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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.



როგორ ვითამაშოთ 
ბარათებით „სიცოცხლე 
შავ ზღვაში“   
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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.

nsa
Note
ბუნ.VII.7.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე

nsa
Note
ბუნ.VII.7.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე
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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

nsa
Note
ბუნ.VII.7.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე

nsa
Note
ბუნ.VII.7.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე
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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

nsa
Note
ბუნ.VII.7.
მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს ცოცხალი სამყაროს მრავალფეროვნება, გამოიყენოს კლასიფიკაციის პრინციპი და იმსჯელოს სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსგავსება-განსხვავებაზე






