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moswavlis wignis Sesaxeb
moswavlis wignis Sedgenisas, mTlianad gaviTvaliswineT erovnuli saswavlo
gegmis standarti da misaRwevi Sedegebi.
sabunebismetyvelo mecnierebebis swavlebis specifikidan gamomdinare, upirvelesad vecadeT, moswavleebs gasCenodaT interesi bunebis kvlevis, siaxleTa
aRmoCenisa da Secnobis mimarT. vecadeT, gasCenodaT imis gancda, rom, organizmebis mravalferovnebis miuxedavad, sicocxle erTiania, sasicocxlo procesebi am
organizmebSi msgavsad mimdinareobs da isini fizikur da qimiur movlenebze aris
dafuZnebuli.
IX klasis saswavlo programis SinaarsiT gaTvaliswinebuli sakiTxebi moswavlis
wignSi dayofilia 5 Temad (1). yoveli Tema garkveuli feriTaa aRniSnuli, romelic fonad gasdevs mas, rac moswavles wignSi orientacias gauadvilebs.
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adamianis maregulirebeli sistemebi

1.2.1

nervuli sistema.
refleqsuri rkali

Sen SeZleb:

1
2

•

imsjelo nervuli sistemis gansakuTrebul mniSvnelobaze organizmis funqcionirebisTvis;

•

Camoayalibo, rogor Seesabameba neironis agebuleba mis funqciebs;

•

ganmarto, ras ewodeba gaRizianebadoba da agznebadoba;

•

aRwero refleqsuri rkali da imsjelo misi komponentebis funqciebze;

•

eqsperimentiT daakvirde muxlis refleqss da axsna, rogor warmoiqmneba is;

•

Seqmna neironis modeli da ganmarto misi nawilebis funqciebi.
imetyvele, rogorc
mecnierma

3
Temebi Tavebad (2) da qveTavebadaa (3)
dayofili.

neironi
aqsoni
dendriti
neiromediatori
refleqsi
mielini
gaRizianebadoba
agznebadoba

hormonebi ujredebs Soris kavSiris erT-erTi
mniSvnelovani saSualebaa, magram gadamwyveti roli
ujredebis urTierTobaSi nervul sistemas ekuTvnis, romelic am procesebSi ierarqiulad ufro
maRal safexurs ikavebs.

nervuli sistema ganuwyvetliv iRebs uamrav
informacias, erTi mxriv, imis Sesaxeb, Tu ra
xdeba Cvens organizmSi, xolo meore mxriv, ra
cvlilebebia garemoSi.
is aanalizebs miRebul informacias da iZleva
brZanebas. brZanebis sapasuxod normaSi dgeba
da erTmaneTTan Tanxmdeba organoTa sistemebis
moqmedeba da Cven adekvaturad vpasuxobT garemos nebismier cvlilebas rogorc erTi mTliani
sistema ise, rom ar irRveva Cveni Sinagani garemos mudmivoba. nervuli sistemis aseTi moqmedebiT Cven veguebiT garemos cvlad pirobebs.
Cveni nervuli sistema monawileobs daswavlis, damaxsovrebis, metyvelebis, emociebis Camoyalibebis unatifes procesebSi.
rogor axerxebs nervuli sistema aseTi rTuli
procesebis marTvas?
adamianis nervul sistemaSi gamoyofen centralur da periferiul nervul sistemebs. centralur nervul sistemas Tavisa da zurgis tvini
miekuTvneba, xolo periferiuls _ maTgan gamoma- adamianis cenrtaluri
vali nervebi.
da periferiuli nervuli sistemebi

5
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yoveli Temis ganxilva iwyeba ganSlaze ganlagebuli ilustraciebiTa da teqstiT, romelic mokled asaxavs TavebSi gansaxilvel sakiTxebs.
Tavebi standartuli sqemis mixedviTaa agebuli. yovel Tavs win uZRvis eleqtronuli mikroskopiis STambeWdavi didi fotoebi teqstiT. is erTgvari starteris, gamomwvevis rols asrulebs, romelmac moswavles interesi unda gauRvivos
TavSi ganxiluli sakiTxebis mimarT.
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adamianis maregulirebeli sistemebi

1.2.3

adamianis maregulirebeli sistemebi

• Seikave sunTqva. axla Rrmad CaisunTqe. mSvidad isunTqe. axla Secvale

Tavis tvini.
mogrZo tvini, naTxemi, Sua tvini

sunTqvis sixSire.

cxadia, Sen es SeZeli. gainteresebs, rogor?

Sen SeZleb:
•

daasaxelo Tavis tvinis ramdenime ZiriTadi nawili;

•

ganmarto mogrZo tvinis, naTxemisa da Sua tvinis funqciebi;

•

martivi eqsperimentiT daakvirde ylapvis refleqss da axsna misi warmoSobis meqanizmi.

miuxedavad imisa, rom sunTqvis centri avtomaturad moqmedebs, is didi naxevarsferoebis kontrolsac eqvemdebareba.
mogrZo tvinSi gadis xvelis, ceminebis, nerwyvis gamoyofis, ylapvis, Rebinebis, slokinis refleqsuri rkalebi.
1

imetyvele, rogorc
mecnierma
mogrZo tvini
naTxemi
Sua tvini

zrdasruli adamianis Tavis tvini 1,5 kg-s iwonis,
rac sxeulis masis daaxl. 2%-s Seadgens. miuxedavad aseTi mcire zomisa, masSi 100 miliardze meti
neironia, romlebic erTmaneTTan mravalmxrivi kontaqtebiT urTules qsels qmnian.

Tavis tvinidan 12 wyvili e.w kranialuri nervi
gamodis, romelTagan TerTmeti Tavisa da kisris midamoebSi bolovdeba da mxolod erTi, X wyvili ainervirebs gulmkerdisa da muclis Rrus organoebs.

mogrZo tvini
Tavis tvinis ganyofilebebi

mogrZo tvini

sunTqvis centris agznebisas
mamoZravebeli neironebiT agzneba neknTaSorisi kunTebisa da diafragmisken miemarTeba da maT SekumSvas iwvevs. amas alveolebis gafarToeba da
CasunTqva (1) mohyveba. alveolebis kedlebis
daWimvisas aigzneba iq moTavsebuli receptorebi, romlebic informacias mgrZnobiare
neironebiT isev sunTqvis centrs gadascems.
amis Sedegad dundeba neknTaSorisi kunTebi da
diafragma _ xdeba amosunTqva (2).
sunTqvis centri avtomaturad igzneba
wuTSi daaxloebiT 15-16-jer. fizikuri datvirTvisas an Zlieri emociebisas sunTqvis sixSire mkveTrad matulobs.

naTxemi
naTxemi moZraobebis koordinaciaSi monawileobs.

• daxuWe Tvalebi da

gaiSvire win xeli gaSlili
saCvenebeli TiTiT. es sawyisi mdgomareobaa.
axla cade Seexo TiTiT cxviris wvers.

Sen Tavis tvinis ramdenime ZiriTadi ganyofilebas gaecnobi.

mogrZo tvini zurgis tvinis uSualo gagrZelebaa. iq gul-sisxlZarRvTa, saWmlis momnelebeli da sasunTqi sistemebis centrebia
moTavsebuli, romlebic am sistemebis moqmedebas akontrolebs.
rogor xorcieldeba es kontroli? magaliTisTvis sasunTqi sistemis moqmedebas daakvirdi.

Seni azriT, rogor aRmocendeba ceminebis refleqsi da raSi mdgomareobs
misi mniSvneloba? daasaxele am refleqsSi monawile struqturebi.

naTxemi

albaT ar gagiWirda.
yvela janmrTeli adamiani am, erTi SexedviT, umartives amocanas, Zalian advilad asrulebs. sinamdvileSi es moZraoba rom Seasrulo, aucilebelia gaTvalo traeqtoria da gansazRvro moZraobaSi monawile 33 kunTis SekumSvis Tanmimdevroba da dro. yvelafer amas naTxemi agvarebs. mgrZnobiare neironebis
gavliT masTan aRwevs informacia kunTebidan, myesebidan, Tvalebidan, yurebidan, sxva organoebidan sxeulis mdebareobis Sesaxeb da Tavis tvinis sxva ganyofilebebTan erTad is ConCxis kunTebis swraf, SeTanxmebul, koordinirebul
moqmedebas uzrunvelyofs.
alkoholi Zlier zemoqmedebas axdens naTxemze. mTvral adamians ar SeuZlia
moZraobis kontroli. is inerciiT moZraobs, barbacebs, kibeze ver adis. amitom
mTvrali adamianis saWesTan jdoma mravali safrTxis Semcvelia.

Sua tvini
Sua tvini Tavis tvinis yvelaze patara nawilia _ daaxloebiT 2 sm, Tumca bevr mniSvnelovan procesSi iRebs
monawileobas. Sua tvinidan gamodis ori nervi, romlebic
Tvalis mamoZravebel kunTebsa da quTuToebs ukavSirdeba da maT SekumSvas ganapirobebs.
CasunTqva (1)

Sua tvini

amosunTqva (2)

sunTqvis centris moqmedeba
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Tavi iwyeba rubrikiT _ „Sen SeZleb“ (4). aq im sakiTxebis CamonaTvalia, romlebzec unda moxdes moswavlis yuradRebis koncentrireba, rac realurad gakveTilis mizans warmoadgens. amas mosdevs gakveTilis ZiriTadi teqsti, romelic
zogjer SesaZloa qvesakiTxebad iyos dayofili (5).
vecadeT, rom teqstis ena yofiliyo martivi, moswavlisTvis advilad gasagebi,
xolo masala iseTi formiT warmodgenili, rom moswavles ar gasZneleboda teqstis ZiriTadi azris sakuTari sityvebiT aRwera da axsna.
teqstSi mravladaa magaliTebi cnebebis, movlenebisa da procesebis asaxsnelad.
teqstSi CarTul ilustraciebs _ fotoebs, sqemebs, cxrilebs, naxatebs, diagramebs, tabulebs _ didi funqciuri datvirTva aqvs. isini TvalnaTliv aRweren
da ajameben sagakveTilo teqstSi mocemul masalas da exmarebian moswavles mis
gaazrebaSi. TvalsaCinoeba da teqsti erT mxedvelobiT areSia moqceuli da advilad aRqmadia.

6

teqstSi CarTuli kiTxvebis (6). mizania rogorc winare codnis gaaqtiureba,
aseve cnobismoyvareobis provocireba axali codnis SesaZenad. am mimarTulebiTi
kiTxvebiT vcdilobT, moswavle etapobrivad miviyvanoT cnebebis gagebamde. kiTxvebis Sriftis feri Temis fers Seesabameba.
teqstSi CarTuli praqtikuli samuSao mwvane rgoliTaa moniSnuli (7). vfiqrobT,
teqstis es nawili xels Seuwyobs keTebiTa da aRmoCeniT swavlebas.
maregulirebeli
sistemebi
Tavis ZiriTad teqsts mohyveba misi daskvniTiadamianis
nawili
(8), romelic
mokled
asaxavs mis ZiriTad Sinaarss.
daskvniTi
nawilis
fericaxla
Temis
fers imeoSeikave sunTqva.
axla Rrmad
CaisunTqe.Sriftis
mSvidad isunTqe.
Secvale
sunTqvis sixSire.
rebs.

•

cxadia, Sen es SeZeli. gainteresebs, rogor?
miuxedavad imisa, rom sunTqvis centri avtomaturad moqmedebs, is didi naxevarsferoebis kontrolsac eqvemdebareba.
mogrZo tvinSi gadis xvelis, ceminebis, nerwyvis gamoyofis, ylapvis, Rebinebis, slokinis refleqsuri rkalebi.

ebi;

xsna misi warmo-

6

1
Seni azriT, rogor aRmocendeba ceminebis refleqsi da raSi mdgomareobs
adamianis maregulirebeli sistemebi
misi mniSvneloba? daasaxele am refleqsSi monawile struqturebi.

i 1,5 kg-s iwonis,
eadgens. miuxedamiliardze meti
ravalmxrivi kon-

neli Zilis faza e.w. swrafi Zilis faziT icvleba. encefalogramaze Cndeba
fxizeli adamianisaTvis damaxasiaTebeli pikebi. am dros mZinare adamiani daxuWul Tvalebs swrafad atrialebs, saxeze emociebi uCndeba. Tu mas am dros
naTxemi
gaaRviZeb, getyvis, rom is sizmars xedavda da dawvrilebiT mogiyveba mas. fiqroben, rom
am fazaSi
tvini dRis ganmavlobaSi
naTxemi
moZraobebis
koordinaciaSi
monawileobs. miRebul informacias amuSavebs.

ranialuri nervi
olovdeba da mxus organoebs.

•

7

SegrZnebis organoebis umoqmedoba tvinis muSaobas am periodSi ufro efeqturs xdis. zogierTi fiziologis azriT, gonebrivi aqtivoba swrafi Zilisas,
daxuWe Tvalebi da gaiSvire win xeli gaSlili
RviZilis dros arsebulsac ki aWarbebs. amitomaa, rom adamiani wina dRis probsaCvenebeli TiTiT. es sawyisi mdgomareobaa.
lemas
xSirad
meore
diliT
ukeTesad
axla cade
Seexo
TiTiT
cxviris
wvers. wyvets.
xandaxan problemis gadawyveta ZilSive xdeba.

naTxemi

albaTRamis
ar gagiWirda.
ganmavlobaSi swrafi da neli Zili ramdenjerme enacvleba erTmaneTs.
yvela
adamiani
am, Zilisa
erTi SexedviT,
umartives
amocanas, Zalian
adsxvajanmrTeli
dasxva asakSi
saerTo
da misi fazebis
xangrZlivoba
gansxvavebulia.
vilad asrulebs.
sinamdvileSi
es moZraoba
rom Seasrulo,
gaTvaaxalSobilebs
dRe-Ramis
ganmavlobaSi
16 saaTi aucilebelia
sZinavT. mozardebSi
Zilis
lo traeqtoria da gansazRvro moZraobaSi monawile 33 kunTis SekumSvis TanxangrZlivoba TandaTan 10 saaTamde mcirdeba. zrdasruli adamianebi ZilSi 8
mimdevroba da dro. yvelafer amas naTxemi agvarebs. mgrZnobiare neironebis
saaTs atareben.
gavliT masTan aRwevs informacia kunTebidan, myesebidan, Tvalebidan, yurezrdasruli
adamianis
saerTo
Zilis 80%-s
neli
Zili xolo
swrafi Zili
bidan, sxva
organoebidan
sxeulis
mdebareobis
Sesaxeb
da Tavis
tvinis20%-s
sxva ganSeadgens.erTad is ConCxis kunTebis swraf, SeTanxmebul, koordinirebul
yofilebebTan
moqmedebas
uzrunvelyofs.
Zilis
mniSvnelobis Sesaxeb mravali hipoTeza arsebobs. erT-erTi hipoTezis

nis ganyofilebebi

TanaxmadZlier
Zili zemoqmedebas
adaptaciuri axdens
qcevaa,naTxemze.
romelicmTvral
adamians
energiis
icavs
alkoholi
adamians
ar xarjvisagan
SeuZlia
da RviZilisas
ZilSi
Seivseba.
moZraobis
kontroli.daxarjuli
is inerciiTenergia
moZraobs,
barbacebs,
kibeze ver adis. amitom
mTvralidafiqrebulxar
adamianis saWesTan
jdoma
mravali
safrTxis
Semcvelia. RamiT da da ratom gviimaze,
ratom
gveZineba
maincdamainc

mogrZo tvini

Wirs dRisiT Zili? saqme isaa, rom epifizi melatonins sibneleSi gamoimuSavebs,
sinaTleSi ki misi sinTezi klebulobs. amitom, Tu adamiani RamiT didi xniT
imyofeba ganaTebul oTaxSi, mas SesaZloa melatoninis normaluri gamomuSaveba
Sua
tvini
daerRves. melatoninis naklebobis pirveli niSani uZiloba, mousvenrobis SegrZneba da maRali arteriuli wnevaa.

Sua tvini Tavis tvinis yvelaze patara nawilia _ daaxloebiT 2 sm, Tumca bevr mniSvnelovan procesSi iRebs
monawileobas. Sua tvinidan gamodis ori nervi, romlebic
Tvalis mamoZravebel kunTebsa da quTuToebs ukavSirdeba da maT SekumSvas ganapirobebs.
amosunTqva (2)

ntris moqmedeba

8

Suamomnelebeli
tvini
mogrZo tvini akontrolebs gul-sisxlZarRvTa, saWmlis
da sasunTqi sistemis moqmedebas. naTxemi moZraobaTa koordinaciaSi monawileobs. Sua
tvini kunTebs tonuss unarCunebs, Cvens sxeuls _ normalur pozas da pasuxs agebs
avtomatur moZraobebze. Sua tvinSi mdebareobs epifizi _ Sinagani sekreciis jirkvali, romelic melatonins gamoimuSavebs. es hormoni Zil-RviZilis ciklis mTavari warmmarTvelia.
37

ras ambobs termini
kranialuri _ (berZn. kranium _ qala)

7

yovel Tavs Tan axlavs rubrika „imetyvele, rogorc mecnierma“ (9), romelSic
gakveTilSi gamoyenebuli terminebis CamonaTvalia. migvaCnia, rom aseTi formiT
organizebuli terminebi moswavleebs gauadvilebs maT damaxsovrebas. am mxriv maT
udavod daexmareba rubrikac „ras ambobs termini“ (10), romelSic yvela ucxouri
terminis warmoSobaa ganmartebuli. vTvliT, rom es ori rubrika gaamdidrebs
moswavleebis leqsikas da SesZens maT dargobrivi eniT operirebis unars, rac biologiis swavla-swavlebis erT-erT mniSvnelovan miznadaa gamocxadebuli.

10
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saxeoba da populacia
saxeoba da populacia

5.1.1

hibridTa erTgvarovnebis kanoni.
niSan-TvisebaTa daTiSvis kanoni

Sen SeZleb:
•

ganmarto memkvidreobiTobis cneba;

•

ganmarto, ratom airCia mendelma barda kvlevis obieqtad;

•

imsjelo, rogor daexmara mendels maTematikis codna memkvidreobiTobis
kanonebis aRmoCenaSi;

•

aRwero da sqematurad warmoadgino mendelis cdebi;

•

Seajamo, razea damokidebuli individSi recesiuli da dominanturi niSnebis gamovlena.

imetyvele, rogorc
mecnierma
dominanturi niSani
recesiuli niSani
genotipi
fenotipi
homozigoti
heterozigoti

gadaSenebis safrTxe, maTze zRvargadasuli nadirobis gamo, dResac mravali
saxeobis cxovels emuqreba.
msoflios bevr kuTxeSi adgilobrivi saxeobebis adgils introducirebuli saxeobebi ikaveben. isini swrafad mravldebian
axal garemoSi, vinaidan ar hyavT bunebrivi
mtrebi da konkurentebi. droTa ganmavlobaSi, isini TandaTan devnian adgilobriv saxeobebs. ase magaliTad, afrikaSi, tba viqtoriaSi orasamde saxeobis adgilobrivi Tevzi
gadaSenda mas Semdeg, rac evropelebma iq
yvelaze didi zomis mtknari wylis Tevzi _
nilosis qorWila moaSenes.

genetika Seiswavlis yvela cocxali organizmis or
umniSvnelovanes Tvisebas _ memkvidreobiTobasa da
cvalebadobas.
memkvidreobiToba yvela organizmis Tvisebaa, gadasces STamomavlobas winaprebisgan miRebuli niSanTvisebebi. am Tvisebebis SeswavliT iyo dainteresebuli
gregor mendeli, romelic Tanamedrove genetikis fuZemdeblad iTvleba.

kvlevis obieqtad mendelma barda SearCia da mravali
wlis ganmavlobaSi akvirdeboda mis Tvisebebs.
ram ganapiroba misi aseTi arCevani?
•

arsebobs bardis mravali jiSi, romlebic erTmaneTisgan kargad SesamCnevi niSnebiT gansxvavdebian. magaliTad, zog bardas wiTeli yvavili aqvs, zogs _ TeTri, zogs yviTeli Tesli aqvs, zogs _ mwvane;

•

barda mravalricxovan STamomavlobas iZleva;

•

barda TviTmtveria mcenarea, Tumca SesaZlebelia misi
xelovnurad, jvaredini damtverva.
yvavilis
feri

Reros
sigrZe

Teslis
forma

Teslis
feri

nayofis
forma

nayofis
feri

gverdiTi

TeTri

grZeli

gluvi

mwvane

martivi

yviTeli

kenwruli

wiTeli

mokle

naoWiani

yviTeli danakvTuli

nilosis qorWila

adamianis momxmarebluri damokidebuleba samyaros mimarT did safrTxes uqmnis biomravalferovnebas da sicocxles dedamiwaze.
sasuqebis, pesticidebisa da sawvavis Warbad gamoyeneba abinZurebs garemos.
wynar okeaneSi „nagvis kontinenti“ warmoiqmna, romelic plastmasisa da sxvadasxva saxis narCenebisgan Sedgeba.
tyeebis gaCexa, nadiroba, introducirebuli saxeobebi mravali mcenarisa da
cxovelis gadaSenebis mizezia. is ganuzomel zians ayenebs dedamiwis biomravalferovnebas.

gregor mendeli

yvavilebis
ganlageba
Reroze

am ZuZumwovrebma dodos kvercxebi da wiwilebi gaanadgures da dodo kunZulebidan gaqra.
ramdenime xanSi kunZulebze erT-erTi saxeobis
xeebis ricxvma Semcireba daiwyo. rogorc aRmoCnda,
dodo swored am xis nayofiT ikvebeboda. maTi sqel
naWuWSi momwyvdeuli Teslebi gaRivebis unars mxolod
dodos saWmlis momnelebel sistemaSi gavlis Semdeg
iZenda. mavrikiis kunZulebze am xeebis SenarCunebis
mizniT, mecnierebi indaurebs maTi nayofiT kvebaven da
eqskrementebSi gadasul Teslebs iyeneben dasaTesad.
dodos sakvebi

ras ambobs termini
pesticidi _ (laT. pest _ paraziti; cido _ vklav);
fungicidi _ (laT. fungos _ soko, cido _ vklav);
inseqticidi _ (laT. inseqtum _ mweri, cido _ vklav).

mwvane

mendelis mier cdisTvis SerCeuli Svidi wyvili niSani
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•

daasxi marmarilos natexs Zlier ganzavebuli gogirdmJavas xsnari;

•

xSirad gaimeore es procedura ramdenime Tvis ganmavlobaSi;

•

daakvirdi, rogor icvlis saxes marmarilos zedapiri;

•

romeli procesis models warmoadgens Sen mier Catarebuli procedura?

