სავარჯიშო

როგორია პლანქტონი

მიზანი:		
			

მოსწავლეები გაიგებენ, რომ პლანქტონი ორ დიდ კლასად, 			
ფიტოპლანქტონად და ზოოპლანქტონად, იყოფა

			
			

მოსწავლეები მიკროსკოპის ქვეშ ერთმანეთისგან გაარჩევენ ფიტო- და 		
ზოოპლანქტონს

მასალა:		
			

A4 ზომის ქაღალდი, პასტელი, სამუშაო ფურცელი #1 – „პლანქტონი“, 		
კონვერტი

თემატური სფეროები:

სოციალური მეცნიერება, ენა, ხელოვნება, მეცნიერება და ტექნოლოგიები

საკვანძო სიტყვა:

პლანქტონი, ფიტოპლანქტონი, ზოოპლანქტონი

ხანგრძლივობა:

50 წუთი

სავარჯიშოსთვის მზადება
•

მოსწავლეები 5-6-კაციან ჯგუფებად დაყავით. იქონიეთ იმდენი სამუშაო ფურცელი #1 და კონვერტი,
რამდენი ჯგუფიცაა. კონვერტებში ჩააწყვეთ სამუშაო ფურცელზე გამოსახული ყველა სურათი.

სავარჯიშოს მიმდინარეობა
•

ჯგუფები 2-2 ქვეჯგუფად დაყავით: ფიტოპლანქტონებად და ზოოპლანქტონებად.

•

მოსწავლეებს დაურიგეთ A4 ზომის ფურცლები და უთხარით, ორად გაკეცონ.

•

სთხოვეთ, ორად გაკეცილი ფურცლის მარცხენა მხარეს დახატონ ის, რასაც მათი ქვეჯგუფის დასახელება
მოაგონებთ; ანუ თუ მოსწავლე მოხვდა ქვეჯგუფში „ზოოპლანქტონი“, უნდა დახატოს ის, რის ასოციაციასაც
იწვევს მასში ეს დასახელება. ბავშვებს თავიანთი ნახატების გაფერადებაც შეუძლიათ.

•

ბავშვებს უთხარით, ნახატებს თავიანთი სახელები დააწერონ და ჩაგაბარონ.

•

ბავშვებს გააცანით ქვემოთ მოცემული ტექსტი: (შეგიძლიათ წაუკითხოთ ან დაურიგოთ, თუ ასლებს
წინასწარ გადაიღებთ).

პლანქტონი
წყლის
ორგანიზმებია,
რომელთაც წყლის დინება გადააადგილებს.
მცენარეული
წარმოშობის პლანქტონს
ფიტოპლანქტონი ეწოდება, ცხოველური
წარმოშობისას - ზოოპლანქტონი.

არიან.
მართალია,
ფიტოპლანქტონი
ერთუჯრედიანი
ორგანიზმებია,
ისინი
ერთმანეთზე არიან გადაჯაჭვულნი და,
თუ მიკროსკოპით შეხედავთ, მბრწყინავ
ვარსკვლავებსა თუ ბრილიანტებს ჰგვანან.

ფიტოპლანქტონი
ზღვაში
მცხოვრები
მიკროსკოპული
(ანუ
ერთი
ბეწო)
ორგანიზმებია.
ამ
ერთუჯრედიანი
არსებების
შეუიარაღებელი
თვალით
დანახვა შეუძლებელია. ისინი წყლის
დინებას გადააქვს ერთი ადგილიდან
მეორეზე. ფიტოპლანქტონი გაცილებით
მეტ
ჟანგბადს
წარმოქმნის,
ვიდრე
ხმელეთის მცენარეები, რომლებიც არც
გადაადგილდებიან და საკმაოდ დიდებიც

ფიტოპლანქტონი
კვებითი
ჯაჭვის
უმდაბლეს რგოლს შეადგენს. ისინი
მხოლოდ ზღვის მარილით იკვებებიან.
კვებითი ჯაჭვის მომდევნო რგოლს
შეადგენენ წვრილი უხერხემლოები ანუ
ზოოპლანქტონი, მათ მოსდევენ წვრილი
თევზები, ჯაჭვს კი აგვირგვინებენ დიდი
სახეობები: ზვიგენები და დელფინები.

