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სავარჯიშოსთვის მზადება
• წყალმცენარეებისა და აკვარიუმის ქვიშის შეძენა ზოომაღაზიაში შეგიძლიათ.                                                             

აჯობებს, იყიდოთ ელოდეა, რომელიც იაფიცაა და ადვილადაც ეგუება ახალ გარემოს.
სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 5-კაციან ჯგუფებად დაყავით და უთხარით, რომ პლასტმასის ბოთლისგან    

აკვარიუმი უნდა გააკეთონ.
• თითოეულ ჯგუფს დაურიგეთ სავარჯიშოსთვის საჭირო მასალა.

ვაკეთებთ აკვარიუმს:
• პლასტმასის 5 ლიტრიან ბოთლს მოაჭერით ზედა ვიწრო ნაწილი. 
• პირველ რიგში აკვარიუმში ჩაყარეთ ქვიშა და შემდეგ ჩარგეთ      
 წყალმცენარეები.
• შემდეგ ფრთხილად ჩაასხით მტკნარი წყალი, რომ ქვიშა არ აირიოს და   
 წყალმცენარეებს ფესვები არ დაუზიანდეთ.
• აკვარიუმი ფანჯრის რაფაზე დადეთ, რომ საკმარისად ეცემოდეს მზის შუქი  
 (აკვარიუმს ნუ დადგამთ გამათბობელზე).

ვაკვირდებით:
• დღეში ერთხელ აკვარიუმში ჩაყავით საწრუპი ჩხირი და ჩაბერეთ. ეს ჰაერის  
 ცირკულაციისთვისაა საჭირო.
• ბავშვები სისტემატურად უნდა აკვირდებოდნენ აკვარიუმს, რომ არ გამოეპაროთ 

იქ მიმდინარე ცვლილებები, როგორიცაა წყალმცენარის ზრდა, ფერის შეცვლა და სხვ. 

სადისკუსიო კითხვები
• იცით თუ არა რომელიმე წყალმცენარე? (მაგ., ლემნა, დუმფარა)
• რატომაა მზე მნიშვნელოვანი მცენარეებისთვის?
• არის თუ არა ჟანგბადი აკვარიუმსა თუ ზღვაში? და თუ არის, ვინ 

მოიხმარს მას?

ნასწავლის შემოწმება
• რა მნიშვნელობა აქვთ წყალმცენარეებს წყლის სხვა 

ორგანიზმებისთვის? (მაგ., წარმოქმნიან ჟანგბადს, 
წარმოადგენენ საკვებს და თავშესაფარს ცოცხალი 
ორგანიზმებისათვის და ა. შ.).

• როგორ ფიქრობთ, შავ ზღვაში სად უფრო მეტია ჟანგბადი, 100-
200 მ სიღრმეზე თუ 200 მეტრზე ღრმად? რატომ?

ნასწავლის განმტკიცება
• მოსწავლეებს სთხოვეთ, თუ სურვილი აქვთ, დამოუკიდებლად გააკეთონ აკვარიუმი.
• შეგიძლიათ, ბავშვებს სთხოვოთ სხვადასხვა წყალმცენარე შეისწავლონ და დააკვირდნენ, როგორ 

იზრდებიან ისინი.
• შავი ზღვის წყალმცენარე შეიძლება მიკროსკოპის ქვეშაც შეისწავლოთ.

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 
ნამდვილი აკვარიუმი და მასში მოთავსებული 
მცენარეებისთვის უზრუნველყოთ საკვები 
ნივთიერებებისა და ნახშირორჟანგის მიწოდება. 
საკვები ნივთიერებების და ნახშირორჟანგის 
წყალობით წყლის მცენარეები უფრო 
სწრაფად გაიზრდებიან. თქვენ შეგიძლიათ 
დახმარებისთვის მიმართოთ   მაღაზიებს, სადაც 
აკვარიუმები იყიდება. საკვები ნივთიერებებისა 
და ნახშირორჟანგის მიწოდების გარეშე 
მცენარეები გაცილებით ნელა გაიზრდებიან.

სავარჯიშო    როგორ ხარობენ წყალმცენარეები
მიზანი:  მოსწავლეები თვისებების მიხედვით განასხვავებენ წყალმცენარეებს

   აღწერენ წყალმცენარეთა საარსებო პირობებს

   ახსნიან, რა მნიშვნელობა აქვთ წყალმცენარეებს წყლის სხვა    
   ორგანიზმებისთვის

მასალა:  პლასტმასის 5-ლიტრიანი ბოთლი, მაკრატელი, წყალმცენარეები, წყალი, აკვარიუმი

თემატური სფეროები: სოციალური მეცნიერება, მათემატიკა, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა: აკვარიუმი, წყალმცენარეები

ხანგრძლივობა: 60 წუთი