115

Tavis bolo nawili eTmoba masalis aTvisebis, codnis ganmtkicebisa da praqtikuli unar_Cvevebis gamomuSavebisTvis aucilebel savarjiSoebs. maTi mizania
rogorc saazrovno operaciebis daufleba, ise SemoqmedebiTobis ganviTareba.
TemaSi warmodgenili mTliani masaliT _ sagakveTilo teqstiT, TvalsaCinoebebiT, CarTuli kiTxvebiT, aqtivobebiT, davalebebiT _ vcdilobT miviyvanoT
moswavle mkvidri warmodgenebis Camoyalibebamde.
savarjiSoebis TiToeuli tipi Sesabamisi logoTia aRniSnuli:
moswavlis individualuri an jgufuri kvleviTi samuSao. eqsperimentis
dagegmva, Catareba, analizi;
cxrilebis, diagramebis, tabulebis, sqemebis, naxatebis Sedgena da maTi analizi;
(`moswavavleebis saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofis” programis miznebidan gamomdinare, gTxovT moufrTxildeT moswavlis wigns da cxrilebi,
tabulebi da diagramebi moswavleebs rveulebSi SeavsebinoT.)
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sxvadasxva saxis testebi, romlebic uviTarebs moswavleebs movlenebis mizezebis axsnis, mizezebsa da Sedegebs Soris kavSiris dadgenis, arCevanis gakeTebis, hipoTezis gamoTqmis, sakuTari poziciis dasabuTebis, argumentebis
moyvanisa da daskvnebis gakeTebis unar-Cvevebs.
informaciis moZieba, referatis momzadeba, prezentacia, proeqti;
modelis Seqmna;
damatebiTi informacia da rCevebi paragrafSi ganxilul TemasTan dakavSirebiT;
_ QR kodebidan pirdapir bmulze gadasvla SesaZlebelia smartfoniTa da planSetiT (CamotvirTeT programa _ QR Code reader), an
isargebleT miTiTebuli internetmisamarTiT.

https://bit.ly/36lxNwM

moswavlis wignSi, yoveli Temis bolos rubrika _ `Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi” _ sTavazobs moswavleebs sxvadasxva saxisa da sirTulis
davalebebs, romlebic ajamebs da amowmebs Temis farglebSi maT mier SeZenil
codnasa da unar-Cvevebs.

saxeoba da populacia

saxeoba da populacia

Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi

3. SearCie araswori pasuxi:
saxeoba da populacia

1. ganasxvave erTmaneTisagan cxovelTa Seguebulobebis formebi.
Seavse cxrili:

a. organizmis saerTo Seguebuloba garemo pirobebTan Sedgeba sxvadasxva
masStabis calkeuli adaptaciebisagan;
b. yvela Seguebuloba warmoiSveba bunebrivi gadarCevis Sedegad;
g. nebismieri Seguebuloba SefardebiTia;

cxovelTa Seguebulobebis formebi
morfologiuri

fiziologiuri

qceviTi

d. yvela Sguebuloba absoluturia.

4. adamianisa da mweris Tvali ....................... organoebia.

a. udabnoSi mcxovreb amfibiebSi,romlebic droebiT wyalsatevebSi mravldebian, larvebis ganviTareba Zalian swrafad xdeba;
b. selapi Rrmad yvinTavs da didxans Cerdeba wyalqveS, radgan didi raodenobiT Seicavs cila mioglobins, romelic hemoglobinTan SedarebiT 10-jer met
Jangbads ikavSirebs;
g. zogierTi mtacebeli aswavlis naSierebs nadirobisa da monadirisagan Tavis
aridebis xerxebs;
d. zogierTi xoWo sxeulis feriTa da formiT im buCqis eklebs emsgavseba,
romelzec binadrobs;

5. sasunTqi fesvebi, sahaero fesvebi, sayrdeni fesvebi warmoadgens .......................
organoebs.

e. cxovelebi, romlebic zRvis wyals svamen, specialuri jirkvlebiT swrafad
gamodevnian marilebs organizmidan;
v. udabnos cxovelebs moyviTalo-moyavisfro Seferiloba aqvT;
z. zogierTi Tevzis lifsitebi saSiSroebis dros dedis piris Rrus afareben
Tavs.

2. swori debulebebis Sesabamis cariel ujrebSi

Cawere niSani X.

a. mutacia SemTxveviTi movlenaa;
b. mutacia yovelTvis sasargeblo cvlilebebs iwvevs;
g. bunebrivi gadarCevis mizani organizmis ganviTarebisken swrafvis dakmayofilebaa;
d. bunebrivi gadarCeva SemTxveviTi procesia;
e. bunebrivi gadarCevis Sedegi axali saxeobebisa da organizmTa Seguebulobebis warmoqmnaa.

a

b

g

d

6. hantingtonis daavadeba dominanturi letaluri geniT gamowveuli autosomuri daavadebaa, romlis niSnebi 30-50 wlis asakSi vlindeba. daavadeba nervuli sistemis Seuqcevadi dazianebiT mimdinareobs: adamiani kargavs moZraobis,
metyvelebis, azrovnebis unars.
28 wlis aleqsis mama am daavadebiT gardaicvala. aleqsis 47 wlis das da 60
wlis dedas daavadebis aranairi niSnebi ar aqvT.rogoria imis albaToba, rom
aleqss es daavadeba aRmoaCndeba?

e

7. ratom aris arasasurveli axlonaTesauri qorwineba?
120
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vfiqrobT, moswavlis wignSi warmodgenili mravalricxovani da mravalferovani aqtivobebi gauadvilebs maswavlebels, yovel konkretul SemTxvevaSi SearCios davalebebi moswavleTa SesaZleblobebisa da saskolo resursebis gaTvaliswinebiT.
moswavlis wigns boloSi erTvis sakvanZo sityvebi internetSi informaciis mosaZieblad da internetmisamarTebi TiToeuli TemisTvis.
moswavlis wigns aqvs leqsikoni, romelSic Tavmoyrili da ganmartebulia
saxelmZRvaneloSi gamoyenebuli yvela samecniero termini.

leqsikoni

a
aleluri genebi _ erTi niSnis ganmsazRvreli genis sxvadasxva varianti.
autosomebi _ calsqesiani cxovelebis, mcenareebisa da sokoebis yvela qromosomebi sasqeso qromosomebis garda.
araidenturi tyupebi _ sxvadasxva kvercxujredidan warmoqmnili tyupebi.
analogiuri organoebi _ organoebi, romlebic garegnulad hgvanan erTmaneTs
msgavsi funqciebis gamo, Tumca warmoSoba gansxvavebuli aqvT.
abioturi faqtorebi _ aracocxali garemos faqtorebi, romlebic gavlenas axdenen organizmebis arsebobaze.
adrenalini _ Tirkmelzeda jirkvlis hormoni, romelic stresul situaciebSi
gamoiyofa, mravalmxriv moqmedebs da zrdis organizmis Tavdacvisunarianobas.
aqsoni _ neironis erT-erTi morCi.
androgenebi _ mamakacis sasqeso hormonebi.
astigmatizmi _ Tvalis daavadeba, romelic gamowveulia rqovanasa da brolis
araTanabari simrudiT.

b
bunebrivi gadarCeva _ procesi, romlis dros arsebobisaTvis brZolaSi imarjveben, sicocxles agrZeleben da mravldebian individebi, romlebsac konkretul
garemoSi arsebobisaTvis Sesaferisi memkvidruli niSnebi gaaCniaT.
bioturi faqtorebi _ mravalferovani urTierTobebi organizmebs Soris ekosistemaSi.

g
genotipi _ organizmis genebis erToblioba.

ekologia _ mecniereba, romelic Seiswavlis urTierTobebs organizmebsa da
maT saarsebo garemos Soris.
epifitebi _ mcenareebi, romlebic saxldebian sxva mcenareTa Reroze, sakvebs
garemodan iReben da ara maspinZeli mcenaridan parazitebis msgavsad.
estrogenebi _ qalis sasqeso hormonebi.

T
Tanasazogadoeba _ organizmebis erToblioba ekosistemaSi.

i
interfaza _ ujredis sasicocxlo ciklis nawili, periodi or mitozs Soris.
identuri tyupebi _ erTi kvercxujredidan warmoqmnili tyupebi.
inseqticidebi _ nivTierebebi, romlebsac adamiani mavnebeli da paraziti mwerebis sawinaaRmdegod iyenebs.
insulini _ kuWqveSa jirkvlis hormoni, romelic amcirebs glukozis raodenobas sisxlSi.

k
kataraqta _ Tvalis daavadeba, brolis SemRvreva.
krosingoveri _ homologiuri qromosomebis ubnebis gacvlis procesi pirveli
meiozuri gayofis profazaSi.
konkurencia _ urTierToba Tanasazogadeoebis wevrebs Soris, rodesac isini
upirispirdebian erTmaneTs saarsebo garemosaTvis, sakvebisaTvis, sqesobrivi
partniorisaTvis.
kalcitonini _ farisebri jirkvlis hormoni, romelic amcirebs kalciumis raodenobas sisxlSi.

genuri mutacia _ erTi konkretuli genis struqturis cvlileba.
genomuri mutacia _ ujredSi qromosomebis ricxvis cvlileba.

mitozi _ eukariotuli ujredebis gayofis mTavari xerxi, ujredis arapirdapiri dayofa.

d

meiozi _ ujredebis gayofis erT-erTi xerxi, romlis dros xdeba ujredebis
qromosomaTa ricxvis ganaxevreba, diploiduri mdgomareobidan haploidurSi
gadasvla.

diploiduri kompleqti _ somaturi ujredebisaTvis damaxasiaTebeli qromosomebis krebuli.
dendritebi _ neironis morCebi.

e
ekosistema _ mcenareebis, cxovelebisa da mikroorganizmebis TanasazogadoebaTa
da maTi aracocxali garemos kompleqsi, romelic erToblivad funqcionirebs.

132
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m

glukagoni _ kuWqveSa jirkvlis hormoni, romelic zrdis glukozis raodenobas
sisxlSi.

mutacia _ genebis, qromosomebis struqturis, an qromosomebis raodenobis
ucabedi da SemTxveviTi cvlileba.
memkvidreobiToba _ yvela cocxalis Tviseba gadasces STamomavlobas winaprebisagan miRebuli niSan-Tvisebebi.
modifikaciuri cvalebadoba _ garemos zemoqmedebiT organizmis niSan-Tvisebebis cvlileba garkveul farglebSi, genebis cvlilebis gareSe.
mtacebloba _ individebs Soris urTierTobis iseTi forma, rodesac erTi maTgani nadirobiT moipovebs meores, klavs da sakvebad iyenebs.

133

wlis bolos misaRwevi Sedegebi da maTi
indikatorebi

erovnuli saswavlo gegmis mixedviT, sabazo safexuris biologiis sagnis swavlebaSi gamoiyofa sami mimarTuleba:
•

cocxali samyaro _ gulisxmobs biologiis ZiriTadi koncefciebisa da
kanonzomierebebis gaazrebas; sabunebismetyvelo mecnierebebisaTvis saerTo cnebebze warmodgenebis Camoyalibebas; garemos dacvisa da mdgradi ganviTarebis mniSvnelobis mimarT damokidebulebis Camoyalibebas; jansaRi
cxovrebis wesisa, misi dacvisa da mniSvnelobis gacnobierebas;

•

mecnieruli kvleva _ Zieba _ gulisxmobs moswavlis CarTvas martivi eqsperimentebis, cdebis dagegmvasa da ganxorcielebaSi; kvleviTi unarebis (dakvirveba, monacemebis gaanalizeba/wardgena, argumentirebuli msjeloba,
daskvnebis gamotana) ganviTarebas;

•

mecniereba da teqnologiebi _ gulisxmobs sabunebismetyvelo mecnierebebis
gamoyenebiTi aspeqtebis aRqmas; sabunebismetyvelo mecnierebebisa da teqnologiebis miRwevebis gavlenis gacnobierebas sazogadoebasa da garemoze;
mniSvnelovani samecniero aRmoCenebis Sefasebas; gaazrebas, rom mecnieruli Sexedulebebi da mosazrebebi viTardeba da SeiZleba Seicvalos droTa
ganmavlobaSi.

biologiis swavla _ swavleba miznad isaxavs, moswavles:
•
•
•
•
•
•

gauCndes interesi cocxali samyaros Seswavlis mimarT;
SeZlos biologiuri kanonzomierebebis gaanalizeba;
SeZlos organizmSi da garemoSi mimdinare biologiuri procesebis urTierTdakavSireba;
gamoumuSavdes kvleviTi unar _ Cvevebi;
Camouyalibdes garemos mimarT mzrunveli damokidebuleba: gaaanalizos
janmrTelobisa da jansaRi cxovrebis wesis mniSvneloba;
SesZinos dargobrivi eniT operirebis unari.
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biologiis standartis Sedegebi
Sefasebis indeqsi

mimarTuleba: cocxali samyaro
moswavlem unda SeZlos:

biol. sab. 1.

organizaciis sxvadasxva doneze myofi cocxali sistemis
struqturisa da funqciis daxasiaTeba;

biol. sab. 2.

organizmebis saerTo sasicocxlo Tvisebebis daxasiaTeba da maTSi mimdinare energiisa da nivTierebebis gardaqmnebze argumentirebuli msjeloba;
biomravalferovnebis SenarCunebisa da misi cvlilebis
mniSvnelobis gaazreba;

biol. sab. 3.
biol. sab. 4.

jansaRi cxovrebis wesis mniSvnelobis gacnobiereba da
misi dacva;
mimarTuleba: mecnieruli kvleva - Zieba
moswavlem unda SeZlos:

biol. sab. 5.

biologiuri obieqtebis/procesis Seswavlis mizniT kvlevis dagegmva;

biol. sab. 6.

biologiuri obieqtebis/procesis kvlevisTvis saWiro
procedurebis ganxorcieleba;

biol. sab. 7.

Tvisebrivi da raodenobrivi monacemebis sxvadasxva
formiT Cawera da organizeba; monacemebis organizebisTvis
informaciul _ sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba.
monacemebis gaanalizeba da argumentirebuli msjelobis safuZvelze daskvnebis gamotana;

biol. sab. 8.
biol. sab. 9.
biol. sab. 10.

modelebis Seqmna da gamoyeneba cocxali sistemebis
struqturisa da biologiuri procesebis saCveneblad;
kvlevis Catarebisas usafrTxoebis wesebis dacva;
mimarTuleba: mecniereba da teqnologiebi
moswavlem unda SeZlos:

biol. sab. 11.

biol. sab. 12.
biol. sab. 13.
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sabunebismetyvelo mecnierebebisa da teqnologiebis
miRwevebis Sefaseba mdgradi ganviTarebis principebis
TvalsazrisiT;
sabunebismetyvelo mecnierebebisa da teqnologiebis
miRwevebis yoveldRiurobasTan dakavSireba;
sabunebismetyvelo mecnierebebis sxvadasxva profesiasTan dakavSireba.

Tema: adamianis maregulirebeli sistemebi
Temis farglebSi Sedegebis miRwevis indikatorebi - moswavlem unda SeZlos:
struqtura da funqcia
•
•

nervuli sistemis agebulebisa da funqciis daxasiaTeba, pirobiTi da upirobo refleqsebis Sedareba (biol.sab.1,2,5,6,7,8,9);
endokrinuli sistemis zogierTi jirkvlis funqciis darRvevebze msjeloba,
mizezSedegobrivi kavSirebis modelis Seqmna (biol.sab.1,2,3, 5,6,7,8,9);

sasicocxlo Tvisebebi
• sxvadasxva organoTa sistemebis moqmedebis regulaciaze msjeloba
(biol.sab.1,2,3, 5,6,7,8,9);
janmrTeloba da daavadeba
•
•
•

arsebuli monacemebis safuZvelze fsiqoaqtiuri nivTierebebis (nikotinis/alkoholis da sxva narkotikis) nervuli sistemis funqcionirebaze moqmedebis dasabuTeba
(biol.sab.1,2,4,5,6,7,8,10);
gansazRvros Zil-RviZilis ciklis, dRis reJimis darRvevis gavlena fsiqikur
janmrTelobaze da fsiqikuri janmrTelobis biologiur sawyisebze msjeloba
(biol.sab.1,2,5,6,7,8,9,10);
cifruli, qimiuri da sxva saxis adiqciis gavlena fsiqikur janmrTelobaze da
fsiqikuri janmrTelobis biologiur sawyisebze msjeloba (biol.sab.1,2,5,6,7,8,9,10);

kvleva
•
•
•
•

martivi refleqsuri rkalis modelis Seqmna (biol.sab.1,2,5,6,7,8);
argumentebis moyvana zogierTi mecnieruli da teqnologiuri miRwevis (pavlovis
cdebi, kompiuteruli tomografia) mniSvnelobaze medicinis ganviTarebaSi
(biol.sab.7,8,9,11,12);
adamianis maregulirebeli sistemebis Sesaxeb miRebuli codnis dakavSireba sxvadasxva profesiasTan/saqmianobis sferosTan (pirveladi daxmareba, janmrTelobis
dacva, medicina, kriminalistika) (biol.sab.st.11,12,13 ).

Tema: SegrZnebis organoebi
Temis farglebSi Sedegebis miRwevis indikatorebi - moswavlem unda SeZlos:
struqtura da funqcia
• SegrZnebis organoebSi Semavali struqturebisa da maTi funqciebis aRwera
(biol.sab.1,2,9,10);
sasicocxlo Tvisebebi
• adamianisaTvis SegrZnebis organoebis mniSvnelobis dasabuTeba
(biol.sab.1,2,4,5,6,7,8,9,10);
kvleva
•

bgeris/gamosaxulebis aRqmis meqanizmis sqematurad gamoxatva da kvlevis safuZvelze smenis/mxedvelobis darRvevebis mizezebze msjeloba (biol.sab.1,2,
4,5,6,7,8,9,10);
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•

Tanamedrove miRwevebis (lazeriT mkurnaloba, xelovnuri broli, xelovnuri sasmeni Zvlebi) mniSvnelobaze msjeloba (biol.sab.7,8, 10,11,12);
• adamianis SegrZnebis organoebis Sesaxeb miRebuli codnis dakavSireba sxvadasxva
profesiasTan/saqmianobis sferosTan (pirveladi daxmareba, janmrTelobis dacva,
medicina) (biol.sab.11,12,13 );
janmrTeloba da daavadeba
• Zlieri gamRizianeblebi (bgera, sinaTle) SegrZnebis organoebze (smenaze, mxedvelobaze) damazianebel moqmedebaze msjeloba (biol.sab.7,8, 10,11,12).