ბავშვებისთვის
•

•
•
•

სავარჯიშოს მომზადებისას ბავშვებს წინასწარ მომზადებული კონვერტები დაურიგეთ და სთხოვეთ,
თქვენს მიერ წაკითხულ ტექსტზე დაყრდნობით ფიტოპლანქტონისა და ზოოპლანქტონის სურათები
შესაბამისი დასახელების ქვეჯგუფებს დაურიგონ. ჰკითხეთ, რით იხელმძღვანელეს ამ სურათების
კლასიფიკაციისას.
ჯგუფებს სთხოვეთ, თავიანთი მომხსენებლები დაასახელონ და კლასიფიკაციის კრიტერიუმებზე
იმსჯელონ.
მსჯელობის შედეგებს მომხსენებლები დანარჩენებს გააცნობენ.
მოხსენებების დამთავრების შემდეგ ბავშვებს კლასიფიკაციის სწორი კრიტერიუმები გააცანით.
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სადისკუსიო კითხვები
•

მნიშვნელოვანია თუ არა პლანქტონი ზღვის ეკოსისტემისთვის? რატომ?

•

როგორ ფიქრობთ, სად ბინადრობს პლანქტონი, წყლის ზედაპირზე, საშუალო
სიღრმეზე თუ ღრმა წყლებში? რატომ?

•

ზღვის სანაპიროზე სეირნობისას რა ფერის გეჩვენებათ ზღვა, მომწვანო თუ
მოლურჯო? როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის მიზეზი? პასუხი: მწვანე ფერი
პლანქტონის სიჭარბეზე მიუთითებს, ლურჯი კი ნაკლებობაზე.

•

რა მოსდის მკვდარ პლანქტონს? პასუხი: ზღვის სიღრმეში იძირება.

•

არის თუ არა კავშირი მკვდარ პლანქტონსა და შავ ზღვაში 200-ზე მეტი მეტრის
სიღრმეზე ჟანგბადის შემცველობის ვარდნას შორის? პასუხი: შავ ზღვაში
150-200 მეტრის სიღრმეზე ბიომასის (ცოცხალი ნივთიერების) მოცულობა
საკმაოდ დიდია. 200-ზე მეტი მეტრის სიღრმეზე კი ჟანგბადის შემცველობა
ეცემა. ასეთი გარემო მხოლოდ უმნიშვნელო რაოდენობის ბაქტერიებისა და
ცხოველებისთვისაა ხელსაყრელი. ამას შავი ზღვის ფიზიკური და ბიოლოგიური
ფაქტორები განაპირობებს. პირველ რიგში, ესაა საკმაოდ სუსტი ვერტიკალური
დინება, რის გამოც ჟანგბადით მდიდარი ზედაპირული წყლები ვერ ერევა
ჟანგბადის მცირე შემცველობის მქონე ღრმა წყლებს. გარდა ამისა, როგორც
აღვნიშნეთ, მკვდარი ერთუჯრედიანი მცენარეები ანუ ფიტოპლანქტონი ზღვის
სიღრმეში იძირება და იხრწნება. ღრმა წყლების ბაქტერია კი, რომელიც
განაპირობებს ხრწნის პროცესს, სრულად შთანთქავს დარჩენილ ჟანგბადს.

ნასწავლის შემოწმება
•

ბავშვებს დაურიგეთ ფურცლები სავარჯიშოს დასაწყისში შესრულებული
ნახატებით და სთხოვეთ, მათი ქვეჯგუფების სახელწოდებიდან გამომდინარე,
ფურცლის მარჯვენა მხარეს ფიტო- ან ზოოპლანქტონი დახატონ. ნახატები
გამოფინეთ.

ნასწავლის განმტკიცება
•

ბიოლოგიის მასწავლებლის დახმარებით ბავშვებს მიკროსკოპის ქვეშ აჩვენეთ
ფიტო- და ზოოპლანქტონი.
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ანქტონი“ (მოსწავლეებისთვის)
დანართი 1: სამუშაო ფურცელი „პლ
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დანართი 2: სამუშაო ფურცელი „პლ
ანქტონი“ (პასუხები)
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