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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.