Tema: reproduqciuli sistema da janmrTeloba
Temis farglebSi Sedegebis miRwevis indikatorebi - moswavlem unda SeZlos:
struqtura da funqcia
• qalisa da mamakacis reproduqciuli sistemis daxasiaTeba da maT funqciebze msjeloba (biol.sab.1,2,3);
sasicocxlo Tvisebebi
•

organizmebis gamravlebaze, rogorc mniSvnelovan sasicocxlo Tvisebaze msjeloba (biol.sab.1,2,3);

janmrTeloba da daavadeba
•
•

•

•

kvlevis safuZvelze dasabuTeba, rogor moqmedebs nayofis ganviTarebaze mSoblis
mier jansaRi cxovrebis wesis darRveva (biol.sab.1,2,5,6,7,8,9,10);
gadamdebi daavadebebis (maT Soris sqesobrivi gziT) gavrcelebis risk-faqtorebze msjeloba, piradi higienisa da sanitaruli pirobebis mniSvnelobis gaazreba
infeqciuri daavadebebis (mag., Sidsi, C-hepatiti) gavrcelebis prevenciisaTvis
(biol.sab.1,2,5,6,7,8,9,10, 11,12,13);
arsebuli kvlevebis safuZvelze adreul sqesobriv kavSirTan, naadrev qorwinebasa
da orsulobasTan dakavSirebuli riskebis gaanalizeba, maT gamomwvev mizezebsa da
prevenciaze msjeloba (biol.sab. 8, 9, 10,11,12,13);
eqimis rolis da misi rekomendaciebis mniSvnelobaze msjeloba da TviTmkurnalobis Sedegebis gaanalizeba (biol.sab.1,2,4.6,7, 9,10);

kvleva
•
•
•
•
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arsebuli kvlevebis safuZvelze reproduqciuli sistemis higienis dacvis mniSvnelobis dasabuTeba (biol.sab.1,2,5,6,7,8,9,10);
nayofis ganviTarebaze mSoblis mavne Cvevebis uaryofiT moqmedebaze msjeloba
(biol.sab.1,2,3,4,5,7,8);
reproduqciuli janmrTelobis sferoSi arsebul samecniero-teqnologiur miRwevebze msjeloba (biol.sab.10, 11,12);
adamianis reproduqciuli janmrTelobis Sesaxeb miRebuli codnis dakavSireba
sxvadasxva profesiasTan/saqmianobis sferosTan (janmrTelobis dacva, uSvilobis daZleva, (seqsologi, ginekologi, reproduqtologi, venerologi, mamologi,
andrologi da sxv.) (biol.sab.11,12,13).

Tema: ujredis metabolizmi
Temis farglebSi Sedegebis miRwevis indikatorebi - moswavlem unda SeZlos:
struqtura da funqcia
• organizmisaTvis ujredis SemadgenlobaSi Semavali araorganuli da organuli nivTierebebis mniSvnelobis dasabuTeba (biol.sab.1,2,3);
• biopolimerebs Soris msgavseba _ gansxvavebis dadgena (biol.sab.1,2,3,4,5,6,7,8,9);
biomravalferovneba
• ujredebis mravalferovnebaze msjeloba (biol.sab.1,2,3,4,5,6,7,8,9);
sasicocxlo Tvisebebi
• Svileul ujredebSi qromosomebis ganawilebis kanonzomierebebis axsna (biol.
sab.1,2,5,9);
• plastikuri da energetikuli cvlis msgavseba-gansxvavebebis dadgena mcenareul
da cxovelur ujredebSi (biol.sab.1,2,5,9);
• genis daxasiaTeba, rogorc dnm-is monakveTis, romelic konkretuli cilis sinTezs da Sesabamis niSan-Tvisebas gansazRvravs (biol.sab.1,2,3);
janmrTeloba da daavadeba
• ujredis metabolizmze mavne nivTierebebis (nikotini, alkoholi da sxv.) moqmedebis dasabuTeba (biol.sab.2,4,9);
kvleva
• mitozis da meiozis martivi modelis Seqmna (biol.sab.1,2,5,9);
• ujredis metabolizmTan dakavSirebuli Tanamedrove miRwevebis mniSvnelobaze
msjeloba (biol.sab.11,12,13 );
• ujredis metabolizmis Sesaxeb miRebuli codnis dakavSireba sxvadasxva profesiasTan/saqmianobis sferosTan (janmrTelobis dacva, daavadebebi, medicina, imunologia) (biol.sab.11,12,13 ).

Tema: saxeoba da populacia
Temis farglebSi Sedegebis miRwevis indikatorebi - moswavlem unda SeZlos:
struqtura da funqcia
•
•
•

saxeobis da populaciis daxasiaTeba (biol.sab.1,2,3);
populaciaze, rogorc evoluciis erTeulze msjeloba (biol.sab.1,2,3);
Seguebulobebis saxeebis daxasiaTeba da maT mniSvnelobaze msjeloba (biol.
sab.1,2,3);

sasicocxlo Tvisebebi
•
•
•

modifikaciuri cvalebadobis ekologiuri faqtorebis moqmedebasTan dakavSireba
(biol.sab.1,2,3);
memkvidruli cvalebadobis genetikur safuZvlebze da evoluciur mniSvnelobaze
msjeloba (biol.sab.1,2,3);
saxeobis mdgradobisaTvis Seguebulobebis mniSvnelobaze msjeloba (biol.sab.1,2,3);
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biomravalferovneba
•

saxeobebis/populaciebis mravalferovnebis warmoqmnis evoluciur, genetikur da
ekologiur safuZvlebze msjeloba;
saxeobis/populaciis Seguebulobebis mravalferovnebaze msjeloba (biol.
sab.1,2,3,9);

•

kvleva
•

kvlevis safuZvelze adamianis iseT aqtivobebze msjeloba, romelTac SeiZleba
Secvalon saxeobis evoluciuri ganviTareba;
kvlevis safuZvelze mTavari evoluciuri faqtoris (bunebrivi gadarCeva) moqmedebis dasabuTeba, arsebobisaTvis brZolis saxeebis gaanalizeba da evoluciis
saboloo Sedegze msjeloba (biol.sab.1,2,3,4,5,7,8);
kvlevis Catareba organizmebis ganviTarebasa da ekologiuri faqtoris intensivobas (optimumi, gaZlebis zeda da qveda zRvari) Soris damokidebulebis dasadgenad (biol.sab.1,2,3,4,5,6,7,8,9 );
janmrTeloba da daavadeba
saxeobaTa mravalferovnebis mniSvnelobis gaanalizeba adamianisaTvis (biol.
sab.3,4,9,10);
saxeobaTa mravalferovnebis mniSvnelobasTan dakavSirebiT miRebuli codnis gamoyeneba sxvadasxva profesiaSi/saqmianobis sferoSi (janmrTelobis dacva, garemos
dacva, soflis meurneoba, medicina) (biol.sab.11,12,13).

•

•

•
•
•

safexurebrivi sakvanZo SekiTxvebi
safexurebrivi sakvanZo SekiTxvebi standartis cnebebs akavSirebs SedegebTan.
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•

ratom aris mniSvnelovani organizmebis mravalferovnebis SenarCuneba?

•

ratom aris mniSvnelovani garemos dacva da rogoraa dakavSirebuli mdgradi ganviTarebis principebTan?

•

ra mniSvneloba aqvs organizmebis memkvidreobiTobas da cvalebadobas evoluciis TvalsazrisiT?

•

rogor SeiZleba gamoiyenos adamianma biologiasTan dakavSirebuli codna
yoveldRiur cxovrebaSi/zogierT profesiaSi?

•

rogor gamoiyeneba Tanamedrove teqnologiebis miRwevebi soflis meurneobaSi, medicinaSi?

•

rogor Cavataro kvleva, dakvirveba, eqsperimenti?

•

rogor xdeba energiis cvla da nivTierebebis gardaqmna cocxal sistemebSi?

•

rogor Seesabameba sxvadasxva organizmis struqtura maT funqciebs?

•

ra upiratesoba aqvs jansaR cxovrebis wess da rogor moqmedebs mavne Cvevebi adamianis organizmze?

•

rogor davicvaT Tavi sxvadasxva gadamdebi daavadebisagan?

•

ra ziani SeiZleba miayenos sxvadasxva saxis damokidebulebebis (adiqcia)
ganviTarebam Cems fsiqikur janmrTelobas?

meTodikuri orientirebi
standartis am nawilSi gansazRvrulia, Tu ra principebis safuZvelze unda
warimarTos swavla-swavlebis procesi. aseve, mocemulia mokle instruqciebi imis
Sesaxeb, Tu rogor unda daigegmos konkretuli saswavlo erTeulis – Temis swavla-swavleba.
sagnis swavla-swavleba unda warimarTos Semdegi principebis dacviT:
a) swavla-swavleba xels unda uwyobdes moswavleTa Sinagani Zalebis gaaqtiurebas.
b) swavla-swavleba xels unda uwyobdes codnis etapobrivad konstruirebas winare codnaze dafuZnebiT.
g) swavla-swavleba xels unda uwyobdes codnaTa urTierTdakavSirebas da organizebas.
d) swavla-swavleba unda uzrunvelyofdes swavlis strategiebis dauflebas (swavlis swavlas).
e) swavla-swavleba unda moicavdes codnis samive kategorias: deklaratiuls,
procedurulsa da pirobiseuls.
sagnobrivi Sedegebis garda, erovnuli saswavlo gegmis miznebidan swavla-swavlebisa da Sefasebis samizned aseve unda iqces Semdegi gamWoli unarebi da Rirebulebebi:

SemoqmedebiTi azrovneba

•
•
•
•
•
•

TanamSromloba

•
•
•

•
mewarmeoba, iniciativebis gamovlena
da saqmed qceva

•
•

•
drosa da sivrceSi
orientireba

•

Canafiqris SemoqmedebiTad ganxorcieleba;
originaluri ideebis gamovlena da xorcSesxma; axlis Seqmna;
dasmuli problemebis gadasaWrelad arastandartuli gzebis moZieba;
swrafva garemos gardaqmna-gaumjobesebisken;
gamowvevebis miReba, saskolo saqmianobebSi gabeduli nabijebis gadadgma.
samuSaos Tanabrad ganawileba da Sesruleba jgufuri/gunduri muSaobis dros;
mzaoba jgufSi/gundSi sxvadasxva funqciis Sesasruleblad;
gansxvavebuli ideebis, Sexedulebebis konstruqciulad ganxilva;
resursebis, mosazrebebis, codnis gaziareba problemaTa
erToblivad gadaWris, gadawyvetilebaTa erToblivad
miRebis mizniT.
swavla-swavlebis procesSi interesisa da cnobismoyvareobis
gamovlena;
axali ideebis, midgomebis, SesaZleblobebis Zieba da maTi
ganxorcieleba swavlis gaumjobesebis mizniT;
mzaoba gamowvevebis misaRebad, gabeduli nabijebis gadasadgmelad.
Tanamedrove realobis sivrcesa da droSi gaazreba da interpretireba;
multiperspeqtiuli xedva droiTi da sivrculi faqtorebis
gaTvaliswinebiT.
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•

•

swavlis swavla,
damoukideblad
saqmianoba

•

•

•
•
pasuxismgebloba

•
•

•
•
informaciuli da
sakomunikacio teqnologiebis gamoyeneba

•
•

•
•
wigniereba
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aqtivobis/davalebis Rirebulebis gansazRvra - moswavlem unda dainaxos, ras SesZens aqtivobis Sesruleba, ra
pirovnul Tu socialur sargebels moutans mas;
aqtivobis/davalebis dagegmva - moTxovnaTa gaazreba da
mis Sesasruleblad saWiro codnis gansazRvra; davalebis/
aqtivobis mTavari miznis gansazRvra; samuSaos warmatebiT
Sesrulebis kriteriumebis dadgena; gansaxorcielebeli
samuSaos etapebis gamokveTa; imis ganWvreta, Tu ra gauadvildeba, ra gauZneldeba, raSi dasWirdeba daxmareba; strategiebis mizanSewonilad SerCeva samuSaos TiToeuli etapisaTvis;
swavlis procesis monitoringi - dafiqreba swavlis procesze, im pirobebisa da faqtorebis amocnoba, romlebic
xels uwyobs an aferxebs winsvlas, saTanado zomebis miReba winsvlis xelSesawyobad; TviTSefaseba Zlieri da susti
mxarebis dasadgenad, susti mxareebis gasaZliereblad gzebis
dasaxva;
socio-emociuri marTva - nerviulobis minimumamde dayvana,
saWiroebis SemTxvevaSi, daxmarebis Txovna, sakuTar TavSi
siZneleTa gadalaxvis resursebis povna; Secdomebis mimarT
pozitiuri damokidebulebis Camoyalibeba da winsvlisaTvis
gamoyeneba;
calkeuli saqmianobisTvis gamoyofili drois efeqtianad
gamoyeneba.
saskolo saqmianobebSi (saskolo cxovrebaSi) nakisri valdebulebis Sesruleba;
samuSaos dadgenil vadebSi dasruleba da Cabareba;
sakuTari qcevis marTva, sakuTar qcevebze pasuxismgeblobis
aReba.
eleqtronuli cxrilebis gamoyeneba monacemTa organizeba-warmodgenis, maTi damuSavebisa da analizis mizniT;
sabunebismetyvelo Sinaarsis dinamiuri, virtualuri simulaciebis miznobrivad gamoyeneba;
kvleviTi samuSaoebis oqmebisa da angariSebis Seqmna teqstur
redaqtorebSi;
cifruli formatis prezentaciebis momzadeba sxvadasxva
multimediuri elementebis (teqsti, gamosaxuleba, audio,
video, animacia) gamoyenebiT;
qseluri Zieba.
zepiri da weriTi metyvelebis gziT informaciis miRebis,
damuSavebis, gaazrebis, sistemaSi moyvanis, gaanalizeba-interpretirebisa da wardgena-gaziarebis unari.

wliuri programis/saskolo kurikulumis
agebis principebi
erovnuli saswavlo gegmis safexurebrivi sagnobrivi standartebi gansazRvravs savaldebulo sagnobriv moTxovnebs (ra unda SeeZlos da ra unda icodes
moswavlem). maTze dayrdnobiT igegmeba wliuri programebi, romlebic gviCvenebs
standartis moTxovnaTa realizebis gzebs.
wliuri programebi/saskolo kurikulumi unda daigegmos savaldebulo saswavlo Temebis saSualebiT. saswavlo Tema wamoadgens funqciur konteqsts, romelic
standartis nawilebis integrirebulad da urTierTdakavSirebulad swavlebis saSualebas iZleva. TiToeuli Temis farglebSi standartis yvela Sedegi da samizne
cneba unda damuSavdes. maSasadame, saswavlo Temebis cvliT Seicvleba konteqstebi, magram ar Seicvleba swavlis miznebi, romlebic standartis Sedegebisa da
samizne cnebebis saxiTaa formulirebuli (Sedegi da samizne cneba TavisTavad ar
warmoadgens damoukidebel saswavlo erTeuls - Temas).

saswavlo Temis agebis principebi
1. saswavlo Tema warmoadgens moswavleTaTvis nacnob, maTi asakobrivi interesebisa da gamocdilebis Sesabamis konteqsts, romelic standartis Sedegebis, samizne cnebebis, konkretuli qvecnebebisa da sakiTxebis integrirebulad da urTierTdakavSirebulad swavlebis saSualebas iZleva. TiToeuli Temis farglebSi,
SeZlebisdagvarad, unda damuSavdes standartis yvela Sedegi da samizne cneba.
TemasTan dakavSirebuli mkvidri warmodgenebi - gansazRvravs Sesaswavli
Temis CarCoebs; akonkretebs, Tu ra unda icodes moswavlem konkretul TemasTan
mimarTebiT (Tematuri mkvidr warmodgenebi gansxvavdeba samizne cnebebTan dakavSirebuli mkvidri warmodgenebisgan).

2. grZelvadiani miznebi
Sedegebi, samizne cnebebi da maTTan dakavSirebuli mkvidri warmodgenebi,
safexuris sakvanZo SekiTxvebi pasuxs scems SekiTxvas - ra grZelvadiani mizniT
vaswavliT moswavles Temas. es miznebi ucvlelia sabazo safexuris nebismier TemasTan mimarTebiT.
a) standartis Sedegebi - gansazRvravs miznobriv orientirebs da pasuxobs SekiTxvas: ra unda SeeZlos sabazo safexuris moswavles sagnis farglebSi?
b) samizne cnebebi - gamomdinareobs standartis Sedegebidan da gansazRvravs im
codnas, romelsac moswavle sagnis farglebSi unda daeuflos;
g) samizne cnebis/cnebebis mkvidri warmodgenebi - TiToeuli cnebisTvis unda
ganisazRvros mkvidri warmodgenebi, romlebic Semofarglavs cnebis moculobas da daazustebs, ra unda hqondes gacnobierebuli moswavles am cnebasTan
mimarTebiT safexuris bolos. mkvidri warmodgenebis dazusteba xdeba wliuri
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programis/saskolo kurikulumis farglebSi;
d) safexuris sakvanZo SekiTxvebi - gamomdinareobs Sedegebidan da samizne cnebebidan da gansazRvravs, Tu raze unda dafiqrdes moswavle sagnis Seswavlis
procesSi. safexuris sakvanZo SekiTxvebi Temis farglebSi ufro konkretul
Tematur SekiTxvebad gardaiqmneba.
3. Sualeduri miznebi
Temis farglebSi Sualeduri miznis rols asrulebs erTmaneTTan mWidrod
dakavSirebuli oTxeuli - sakiTxebi/qvecnebebi, sakvanZo SekiTxvebi, aseve kompleqsuri davaleba/davalebebi da Sefasebis kriteriumi/kriteriumebi. Tematur
matricaSi SesaZlebelia gamoiyos imdeni etapi (Sesabamisi Sualeduri miznebiT),
ramdensac saswavlo resursis avtori/maswavlebeli CaTvlis saWirod mocemuli
saswavlo Temis farglebSi.
sakiTxebis saSualebiT xdeba imis gansazRvra, Tu konkretulad, ra masalis
safuZvelze warimarTeba muSaoba Temis farglebSi. qvecnebebsa da sakiTxebze
dayrdnobiT ganisazRvreba aseve kompleqsuri davalebis piroba.
qvecnebebi - wliuri Temebis farglebSi, gamoiyofa sagnobrivi qvecnebebi, romlebic uSualod gamomdinareobs Sesabamisi samizne cnebebidan; isini warmoadgenen
terminebs, romlebiT operirebac moswavles am konkretuli Temis farglebSi/
konkretul sakiTxTan mimarTebiT mouwevs.
Tematuri sakvanZo SekiTxvebi orientirebulia uSualod Sesabamis samizne cnebaze/cnebebze (mag., cnebaze „konteqsti“) da ganisazRvreba SerCeuli qvecnebebis/
sakiTxebis gaTvaliswinebiT. isini gamokveTs, raze unda dafiqrdes moswavle kompleqsur davalebaze muSaobisas. maTi funqciaa:
•

moswavlis winare codnis gaaqtiureba, cnobismoyvareobis gaRviveba, provocireba axali codnis SesaZenad;

•

saswavlo Temis Sedegze orientirebulad swavla-swavlebis uzrunvelyofa;

•

Temis swavla-swavlebis procesSi Sualeduri nabijebis/etapebis gansazRvra.
sakvanZo SekiTxva warmoadgens maorganizebel elements, romelic saswavlo
Temis farglebSi asrulebs gakveTil(eb)is miznis rols.

kompleqsuri davaleba warmoadgens moswavlis SemecnebiT-SemoqmedebiT produqts, romlis Sesruleba moiTxovs sxvadasxva codnis integrirebulad gamoyenebas funqciur konteqstebSi. kompleqsuri davaleba da masTan mWidrod dakavSirebuli struqturuli erTeulebi (sakiTxi, qvecneba, sakvanZo SekiTxva, Sefasebis
kriteriumi), calkeuli Temis farglebSi, Sualeduri miznis rols asrulebs.
Sefasebis kriteriumebi unda gamomdinareobdes standartis Sedegebidan da
aCvenebdes, ra unda SeZlos moswavlem konkretuli Temis farglebSi.
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saaTebis savaraudo
raodenoba

Tema
TemasTan dakavSirebuli mkvidri warmodgenebi:

TemasTan dakavSirebuli sakvanZo SekiTxvebi:

Temis farglebSi dasamuSavebeli sakiTxebi:

I etapi
sakiTxi/
qvecneba

kompleqsuri
davaleba/ davalebebi

sakvanZo SekiTxva
/ SekiTxvebi

aqtivobebi:
samizne cnebebi da
maTTan dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

resursebi:

