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სავარჯიშოსთვის მზადება 
• თითოეული ჯგუფისთვის გადაიღეთ პირველი დანართის ასლები.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
• მოსწავლეები 3-კაციან ჯგუფებად დაყავით და თითოეულ ჯგუფს A4 ზომის ქაღალდი დაურიგეთ.

• სთხოვეთ, ფურცლები ორად გაკეცონ და ერთ მხარეს საზღვაო ტრანსპორტის დადებითი მხარეები 
ჩამოწერონ, მეორე მხარეს კი უარყოფითი.

• მომხსენებლებმა ჯგუფების მოსაზრებები დანარჩენებს გაუზიარონ.

• მოსწავლეებს გააცანით შემდეგი ინფორმაცია:

შავი ზღვის გემების გამოფენა

მიუხედავად იმისა, რომ საზღვაო ტრანსპორტი ყველაზე ნელია, ის საუკეთესოა დიდი ტვირთის 
გადასაზიდად. საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების მოცულობა დღითი-დღე იზრდება. მსოფლიოში 
სასაქონლო გადაზიდვების 90% საზღვაო ტრანსპორტზე მოდის.

შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზღვაო ტრანსპორტი საუკეთესოა შემდეგი მიზეზების გამო:

• ერთ ჯერზე საკმაოდ დიდი ტვირთის გადაზიდვა შეუძლია;

• სანდოა;

• არ ჭირდება საზღვრების გადაკვეთა;

• მინიმალურია დანაკარგი;

• იშვიათია ისეთი დანაკარგი, რომელიც სხვა სახის გადაზიდვებისას ჩნდება;

• 14-ჯერ იაფია საჰაერო ტრანსპორტზე, 7-ჯერ იაფია სახმელეთო ტრანსპორტზე და 3.5-ჯერ 

იაფია სარკინიგზოზე.

ბავშვებისთვის

სავარჯიშო    გემები
მიზანი:  მოსწავლეებს ეცოდინებათ შავ ზღვაში მოცურავე გემების სახეები

მასალა:  დანართი 1: „ფერადი საინფორმაციო ბარათები“, ფერადი მუყაო, პასტელი,
ფანქრები, მაკრატელი, წებო, პლასტიკის ბოთლი, პლასტიკის საწრუპი, 
ქსოვილის ნაკუწები, თასმები, ხის ნაჭრები და სხვ., A4 ზომის ქაღალდი

თემატური სფეროები:    ტექნოლოგია და დიზაინი, მათემატიკა, სოციალური მეცნიერებები, 

საკვანძო სიტყვა: გემი, საზღვაო ტრანსპორტი

ხანგრძლივობა: 90 წუთი

• ბავშვები 7 ჯგუფად დაყავით. თითოეულ ჯგუფს დავალებად 
მიეცით რომელიმე სახის გემი და დაურიგეთ სამუშაო მასალა 
(დანართი 1: „ფერადი საინფორმაციო ბარათები“, ფერადი 
მუყაო, პასტელი, ფანქრები, მაკრატელი, წებო, პლასტიკის 
ბოთლი, პლასტიკის საწრუპი, ქსოვილის ნაკუწები, თასმები, 
ხის ნაჭრები და სხვ.).

• ჯგუფებს სთხოვეთ, დახატონ და გააფერადონ დავალებად 
მიღებული გემები. თუ სურთ, შეიძლება, სამგანზომილებიანი 
მოდელიც გააკეთონ. უთხარით, რომ გემები დახატონ ან 
გააკეთონ ბოთლების ზომების გათვალისწინებით.

• თუ გსურთ, ამ სავარჯიშოს შესრულებამდე ქაღალდის გემები 
გააკეთეთ (ორიგამის მეთოდით). სურ. 1
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როგორ მოვათავსოთ გემების ნახატები/მოდელები ბოთლებში
• ბოთლი იჭრება ორად, როგორც ნაჩვენებია პირველ სურათზე 

(სურ.1). გემის ნახატი თუ მოდელი ბოთლის შიგნით მაგრდება 
წებოთი ან წებოვანი ლენტით (სკოჩით).

• ბოთლის ღია მხარე იფარება მოჭრილი ნაწილით ან სხვა 
მასალით, როგორიცაა გამჭვირვალე ფირი ან ქაღალდი  
(იხილეთ სურ. 2).

• მას შემდეგ, რაც გემებს ბოთლებში მოათავსებენ, ბავშვები 
თავიანთი გემების შესახებ მოამზადებენ საინფორმაციო 
ბარათებს, სადაც მოცემული იქნება გემის დასახელება, სახე, 
ტვირთის ტიპი, და შესაბამის გემებს გვერდით მიუწყობენ.

რა ვუყოთ გემების მოდელებს?
• შეიძლება მოეწყოს გამოფენა, სადაც მოსწავლეები 

პატარა მოხსენებებს წაიკითხავენ თავიანთი გემების 
შესახებ.

• შეიძლება გემები წყალში (დიდ ჭურჭელში) 
ჩაუშვათ და პლასტიკის საწრუპებით აცურაოთ. თან 
შეგიძლიათ, შემეცნებითი ნაწილიც ჩართოთ და 
გემები შავი ზღვის სატრანსპორტო გზებზე აცურაოთ 
(სურ. 3). პორტების აღსანიშნად წყალში  რამე 
საგნები ჩაუშვით.

ნასწავლის შემოწმება
• რა სახის გემები დაცურავენ შავ ზღვაში?

• რა უპირატესობა აქვს საზღვაო ტრანსპორტს?

• რა არის საზღვაო ტრანსპორტის უარყოფითი 
მხარეები?

ნასწავლის განმტკიცება
• ბავშვებს შეუძლიათ, მოთხრობები დაწერონ თავიანთი გემების შესახებ - მოიფიქრონ გემის სახელი, შეკრიბონ 

ეკიპაჟი, აირჩიონ გემის სახე, მარშრუტი და ა.შ.

სურ. 2

სურ. 3
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დანართი 1: ფერადი საინფორმაციო ბარათები 

სამგზავრო გემი
რეგულარული რეისებით გადაჰყავს 
მგზავრები

ნავთობმზიდი
ბრტყელი გემბანის მქონე ხომალდი, 
რომელსაც ნავთობი გადააქვს

საკრუიზე გემი
დიდი ტურისტული ხომალდი

კონტეინერის გემი
ხომალდი, რომელსაც გადააქვს სხვადასხვა 

საქონლით დატვირთული კონტეინერები

ბორანი
საზღვაო ტრანსპორტი, რომელსაც გადაჰყავს 

მგზავრებიც და გადააქვს მანქანებიც

ლიანდაგიანი გემი
ამ ხომალდზე საქონელი ბორბლიანი 
კონტეინერებით ან ვაგონებით იტვირთება. ის 

ძალიან მალე იტვირთება და იცლება

მშრალი ტვირთის გემი
ხომალდი, რომელსაც დიდი ოდენობით 
გადააქვს ქვანახშირი, ლითონი, მარცვლეული, 

ცემენტი და მისთ.




