
ახლობლების ყურამდე. თუ პასუხის გაცემა გაუჭირდათ, მიანიშნეთ, 
რომ შეიძლება გაკეთდეს საგამოფენო სტენდი, დაიბეჭდოს 2 ან 4 
გვერდიანი ჟურნალი და სხვ.

• მოსწავლეებს სთხოვეთ, მოიფიქრონ, როგორ გაავრცელებენ 
ინფორმაციას (მაგ., დაწერენ მოთხრობას, ლექსსა თუ წერილს, 
დახატავენ კარიკატურას და სხვ.) და უთხარით, რომ:

• მას, ვინც წერილს აირჩევს, შეუძლია, წერილი მისწეროს დელფინს, 
მეთევზეს ან ხალხს, ვინც ზღვას აბინძურებს.

• ის, ვინც მოთხრობას აირჩევს, დაწერს პატარა თხზულებას დელფინის 
შესახებ; ხოლო

• მას, ვინც ლექსს აირჩევს შეუძლია ლექსი-ანაგრამა დაწეროს, მაგ.:

თევზაობის არასწორი მეთოდების, დაბინძურების, საზღვაო ვაჭრობის, 
ნაოსნობისა თუ კიდევ სხვა მიზეზთა გამო შავი ზღვის დელფინები 
თანდათან კარგავენ თავიანთ საარსებო გარემოს ანუ ადგილებს, სადაც 
ისინი ცხოვრობენ, იზრდებიან და მრავლდებიან. ყოველწლიურად შავ 
ზღვაში 3000-მდე დელფინი იღუპება.

ბავშვებისთვის

სავარჯიშო    შავ ზღვაში დელფინების ხმა მესმის
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ დელფინებისთვის მავნე გარემო ფაქტორების   
   შესახებ
მასალა:  ფოტოები ან ნახატები ჟურნალ-გაზეთებიდან და ინტერნეტიდან 
   მიღებული ინფორმაცია ან კვლევები შავი ზღვის დელფინების შესახებ, 
   ქაღალდი, ფანქარი 
თემატური სფეროები: ენა, კომპიუტერული მეცნიერებანი, სახვითი ხელოვნება, სოციალური 
   მეცნიერებანი, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: დელფინი, შავი ზღვა

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

ზ..........................................

ღ.........................................

ვ..........................................

ი..........................................

ს..........................................

ღ.........................................

ო.........................................

რ.........................................

ი..........................................
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• მოიძიეთ სხვადასხვა კითხვარის ნიმუშები და ბავშვებს მათი შესწავლის საშუალება მიეცით.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვებს ჰკითხეთ, როგორ გაიგებენ, რა იცის ხალხმა შავ ზღვასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი 

საკითხების შესახებ და მოისმინეთ მათი პასუხები.

• თუ კითხვარის შექმნის იდეა არც ერთს არ დაებადა, უთხარით, რომ ეს არის საყოველთაო გამოკითხვის 
საუკეთესო საშუალება.

• ბავშვებს აუხსენით, რომ კითხვარი არის კითხვების ჩამონათვალი, რომელიც კონკრეტული საკითხის შესახებ 
ცალკეული პირების თუ საზოგადოების მოსაზრებებისა და შეხედულებების გამოსავლენად გარკვეული 
სისტემითაა შედგენილი.

• მოსწავლეებს ჰკითხეთ, რა არის საჭირო სწორი კითხვარის მოსამზადებლად და მათი პასუხები დაფაზე 
დაწერეთ.

• უთხარით, რომ კითხვარის სწორად შესადგენად აუცილებელია, ზუსტად განისაზღვროს გამოკითხვის თემა 
(თემები) და შესაბამისი კითხვები.

• ბავშვებს უთხარით, რომ მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყებენ რესპონდენტთა გამოკითხვას; შედეგებს კი მთელს 
ჯგუფთან ერთად შეისწავლიან. საბოლოოდ კი გაიგებენ, რა იცის ხალხმა შავი ზღვის შესახებ.

I ნაბიჯი: გამოკითხვის თემის შერჩევა
• ბავშვებს სთხოვეთ, გაიხსენონ რა თავებისგან შედგება კრებული „შავი ზღვის სკივრი“. კენჭი უყარეთ და 

გამოკითხვის თემები აირჩიეთ.