II etapi
sakiTxi/
qvecneba

kompleqsuri
davaleba/ davalebebi

sakvanZo SekiTxva
/ SekiTxvebi

aqtivobebi:
resursebi:
Sefasebis kriteriumi / kriteriumebi
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rogor aigeba saswavlo Tema?
saswavlo Temis asagebad umTavresi orientirebia standartis Sedegebi, samizne
cnebebi da maTTan dakavSirebuli mkvidri warmodgenebi. Sedegebi da samizne cnebebi standartSi savaldebulo saxiTaa gansazRvruli, cnebasTan dakavSirebuli
mkvidri warmodgenebi ki wliuri programis agebisas TiToeul skolas SeuZlia
Tavad gansazRvros.
skolam aseve Tavad unda daadginos samizne cnebebis flobis doneebi solo-taqsonomiis doneebis mixedviT.
Sualeduri moklevadiani miznis rols Tematur gegmaSi kompleqsuri davaleba
da masTan mWidrod dakavSirebuli struqturuli erTeulebi sakiTxi, qvecnebebi,
sakvanZo SekiTxvebi da Sefasebis kriteriumebi asruleben.
Temis farglebSi aseve gamoiyofa Tematuri mkvidri warmodgenebi.
saswavlo Temis agebis etapebi (nabijebi)

nabiji 1. Tematuri mkvidri warmodgenebis gansazRvra.
nabiji 2. Temis farglebSi dasamuSavebeli sakiTxebis
gansazRvra.
nabiji 3. Temis farglebSi/TemaSi warmodgenil TiToeul
sakiTxTan mimarTebiT TiToeuli samizne cnebis
Sesabamisi qvecnebebis gansazRvra.

nabiji 4. sagnobrivi sakiTxisa da samizne cnebebis Sesabamisi kompleqsuri davalebebis pirobis gansazRvra.

nabiji 5. kompleqsuri davalebis Sesabamisi sakvanZo
SekiTxvis dasma da Sefasebis kriteriumis SerCeva.

nabiji 6. aqtivobebisa da resursebis SerCeva, romlebic moswavles kompleqsuri davalebis SesrulebaSi daexmareba.
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sabunebismetyvelo mecnierebebis swavlebis mniSvnelovani midgomebi
gakveTilebze moswavleebi xSirad svamen „ratom“ kiTxvebs. swavlebis procesi
ise unda warmarTos, rom am kiTxvebis didi nawili Seicvalos ,,rogor“ kiTxvebiT.
,,rogor“ kiTxvebi bevrad ufro amZafrebs kvlevis winapirobas, vidre ,,ratom“
kiTxvebi. gakveTilis dawyebisTanave maswavlebelma moswavleebSi unda aRZras interesi sakiTxisa Tu Temis irgvliv, gazardos motivacia. mxolod amis Semdeg
uCndebaT moswavleebs damatebiTi kiTxvebi, Tu „rogor“ da „ratom“ warmoiSva esa
Tu is fenomeni. sawyisi SekiTxva SeiZleba modiodes moswavlisagan, maswavleblisagan, saxelmZRvanelodan, internetidan an raime sxva wyarodan. kiTxvis gansazRvraSi maswavlebeli gadamwyvet rols asrulebs. gansakuTrebiT mniSvnelovania
maswavleblis roli im SemTxvevaSi, Tu kiTxva moswavleebma unda Camoayalibon. ama
Tu im TemasTan dakavSirebiT kiTxvebis SerCevis dros maswavlebeli unda daeyrdnos moswavleebis winare codnas da gamocdilebas. maswavlebelma isic unda
gaiTvaliswinos, rom moswavleebis mier dasmuli kiTxva gamomdinareobs maTive
dakvirvebebiT miRebuli informaciidan, amdenad, pasuxic maT codnasa da ganviTarebis dones unda Seesabamebodes. kvleva moswavleebisaTvis saintereso xdeba
maSin, Tu is maTTvis mniSvnelovan da saintereso sakiTxs efuZneba, romelsac aqvs
kavSiri yoveldRiur cxovrebasTan.
sabunebismetyvelo mecnierebis standartis moTxovnebis misaRwevad aucilebelia, moswavle CarTuli iyos kvleva-Ziebis procesebSi da hqondes uwyveti praqtika. moswavleebi kvlevis arss ver igeben mxolod terminebis, magaliTad, hipoTeza
- daswavliT, an sxvadasxva proceduris, magaliTad, mecnieruli kvlevis etapebis
– damaxsovrebiT. moswavle TviTon unda iyos CarTuli procesSi; mag., TviTon
gansazRvros kvlevis etapebi, raTa ufro Rrmad Caswvdes mis arss. amasTan, kvleva-ZiebiTi aqtivobebis mxolod Catareba ar kmara. kvleva-Zieba da misi Sedegebis
gaazreba erTdroulad unda xdebodes. swavla-swavlebis axali midgoma moiTxovs
moswavleebis CarTvas mecnieruli codnis SefasebaSi. kvlevaSi CarTulma moswavleebma da maswavlebelma unda dasvan Semdegi kiTxvebi:
•

ra xdeba, ra movlena an procesi mimdinareobs?

•

movlenis/procesis ra maxasiaTeblebi gvaqvs?

•

romeli maxasiaTeblebi ar gvWirdeba?

•

ra saxis cvladebi gvaqvs?

•

pasuxobs Tu ara miRebuli monacemebi kvlevis mizans?

•

ra axsna SeiZleba movuZebnoT am monacemebs?

•

riT sjobs erTi romelime axsna danarCenebs?

sabunebismetyvelo mecnierebebis swavlebis procesSi praqtikuli samuSaos gamoyenebas fundamenturi roli eniWeba. mniSvnelovania, rom maswavlebelma SeZlos
klasSi praqtikuli samuSaos efeqtiani warmarTva da usafrTxo garemos uzrunvelyofa. praqtikuli samuSaos damTavrebis Semdeg ki didi mniSvneloba eniWeba
samuSaos Sedegebis ganxilvisa da Sejamebis mizniT diskusiis warmarTvas.
miznebis gaTvaliswinebiT, swavlebis dros SeiZleba gamoyenebuli iyos Semdegi
saxis praqtikuli samuSaoebi:
1. sademonstracio cda – praqtikuli samuSaoebi, romelTa mizania konkretuli
mecnieruli movlenis ilustrireba;
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2. gasavarjiSebeli praqtikuli samuSaoebi – savarjiSoebi, romlebic eqsperimentebis Catarebis teqnikas, xelsawyoebis moxmarebis praqtikuli unar-Cvevebis
ganviTarebas emsaxureba;
3. kvleva-ZiebiTi praqtikuli samuSaoebi _ maTi mizania, moswavleebma iswavlon kvleva, nabij-nabij mihyvnen kvlevis ciklis etapebs, gamoiyenon gasavarjiSebeli
praqtikuli samuSaoebis dros miRebuli codna da unarebi.
4. problemis gadaWraze orientirebuli praqtikuli samuSaoebi _ gulisxmobs iseT
aqtivobebs, sadac moswavleebs realuri obieqtebiT manipulirebis gziT uwevT
problemis gadaWra - praqtikuli gamosavlis moZebna.
swavlis unarebis gasaumjobeseblad mniSvnelovania zrunva metakogniciis unarebis ganviTarebaze, risTvisac maswavlebelma periodulad sami tipis aqtivoba
unda Caataros. es aqtivobebia:
strategiebis modelireba: maswavlebeli moswavleebTan erTad asrulebs davalebas da davalebis Sesrulebisas „xmamaRla fiqrobs“ imaze, Tu rogor Seasrulos davaleba (mag., kargad gavecnoT pirobas da davakvirdeT, ras moiTxovs igi;
aqvs Tu ara pirobas Tanxmlebi masala da misT.);
winmswrebi metakognituri pauza, anu davalebis Sesrulebamde dafiqreba da msjeloba gadasadgmel nabijebze _ mas Semdeg, rac moswavleebi gaecnobian davalebis
pirobas, SevasrulebinebT metakognituri xasiaTis amgvar aqtivobas: maT jgufTan
erTad unda gansazRvron is gza, romliTac davalebas Seasruleben, saxeldobr:
detalurad aRweron davalebis Sesrulebis etapebi (ras Seasruleben ris Semdeg
da sxv.), aseve strategiebi, romlebsac gamoiyeneben TiToeul etapze. jgufebma unda warmoadginon TavianTi namuSevrebi da imsjelon SerCeuli gzebisa Tu
strategiebis mizanSewonilobaze.
Semdgomi metakognituri pauza, anu davalebis Sesrulebis Semdeg dafiqreba da
msjeloba gadadgmul nabijebze _ mas Semdeg, rac moswavleebi Seasruleben konkretul davalebas, maT unda gaixsenon da aRweron ganvlili gza: ra gaakeTes
ris Semdeg? ra xerxebi gamoiyenes muSaobisas? ra gauWirdaT an ra gauadvildaT?
Sesrulebuli moqmedebebis aRweris Sedegad moswavleebi gaacnobiereben im faqts,
rom miznis misaRwevad arsebobs sxvadasxva gza da xerxi, romlebzec davalebis
Sesrulebamde unda dafiqrdnen (optimaluri gadawyvetilebis misaRebad). metakognituri pauza moswavleebs ganuviTarebs swavlis unarebs da aumaRlebs swavlis qmedunarianobas.
Sefaseba
saklaso Sefaseba unda Seesabamebodes erovnuli saswavlo gegmis pirveli karis
me-7 TavSi gansazRvrul Sefasebis principebs, miznebsa da amocanebs.
swavlis xarisxis gaumjobesebis xelSesawyobad upiratesoba unda mieniWos
ganmaviTarebel Sefasebas, romelic afasebs moswavles Tavis winare SedegebTan
mimarTebiT, zomavs individualur winsvlas da, amdenad, aZlevs moswavles codnis
etapobrivi konstruirebis saSualebas.
mniSvnelovania, moswavle Tavad iyos CarTuli ganmaviTarebel SefasebaSi.
swavlis procesis Sefaseba moswavles gamoumuSavebs damoukideblad swavlis unar-Cvevebs, daexmareba swavlis strategiebis aTvisebaSi, saSualebas miscems, gac-
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nobierebulad Seuwyos xeli sakuTar winsvlasa da warmatebas. SefasebaSi CarTvis
ZiriTadi mizania moswavlis gaTviTcnobiereba swavlis procesebSi, rac mas am
procesebis gaazrebulad da damoukideblad marTvas Seaswavlis.
Semajamebeli (ganmaviTarebeli da ganmsazRvreli) Sefaseba
Semajamebeli Sefaseba unda zomavdes, ramdenad flobs an/da ramdenad funqciurad iyenebs moswavle samizne cnebebs. cnebebis dauflebis xarisxis Sesafaseblad
gamoiyeneba e.w. solo taqsonomia (dakvirvebadi saswavlo Sedegebis struqturis
taqsonomia - ingl. SOLO - Structure of Observed Learning Outcomes), romelic
warmoadgens platformas Sefasebis kriteriumebis SesamuSaveblad. solo taqsonomia zomavs moswavleTa miRwevebs 5 donis mixedviT. es doneebia:

SOLO 1: pre-struqturuli done
moswavles saerTod ver gauazrebia sakiTxi, iyenebs Seusabamo, ararelevantur informacias an/da saerTod acdenilia sakiTxs.

SOLO 2: unistruqturuli done
moswavles SeuZlia mxolod erTi aspeqtis ganxilva da martivi, aSkara/cxadi kavSirebis damyareba. moswavles SeuZlia terminologiis gamoyeneba, zepirad gadmocema (gaxseneba), martivi instruqciebis/algoriTmebis Sesruleba; perifrazireba, amocnoba,
dasaxeleba an daTvla.

SOLO 3: multistruqturuli done
moswavles SeuZlia ramdenime aspeqtis ganxilva gancalkevebulad, erTmaneTTan kavSiris gareSe. mas SeuZlia CamoTvla, aRwera, klasificireba, kombinireba; meTodebis,
struqturis gamoyeneba; procedurebis Sesruleba, sxv.
SOLO 4: mimarTebiTi done
moswavles SeuZlia gaiazros kavSiri ramdenime aspeqts Soris, agreTve isic, Tu rogor ergeba/Seexameba es aspeqtebi erTmaneTs da qmnis mTels, mTlianobas. misi naazrevi dastruqturebulia da amgvarad, moswavles aqvs imis unari, rom Seadaros, daakavSiros, gaaanalizos, gamoiyenos Teoria, axsnas sakiTxi mizezebisa da Sedegebis kuTxiT.

SOLO 5: gafarToebuli abstraqtuli done
moswavles SeuZlia struqturis ganzogadeba mocemulis/SeTavazebulis miRma, struqturis aRqma mravali sxvadasxva kuTxidan/TvalTaxedviT da ideebis gadatana axal
sferoSi. mas SeuZlia ganzogadeba, hipoTezis wamoyeneba, kritika an Teoriis Camoyalibeba.

Semajamebeli SefasebisTvis gamoiyeneba kompleqsuri davalebebi, romlebic
moiTxovs samizne cnebebiT gansazRvruli codnis integrirebulad gamoyenebas
funqciur konteqstebSi.
tipobrivi davalebebi Semajamebeli SefasebisaTvis
standartis moTxovnaTa miRwevis Sesafaseblad rekomendebulia Semajamebel
davalebaTa mravalferovani formebis gamoyeneba. Semajamebeli davaleba unda
iZleodes im codnisa da unarebis srulfasovnad Sefasebis saSulebas, romelTa
dauflebasac emsaxureboda swavlebis procesi.
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sabunebismetyvelo sagnebis Semajamebel davalebaTa tipebi SeiZleba iyos:
testi, modelireba, proeqti, prezentacia, problemis gadaWraze dafuZnebuli
davalebebi; eqsperimentis Sedegebis analizi, savele/gasvliTi samuSaos angariSi
da sxva.
testi _ testuri davalebebis erToblioba. testuri davalebebi SeiZleba
iyos rogorc daxuruli, aseve - Ria. daxuruli tipis davalebebis qulebis wili
mTlian testSi, sasurvelia, ar aRematebodes 30%-s. Ria tipis davalebebi unda
amowmebdes moswavleebis analitikuri azrovnebis unarebs. sasurvelia, Ria tipis
testur davalebebSi wamyvani iyos kiTxvebi „ratom“, „rogor“. sabunebismetyvelo
mecnierebebis testuri davalebebi unda moicavdes sqemebis, naxatebis da naxazebis wakiTxvis, gagebisa da analizis komponentsac. moswavles unda moeTxovebodes
grafikuli maorganizeblebiT mocemuli informaciis wakiTxva da/an grafikuli
maorganizeblebis ageba procesebis aRweris mizniT.
kvleva-Ziebaze dafuZnebuli davalebebi (maT Soris eqsperimentuli samuSaoebi)
_ davalebebi, romlebic moiTxoven moswavleebis CarTvas rogorc praqtikul kvleviT aqtivobebSi, ise monacemebis damuSavebis, analizis interpretaciaSi.
modelireba _ procesis, movlenis, obieqtis analogis gamoyeneba an/da Seqmna.
modeli SeiZleba iyos rogorc organzomilebiani (samecniero naxati/naxazis Seqmna), aseve samganzomilebiani. mniSvnelovania, rom moswavleebma SeZlon axsnan modelis komponentebis funqciebi, modelis daxmarebiT aRweron procesebi, modeli
Seqmnan garkveuli problemis gadasaWrelad. aucilebelia moswavleebma imsjelon
modelis SezRudvebze (mag., atomis sibrtyeze gamosaxuli sqema arasrulfasovnad
aCvenebs, rogor moZraoben eleqtronebi atombirTvis garSemo).
problemis gadaWraze dafuZnebuli davalebebi _ Sesrulebuli samuSao unda moicavdes, problemis gansazRvras, analizs, problemis gadaWris optimaluri gzis
SerCevas da problemis gadaWras. problemis gadaWraze dafuZnebuli davaleba
unda iZleodes alternatiuli gadaWris gzebis arsebobis SesaZleblobas.
proeqti _ Sesrulebuli samuSao unda moicavdes problemis/sakiTxis analizs;
problemis/sakiTxis irgvliv Segrovebuli informaciis analizs, proeqtis dagegmvis da Sesrulebis (aqtivobebis) aRweras, daskvnebs, proeqtis saboloo produqts.
prezentacia _ Sesrulebuli naSromis wardgena auditoriis winaSe. mniSvnelovania, rom prezentacia ar unda iyos moZiebuli informaciis wardgena. saprezentacio davaleba unda iZleodes saSualebas, TiToeulma moswavlem/jgufma warmoadginos sakuTari originaluri gadawyvetileba, analizi, Sefaseba an sxva.
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ra aris kompleqsuri davaleba
ra aris kompleqsuri davaleba?
kompleqsuri davaleba iseTi davalebaa, romlis Sesruleba gulisxmobs produqtis (video, posteri, ese, modeli, eleqtronuli wigni, sqema, kvlevis angariSi, komiqsi da sxva) Seqmnas. am gziT moswavle adasturebs kompetencias konkretul sakiTxTan mimarTebiT.
kompleqsuri davalebis pirobis Sedgenisas gasaTvaliswinebeli rekomendaciebi:
• exeba konkretul sagnobriv sakiTxs;
• moswavle davalebaze muSaobis Sedegad qmnis SemoqmedebiTi xasiaTis produqts;
• kompleqsuri davaleba gaTvlilia grZelvadian miznebze.
kompleqsuri davalebis upiratesobebi:
•
•
•
•

•

moswavle davalebaze muSaobis dros Tavad aris mis mier Seqmnili produqtis warmdgeni;
xedavs davalebis gamoyenebis SesaZleblobas yoveldRiurobaSi;
moswavle Zvel codnas ukavSirebs axal masalas;
davalebaze muSaoba garkveuli periodi grZeldeba da moswavlis saqmianobas
maswavlebeli gzadagza ganmaviTarebeli SefasebiT afasebs da moswavlis
naSromi ixveweba da srulyofili xdeba; amave dros is grZnobs maswavleblis
mxardaWeras;
moswavle davalebis SesrulebisTvis sxvadasxva saganSi an erTsa da imave
saganSi sxvadasxva sakiTxis codnas akavSirebs erTmaneTTan; amiT iazrebs,
magaliTad, biologiis SeswavlaSi qimiisa da fizikis sakiTxebis codnis
mniSvnelobas.

klasi
sagani
samizne cneba
sakiTxi
kompleqsuri davalebis piroba

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis Sesrulebisas
(am velSi iwereba davalebaze muSaobisTvis damxmare masala, magaliTad, videos, simulaciis, sakiTxavi masalis bmulebi; aseve simulaciaSi muSaobis instruqcia; eqsperimentis dros gasaTvaliswinebeli niuansebi da sxva)
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solo taqsonomia

blumis taqsonomia sasargebloa im mxriv, rom man gaafarTova swavlis mniSvneloba ubralo damaxsovrebidan movlenis analizamde da Sefasebamde. es eqvssafexuriani piramida dRemde warmatebiT gamoiyeneba gakveTilebis dagegmvis
dros, SekiTxvebis dasmis procesSi. blumis taqsonomiis Sefasebis Semdeg, 1982
wels jon bigsma Camoayaliba e.w. SOLO (Structure of Observed Learning Outcome)
taqsonomia (swavlebis Sedegze dakvirvebis struqtura). solo taqsonomia maswavlebels exmareba moswavlis swavlis procesis SeswavlaSi.

solo taqsonomia moicavs xuT dones:
I . prestruqturuli done _ moswavle saerTod ver igebs sakiTxs, iyenebs Seusabamo informacias. ( moswavles ar aqvs idea)
II. unistruqturuli done _ moswavles SeuZlia mxolod martivi, zedapiruli
kavSirebis damyareba, iyenebs terminologias, SeuZlia terminis gaxseneba, martivi
instruqciis/algoriTmis Sesruleba, Tavisi sityvebiT gadmocema, dasaxeleba, CamoTvla, identificireba. ( moswavles aqvs erTi idea)
III. multistruqturuli done _ moswavles SeuZlia ramdenime aspeqtis gaTvaliswineba, am dros ver amyarebs maT Soris mimarTebebs, SeuZlia aRwera, CamoTvla, klasifikacia, procedurebis Sesruleba. (moswavles aqvs bevri idea, Tumca ver
akavSirebs erTmaneTTan)
IV. mimarTebiTi done _ moswavles SeuZlia gaigos, ra mimarTebebia ramdenime aspeqts Soris, nawilebisgan Seqmnas mTliani; SeuZlia Sedareba da mizezSedegobrivi
kavSirebis damyareba; (moswavle amyarebs kavSirs ramdenime ideas Soris)
V. gafarToebuli abstraqtuli done _ moswavles SeuZlia struqturis warmodgena abstraqtulad, misi aRqma da sxvadasxva perspeqtividan danaxva, ideebis
transferi sxva situaciaSi, hipoTezis Camoyalibeba, argumentis moyvana; (moswavles SeuZlia ideebis integrireba)
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blumisa da solo taqsonomiebis Sedareba
blumis taqsonomia

solo taqsonomia

dasmuli kiTxva da pasuxi erTi donis

kiTxva da pasuxi SesaZlebelia

Sesabamisia.

sxvadasxva dones Seesabamebodes.

codna gamijnulia inteleqtualuri pro-

solo taqsonomia dafuZnebulia

cesisgan.

gagebis procesze.

moswavle TandaTan miiwevs piramidis

moswavle SesaZlebelia sxva safexurze

mwvervalisken.

gadavides qveda safexurebis gamotovebiT.

