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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



131

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