II ნაბიჯი: სამიზნე ჯგუფის (რესპონდენტების) 
განსაზღვრა
• ბავშვებს დაურიგეთ კითხვარის ნიმუშები (იხ. „სავარჯიშოსთვის მზადება“) და ჰკითხეთ, რა უნდა გაითვალისწინონ 

სწორი კითხვარის შესადგენად. მაგალითად, გამოკითხვის შედეგების ადვილად შესაფასებლად და სხვა 
გამოკითხვის შედეგებთან შესადარებლად მნიშვნელოვანია კითხვებისა და სავარაუდო პასუხების რაოდენობა.

• ბავშვებს გააცანით კრებულში მოცემულ თემებზე შედგენილი კითხვები და შეახსენეთ, რომ თითოეულ კითხვას 
რამდენიმე სავარაუდო პასუხი უნდა ჰქონდეს.

III ნაბიჯი: კითხვარის შედგენა
• ბავშვებს დაურიგეთ კითხვარის ნიმუშები (იხ. „სავარჯიშოსთვის მზადება“) და ჰკითხეთ, რა უნდა გაითვალისწინონ 

სწორი კითხვარის შესადგენად. მაგალითად, გამოკითხვის შედეგების ადვილად შესაფასებლად და სხვა 
გამოკითხვის შედეგებთან შესადარებლად მნიშვნელოვანია კითხვებისა და სავარაუდო პასუხების რაოდენობა.

• ბავშვებს გააცანით კრებულში მოცემულ თემებზე შედგენილი კითხვები და შეახსენეთ, რომ თითოეულ კითხვას 
რამდენიმე სავარაუდო პასუხი უნდა ჰქონდეს:

ა. შავი ზღვის რამდენ ძუძუმწოვარს ემუქრება საფრთხე?
ბ. ქვემოთ ჩამოთვლილი ქვეყნებიდან რომელი არ მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე?
გ. უმეტესად რა სახის ტრანსპორტი ცურავს შავ ზღვაში?

დ. როდის აღინიშნება შავი ზღვის საერთაშორისო დღე?

სავარჯიშო    100 ადამიანს ვკითხეთ
მიზანი:  მოსწავლეები შეძლებენ, მოამზადონ კითხვარი იმ მავნე ფაქტორთა 
   შესახებ, რომლებიც შავი ზღვის ბუნებრივ წონასწორობაზე მოქმედებს 
   ან შეიძლება იმოქმედოს
   ამ კითხვარზე დაყრდნობით ჩაატარონ გამოკითხვა
   და შეაფასონ გამოკითხვის შედეგები
მასალა:  კომპიუტერი ან კალკულატორი, ქაღალდი, ფანქარი, მუყაოს ფერადი   
   ფურცლები და პასტელი 
თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერებანი, ენა, მათემატიკა, კომპიუტერული მეცნიერებანი
საკვანძო სიტყვა: დაცვა, კამპანია, კითხვარი
ხანგრძლივობა: ხანგრძლივობა განსაზღვრეთ სავარჯიშოს საჭიროებიდან გამომდინარე
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• ბავშვები პატარ-პატარა ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, კითხვარისთვის კითხვები და 
თითოეული კითხვისთვის რამდენიმე სავარაუდო პასუხი მოიფიქრონ. კითხვები დაფაზე 
ჩამოწერეთ.

• ბავშვებთან ერთად კითხვები დახვეწეთ და საბოლოო სახე მიეცით, რომელთაც მოხალისეები 
ფურცლებზე დაწერენ.

• კითხვარში, საჭიროებისამებრ, ჩაწერეთ ინფორმაცია რესპონდენტის შესახებ: სქესი, ასაკი, 
პროფესია, დაბადების ადგილი და შავიზღვისპირეთში ცხოვრების ხანგრძლივობა წლების 
მიხედვით.

IV ნაბიჯი: რეპეტიცია
• ბავშვებს შეუძლიათ, ერთგვარი რეპეტიცია გაიარონ და ჯერ ერთმანეთს ჩაუტარონ გამოკითხვა. 