es aris sistemuri meTodi, romelic

es aris sistemuri meTodi, romelic aRw-

aRwers, rogor viTardeba moswavlis

ers, rogor viTardeba moswavlis warmod-

warmodgena martividan rTulisken, maTi

gena swavlis procesSi martividan rTu-

emociuri, fsiqomotoruli da SemecnebiTi lisken.
mimarTulebiT.

solo _ sad var me?

prestruqturuli _
ar SemiZlia,
daxmareba
mWirdeba

unistruqturuli _
me SemiZlia
martivi
instruqciis
Sesruleba,
dasaTaureba

multistruqturuli _
me SemiZlia
aRwera,
gamoTvla

mimarTulebiTi
_ me SemiZlia
axsna, analizi

gafarToebuli
abstraqtuli _ me
SemiZlia Seqmna,
Sefaseba

blumis taqsonomiis Sesabamisoba solo taqsonomiasTan
codna
unistruqturuli done
gageba
mimarTebiTi done

analizi
sinTezi

gafarToebuli
abstraqtuli done

Sefaseba
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Tu solo taqsonomias davakavSirebT SefasebasTan, doneebi ase gamoiyureba:
prestruqturuli done _ `ara“ damakmayofilebeli
unistruqturuli done _ `Zlivs“ damakmayofilebeli
multistruqturuli done _ `zomierad“ damakmayofilebeli
mimarTebiTi done _ `Zalian“ damakmayofilebeli
gafarToebuli abstraqtuli done _ yvelaze sasurveli

solo taqsonomia
prestruqturuli
done

9 moswavle saerTod ver igebs, iyenebs Seusabamo informacias an / da saerTod scdeba mniSvnelobas/azrs.

unistruqturuli 9 moswavles SeuZlia mxolod erTi aspeqtis gaTvaliswineba da martivi, zedapiruli kavSiris damyareba.
done
9 moswavles SeuZlia teqnologiis gamoyeneba, zepirad
gadmocema, martivi instruqciis Sesruleba, perifrazireba, identificireba, dasaxeleba, CamoTvla.
multistruqturu- 9 moswavles SeuZlia ramdenime aspeqtis gaTvaliswineba,
maT Soris arsebuli mimarTebebis gagebis gareSe.
li done
9 moswavles SeuZlia aRwera, klasificireba, meTodebis
gamoyeneba, procedurebis Sesruleba.
mimarTebiTi done

9 moswavles SeuZlia gaigos, ra mimarTebaa ramdenime aspeqts Soris, rogor ukavSirdebian isini erTmaneTs da
qmnian mTlianobas.
9 amyarebs mimarTebebs, aanalizebs, iyenebs Teoriebs.
9 movlenas xsnis mizezSedegobrivi kuTxiT.

gafarToebuli
abstraqciis done

9 moswavles SeuZlia mocemulis ganzogadeba, struqturis
aRqma sxvadasxva kuTxidan.
9 ideebis gadatana erTi sferodan meoreSi.
9 hipoTezis Camoyalibeba; kritika.

gTavazobT sarekomendacio xasiaTis matricebs, kompleqsuri
davalebebis baraTebis nimuSebs da SOLO taqsonomiis cxrilebs.
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ნერვული და ენდოკრინული სისტემები უზრუნველყოფენ ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობას (ჰომეოსტაზს);
ნერვულ სისტემას შეადგენს: თავისა და ზურგის ტვინი, მამოძრავებელი და მგრძნობიარე ნერვები;
ორგანიზმის პასუხი გაღიზიანებაზე - რეფლექსი, ხორციელდება რეფლექსური რკალის საშუალებით;
რეფლექსები შეიძლება იყოს პირობითი (შეძენილი) და უპირობო (თანდაყოლილი);
ენდოკრინულ სისტემას წარმოადგენენ შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები (მაგ:ჰიპოფიზი, ეპიფიზი, ფარისებრი, ფარისებრახლო, კუჭქვეშა, თირკმელზედა);
შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლები თავიანთ ფუნქციებს ახორციელებენ ჰორმონების საშუალებით;
შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების ფუნქციის დარღვევის შედეგად შეიძლება განვითარდეს მძიმე დაავადებები;

რა მნიშვნელობა აქვთ შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლებს ჰომეოსტაზის შენარჩუნებაში?

რატომ უნდა შეარჩიო შენთვის ოპტიმალური დღის რეჟიმი?

რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს ორგანიზმის მარეგულირებელი სისტემების დარღვევებს?

რა პირობებია აუცილებელი პირობითი რეფლექსების ჩამოყალიბებისთვის?

რა მნიშვნელობა აქვს თავის ტვინს მეხსიერების ჩამოყალიბებაში?











7. პირობითი რეფლექსი.

6. შუამდებარე ტვინი; თავის ტვინის დიდი ნახევარსფეროები;

5. თავის ტვინი; მოგრძო ტვინი, ნათხემი და შუა ტვინი;

4. ზურგის ტვინი; სომატური და ავტონომიური ნერვული სისტემა;

3. ნერვული სისტემა, რეფლექსური რკალი;

2. კუჭქვეშა ჯირკვალი; თირკმელზედა ჯირკვალი; ჰიპოფიზი;

1. ფარისებრი ჯირკვალი, ფარისებრახლო ჯირკვალი;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

როგორ ხორციელდება ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის შეთანხმებული მოქმედება?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:















თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 9 (+ 2)

Tema 1. adamianis maregulirebeli sistemebi

Tematuri matricebi
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წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

სამიზნე ცნებები და მათთან

ფუნქციის გამოკვლევა?

მესენჯერი, ჰორმონი,

ანალიზი.

გამოკითხვა, მონაცემების

საკონტროლო ცვლადები,

დამოუკიდებელი და

კვლევა: დამოკიდებული,

რადიოაქტიური იოდი.

იოდიზებული მარილი,

მიქსედემა, კრეტინიზმი,

იოდდეფიციტური ჩიყვი,

ენდემური ჩიყვი,

დაავადებები:

ჯანმრთელობა და

ცილების სინთეზი.

ნახშირწყლების ჟანგვა,

ჰიპერთირეოზი,

ჰიპოთირეოზი,

სასიცოცხლო თვისებები:

სამიზნე ორგანო.

შინაგანი სეკრეციის ჯირკვალი,

პარატჰორმონი, თიროქსინი,

კალციტონინი,
გამართულ მუშაობას?

პარათირეოიდული ჯირკვლის

3. რა მნიშვნელობა აქვს

ფარისებრი ჯირკვლის

ფარისებრახლო ჯირკვალი,

რეცეპტორი, ჰიპოფიზი,

2. რატომ არის მნიშვნელოვანი

ფარისებრი ჯირკვალი,

თავიდან ასაცილებლად?

ადამიანი ენდემური ჩიყვის

სტრუქტურა და ფუნქცია:

1. როგორ უნდა მოიქცეს

2.ფარისებრახლო ჯირკვალი.

საკვანძო შეკითხვა / შეკითხვები

1. ფარისებრი ჯირკვლი,

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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სასიცოცხლო
თვისებებია: ზრდაგანვითარება,
გამრავლება,
მეტაბოლიზმი (კვება,
სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.

(შედეგები: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10)

სასიცოცხლო თვისება





ყველა ორგანიზმი
შედგება სხვადასხვა
ნაწილისგან;
თითოეული ნაწილი
სპეციფიკურ ქმედებას
ახორციელებს;
ორგანიზმების
აგებულება და
ფუნქციები
შეესაბამება გარემო
პირობებს;

აქტივობა 1. ენდოკრინული სისტემის ორგანოების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რომელი ორგანოები მიეკუთვნებიან ენდოკრინულ სისტემას? რა
არის ჰორმონი? რა არის სამიზნე ორგანო?
აქტივობა 2. ჰორმონის მუშაობის მექანიზმის გაცნობა;
რესურსი: https://bit.ly/3ox5CBg (ვიდეო1)
(სასურველია ვიდეო დეტალურად არ განიხილოთ)
კითხვა: როგორ მოქმედებს ჰორმონი სამიზნე ორგანოზე?
აქტივობა 3. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების მუშაობის და მისი ჰიპო
და ჰიპერფუნქციის გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/3tdtFJ4 (ვიდეო 2)
კითხვა: რა იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის მუშაობის დარღვევას? რა
სიმპტომები ახასიათებს ჰიპო და ჰიპერთირეოზს?
აქტივობა 4. აუტოიმუნური თირეოიდიტის გამომწვევი მიზეზის და მისი
სიმპტომების გაცნობა.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

რას ნიშნავს „ენდემი“? რას უნდა ნიშნავდეს ,,ენდემური ჩიყვი“?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანებით
გამოწვეული დაავადებები. შექმნათ პოსტერი, რომელიც ასახავს
დაავადების: ა)სიმპტომებს; ბ) გამომწვევ მიზეზებს; გ) დიაგნოსტიკის
მეთოდებს; დ) დაავადების კავშირს ადამიანის საცხოვრებელ
ადგილთან; დ) მკურნალობის მეთოდებს და ე)პრევენციულ
საშუალებებს.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/ პროცესის/

1, 2, 3, 5, 6,7,8,9,10)



კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

რესურსები):

სტრუქტურა, ფუნქცია (შედეგები:

1. ბოლო წლებში განსაკუთრებით გახშირდა ფარისებრი

დაკავშირებით.

შენი რეკომენდაცია იოდიზებული მარილის შენახვასთან

შენ მიერ გამოკვლეულ ნიმუშებში და როგორი იქნება

 რა რაოდენობით იოდიდი აღმოჩნდა სუფრის მარილის

ეს მეთოდი ენდემური ჩიყვის სამკურნალოდ?

იოდით მკურნალობის პრინციპი? რატომ არ გამოიყენება

 რაში მდგომარეობს ჰიპერთირეოზის რადიოაქტიური

პრევენციის მიზნით;

სახელმწიფომ და კონკრეტულმა ინდივიდმა დაავადების

 რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გაატაროს

 როგორ ხდება დაავადების დიაგნოსტიკა;

და ჩერნობილის ატომური სადგურის ავარიას შორის;

 რა კავშირია დაავადების გავრცელების სიხშირის მატებასა

 რატომ უწოდეს დაავადებას „ენდემური ჩიყვი“?

ადამიანის ჰომეოსტაზზე;

 როგორ მოქმედებს ფარისებრი ჯირკვლის დაზიანება

დაავადების სიმპტომების შემსუბუქებას;

 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დაცვა როგორ უწყობს ხელს

შეესაბამება ეს ცვლილება ჯირკვლის ფუნქციას?

 რატომ იცვლება ფარისებრი ჯირკვლის ზომა და როგორ

პოსტერის პრეზენტაციის დროს ხაზგასმით წარმოაჩინე:

დაკავშირებით.

სიმპტომებსა და დაავადების გავრცელებასთან

შეუწყობ ადამიანის ცნობიერების ამაღლებას დაავადების

რამდენიმე ნიმუში. მოამზადე პოსტერი, რომლითაც ხელს

გამოიკვლიე ბაზარზე არსებული იოდიზირებული მარილის

პრევენციის მიზნით სარგებლობენ იოდიზებული მარილით.

გავრცელებას გარკვეული გეოგრაფია აქვს. დაავადების

ჩიყვი, რომელსაც ენდემური ჩიყვიც ეწოდება. მის

ჯირკვლის პათოლოგიები. მათ შორის იოდდეფიციტური
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ჯანმრთელობა არის
ადამიანის
ორგანიზმის
მდგომარეობა,
რომლის დროსაც
შენარჩუნებულია
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა.
ავადობა არის
ადამიანის
ორგანიზმის
მდგომარეობა,
რომლის დროსაც მას
დარღვეული აქვს
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა;
ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დარღვევა
იწვევს იმუნიტეტის
დაქვეითებას და
ხელს უწყობს
სხვადასხვა
დაავადების
განვითარებას;



გამოკითხვა, ინტერვიუ;

ცდა, ექსპერიმენტი,

კვლევის მეთოდებია:

11,12,13)

კვლევა (შედეგები: 5, 6,7,8,9,10,







11,12,13)

(შედეგები: 1, 2, 5, 6, 5, 6,7,8,9,10,

ჯანმრთელობა და დაავადება

რა პრობლემა შეიძლება შეუქმნას მოზარდს კალციუმის ნაკლებობამ? ან
სიჭარბემ?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ ფარისებრახლო ჯირკვლის მუშაობის
დარღვევასთან დაკავშირებული პრობლემები. შექმნათ სქემა,
რომელიც ასახავს პარათირეოიდული ჰორმონის: ა) სამიზნე
ორგანოებს; ბ) პარათჰორმონის მუშაობის მექანიზმს; გ)
პარათირეოიდული ჰორმონის სამიზნე ორგანოების მუშაობას
კალციუმის ნაკლებობისა და სიჭარბის პირობებში.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

აქტივობა 1. ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

რომელი იონის კონცენტრაციას არეგულირებს ის?
რა პრინციპით მუშაობს პარატჰორმონი?
რა ცვლილებებს გამოიწვევს ორგანიზმში




კალციუმის ნაკლებობა?

ჰორმონის სამიზნე ორგანოები;

ორგანიზმის ჰოეოსტაზს;

როგორ უზრუნველყოფს პარათჰორმონი





მიერ შესასრულებელ ფუნქციას;

როგორ შეესაბამება ჯირკვლის აგებულება მის

წარმოადგინე:

თირეოიდიტი)
კითხვა: რა შეთხვევაში ვითარდება აუტოიმუნური თირეოიდიტი?
აქტივობა 5. ინფორმაციის მოძიება ენდემური ჩიყვის გავრცელებასთან
დაკავშირებით და რუკაზე შესაბამისი ტერიტორიების მონიშვნა.
რესურსი: შესაბამისი ბმულები (დანართი 1)
კითხვა: რა კავშირია გარემო პირობებსა და დაავადების გავრცელების
არეალს შორის? დიაგნოსტირების რა საშუალებები არსებობს
ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების გამოსავლენად? როგორ
მკურნალობენ ამ დაავადებებს? რა პრევენციული ღონისძიებების
გატარებაა საჭირო მისი თავიდან აცილების მიზნით?
აქტივობა 6. სხვადასხვა მწარმოებლის სუფრის მარილში იოდიდის
რაოდენობის დადგენა.
რესურსი: ექსპერიმენტის პროტოკოლი, ექსპერიმენტისთვის საჭირო
მასალა (დანართი 2)
აქტივობა 7. პოსტერის დამზადება და პრეზენტაცია
რესურსი: კომპიუტერი, შესაბამისი პროგრამა.
შეკითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას
გააუმჯობესებდი?



2. შექმენი პარატჰორმონის მოქმედების სქემა. მასში

რესურსი: https://bit.ly/3raoxU9 (ვიდეო 3. ) (აუტოიმუნური
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კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია:
საკვლევი კითხვის
დასმა, ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,
პროცედურებისა და
რესურსების
განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის
ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება,
მეცნიერებისა და
ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა
აუცილებელია
სხვადასხვა პროფესიის
დაუფლებისთვის.



სასიცოცხლო თვისებები:
ჰიპოფუნქცია, ჰიპერფუნქცია,

სტრუქტურა და ფუნქცია:
კუჭქვეშა ჯირკვალი,
პანკრეასი, ადრენალინი,
ინსულინი, გლუკაგონი,
თირკმელზედა ჯირკვალი,
კალციტონინი. ჰიპოფიზი,
სომატოტროპინი, ზრდის
ჰორმონი.

1. როგორ ახერხებს ადამიანი

კუჭქვეშა ჯირკვალი,
თირკმელზედა ჯირკვალი,
ჰიპოფიზი.

ტიპებს შორის?

2. რა განსხვავებაა დიაბეტის

საშიშროების დროს?

სწრაფ რეაგირებას ძლიერი

საკვანძო შეკითხვა/ შეკითხვები:

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი

აქტივობა 1. ფარისებრახლო ჯირკვლების ჰორმონისა და სამიზნე
ორგანოების გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: სად მდებარეობს ფარისებრახლო ჯირკვლები? რომელია მისი
სამიზნე ორგანოები?
აქტივობა 2. კალციუმის ნაკლებობისა და სიჭარბის დროს სამიზნე
ორგანოების მოქმედების გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/36lsk99 (ვიდეო 4)
აქტივობა 3. სქემის წარდგენა
რესურსი: მოსწავლის მიერ შექმნილი სქემა;
შეკითხვა: რას შეცვლიდი სქემაზე? რატომ?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

კომპლექსური დავალება/ დავალებები

36

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

როგორ გესმის ტერმინი „შაქრიანი დიაბეტი“?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ, როგორ არეგულირებს კუჭქვეშა ჯირკვლის
ჰორმონები სისხლში გლუკოზის დონეს. რა შემთხვევაში ვითარდება
შაქრიანი დიაბეტი. შექმნათ ვიდეო, რომელიც ასახავს დაავადების:
ა)სიმპტომებს; ბ) გამომწვევ მიზეზებს; გ) დიაგნოსტიკის მეთოდებს; დ)
მკურნალობის მეთოდებს; ე)პრევენციულ საშუალებებს; ე)
გლუკომეტრის მუშაობის პრინციპს; ვ)დიაბეტის პირველ და მეორე
ტიპებს შორის განსხვავებას; ზ) დიაბეტით დაავადებული ადამიანისთვის
აუცილებელ ცხოვრების წესს და თ) სახელმწიფოს მხრიდან მხარდამჭერ
პროგრამას.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

აქტივობები/რესურსები:

შაქრიანი დიაბეტი, სტრესი,
გიგანტიზმი, აკრომეგალია და
ჰიპოფიზალური ჯუჯობა
კვლევა: დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:

ვიდეო. მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:
 როგორ შეესაბამება კუჭქვეშა ჯირკვლის აგებულება მის მიერ
შეასრულებელ ფუნქციას;
 როგორ უზრუნველყოფს ინსულინი და გლუკაგონი
ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის შენარჩუნებას;
 რა საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას კუჭქვეშა
ჯირკვლის გაუმართავი მუშაობა;
 როდის ავადდება ადამიანი შაქრიანი დიაბეტით?
 დიაგნოსტიკის რა თანამედროვე მეთოდები არსებობს;
 რას ეფუძნება გლუკომეტრის მუშაობა;
 რა განსხვავებაა პირველი და მეორე ტიპის დიაბეტს შორის?
რა სიმპტომები ახასიათებს თითოეულ დაავადებას?
 რატომ ავადდებიან მეორე ტიპის დიაბეტით ძირითადად 40
წელს გადაცილებული ადამიანები?
 როგორ შეიძლება დიაბეტის განვითარების რისკის შემცირება?
 როგორ უნდა მოუაროს თავს დიაბეტით დაავადებულმა
ადამიანმა?
 რა პირველადი დახმარება შეიძლება აღმოუჩინო დიაბეტით
დაავადებულს?
 როგორ ზრუნავს სახელმწიფო დიაბეტით დაავადებულ
ადამიანებზე?

ერთად ცხოვრება უნდა ისწავლოს. მოამზადე რამდენიმეწუთიანი

ბავშვია. დიაბეტი ქრონიკული დაავადებაა და ადამიანმა მასთან

მილიონს მიაღწევს. სამწუხაროდ, დაავადებულთა შორის ბევრი

გაიზრდება 2035 წლისთვის დაავადებულების რიცხვი 600

ადამიანი ავადდება. თუ დაავადებულთა რიცხვი ასეთი ტემპით

1. შაქრიანი დიაბეტით მსოფლიოში ყოველწლიურად უფრო მეტი
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(ვიდეო 5)

აქტივობა 8: ვიდეორგოლების წარდგენა და შეფასება
რესურსი: მოსწავლეების მიერ დამზადებული ვიდეორგოლები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს, რას გააუმჯობესებდი?

კითხვა: რა შემთხვევაში ვითარდება გიგანტიზმი და აკრომეგალია?
აქტივობა 5. გლუკომეტრის მუშაობის პრინციპის გაცნობა
რესურსი: გლუკომეტრი; დანართი 3.
კითხვა: როგორ ზომავს სისხლში შაქრის დონეს გლუკომეტრი?
აქტივობა 6. დიაბეტის თავიდან აცილების გზების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია
კითხვა: როგორ შეიძლება შეამციროს ადამიანმა დიაბეტის
განვითარების რისკი?
აქტივობა 7. ინფორმაციის მოძიება სახელმწიფო პროგრამებთან
დაკავშირებით.
რესურსი: https://bit.ly/3csgkX8
კითხვა: როგორ ზრუნავს სახელმწიფო დიაბეტით დაავადებულ
ადამიანებზე?

აქტივობა 4. ჰიპოფიზის ჰორმონების გაცნობა;
რესურსები: ილუსტრაცია;

რესურსი: https://bit.ly/3r4lD35 (ვიდეო 5)
კითხვა: რა მსგავსება-განსხვავებაა პირველი და მეორე ტიპის დიაბეტს
შორის? რატომ ავადდებიან მეორე ტიპის დიაბეტით ძირითადად 40
წელს გადაცილებული ადამიანები?

