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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.