თითოეულმა სხვა ჯგუფების სულ მცირე 5 წევრს უნდა დაუსვას კითხვები. ამით ისინი მიხვდებიან, 
რამდენად გასაგებადაა კითხვები და სავარაუდო პასუხები შედგენილი, ივარჯიშებენ კითხვარის 
შევსებაში და გაიგებენ, რა დრო ჭირდებათ ამისთვის.

• მოსწავლეებს შეახსენეთ, რომ გამოკითხვის დაწყებამდე მათ რესპონდენტს თავი უნდა 
წარუდგინონ, აუხსნან გამოკითხვის მიზანი და ითხოვონ ნებართვა.

• ბავშვებს უთხარით, რომ სანამ რეპეტიციას გადიან, აუცილებლად ჩაინიშნონ რესპონდენტისთვის 
გაუგებარი კითხვები და სავარაუდო პასუხები.

V ნაბიჯი: გამოკითხვა
• ბავშვებს უთხარით, რომ ისე უნდა გამოკითხონ, სულ მცირე, 100 ადამიანი, რომ ერთხელაც არ 

შეცვალონ არც კითხვები და არც სავარაუდო პასუხები.

• ასევე უთხარით, რომ:

ჩვეულებრივ, გამოკითხვის მიზნებიდან გამომდინარე, რესპონდენტების რაოდენობას ექსპერტები 
ადგენენ და სამიზნე ჯგუფსაც გარკვეული წესით არჩევენ. გამოკითხვისთვის, რომელიც ახლა  
მოსწავლეებმა უნდა ჩაატარონ, რესპონდენტების რაოდენობა განსაზღვრული არაა, რადგან 
ეს სავარჯიშო კვლევის ამ მეთოდის მხოლოდ ზოგადი პრინციპების გაცნობის საშუალებას 
იძლევა. ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებულ ინტერესს გამოიჩენენ კვლევის მეთოდებისადმი, 
ინფორმაციის სათანადო წყაროები მიუთითეთ.

VI ნაბიჯი: კვლევის შედეგების დადგენა
• ბავშვებს შევსებული კითხვარები დაურიგეთ.

• დაფაზე დახაზეთ ცხრილი და ჩაწერეთ კითხვები და რესპონდენტთა პასუხები. ამით საშუალება 
გეძლევათ, გაიგოთ, რამდენმა გამოკითხულმა აირჩია ესა თუ ის სავარაუდო პასუხი.

•  სათითაოდ წაიკითხეთ კითხვები და მათი სავარაუდო პასუხები და დაფაზე შესაბამის ადგილას 
ჩაწერეთ (მაგ., მე-4 კითხვის „ა“ სავარაუდო პასუხი აირჩია 23-მა გამოკითხულმა, „გ“ 
სავარაუდო პასუხი 45-მა და ა.შ.).

VI ნაბიჯი: კვლევის შედეგების შეფასება
• შეადგინეთ შედეგების სქემა (კითხვები და პასუხები შეიყვანეთ Excel-ის ცხრილში).

• გამოკითხვის შედეგებზე მოსწავლეებთან ერთად იმსჯელეთ.

• გამოკითხვის შედეგებზე გააკეთეთ ილუსტრირებული პრეზენტაცია, დახატეთ პლაკატი ან 
შეადგინეთ ბროშურა და დაინტერესებულ პირებს გადაეცით.
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ნასწავლის შემოწმება
• რას გრძნობდით, როცა რესპონდენტს კითხვებს უსვამდით?

• როგორ იქცეოდა რესპონდენტი თქვენს წინაშე?

• რა გაგიჭირდათ ყველაზე მეტად?

• ყველაზე მეტად რომელმა პასუხებმა გაგაკვირვათ?

• რას გაითვალისწინებდით ახალი გამოკითხვის ჩატარებისას?

• ელოდით თუ არა გამოკითხვის ასეთ შედეგებს?

• ყველაზე მეტად რა მოგეწონათ? რატომ?

• რა შეგმატათ ამ სავარჯიშომ?a d

• 

ნასწავლის განმტკიცება

• გამოკითხვის შედეგები შეიძლება გამოქვეყნდეს ადგილობრივი მედია-საშუალებებით.