აქტივობა 3. დიაბეტის სახეების გაცნობა.

ხდება ინსულინის და გლუკაგონის გამოყოფა?

კითხვა: როგორ მოქმედებს ჰორმონი სამიზნე ორგანოზე? როდის

რესურსი: https://bit.ly/3t4oUkV

აქტივობა 1. კუჭქვეშა ჯირკვლის თავისებურებისა და მისი ჰორმონების
გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რატომ მიეკუთვნება კუჭქვეშა ჯირკვალი შერეული სეკრეციის
ჯირკვალს? რომელ ჰორმონებს გამოიმუშავებს ის და რომელია მათი
სამიზნე ორგანოები?
აქტივობა 2. ჰორმონის მუშაობის მექანიზმის გაცნობა





სასიცოცხლო თვისებებზე.

როგორ მოქმედებს ადრენალინი ადამიანის

აგებულება მის მიერ შესასრულებელ ფუნქციას;

როგორ შეესაბამება თირკმელზედა ჯირკვლის

კომიქსში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

მიზეზი.

სამიზნე ორგანო და სხვა. ახსენი თითოეული შეგრძნების

ამისთვის გამოიყენე შესაბამისი ტერმინები - ჰორმონი,

ძალიან შეგაშინა. აღწერე შენი შეგრძნებები კომიქსში.

2. შექმენი კომიქსი. მასში წარმოიდგინე, რომ რაღაცამ
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კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

https://bit.ly/2YupsT2 (ვიდეო 7)
https://bit.ly/39v6cLm (ვიდეო 8)
შეკითხვა: რატომ ვფითრდებით შიშის დროს? რატომ ჩქარდება გულის
მუშაობა?
აქტივობა 3. მოსწავლეების ნამუშევრების წარდგენა;
რესურსი: მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნამუშევრები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი?

რესურსი: https://bit.ly/36qqCTU (ვიდეო 6)

მექანიზმის გაცნობა

აქტივობა 1. თირკმელზედა ჯირკვლის აგებულების, მდებარეობისა და
მისი ჰორმონების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: სად მდებარეობს თირკმელზედა ჯირკვალი? რომელ
ჰორმონებს გამოიმუშავებს?
აქტივობა 2. თირკმელზედა ჯირკვლის ჰორმონების მუშაობის

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

რა ასოციაციას იწვევს შენში ტერმინი ,,ადრენალინი“? რა კავშირია
ადრენალინსა და ფართოდ გავრცელებულ გამოთქმას ,,ბრძოლა თუ
გაქცევას“ შორის? რამდენიმე აქტივობის გავლის შემდეგ გაარკვევ,
რატომ ფითრდები შიშის დროს; რატომ გავიწყდება ჭამა სტრესის
დროს; რატომ გიჩქარდება გული გამოცდის წინ. რატომ გარბის ადამიანი
საფრთხის მოახლოებისას. შეძლებ საშიშროების დროს შენი
შეგრძნებების აღწერას და მისი მიზეზების ახსნას.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

39

უფრო სწრაფი, ვიდრე -

რეფლექსური რკალი

პოლიომიელიტის
საწინააღმდეგო ვაქცინაციას?

მიელინის გარსი, სინაპსი,

ნეირომედიატორი,

რომელი აცრა გაქვს ჩატარებული? რა იცი პოლიომიელიტის შესახებ?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ როგორ მუშაობს ადამიანის ნერვული
სისტემა, როგორ მოქმედებს მის მუშაობაზე პოლიომიელიტის

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ხაზგასმით წარმოაჩენ:

ამისთვის მოამზადე ვიდეო მიმართვა, რომელშიც

პოლიომიელიტზე ვაქცინაციის აუცილებლობაში.

აცრებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მშობლები

შედის. წარმოიდგინე, რომ უნდა დაარწმუნო

პოლიომიელიტზე ვაქცინაცია აცრების კალენდარში

ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც,

აზიანებს. დაავადებას მძიმე სიმპტომები ახასიათებს.

ვირუსი ზურგის ტვინის მამოძრავებელ ნეირონებს

რომელითაც ყველაზე ხშირად ბავშვები ავადდებიან.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

პოლიომიელიტი საშიში ვირუსული დაავადებაა,

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

კომპლექსური დავალება/დავალებები

რესურსები):

პოლიომიელიტი

დაავადებები:

ჯანმრთელობა და

აგზნება, შეკავება,

გავრცელება, რეფლექსი,

ნერვული იმპულსის

სასიცოცხლო თვისებები:

რეფლექსური რკალი;

ჩართული ნეირონი, ნერვი,

მამოძრავებელი ნეირონი,

მგრძნობიარე ნეირონი,

2. რა მნიშვნელობა აქვს

ნეირონი, აქსონი, დენდრიტი,

ენდოკრინული სისტემის პასუხი?

1. რატომ არის ნერვული პასუხი

ნერვული სისტემა,

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნებები

III ეტაპი
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(ვიდეო 12)

https://bit.ly/3oBBBQC (ვიდეო 13)

https://bit.ly/3aeJYwt

https://bit.ly/3cqEnFY (ვიდეო 11)

კითხვა: რა ენაზე ლაპარაკობენ ნეირონები? რა სახით გადადის
ინფორმაცია ერთი ნეირონიდან მეორეზე?
აქტივობა 4. რეფლექსური რკალის აგებულების გაცნობა და მოდელის
დამზადება;
რესურსი: ილუსტრაცია, რეფლექსური რკალის მოდელის
დასამზადებლად საჭირო მასალა.

https://bit.ly/2MGufhj (ვიდეო 10)
https://bit.ly/3pyGwTP სიმულაცია. დანართი 4

რესურსი: https://bit.ly/3cljWKB (ვიდეო 9)

გაცნობა.

აქტივობა 3. ნეირონებს შორის ინფორმაციის გადაცემის მექანიზმის

და ჩართულ ნეირონებს შორის?

კითხვა: რა მსგავსება და განსხვავებაა მამოძრავებელ, მგრძნობიარე

აქტივობა 1. ნერვული ქსოვილისა და ნერვული უჯრედის აგებულების
გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია; მიკროსკოპი; მუდმივი პრეპარატი.
კითხვა: რომელი უჯრედებისგან შედგება ნერვული ქსოვილი? რა
მნიშვნელობა აქვს ნეირონებს და გლიურ უჯრედებს? რა ნაწილებისგან
შედგება ნეირონი?
აქტივობა 2. ნეირონების კლასიფიკაცია;
რესურსი: ილუსტრაცია, მიკროსკოპი, მუდმივი პრეპარატი.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

გამომწვევი ვირუსი. შექმნათ ვიდეო მიმართვა, რომელიც დაარწმუნებს
მშობლებს, რომ სხვა აცრებთან ერთად უმნიშვნელოვანესია
პოლიომიელიტზე ვაქცინაციის ჩატარება.



პოლიომიელიტის სიმპტომებს და მათ გამომწვევ



აცილებისთვის.

ვაქცინაციის მნიშვნელობას დაავადების თავიდან

გამომწვევი ადამიანის სასიცოცხლო თვისებებზე);

მიზეზებს (როგორ მოქმედებს პოლიომიელიტის

პოლიომიელიტის გამომწვევ მიზეზს;
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ამიოტროფული სკლეროზი

ჯანმრთელობა და დაავადებები:

კუნთების მუშაობის რეგულირება.

სასიცოცხლო თვისებები:
შინაგანი ორგანოების მუშაობის
რეგულირება.

სტრუქტურა და ფუნქცია: ზურგის
ტვინის თეთრი ნივთიერება,
ზურგის ტვინის რუხი ნივთიერება,
პარასიმპათიკური და
სიმპათიკური ნერვული სისტემა.

ზურგის ტვინი, სომატური და
ავტონომიური ნერვული სისტემა.

საკითხი/ ქვეცნებები

პარასიმპათიკური ნერვებით?

სიმპათიკური, ასევე

ინერვაცია როგორც

შინაგანი ორგანოების

1. რატომ არის აუცილებელი,

შეკითხვები

საკვანძო შეკითხვა/

IV ეტაპი

კითხვა: რა სიმპტომები ახასიათებს პოლიომიელიტს? რატომ ფერხდება
პოლიომიელიტით დაავადებული ადამიანის მოძრაობა? რატომ არის
მნიშვნელოვანი პოლიომიელიტზე ვაქცინაცია.
აქტივობა 6: ნამუშევრების წარდგენა;
რესურსი: მოსწავლეების ნამუშევრები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი?

https://bit.ly/2L6IXOu
https://bit.ly/36qLKcH - ვაქცინაციის კალენდარი.

აქტივობა 5. ინფორმაციის მოძიება
რესურსი: https://bit.ly/3oyiZRm

ახალშობილისთვის მუხლისა და სხვა რეფლექსის შემოწმებას?

მისი თითოეული კომპონენტი? რა დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა აქვს

კითხვა: რისგან შედგება რეფლექსური რკალი? რა ფუნქციას ასრულებს

კომპლექსური დავალება/დავალებები:
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პარასიმპათიკური ნერვით?

ორგანომდე ინფორმაცია მიდიოდეს როგორც სიმპათიკური, ასევე

კითხვა: რატომ არის აუცილებელი, რომ ნებისმიერ შინაგან

აქტივობა 1. ნერვული სისტემის განყოფილებების გაცნობა
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რა ნაწილებისგან შედგება ნერვული სისტემა? როგორ გესმით
ტერმინი ,,ავტონომიური“? რა განსხვავებაა ავტონომიურ და სომატურ
ნერვულ სისტემებს შორის?
აქტივობა 2. ავტონომიური ნერვული სისტემის განყოფილებების
გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

დაკავშირებით რეფერატის მომზადებას, რომელშიც წარმოადგენთ: ა)
რა არის ამიოტროფული სკლეროზი? ბ) რა სიმპტომები ახასიათებს ამ
დაავადებას? გ) მიუხედავად ასეთი რთული დაავადებისა, როგორ
შეძლო სტივენ ჰოკინგმა საინტერესო მეცნიერული ცხოვრება?
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

აქტივობების ბოლოს შეძლებთ ამიოტროფულ სკლეროზთან

როგორ გესმის ტერმინი „სკლეროზი“? რას შეიძლება ნიშნავდეს
„ამიოტროფული სკლეროზი“? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი
რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ როგორ
მუშაობს ავტონომიური ნერვული სისტემა, რა განსხვავებაა სიმპათიკური
და პარასიმპათიკური ნერვული სისტემების ფუნქციებს შორის.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.



დაავადების სიმპტომები; დაავადების გავრცელების

მეცნიერების განვითარებაში?

ჰოკინგმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეეტანა

როგორ შეძლო, დაავადების მიუხედავად, სტივენ

სიხშირე მსოფლიოში;

დაავადების გამომწვევი მიზეზები;


სუნთქვა, მეტაბოლიზმი);

ადამიანის სასიცოცხლო თვისებებზე (კვება,

რა გავლენას ახდენს ამიოტროფული სკლეროზი





წარმოაჩინე:

ჰოკინგი -საოცარი ადამიანი“. ნაშრომში ხაზგასმით

რეფერატი თემაზე „ამიოტროფული სკლეროზი. სტივენ

ნიუტონს ეკავა. მოიძიე ინფორმაცია და დაწერე

უნივერსიტეტში იყო თანამდებობაზე, რომელიც ისააკ

ნაციონალური აკადემიის აკადემიკოსი. კემბრიჯის

სამეფო სამეცნიერო საზოგადოებისა და აშშ-ს

დაკარგა. მიუხედავად ამისა, ის იყო დიდი ბრიტანეთის

მიმდინარეობს. მოგვიანებით მან მეტყველების უნარიც

დაავადება მამოძრავებელი ნეირონების დეგენერაციით

სკლეროზი 22 წლის ასაკში გამოუვლინდა. ეს უმძიმესი

ასაკს გადაცილებული გარდაიცვალა, ამიოტროფული

ფიზიკოსს, სტივენ ჰოკინგს, რომელიც 2018 წელს 70 წლის

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

XXI საუკუნის ერთ -ერთ ყველაზე გავლენიან და ცნობილ

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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საკვანძო

სწრაფი ძილი, ნელი ძილი.

ციკლი. ყლაპვის რეფლექსი;

რეგულაცია. ძილ-ღვიძილის

დამცველობითი რეფლექსების

განსაკუთრებით ბავშვებში?

რეჟიმის დაცვა

მნიშვნელოვანი ძილის

3. რატომ არის

ფიქსაცია?

მუშაობის რეგულაცია;

ადამიანის კისრის

სასიცოცხლო თვისებები:

დროს დაშავებული

მნიშვნელოვანი ავარიის

2. რატომ არის

სუნთქვის რეგულაცია, გულის

კრანიალური ნერვები;

სუნთქვის ცენტრი, ეპიფიზი;

მოგრძო ტვინი, შუა ტვინი,

და შუა ტვინს?

მოგრძო ტვინს, ნათხემსა

სტრუქტურა და ფუნქცია: ნათხემი,

1. რა ფუნქციები აქვს

თავის ტვინი. მოგრძო ტვინი,

შეკითხვა/შეკითხვები:

V ეტაპი

ხიდი, ნათხემი

საკითხი/ ქვეცნებები:

გააუმჯობესებდი?

შეკითხვა: როგორ შეაფასებდი საკუთარ ნამუშევარს? რას

რესურსი: მოძიებული ინფორმაცია; რეფერატები;

აქტივობა 4. რეფერატის პრეზენტაცია

ერთად?

როგორ შეიძლება იცხოვროს ადამიანმა ამ მძიმე დაავადებასთან

კითხვა: რა არის ამიოტროფული სკლეროზი? რას აზიანებს ის?

https://bit.ly/3pzlZyv

დოკუმენტური ფილმი - ,,სამყარო სტივენ ჰოკინგთან ერთად“ -

https://bit.ly/3pBSnAk

რესურსი: https://bit.ly/3r3JdwX

აქტივობა 3. ინფორმაციის მოძიება

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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აქტივობა 1. შუა ტვინის მდებარეობისა და ფუნქციების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: სად მდებარეობს და რა ფუნქციებს ასრულებს შუა ტვინი?

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

რა მოხდება ადამიანმა რომ არ დაიძინოს? რა არის უძილობა? რატომ
გვძინავს მაინცდამაინც ღამით და გვიჭირს დილით დაძინება? ტვინი
სრულად უმოქმედოა ძილის დროს? ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ რა
მნიშვნელობა აქვს ძილ-ღვიძილის რიტმის დაცვას განსაკუთრებით
მოზარდისთვის, რა განსხვავებაა სწრაფ და ნელ ძილს შორის, თავის
ტვინის რომელი განყოფილება უზრუნველყოფს ძილის რიტმის
შენარჩუნებას. ბოლოს დაამზადებთ პოსტერს, რომელიც ხელს
შეუწყობს მოზარდების ცნობიერების ამაღლებას ძილის
მნიშვნელობასთან და დღის რეჟიმის დაცვასთან დაკავშირებით.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

ნეირონების გარკვეული ნაწილი შეკავებულ












როგორ მოქმედებს უძილობა ადამიანის,
განსაკუთრებით მოზარდის ჰომეოსტაზსა და
შრომისუნარიანობაზე;
რატომ არის ძილ-ღვიძილის რიტმის დაცვა
მნიშვნელოვანი?
რა განსხვავებაა სწრაფ და ნელ ძილს შორის?
რა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას მოზარდს
უძილობამ?
როგორ შეისწავლიან ტვინის მუშაობას ძილისა და
ღვიძილის დროს?
რას ურჩევდი შენს თანატოლებს ძილის
მნიშვნელობასთან დაკავშირებით.

პროგრამაში. პოსტერში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

ხასიათის ელექტრონული პოსტერი შენთვის სასურველ

წარმოადინე დიაგრამების სახით. დაამზადე საინფორმაციო

გამოკითხვა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში და შედეგები

პრობლემები ექმნებათ მათ უძილობის გამო? ჩაატარე

მდგომარეობაში. რა დროს ატარებენ მოზარდები ძილში? რა

მდგომარეობაშია, გარკვეული კი - აგზნებულ

პრობლემის მიზეზი შეიძლება გახდეს. ძილის დროს

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

აწუხებთ, რაც მრავალი

გატარებული რამდენიმე საათიც. ხშირად ბავშვებს უძილობა

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

სწავლების პერიოდში კომპიუტერთან ან სმარტფონთან

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

1. მოზარდების უმეტესობა ძალიან დიდ დროს უთმობს
გაჯეტებთან ურთიერთობას. ამას ემატება დისტანციური

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

გამოკითხვა, მონაცემების ანალიზი.

და საკონტროლო ცვლადები,

დამოკიდებული, დამოუკიდებელი

კვლევა:

დარღვევა, ენცეფალოგრამა;

პარკინსონის დაავადება, ძილის

ჯანმრთელობა და დაავადებები:
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(ვიდეო 14)

დაგარწმუნა მან ძილის მნიშვნელობაში?

კითხვა: როგორ შეაფასებ პოსტერში წარმოდგენილ ინფორმაციას,

რესურსი: მოსწავლის მიერ წარდგენილი პოსტერები;

აქტივობა 4. პოსტერების პრეზენტაცია.

დაკარგულია?

საშუალოდ ადამიანს სხვადასხვა ასაკში? ძილში გატარებული დრო

კითხვა: რა პრობლემებს იწვევს უძილობა? რამდენ ხანს უნდა ეძინოს

https://bit.ly/3ov7hHd

https://bit.ly/3aiCdW5

რესურსი: https://bit.ly/2Mh0UdG

აქტივობა 3. ინფორმაციის მოძიება

ყურადღება ენცეფალოგრამის წაკითხვის დროს?

აქტივობაზე (რხევების სიხშირესა და ამპლიტუდაზე)? რას მივაქციოთ

ტვინის სხვადასხვა უბნის უჯრედის გაღიზიანება მის ელექტრულ

გვიჩვენებს ენცეფალოგრამა? სიმულაციისას როგორ მოქმედებს თავის

და ნელ ძილს შორის? ძილის დროს ყველა უჯრედი ისვენებს? რას

კითხვა: რომელი ფაზებისგან შედგება ძილი? რა განსხვავებაა სწრაფ

3oyRTJW - სიმულაცია (დანართი 5)

აქტივობა 2. ძილის ფაზების და ენცეფალოგრამის გაცნობა;
ინტეგრირება რხევითი მოძრაობის სიხშირესა და ამპლიტუდასთან.
რესურსი: ილუსტრაცია - ენცეფალოგრამის ჩანაწერები. https://bit.ly/
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გააუმჯობესებდი?

შეკითხვა: როგორ შეაფასებდი საკუთარ ნამუშევარს? რას

რესურსი: მოსწავლეების შექმნილი ნამუშევრები;

აქტივობა 3. ნამუშევრის წარდგენა;

აუცილებელი?

რეფლექსებს? რატომ არის ავტოავარიის დროს კისრის ფიქსაცია

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ყლაპვის, ცემინების, ხველის

აქტივობა 1. მოგრძო ტვინის მდებარეობისა და ფუნქციების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: სად მდებარეობს და რა ფუნქცია აქვს მოგრძო ტვინს? ნათხემს?
აქტივობა 2. თავდაცვითი რეფლექსების მნიშვნელობის გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

რა არის სიცრუის დეტექტორი და რა კავშირი აქვს მას ყლაპვის
რეფლექსთან? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების
ჩატარებით, თქვენ შეძლებთ ახსნათ უმარტივესი ,,სიცრუის დეტექტორის“
მოქმედების პრინციპი.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.



რატომ ყლაპავს ადვილად უდანაშაულო ადამიანი
რატომ უჭირს გადაყლაპვა დამნაშავეს?

პურს?

როგორ ყალიბდება ყლაპვის რეფლექსი?



დეტექტორს“?

რომელი ორგანოები შეადგენენ „სიცრუის





ანოტაციაში წარმოადგინე:

შექმენი ,,სიცრუის დეტექტორის“ მუშაობის ანოტაცია.

ადამიანები ამ მარტივ ამოცანას ვერ ასრულებდნენ.

ეყრდნობოდნენ, იცოდნენ, რომ სტრესული სიტუაციაში

მიღებისას მსაჯულები საკუთარ გამოცდილებას

მიიჩნევდნენ და ათავისუფლებდნენ. ამ გადაწყვეტილების

დაღეჭვას და გადაყლაპვას, მას უდანაშაულოდ

იყენებდნენ. თუ ეჭვმიტანილი სწრაფად შეძლებდა პურის

გამოსავლენად პრიმიტიულ ,,სიცრუის დეტექტორს“

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

2. უძველეს დროს, ზოგ ქვეყანაში დამნაშავის

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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ანალიზი.

გამოკითხვა, მონაცემების

საკონტროლო ცვლადები,

დამოუკიდებელი და

კვლევა: დამოკიდებული,

ეპილეფსია.