• გამოკითხვის შედეგების გამოყენება შეიძლება კამპანიებში „დავიცვათ შავი ზღვა“ 

და „მეტყველი მაისურები“.
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სავარჯიშოსთვის მზადება
• სავარჯიშომდე 1-2 დღით ადრე მოსწავლეებს სთხოვეთ, ძველი მაისურები და პერანგები და წვრილ-

წვრილი უსარგებლო ნივთები მოიტანონ.
• გაზეთებში, ინტერნეტსა თუ ტელევიზიით მოიძიეთ სლოგანის ნიმუშები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, შავი ზღვის წინაშე მდგარი საფრთხეები გაიხსენონ და დაფაზე ჩამოწერონ (მაგ., 

შავი ზღვის სახეობათა პოპულაციების შემცირება, ადამიანის მიერ შავი ზღვის დაბინძურება და მისთ.).
• ბავშვებს უთხარით, რომ სავარჯიშოს მიზანია გარშემომყოფების ინფორმირება შავი ზღვის წინაშე 

მდგარი პრობლემების შესახებ.
• მოსწავლეებს ჰკითხეთ, როგორი უნდა იყოს კარგი სლოგანი და მათი მოსაზრებები ჩაიწერეთ.
• შემდეგ დაურიგეთ სლოგანის ნიმუშები, კითხვა გაუმეორეთ და სთხოვეთ, ყველას მოუყვნენ, როგორ 

შეცვლიდნენ თავიანთ პირვანდელ მოსაზრებებს.
• ბავშვებს შეახსენეთ, რომ სლოგანი უნდა შეეხებოდეს კონკრეტულ თემას, იყოს მოკლე, გასაგები და 

საინტერესო.
• სლოგანის ეფექტის გასაძლიერებლად მოსწავლეებს შეუძლიათ მოიშველიონ სტატისტიკური მონაცემები 

(მაგ., რამდენ სახეობას ემუქრება საფრთხე).
• ბავშვებს სახატავი მასალა დაურიგეთ და უთხარით, მაისურს ან პერანგს მუყაო ან გაზეთი ჩაუფინონ, 

რომ საღებავი მეორე მხარეს არ გადავიდეს. 
• შეახსენეთ, რომ სლოგანი იმგვარად უნდა დაიწეროს, რომ ჩაცმულ მაისურზე კარგად ჩანდეს. 
• უთხარით, რომ ნამუშევრები უფრო შთამბეჭდავი გახდება, თუ მაისურებს უვარგის წვრილ-წვრილ 

საგნებსაც მიაკრავენ. მაგ., თუ სლოგანის თემა ზღვის დაბინძურებაა, შეუძლიათ გამოიყენონ პლასტმასის 
ბოთლის ნამტვრევები ან ცელოფნის პარკის ნაკუწები. 

• მაისურზე ხატვისას ბავშვებს ინტერნეტისა და ჟურნალ-გაზეთების მოშველიება შეუძლიათ.
• მაისურები რომ გაშრება, ბავშვებს სთხოვეთ, ჩაიცვან და გარშემომყოფებს მოუთხრონ, რა მიზანს ისახავს 

ეს კამპანია, რა საფრთხეების წინაშე დგას შავი ზღვა და როგორ შეიძლება მათი თავიდან აცილება.

ნასწავლის შემოწმება
• კიდევ როგორ შეიძლება ხალხის შავი ზღვის პრობლემებით დაინტერესება?

ნასწავლის განმტკიცება
• შეგიძლიათ, მოსწავლეთა მშობლებისა და მეგობრებისთვის ან თქვენივე 

სკოლის დაწყებითი კლასებისთვის გამართოთ წარმოდგენა, რომლის 
მონაწილეებიც „მეტყველ მაისურებში“ იქნებიან გამოწყობილები.

სავარჯიშო    „მეტყველი მაისურები“
მიზანი:  მოსწავლეები მოიფიქრებენ სლოგანებს შავი ზღვის დასაცავად 

მასალა:      ძველი  მაისურები ან ჩითის პერანგები, მუყაო ან გაზეთები, რომ საღებავი   
   ქსოვილის მეორე მხარეს არ გადავიდეს, ქსოვილზე სახატავი საღებავი,   
   წვრილ-წვრილი უსარგებლო ნივთები (პლასტმასის ბოთლები, ცელოფნის   
   პარკები, ალუმინის ქილები და მისთ.), ნახატები და ფოტოები

თემატური სფეროები: ენა, ხელოვნება, სოციალური მეცნიერებანი 
საკვანძო სიტყვა: დაცვა, კამპანია, კვლევა
ხანგრძლივობა: თავად განსაზღვრეთ
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სავარჯიშო    კამპანია შავი ზღვის დასაცავად
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ, რა ვნებს შავი ზღვის ეკოსისტემას

   მოამზადებენ პროექტებს შავი ზღვის ეკოსისტემისთვის მავნე ფაქტორთა   
   აღმოსაფხვრელად ან შესასუსტებლად 

მასალა:  საჭირო მასალები განსაზღვრეთ პროექტის მოთხოვნათა შესაბამისად

თემატური სფეროები: ენა, სახვითი ხელოვნება, სოციალური მეცნიერებანი, სამსახიობო    
   ხელოვნება, კომპიუტერული მეცნიერებანი, მუსიკა

საკვანძო სიტყვა: დაბინძურება, დაცვა, კამპანია, პროექტი, კვლევა

ხანგრძლივობა: თავად განსაზღვრეთ

სავარჯიშოსთვის მზადება
• ეს სავარჯიშო ნებისმიერი რაოდენობის ჯგუფს შეიძლება შეასრულებინოთ. შეგიძლიათ, მოსწავლეები 5-კაციან 

ჯგუფებად დაჰყოთ და თითოეულს სხვადასხვა დავალება მისცეთ ან მთელ ჯგუფთან ერთად ერთ პროექტზე 
იმუშაოთ.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
I ეტაპზე ბავშვებთან ერთად იმსჯელეთ და აირჩიეთ პროექტის თემა. მთავარია, ის უცხო არ 
იყოს მოსწავლეთათვის, მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასა და შესაძლებლობებს შეესაბამებოდეს და 
შესაძლებელი იყოს მისი ადგილობრივი ძალებით განხორციელება.

I I ეტაპზე იწყებთ პროექტისთვის მზადებას: ბავშვები შეაგროვებენ არჩეულ თემასთან დაკავშირებულ 
მასალებს და განსაზღვრავენ ვის და როგორ გააცნობენ ამ ინფორმაციას (პლაკატების, ილუსტრირებული 
პრეზენტაციების თუ სხვა საშუალებებით). ამისთვის შეუძლიათ ისარგებლონ ინტერნეტითა და წიგნებით, 
ეწვიონ სხვადასხვა სამსახურს, აწარმოონ დაკვირვებები, ჩაატარონ გამოკითხვა, მოაწყონ ექსკურსიები 
და სხვ.

მოსწავლეებს მიეცით დრო ინფორმაციის შესაგროვებლად შავი ზღვისა და მისი ბინადრების შესახებ. 
უთხარით, რომ ამ ინფორმაციას ხალხი კამპანიის დროს გაეცნობა.

ბავშვები პატარა ჯგუფებად დაყავით (იხ. სავარჯიშოსთვის მზადება). აქ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, 
რომ ამ კრებულის პირველი ოთხი ნაწილიდან მიიღებულ ცოდნას ბავშვები ხორცს შეასხამენ.

კამპანიის ჩასატარებლად აუცილებელია:

ა.     განსაზღვროთ სამიზნე ჯგუფები (ანუ ვისთვისაა კამპანია გამიზნული): ოჯახები, მეზობლები, 
სხვა მოსწავლეები, მასწავლებლები, ხელოსნები, მეთევზეები თუ უბრალო გამვლელები.

ბ.    მოიფიქროთ კამპანიის დასახელება, ლოგო და სლოგანი.

გ.     შეიმუშაოთ სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაგჭირდებათ კამპანიის დეტალების, ხანგრძლივობისა 
და თითოეულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირების დასადგენად.

დ.    გადაწყვიტოთ, გექნებათ თუ არა კამპანიის თვალსაჩინოებები და თუ გექნებათ, ბავშვებთან 
ერთად აირჩიოთ, იქნება ეს ბანერი, პლაკატი, ილუსტრირებული პრეზენტაცია, ბროშურა, ლექსი, 
საინფორმაციო ფურცლები (handouts), ნახატები, წარმოდგენა, გულსაბნევი თუ მაკეტი.

I I I ეტაპზე კამპანიის თვალსაჩინოება სამიზნე 
ჯგუფს წარედგინება. მაგალითად, პლაკატები 
შესაბამის ადგილებზე უნდა გამოიკრას, საინფორმაციო 
ფურცლები დარიგდეს, ნახატები გამოიფინოს, 
წარმოდგენები დაიდგას და ა.შ.
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თამაში    მე ვარ ... (ასოციაციური თამაში)
მიზანი:  მოსწავლეები ფიზიკური ნიშნებით იცნობენ შავი ზღვის ბინადრებს

   ამოიცნობენ სათამაშო ბარათებზე გამოსახულ არსებებს 

მასალა:  პლაკატი და ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“

ხანგრძლივობა: 40 წუთი

თამაში    ვასახიერებთ შავი ზღვის ბინადრებს
მიზანი:  მოსწავლეები სხეულით გამოსახავენ იმ ცოცხალი არსებების ფიზიკურ   
   ნიშნებს, რომლებიც გამოსახულია ბარათებზე „სიცოცხლე შავ ზღვაში“

მასალა:  პლაკატი და ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“

ხანგრძლივობა: 30 წუთი

თამაშისთვის მზადება
• პლაკატი „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ თვალსაჩინო ადგილას ჩამოკიდეთ და მოსწავლეებს უთხარით, რომ მთელი 

თამაშის განმავლობაში შეუძლიათ პლაკატით სარგებლობა.

თამაშის მიმდინარეობა
• ბავშვები 5-6-კაციან ჯგუფებად დაყავით.
• ჯგუფებს სთხოვეთ, აირჩიონ თითო წარმომადგენელი, რომელიც სათამაშო ბარათს აირჩევს, რომ მთელმა 

ჯგუფმა მასზე გამოსახული არსება განასახიეროს. პირველ რიგში ბავშვები გაეცნობიან ბარათის მეორე მხარეს 
მოცემულ ინფორმაციას ამ ორგანიზმის შესახებ, შემდეგ კი კი გასანასახიერებენ მას როგორც უძრავ, ისე 
მოძრავ მდგომარეობაში. მაგალითად, თუ ჯგუფს შეხვდა ზღვის მელა, ზოგი იქნება მისი კუდი, ზოგიც თავი, 
ტანი და ფარფლები. პატარა წარმოდგენის შემდეგ ჯგუფი აირჩევს მომხსენებელს, რომელიც მოკლედ და, რაც 
მთავარია, ყველასთვის გასაგებად მოყვება ჯგუფის მიერ განსახიერებული ცხოველისა თუ მცენარის შესახებ. 

• ბავშვებს მიეცით 10 წუთი, რომ შეთანხმდნენ, ვის რა „როლი“ ერგება (ვინ იქნება კუდი, ფარფლი და ა.შ.).
• დააწესეთ, რა თანმიმდევრობით გამოვლენ ჯგუფები.
• ჯუფმა „თავისი“ ცოცხალი არსება ჯერ უძრავ მდგომარეობაში უნდა წარმოადგინოს, დანარჩენებმა კი 

გამოიცნონ, შავი ზღვის რომელი ბინადარი იყო განსახიერებული. მათ პასუხებს რომ მიიღებთ, ჯგუფს 
სთხოვეთ, იგივე არსება ახლა მოძრაობაში წარმოადგინოს, მომხსენებელმა კი მოკლედ მოყვეს მის შესახებ. 
ისევ ჰკითხეთ დანარჩენებს, რა იყო განსახიერებული და, თუ სწორ პასუხს ვერ მიიღებთ, შემსრულებელი 
ჯგუფი თავად დაასახელებს „თავის“ არსებას.

• ამის შემდეგ წარმოდგენას სხვა ჯგუფი იწყებს.

თამაშისთვის მზადება
• პლაკატი „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ თვალსაჩინო ადგილას ჩამოკიდეთ და მოსწავლეებს უთხარით, რომ მთელი 

თამაშის განმავლობაში შეუძლიათ პლაკატით სარგებლობა.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• ბავშვები 4-კაციან ჯგუფებად დაყავით და უთხარით, რომ ასოციაციური თამაშით უნდა აღწერონ სათამაშო 

ბარათებზე გამოსახული არსებები.
• სთხოვეთ, შეადგინონ თამაშის წესები. მაგალითად, თუ ბავშვი თითებით ასო თ-გამოსახავს, ე.ი. 

განსასახიერებელი არსება თევზია. 
• დააწესეთ გამომსვლელთა თანმიმდევრობა.
• პირველი ჯგუფის წარმომადგენელს სთხოვეთ აირჩიოს სათამაშო ბარათი და გაეცნოს მასზე მოცემულ 

ინფორმაციას. მიეცით სამი წუთი, რომ მოიფიქროს, როგორ განასახიეროს არჩეული არსება უსიტყვოდ, 
მხოლოდ სხეულის ენით. 

• თითოეულ ბავშვს არჩეული ცოცხალი ორგანიზმის განსასახიერებლად 5 წუთი ეძლევა. ჯგუფი მიიღებს ქულას, 
თუ გამოიცნობს, რას ასახიერებს მისი წევრი.
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თამაშისთვისთვის მზადება
• ბავშვებს კალმები და სუფთა ფურცლები დაურიგეთ.
• პლაკატი „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ თვალსაჩინო ადგილას ჩამოკიდეთ და მოსწავლეებს უთხარით, რომ 

მთელი თამაშის განმავლობაში შეუძლიათ პლაკატით სარგებლობა.

თამაშის მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 4-კაციან ჯგუფებად დაყავით.
• პირველ ჯგუფს სთხოვეთ, სათამაშო ბარათი აირჩიოს და იქ მოცემულ ინფორმაციას გაეცნოს. 

დანარჩენებმა კი კითხვები დაუსვან და, მიღებული დადებითი თუ უარყოფითი (კი, არა) პასუხის მიხედვით, 
ბარათზე გამოსახული არსება გამოიცნონ.

• მოგებულია ჯგუფი, რომელიც პირველი მიხვდება, რა არის ბარათზე გამოსახული.
• თითო კითხვა თითო ქულაა. ოღონდ თამაშს იგებს ჯგუფი, რომელსაც ექნება არა ყველაზე მეტი, არამედ 

ყველაზე ნაკლები ქულა, რადგან ყველაზე ცოტა კითხვა დასვა სწორი პასუხის გამოსაცნობად.
• პირველი ჯგუფის შემდეგ მეორე ჯგუფის ჯერი დგება და ა.შ.

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვები რომ ბარათებზე გამოსახული არსებების გამოცნობაში გაიწაფებიან, შეგიძლიათ, თამაში 

გაართულოთ და ჯგუფებს მხოლოდ კონკრეტული რაოდენობის (3,4) კითხვების დასმის უფლება მისცეთ.

თამაშისთვისთვის მზადება
• პლაკატი „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ თვალსაჩინო ადგილას ჩამოკიდეთ და მოსწავლეებს უთხარით, რომ 

მთელი თამაშის განმავლობაში შეუძლიათ პლაკატით სარგებლობა.
• მოიტანეთ ქსოვილები და კოსტიუმები.

თამაშის მიმდინარეობა
• თითო მოსწავლეს თითო სათამაშო ბარათი მიეცით და 5-კაციან ჯგუფებად დაყავით.
• თითოეულ ჯგუფს სთხოვეთ მოიფიქრონ პატარა პიესა, რომლის პერსონაჟები შავი ზღვის ბინადრები 

იქნებიან. მნიშვნელოვანია, რომ პიესა ააგონ სათამაშო ბარათებზე მოცემულ ინფორმაციაზე.
• ჯგუფებს შეუძლიათ, თავიანთი პიესები დანარჩენებს წაუკითხონ და დადგან კიდეც. 
• ამის შემდეგ იმსჯელეთ პიესის პერსონაჟებსა და მათ თვისებებზე.

თამაში    მე ვარ ... (კი, არა)
მიზანი:  მოსწავლეები ფიზიკური ნიშნებით იცნობენ შავი ზღვის ბინადრებს

   ამოიცნობენ სათამაშო ბარათებზე გამოსახულ არსებებს 

მასალა:                პლაკატი და ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ 
ხანგრძლივობა: 30 წუთი

თამაში    პიესები შავი ზღვის ბინადრების შესახებ
მიზანი:  მოსწავლეები ფიზიკური ნიშნებით იცნობენ შავი ზღვის ბინადრებს

მასალა:                პლაკატი და ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“

ხანგრძლივობა: 40 წუთი
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თამაში    ვსვამთ კითხვებს და ვხატავთ ცოცხალ არსებებს
მიზანი:  მოსწავლეები ფიზიკური ნიშნებით იცნობენ შავი ზღვის ბინადრებს,   
   რომლებიც სათამაშო ბარათებზეა გამოსახული

   შეძლებენ შავი ზღვის ბინადრების დახატვას

მასალა:  სათამაშო ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“, A4 ზომის ფურცლები, 
   ფერადი ფანქრები

ხანგრძლივობა: 30 წუთი

თამაშის მიმდინარეობა
• ბავშვებს ფერადი ფანქრები და ფურცლები დაურიგეთ.
• გამოიძახეთ მოხალისე, რომ სათამაშო ბარათებიდან ერთ-ერთი აირჩიოს და დანარჩენების კითხვებს 

უპასუხოს.
• მოსწავლეები მოხალისეს ეკითხებიან სათამაშო ბარათზე გამოსახული არსების შესახებ და მისი პასუხების 

მიხედვით ხატავენ. 
• თუ კითხვას ვერ პასუხობს, მოხალისე ამბობს „შემდეგი“ და ბავშვებიც შემდეგ კითხვას უსვამენ.
• დასრულებული ნახატები გამოფინეთ და ბავშვებს წაუკითხეთ სათამაშო ბარათებზე მოცემული ინფორმაცია 

მათ მიერ დახატული ცოცხალი არსებების შესახებ.

თამაშისთვის მზადება
• პლაკატი „სიცოცხლე შავ ზღვაში“ თვალსაჩინო ადგილას ჩამოკიდეთ და მოსწავლეებს უთხარით, რომ მთელი 

თამაშის განმავლობაში შეუძლიათ პლაკატით სარგებლობა.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
თამაშში სულ მცირე 2-2-კაციანი გუნდები მონაწილეობენ.

• აირჩიეთ ერთი მოსწავლე, რომელიც დროს დაინიშნავს.
• კენჭისყრით დააწესეთ მოთამაშეთა თანმიმდევრობა.
• ერთ მოთამაშეს სთხოვეთ გამოვიდეს და პლაკატთან დადგეს, მეორემ კი სათამაშო ბარათი აირჩიოს და 

თქვას, რომელ ჯგუფს (ფრინველებს, თევზებს, ძუძუმწოვრებს, უხერხემლოებს თუ მცენარეებს) მიეკუთვნება 
მასზე გამოსახული ცოცხალი არსება და წაიკითხოს 5-ქულიანი მინიშნება.

• თუ პლაკატთან მდგარი მოთამაშე სწორად გამოიცნობს, შავი ზღვის რომელ ბინადარზეა ლაპარაკი, 5 ქულას 
მიიღებს. თუ ვერა, მაშინ მეორე მოთამაშე 4-ქულიან მინიშნებაზე გადადის და ა.შ. ბოლო მინიშნებამდე. თუ 
მოთამაშე ვერც ერთი მინიშნებით ვერ გამოიცნობს სწორ პასუხს, ნული ქულა დაეწერება.

• ბოლოს მოთამაშე, რომელსაც სათამაშო ბარათი უჭირავს ხელში, ყველას აჩვენებს მასზე გამოსახულ არსებას.
• მოგებულია გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.

თამაში    სიცოცხლე შავ ზღვაში
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ სათამაშო ბარათებზე მოცემული ცოცხალი   
   არსებების ნიშან-თვისებები

მასალა:  პლაკატი და ბარათები „სიცოცხლე შავ ზღვაში“

ხანგრძლივობა: 30 წუთი