გაფანტული სკლეროზი,

მენინგიტი, ენცეფალიტი,

დაავადებები:

ჯანმრთელობა და

ტვინის ელექტრული აქტივობა;

სასიცოცხლო თვისებები:

ვაზოპრესინი, შუამდებარე ტვინი.

ჰიპოთალამუსი,

ქერქი. დიდი ნახევარსფეროები,

ტვინი, უკანა ტვინი, თავის ტვინის

სტრუქტურა და ფუნქცია: თავის

ტვინის ნახევარსფეროები.

შუამდებარე ტვინი, დიდი

საკითხი/ქვეცნებები

დაზიანების დიაგნოსტირება?

ნერვული სისტემის

2. როგორ ხდება

მუშაობას?

კოორდინირებულ

ენდოკრინული სისტემების

ტვინი ნერვული და

უზრუნველყოფს შუამდებარე

1. როგორ

შეკითხვა/შეკითხვები

საკვანძო

VI ეტაპი
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შეკითხვა: როგორ შეაფასებდი საკუთარ ნამუშევარს? რას
გააუმჯობესებდი?

რესურსი: მოსწავლეების შექმნილი ნამუშევრები;

აქტივობა 3. ნამუშევრის წარდგენა;

კითხვა: როგორ გარდაქმნის ჰიპოთალამუსი ქიმიურ ენაზე ჩაწერილ
ინფორმაციას ელექტრულ იმპულსებად და პირიქით?

რესურსი: ილუსტრაცია

აქტივობა 2. ჰიპოთალამუსის, როგორც ნერვული და ენდოკრინული
სისტემის კოორდინატორის გაცნობა

კითხვა: რატომ უწოდებენ შუამდებარე ტვინს დიდი ნახევარსფეროების
ჭიშკარს?

რესურსი: ილუსტრაცია;

აქტივობა 1. შუამდებარე ტვინის მდებარეობისა და ფუნქციების გაცნობა.

საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.

რა არის ჰომეოსტაზი? როგორ ხდება ორგანიზმის შინაგანი გარემოს
მუდმივობის შენარჩუნება? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი
აქტივობების ჩატარებით, თქვენ შეძლებთ შექმნათ მიზეზშედეგობრივი
სქემა სხვადასხვა სიტუაციის დროს. მაგალითად: ა) გარემოს
ტემპერატურის ცვლილების დროს, ბ)მლაშე საკვების მიღების დროს;
ასევე ახსნით როგორ რეაგირებს ორგანიზმი წყურვილის, შიმშილისა და
სიმაძღრის შემთხვევებში.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/
მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):





მის მიერ შესასრულებელ ფუნქციიას.

როგორ შეესაბამება ჰიპოთალამუსის აგებულება

შენარჩუნებას;

ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის

როგორ უზრუნველყოფს ჰიპოთალამუსი

სქემაზე წარმოადგინე:

მარილიანი საკვების მიღების დროს;

ასრულებს. წარმოადგინე მიზეზშედეგობრივი სქემა

შენარჩუნებას, რაშიც ძირითად როლს ჰიპოთალამუსი

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჰომეოსტაზის

1. ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის
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როგორ შეესაბამება აქსონის აგებულება, მის მიერ

მიელინის როლი ნერვული იმპულსის სწრაფად



დაავადების მიმდინარეობა;
დაავადების ნიშნები;
მკურნალობის მეთოდები.





კითხვა: როგორი აგებულება აქვს თავის ტვინის დიდ ნახევარსფეროებს?

აქტივობა 2. თავის ტვინის როლის გაცნობა მეხსიერების
ჩამოყალიბებაში;

https://bit.ly/2MHI1Ag

რესურსი: https://bit.ly/3pBQmUM

აქტივობა 5. ინფორმაციის მოძიება

კითხვა: როგორ იცვლება მაგნიტური ტალღების პროფილი
სიმსივნის დროს?

რესურსი: https://bit.ly/2MiYjQj სიმულაცია დანართი 6 -ინსტრუქცია

აქტივობა 4: სიმულაციაზე მუშაობა

კითხვა: როგორ მუშაობს კომპიუტერული ტომოგრაფი?

რესურსი: https://bit.ly/3aj0Fa4 (ვიდეო 15)

აქტივობა 3. კომპიუტერული ტომოგრაფიის მუშაობის პრინციპის
გაცნობა;

კითხვა: როგორ ყალიბდება მეხსიერება?

რესურსი: ილუსტრაცია;

რესურსი: ილუსტრაცია;

დაავადების დიაგნოსტიკა;

გადაცემის პროცესში;

დაავადების გამომწვევი მიზეზები;

შესასრულებელ ფუნქციას;




ხაზგასმით წარმოაჩინე:

დაწერე რეფერატი „გაფანტული სკლეროზი“ . ნაშრომში

მოიძიე ინფორმაცია ამ მძიმე დაავადების შესახებ და

გადაწყვეტისა და მასზე დროული რეაგირების უნარი.

დაავადებულ ადამიანებს გაუუმჯობესა პრობლემის

ქერქს ასტიმულირებს. ახალმა მოწყობილობამ

შექმნეს აპარატი, რომლის ელექტროდები თავის ტვინის

ესხმის მას და ანადგურებს. ამერიკელმა მეცნიერებმა

იმუნური სისტემა უცხოდ მიიჩნევს მიელინის გარსს, თავს

სისტემის აუტოიმუნური დაავადებაა. ამ დაავადების დროს

2. გაფანტული სკლეროზი ცენტრალური ნერვული



აქტივობა 1. თავის ტვინის აგებულების გაცნობა

საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.

რა არის აუტოიმუნური დაავადება? სკლეროზის რა სახეს იცნობ? ამ
საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
შეძლებთ მოამზადოთ რეფერატი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება
ა)დაავადების გამომწვევი მიზეზები; ბ) დაავადების დიაგნოსტიკის
საშუალებები; გ) დაავადების მიმდინარეობა და დ) დაავადების ნიშნები.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/
მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):
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სასქესო რეფლექსის გაქრობაზურგის ტვინის დაზიანების
დროს

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:

სასიცოცხლო თვისებები:
პირობითი რეფლექსის შეკავება,
გარეგანი შეკავება,
შინაგანი შეკავება.

უპირობო გამღიზიანებელი
პირობითი გამღიზიანებელი
2. რა მნიშვნელობა აქვს
პირობითი რეფლექსების
ჩამოყალიბებას, მათ
გარეგან და შინაგან
შეკავებას?

1. რა მნიშვნელობა აქვს
თითქმის ყველა უპირობო
რეფლექსის სიცოცხლის
ბოლომდე შენარჩუნებას?

პირობითი რეფლექსები

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო
შეკითხვა/შეკითხვები:

საკითხი,/ქვეცნებები:

VII ეტაპი

შეკითხვა: როგორ შეაფასებდი საკუთარ ნამუშევარს? რას
გააუმჯობესებდი?

რესურსი: მოსწავლეების შექმნილი ნამუშევრები;

აქტივობა 6. ნამუშევრის წარდგენა;

კითხვა: როგორ ახერხებენ ადამიანები გაფანტულ სკლეროზთან
თანაცხოვრებას?
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რკალებს შორის?

კითხვა: რა განსხვავებაა პირობითი და უპირობო რეფლექსურ

დასამზადებლად საჭირო მასალა.

რესურსი: პირობითი და უპირობო რეფლექსური რკალების

აქტივობა 2. პირობითი და უპირობო რეფლექსური რკალების
შედარება.

კითხვა: რა განსხვავებაა პირობით და უპირობო რეფლექსებს შორის?

აქტივობა 1. პირობითი და უპირობო რეფლექსების შედარებითი
დახასიათება.
რესურსი: ილუსტრაცია;

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.

როგორ ფიქრობთ, „საიდან იცის“ ახალშობილმა როგორ მიიღოს
საკვები? ვინმემ ,,ასწავლა“ მას ძუძუს წოვა? ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ შეძლებთ ახსნათ როგორ
ხდება პირობითი რეფლექსების ჩამოყალიბება და შეკავება.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

1. მთელი ზამთარი ჯიბეებიანი ქურთუკი მეცვა,

ორგანიზმის შეგუებას;

მუდმივად ცვალებად გარემო პირობებთან

როგორ უზრუნველყოფს ნერვული სისტემა

ორგანიზმის შეგუებას;

მუდმივად ცვალებად გარემო პირობებთან

როგორ უზრუნველყოფს ნერვული სისტემა



რეფლექსების ჩამოყალიბება და შეკავება;

რატომ არის მნიშვნელოვანი პირობითი

რომელიც გარეგანი შეკავების დროს გამოგადგება.

გამღიზიანებლები, ასევე შეარჩიე ის ფაქტორი,

საყვარელი ძაღლი, პირობითი და უპირობო

ჩამოყალიბებაზე. ამისთვის შეარჩიე შენთვის ყველაზე

3. შექმენი კომიქსი რომელიმე პირობითი რეფლექსის



არგუმენტები შენი მოსაზრებების დასასაბუთებლად.

პირობითი რეფლექსების გარეშე?“ მოიყვანე

2. დაწერე ესე: „როგორი იქნებოდა ცხოვრება



ასე? მოიყვანე არგუმენტები.

ვეძებდი გასაღებს არარსებულ ჯიბეებში? რატომ გგონია

ვიქცეოდი ასე? როგორ ფიქრობ, მთელი ზაფხული

ისევ ჯიბეებს ვეძებდი გასაღების ამოსაღებად. რატომ

ქურთუკი გავიხადე, მაგრამ კარის დანახვაზე ხელებით

რომლის ჯიბეშიც სახლის გასაღები მქონდა. გაზაფხულზე
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როგორ შეესაბამება ენდოკრინული ჯირკვლების აგებულების თავისებურება შესასრულებელ ფუნქციას;
რა როლს ასრულებს ენდოკრინული სისტემა ჰომეოსტაზის შენარჩუნებაში?
როგორ შეესაბამება ნერვული სისტემის აგებულების თავისებურება შესასრულებელ ფუნქციას;
რა როლი აქვს ძილ-ღვიძილის რიტმის დაცვას მოზარდის განვითარებაში?
დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის რა თანამედროვე მეთოდები არსებობს და რა პრინციპით მუშაობს თითოეული მათგანი?

ყველა აქტივობა შეფასდება SOLO ტაქსონომიის დონეების მიხედვით (ტაქსონომიის ცრილი თან ერთვის მატრიცას)

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

გააუმჯობესებდი?

შეკითხვა: როგორ შეაფასებდი საკუთარ ნამუშევარს? რას

რესურსი: მოსწავლეების შექმნილი ნამუშევრები;

აქტივობა 4. ნამუშევრის წარდგენა;

უპირობო რეფლექსების გარეშე?

ჩამოყალიბებასა და შეკავებას? როგორი იქნებოდა ცხოვრება

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს უპირობო რეფლექსების

რესურსი: მოსწავლეების მიერ მოყვანილი არგუმენტები;

აქტივობა 3. არგუმენტირებული მსჯელობა

გამღიზიანებელი?

კითხვა: რა არის პირობითი გამღიზიანებელი? უპირობო

რესურსი: https://bit.ly/39v6Mc0

აქტივობა: პირობითი რეფლექსის ჩამოყალიბება და შეკავება

I matricis danarTebi
pirvel matricaSi gamoyenebuli resursebis transkriptebi da instruqciebi
(video1) https://bit.ly/3ox5CBg
aqtivobaSi sasurvelia videos Cveneba 2:11 wT-mde.

Cveni sxeuli mTel rig mniSvnelovan cvlilebas ganicdis, vizrdebiT, viRebT
garkveul gamocdilebas, bevri adamiani aCens Svilebs. am yvelafris ukan endokrinuli sistema dgas. endokrinuli sistema orkestrirebulad muSaobs da
iwvevs cvlilebebs. zrdisa da sqesobrivi momwifebis procesSi es sistema aregulirebs yvelafers, dawyebuli Zilidan, gulis muSaobis CaTvliT. endokrinuli
sistemis moqmedeba yvela ujredze vrceldeba. endokrinuli sistema funqcias
asrulebs sami mTavari komponentiT. esenia: jirkvlebi, hormonebi da trilionobiT receptori. sami jirkvali moTavsebulia Tavis tvinSi, Svidi _ sxeulis sxva
nawilebSi. aTive jirkvali SemosazRvrulia sisxlZarRvebiT. sisxlidan jirkvlebi iReben hormonebis dasamzadebel ingredientebs, da ukve damzadebul hormonebs gamoaTavisufleben isev sisxlSi. yvela hormons aqvs Tavisi samizne organo an ujredi. am ujredebze ganlagebulia specialuri, hormonis Sesabamisi
receptorebi. hormonisa da receptoris dakavSirebis Semdeg ujredSi procesebi
an Cqardeba, an neldeba. Sesabamisad icvleba ujredis qcevac. hormonis mcire
raodenoba mniSvnelovan cvlilebebs iwvevs organizmSi.
1:50 wT- saubaria triiodTironinsa da tetraiodTironinze da maT efeqtze.
2:01 wT - ra kavSiria farisebri jirkvlis hormonebsa da energiis moxmarebas
Soris? is aregulirebs sunTqvis sixSires, gulis cemas, sxeulis temperaturasa
da saWmlis monelebas.
2:11 wT - saubaria sasqeso hormonebis moqmedebiT meoradi sasqeso niSnebis
Camoyalibebaze.
3:08 wT - saubaria hormonebis moqmedebiT serotoninis warmoqmnaze.
3:50 wT- saubaria endokrinuli sistemis maregulirebel rolze. endokrinuli
sistemis dazianebam SesaZloa mZime daavadebebis ganviTareba gamoiwvios.
(video 2) https://bit.ly/3tdtFJ4
farisebri jirkvlis ori mniSvnelovani hormonia triiodTironini (T3) da
tetraiodTironini (T4) Tiroqsini. 3 da 4 miuTiTebs molekulaSi iodis atomebis
raodenobaze. maT aRniSnaven TH -iT.
TSH- Tiroid mastimulirebeli hormoni gamoTavisufldeba hipofizis mier.
TRH - gamoTavisufldeba hipoTalamusis mier.
Tu sisxlSi izrdeba farisebri jirkvlis hormonebis raodenoba, hipofizi naklebi raodenobiT TSH -s gamoimuSavebs.
Tiroqsini zrdis metabolizmis siCqares. iwvevs madis gaZlierebas, aCqarebs
monelebis, nivTierebebis daSlisa da Sewovis procesebs. aseve axSirebs sunTqvas
da gulis SekumSvebs. Sedegad organizmi bevr siTbos gamoimuSavebs. Tireoidul
hormonebs gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs zamTris civ dReebSi, roca organizms ufro meti siTbos gamomuSaveba sWirdeba. misi meSveobiT adamiani egueba
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civ pirobebs. Tireoidul hormonebs Zalian didi mniSvneloba qvs Zvlebis zrdisa
da tvinis ganviTarebisTvis.
1:33 wT -dan saubaria farisebri jirkvlis problemebze:
hipoTireoidizmi - am dros hormoni mcire raodenobiT gamomuSavdeba da mcirdeba metabolizmis intensivoba. sunTqvis sixSire mcirdeba. zogadi simptomebia:
daRlilobis SegrZneba, wonis mateba, sicivis autanloba, Senelebuli guliscema
da garTulebuli menstrualuri sindromi;
hipoTireoidizmis ori mizezi arsebobs: iodis deficiti da haSimotos Tireoiditi. es ukanaskneli autoimunuri daavadebaa. imunuri sistema ibrZvis jirkvlis ujredebis winaaRmdeg da misi zoma mcirdeba. iodis deficitis dros
jirkvlis zoma izrdeba da Ciyvs uwodeben. am dros sisxlSi izrdeba TSH -is raodenoba. mis momatebul raodenobas jirkvali zomaSi zrdiT pasuxobs. daavadebis
samkurnalod qimiuri gziT miRebul hormons iyeneben.
hiperTireoidizmis zogadi simptomebia: uZiloba, wonis dakleba, guliscemis
da sunTqvis gaxSireba.
greivis (bazedovis) daavadeba- Tvalebi arabunebrivad gadidebulia.
am dros sisxlSi gamomuSavdeba TSI - imunoglobulini, romelic iwvevs jirkvlis zomaSi gadidebas da hormonis gaZlierebul gamoyofas.
samkurnalod gamoiyeneba antisxeulebis sawinaaRmdego wamlebi da radioaqtiuri iodi I 131 an qirurgiuli operacia.
(video 3) https://bit.ly/3raoxU9
videoSi saubaria saqarTveloSi bolo wlebSi farTod gavrcelebul daavadebaze _ autoimunur Tireoiditze. mas haSi motos sindroms uwodeben. misi diagnostirebisTvis gamoiyeneba ANTI _TPO (anti Tireoid peroqsidazas antisxeulebi) da antiTireoglobinis antisxeulebi. iodis naklebobis dros mkurnaloben
iodis Semcveli preparatebiT.
hiperTireoidizmis dros efeqturia liTiumis iodidis gamoyeneba.
2:36 wT-idan saubaria hipofizis dazianebiT gamowveul Tireoidul problemebze. am dros ar gamomuSavdeba TSH. ZiriTadi mizezia simsivne da infeqcia. aseve
radiacia.
ZiriTdi simptomebia: daRla, mSrali kani, Tmis cvena, wonis mateba,
4:22 wT-dan saubaria mkurnalobis meTodebze. TSH-is didi koncentraciis
dros wamlis doza izrdeba, dabali koncentraciis dros ki mcirdeba. (video ixileT 4:56 wT-mde).
(danarTi 1)
`farisebri jirkvlis problemebi - endemuri Ciyvi“

https://bit.ly/3r2xkYS
`endemuri Ciyvis simptomebi da diagnostika“

https://bit.ly/3mxqY04
`endokrinuli daavadebebi, avadobis Taviseburebebi“

https://bit.ly/3nwjj3n
`endokrinuli daavadebebi“

https://bit.ly/3ajXEbb
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danarTi 2 _ ra feria iodizirebuli marili? _ eqsperimentis mimdinareoba:

https://cutt.ly/ThZGnbs
(video 4) https://bit.ly/36lsk99
hiperparaTireozi daavadebaa, romelic yoveli 800 adamianidan 1-s axasiaTebs.
yoveli 250 qalidan 50 daavadebulia. paraTireoiduli hormoni aregulirebs
sisxlSi kalciumis dones. hiperparaTireoidizis mizezi aris jirkvlis ujredebis simsivne. jirkvali zomaSi mniSvnelovnad izrdeba. am dros Zvlebidan gamoiyofa kalciumi da viTardeba osteoporozi. kalciumis done sisxlSi izrdeba da
aTerosklerozuli folaqebis zoma imatebs. sisxlis wneva izrdeba. aseve izrdeba
infarqtisa da insultis riski. kalciumis siWarbe iwvevs TirkmelebSi kenWebis
warmoqmnas da zomaSi zrdas. tvinis ujredebis agznebis gamo adamiani grZnobs
qronikul daRlilobas. sisxlSi kalciumis maRali done udris mkerdis, prostatis, msxvili nawlavisa da Tirkmlis kibos did risks. hiperparaTireozi sicocxlis xangrZlivobas 5-6 wliT amcirebs. mkurnalobis erTaderTi gzaa qirurgiuli
operaciis gziT jirkvlis amokveTa. adamianebis 30%-s SesaZloa meoreuli simsivne ganuviTardes.
(video 5) https://bit.ly/3r4lD35
diabeti ar klavs adamians, is azianebs janmrTelobas. sakvebis miRebis dros
naxSirwylebis daSliT warmoiqmneba glukoza. glukoza sisxliT mogzaurobs
ujredebamde. insulini ganapirobebs glukozis ujredebSi gadasvlas. insulins
pankreasis beta ujredebi gamoimuSavebs. organizmSi glukoza aris energiis wyaro. zogjer glukozis done sisxlSi izrdeba. diagrama asaxavs Saqris donis zrdas sisxlSi. beta ujredebSi warmoqmnili insulini sisxlSi gadadis da amcirebs
Saqris dones. glukagoni RviZls `eubneba~, rom glikogeni daSalos glukozamde.
es xdeba sisxlSi glukozis dabali koncentraciis dros. GLP exmareba pankreass
saWiro raodenobiT insulinis gamoyofaSi. insulini gamoiyofa maSin, roca sisxlSi glukozis raodenoba maRalia.
2:00wT - ra xdeba diabetis dros? diabeti tipi 1 - organizmSi an ar warmoiqmneba
an mcire raodenobiT warmoiqmneba insulini. adamians sWirdeba insulinis yoveldRiuri ineqcia, pirveli tipis diabetiT avaddebian bavSvebi da axalgazrdebi.
diabeti tipi 2- organizmSi warmoiqmneba insulini, Tumca ujredebi masze ar reagireben. diabetiT daavadebuli adamianebis 90%-s aqvs meore tipis diabeti. is
ZiriTadad viTardeba zrdasrul Warbwonian adamianebSi.
ra iwvevs pirveli tipis diabets? beta ujredebis sikvdili.
glukozis maRalma donem SesaZloa daazianos sisxlZarRvebi, gamoiwvios gulis
daavadeba, Tirkmlebis ukmarisoba da sibrmave.
ra iwvevs meore tipis diabets? insulinisadmi rzistentuloba. beta ujredebi
gamoimuSaveben insulins, Tumca ujredis receptori ar reagirebs masze. insulini
receptorze moqmedebs rogorc gasaRebi, romelmac unda gaxsnas glukozis arxi.
roca sisxlSi insulini arasakmarisi raodenobiTaa, glukozis arxi ar ixsneba.
5:33 wT - diabetis mkurnalobis gegma • medikamentebis miReba;
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• dietis dacva;
• fizikuri aqtivoba;
• sisxlis wnevisa da sisxlSi qolesterinis raodenobis kontroli;
diabetis zogadi niSnebi da simptomebi:
• xSiri Sardva;
• Cveulebrivze xSiri daRliloba;
• Cveulebrivze xSirad SimSilis SegrZneba;
• xSiri mowyeniloba;
• wonis kleba;
• bundovani mxedveloba;
• Wrilobebi, romlebic Znelad xorcdeba;
• infeqciebis garTuleba;
• diabeturi terfi da mtevani;
pirveli tipis diabeti ufro rTulia; meore tipis diabetis aRmoCena rTulia.
sisxlSi Saqris maRal dones ewodeba hiperglikemia. is viTardeba roca insulinis doza dabalia, Cveulebrivze mets Wam, naklebad moZraob. nerviulob an
iRlebi, iReb garkveuli saxis medikamentebs.
hipoglikemiis niSnebi da simptomebi: SimSili, nervozi da gaRizianeba, wyurvilis SegrZneba, Zilianoba, moduneba.
saubaria Saqris gasazom xelsawyoze - glukometrze.
danarTi 3. rogor muSaobs glukometri? https://bit.ly/3csgkX8
glukometri xsnarSi zomavs glukozis raodenobas. glukometrebis umravlesobis muSaoba efuZneba eleqtroqimiur reaqcias. sisxlis wveTSi izomeba eleqtrolitebis raodenoba.
1:03 wT- glukometris firfitebi. firfita Seicavs ferment glukozoqsidazas.
is reaqciaSi Sedis sisxlis wveTSi arsebul glukozasTan da warmoiqmneba glukonmJava. miRebuli glukonmJava urTierTqmedebs firfitis sxva adgilze arsebul
fericianidTan da warmoiqmneba ferocianidi. ferocianidi wiTel kvals warmoqmnis firfitaze.
eleqtroqimiur reaqcias efuZneba qromatografiuli meTodi. feris intensivobiT msjeloben glukozis raodenobaze. ampermetruli meTodis dros Cxiri Seicavs glukozoqsidazas. glukozis daSlis dros gamoTavisufldeba eleqtronebi,
maTi raodenoba proporciulia sisxlSi glukozis koncentraciisa. temperatura
gavlenas axdens am reaqciis siCqareze.
glukometris Cvenebaze gavlenas axdens temperatura, simaRle da tenianoba,
radgan es faqtorebi moqmedeben reaqciis siCqareze.
(video 6) https://bit.ly/36qqCTU
uceb SesaZlebelia adamiani `supermenad“ gadaiqces. mainc rogor axerxebs mxolod erTi hormoni aseT cvlilebas? zogjer adamiani ise grZnobs Tavs, rom xis
moglejac ki SeuZlia. ganvixiloT aseTi situacia. warmoidgine, rom daTvi dainaxe. is kidev ufro didad warmogidgenia, vidre aris. am dros hipoTalamusSi
midis informacia, romlis gadamuSavebis Semdeg an ufro swrafad garbixar, an
nebdebi. rogor axerxeb amas? hipoTalamusidan informacia gadaecema Tirkmel-
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zeda jirkvlebs. Tirkmelzeda jirkvlebi gamoimuSavebs epinefrins, anu andrenalins, noradrenalins da kortizols (stresis hormons). amitom Seni sxeuli mzadaa. guli ufro xSirad ikumSeba, Tvalis gugebi farTovdeba, kunTebamde ufro
meti sisxli midis. amave dros, adrenalini da kortizoli sisxlSi zrdian glukozis raodenobas, ris gamoc kunTebs meti energia aqvT. isini ufro Zlierad da
swrafad ikumSebian da Senc swrafad garbixar.
(video 7) https://bit.ly/2YupsT2
videoSi saubaria adrenalinis muSaobaze. mis samizne organoebze, kerZod ki,
RviZlsa da kunTebze. RviZlis ujredebSi xdeba G cilis Sesabamisi receptoris
gaaqtiureba.
GDP- guanindifosformJava
GTP - guanintrifosformJava.
G cila agzavnis signalebis kaskads adrenalciklazasken, romelsac atf-is
energia sWirdeba. atf-idan warmoiqmneba cikluri amf (cAMP). es ukanaskneli
moqmedebs protein kinaza A-ze, romelic aaqtiurebs katalizurad aqtiur suberTeulebs, eseni aaqtiureben fosforilaza kinazas, romelic gamoaTavisuflebs
fosformJavas naSTebs. fosformJavas naSTebi ukavSirdebian glikogenfosforilazas, romelic glikogens Slis glukozamde.

(video 8) https://bit.ly/39v6cLm
adrenalini CarTulia pasuxSi: ,,brZola Tu gaqceva“. adrenalini zrdis gulis
SekumSvebis sixSires (HR), Zalas (Force) da tevadobas (CO). farTovdeba kunTebis
sisxlZarRvebi, adrenalini afarToebs bronqebis sanaTurs. RviZli gamoaTavisuflebs glukozas, romelic warmoqmnis atf-s da adamiani mzad aris gasaqcevad. es
yvelaferi ramdenime wuTSi xdeba.
adrenalini da noradrenalini ukavSirdebian samizne ujredebze moTavsebul
adreno receptorebs. adrenalini da noradrenalini wyalSi xsnadi hormonebia
da ver gadian plazmur membranaSi, amitom aq erTveba G cila. alfa receptorebi ganlagebulia sisxlZarRvebis membranaze da adrenalinis moqmedebiT sisxlZarRvebi ikumSeba, beta 1 receptorebi gulSia da zrdis misi SekumSvebis ricxvs.
am receptorebze moqmedebs e.w. beta blokatorebi, romlebic aneleben gulis
SekumSvis sixSires. beta 2 receptorebi bronqiolebisa da filtvebis ujredebSia.
masze moqmedebs, magaliTad, salbutamoli. beta sami receptorebi moTavsebulia
yavisfer cximovan ujredebSi. yavisferi cximi cximis gansakuTrebuli formaa,
romelic iwvis energiis gamoyofiT.
(video 9) https://bit.ly/3cljWKB
videoSi saubaria sinapsis muSaobaze. aqsonSi (presinapsuri neironi) aRZruli nervuli impulsi iwvevs membranis ganvladobis gazrdas da sinapsur napralSi gamoTavisufldeba neirotransmiterebi. isini ukavSirdebian postsinapsuri
neironis Sesabamis receptorebs. aRiZvreba Zabva, igive aqsonis potenciali. es
eleqtruli signali gadaecema neironis sxva nawilebs. sinapsur napralSi zedme-
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tad darCenili neirotransmiterebi iSleba fermentebis zemoqmedebiT, zogierTi
maTgani ki ukan brundeba presinapsur neironSi. axlidan ifuTeba vezikulebSi. ase
inaxeba, vidre axali impulsi ar mova. es procesi Zalian swrafad mimdinareobs.
(video 10) https://bit.ly/2MGufhj
videoSi saubaria nervuli ujredebis muSaobaze. moswavleebs umjobesia aCvenoT
mxolod uxmo versia. mecxre videos transkriptis gamoyenebac SesaZlebelia.
danarTi 4 - simulaciaSi muSaobis instruqcia: daawkapeT bmuls

https://bit.ly/3pyGwTP
gaixsneba fanjara.

simulaciaze gamosaxuli inglisuri warwerebis qarTuli Sesatyvisebi:
qvemoT CamoTvlili sami rgolidan irCevT erTs. am gziT moZraobis ionebis siCqares SearCevT.

Fast forward - swrafi moZraoba
Normal - normaluri siCqariT
moZraoba

Slow motion - neli moZraoba
Stimulate Neuron _ neironis stimulacia (am Rilakze dawkapebiT simulacia
axlidan CairTveba)

Sodium Gated Channel - natriumis ionis gasasvleli arxi
Potassium Gated Chennel - kaliumis ionis gasasvleli arxi
Sodium Leak Channel - natriumis ionis Semosasvleli arxi
Potassium Leak Chennel - kaliumis ionis Semosasvleli arxi
All ions _ yvela ioni
Charges _ muxti
Concentration _ koncentracia
Potential Chart _ potencialis gamomsaxveli diagrama (es diagrama Sesabamisi
niSniT SegiZliaT daxuroT)
(video 11) https://bit.ly/3cqEnFY
videoSi saubaria cxeli sagnidan xelis gamowevis refleqsze. impulsi eferentuli, anu mgrZnobiare, nerviT gadaecema zurgis tvins, zurgis tvinidan eferentuli, anu mamoZravebeli, nerviT gadaecema Semsrulebel organos, kunTs. am
refleqsSi uSualod Tavis tvini ar monawileobs.
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(video 12) https://bit.ly/3aeJYwt
videoSi saubaria TiTis dawvis dros warmoqmnil refleqsze. xelis moxras
zurgis tvini Tavis tvinis Carevis gareSe axerxebs, magram, radgan am SemTxvevaSi
gaaqtiurda tkivilis receptorebic, amitom informacia gadaeca Tavis tvinsac.
(video 13) https://bit.ly/3oBBBQC
videoSi saubaria zurgis tvinis agebulebaze.
0:32 - zurgis tvini dafarulia sami meningialuri garsiT. garsebs Soris sicarieles avsebs cerebrospinaluri siTxe.
1:29 - ratom aris Tavis da zurgis tvini sxva organoebze ufro metad daculi?
2:08 - zurgis tvini xerxemalze ufro moklea.
2:46 - wiTeli feri gamosaxavs mgrZnobiare nervebs, lurji - mamoZravebels.
danarTi 5. simulaciaSi muSaobis instruqcia

https://bit.ly/3oyRTJW
simulaciis linkze dawkapebis Semdeg gaixsneba fanjara, romelzec marcxena
nawilSi gamosaxulia Tavis tvini da Sesabamisi ubnebi. romelime ubanTan kursoris miyvanisa da dawkapebis Semdeg ra areze vrceldeba tvinis eleqtruli aqtivoba, is adgili moiniSneba. am dros marjvena nawilis Sesabamisi zonis nomris
gaswvriv eleqtruli aqtivobis Canaweri Seicvleba. moswavle yuradRebas miaqcevs
warmoqmnili pikis simaRles. yvelafris Tavidan dasawyebad daawkapebT marcxena
zeda kuTxeSi gamosaxul Reset Rilakze da monacemebi waiSleba. amis Semdeg SegiZliaT axlidan SeiyvanoT monacemebi zeda zolSi. cvaloT sixSire da daakvirdeT
cvlilebebs.
am simulaciiT saintereso iqneba fizikis sakiTxebTan integrireba, magaliTad,
rxevis sixSire da amplituda.
(video 14) https://bit.ly/3ov7hHd
videoSi saubaria Zilis mniSvnelobaze da uZilobiT gamowveul problemebze. uZilobas iwvevs problemur sakiTxebze fiqri, dausrulbeli saqme, SiSi, rom
gamgzavrebis dros rame ar damaviwydes, stresi. zogierTi adamianisTvis stresia temperatura, xangrZlivi uZilobis Semdeg viTardeba daavadeba insomnia. misi
mizezia tkivili an emociuri distresi (gamofitva). es yvelaferi iwvevs biologiuri saaTis cvlilebas. Zalian xSirad Zilis garTulebas iwvevs sunTqvis problemebi, momnelebeli sistemis gaumarTavi muSaoba, gulis daavadebebi da daRliloba, gamofitva. uZilobis dros yvela organoTa sistema Seusveneblad muSaobs
da adamiani agresiuli xdeba. kortizoli da adrenokortikotropuli hormoni
zrdis sisxlis wnevas da gulis muSaobis ritms. zogjer tvini Zalian gadatvirTulia. TiTqos misi kvebis elementi daicala. Cveni tvinis energiis wyaroa
glukoza. Zilis dros metabolizmi neldeba da xdeba glukozis dazogva. Positron
Emission Tomography ikvleven insomnias. Tu uZiloba didxans gagrZelda, viTardeba qronikuli uZiloba. Zalian mniSvnelovania Zilis marTva. arsebobs sxvadasxva xerxi, magaliTad, Sxapis miReba, Tbili abazanis miReba.
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(video 15) https://bit.ly/3aj0Fa4
videoSi saubaria MRI (Magnetic Resonance Imaging)-ze, romelic ikvlevs
adamianis nebismier organosa da qsovils. is Sedgeba: magnitebisgan, radiotalRebisgan, gradientisgan da kompiuterisgan. adamianis sxeulis daaxloebiT 60%
wyalia. wyali magnitdeba. wylis yoveli molekula Sedgeba Jangbadis erTi da wyalbadis ori atomisgan. wyalbadis atomebi Zalian mgrZnobiareebi arian magnituri
velis mimarT. magnitebi pacientis irgvliv qmnian did magnitur vels. gradienti
anawilebs magnitur vels da xdeba skanireba im organosi, romlis gamokvlevac
saWiroa. magnitur velSi wylis molekulebi iwyeben moZraobas. fokusireba xdeba dabali energiis mqone wylis molekulebze. radiotalRebis moqmedebiT xdeba
magnituri velis Sekreba (rezonansi). dabali energiis mqone wylis molekulebi
STanTqaven maTTvis saWiro energias. roca magnituri talRebi wyveten moqmedebas, wylis molekulebi magnitur velSi gamoyofen zedmet energias. am energias
aRmoaCens MRI da signalebi igzavneba kompiuuterSi. kompiuteri `Targmnis~ miRebul informacias suraTad da miRebul suraTs aanalizebs eqimi.
danarTi 6. simulaciaSi muSaobis instruqcia

https://bit.ly/2MiYjQj
simulaciis CamotvirTvas sWirdeba ramdenime wami (ar gaixsneba smartfonSi)
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I Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `endemuri Ciyvi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba, romliTac cocxali
gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia: zrda-ganviTareba,
gamravleba, metabolizmi
(kveba, sunTqva, gamoyofa),
gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver amoicnobs ilusprestruqturuli traciaze Sinagani sekreciis jidone
rkvlebs, maT Soris verc farisebr
jirkvals.
unistruqturuli
moswavle sworad asaxelebs
done
farisebri jirkvlis hormonebs.
multistruqturuli done

moswavle garegnulad axasiaTebs farisebr jirkvals.

moswavle xsnis rogor Seesabameba Sinagani sekreciis jirkvlebis
mimarTebiTi done
agebuleba maT mier Sesasrulebel
funqcias.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs farisebri
jirkvlis gamarTuli muSaobis
mniSvnelobas organizmis garemos
cvalebad pirobebTan SeguebisTvis.

prestruqturuli
moswavle ver xsnis terminebs:
done
hiper da hipofunqcia.
unistruqturuli
moswavle xsnis terminebs hipodone
funqcia da hiperfunqcia.
multimoswavle aRwers farisebri
struqturuli done jirkvlis hormonebis muSaobas.
moswavle afasebs sisxlSi Tiroqsinis da kalcitoninis raodenomimarTebiTi done
bis dadgenis mniSvnelobas daavadebis diagnostirebisTvis.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle xsnis farisebri
jirkvlis zomaSi matebis mizezs
hipofunqciis dros.
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prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs endemudone
ri Ciyvis simptomebs.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

unistruqturuli
done

multistruqturuli done

mimarTebiTi done

gafarToebuli
abstraqciis done

prestruqturuli
done
kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.
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unistruqturuli
done

multistruqturuli done

mimarTebiTi done

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia im simptomebis CamoTvla da suraTze amocnoba, romlebic damaxasiaTebelia
hipoTireozis an hiperTireozisTvis, Tumca ver xsnis simptomebis
mizezebs.
moswavle ver xsnis, ratom
iwvevs iodis deficiti endemur
Ciyvs.
moswavle asabuTebs iodizirebuli marilis gamoyenebis mniSvnelobas endemuri Ciyvis Tavidan
asacileblad. moswavles SeuZlia
axsnas ratom ar SeiZleba radiaqtiuri iodis gamoyeneba endemuri
Ciyvis samkurnalod.
moswavle msjelobs da
asabuTebs ratom aris aucilebeli farisebri jirkvlis funqciis gamokvleva. endemuri Ciyvis
gavrcelebis sixSiris zrdas
ukavSirebs CernobilSi atomuri
sadguris dazianebas. geografiul
mdebareobas akavSirebs endemuri
Ciyvis gavrcelebasTan.
moswavle ver atarebs gamokiTxvas da ver atarebs eqsperiments
sufris marilSi iodidis raodenobis dasadgenad.
moswavle mocemuli instruqciis Sesabamisad asrulebs kvleviT
davalebas. Tumca ver axerxebs monacemebis klasificirebas, interpretacias da analizs.
moswavle asrulebs dagegmil
eqsperiments, agrovebs monacemebs,
atarebs gamokiTxvas, Tumca uWirs
Sedegebis grafikuli saxiT warmodgena.
moswavle nimuSis mixedviT adgens kvlevis gegmas, svams sakvlev
SekiTxvas, ayalibebs hipoTezas,
adgens saWiro resursebs, aanalizebs miRebul Sedegebs, adgens
mizezSedegobriv kavSirebs da
gamoaqvs daskvnebi.
moswavle svams sakvlev SekiTxvas, gamoTqvams hipoTezas, gegmavs
sxva eqsperiments da ayalibebs
daskvnas. agrovebs monacemebs da
axdens mis organizebasa da analizs.

kompleqsuri davaleba: `paraThormoni“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver amoicnobs ilusprestruqturuli
traciaze farisebraxlo jirkvdone
lebs
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle amoicnobs farisebraxlo jirkvlebs da asaxelebs mis
unistruqturuli
hormons. SeuZlia samizne orgadone
noebis CamoTvla. ver asaxelebs
jirkvlis funqcias.
moswavle aRwers paraThormonis
multimoqmedebas, Tumca ver akavSirebs
struqturuli done mas sisxlSi kalciumis raodenobasTan.
moswavle sqematurad warmoadgens sisxlSi kalciumis koncenmimarTebiTi done
traciasa da paraThormonis raodenobas Soris damokidebulebas.
moswavle argumentirebulad
gafarToebuli
msjelobs ratom aris farisebraxabstraqciis done
lo jirkvlebis hormonis samizne
msxvili nawlavi, Zvali da Tirkmlebi.
moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli
minebs: hipofunqcia da hiperfundone
qcia.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

unistruqturuli
moswavle xsnis terminebs hipodone
funqcia da hiperfunqcia.
moswavle asaxelebs ZvalSi,
nawlavsa da TirkmlebSi mimdinare
multiprocesebs kalciumTan dakavSirestruqturuli done
biT, Tumca ver ukavSirebs maT
paraThormons.
moswavle xsnis samizne organoebSi mimidinare procesebs
mimarTebiTi done kalciumis raodenobis siWarbis an
naklebobis dros
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs paraThormonis mniSvnelobaze kalciumis
raodenobis regulaciis procesSi.
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janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavle ver adgens ra SeiZprestruqturuli
leba gamoiwvios kalciumis ionis
done
raodenobis regulaciis darRvevam.
moswavles SeuZlia im problemeunistruqturuli bis dasaxeleba, romlebsac sisxlSi
done
paraThormonis siWarbe an nakleboba iwvevs.
moswavle adgens SardSi kalcimultiumis siWarbis an naklebobis
struqturuli done
mizezs.
moswavle ver afasebs paraThormimarTebiTi done monis rols homeostazis SenarCunebaSi.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs paraThormonis rolze organizmis homeostazis SenarCunebaSi.

kompleqsuri davaleba: `kuWqveSa jirkvali - diabeti“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs kuWqveSa
prestruqturuli
jirkvlis hormonebs da ver amoicdone
nobs pankreass ilustraciaze.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavle sworad asaxelebs
kuWqveSa jirkvlis hormonebs da
unistruqturuli
ilustraciaze amoicnobs kuWqveSa
done
jirkvals. Tumca ver asaxelebs mis
funqcias.
moswavle axasiaTebs kuWqveSa jirkvals, rogorc Sereuli
multisekreciis jirkvals, Tumca ver
struqturuli done
ukavSirebs jirkvlis agebulebasa
da funqcias erTmaneTs.
moswavle insulins da glukamimarTebiTi done gons ganixilavs rogorc antagonistur hormonebs.

gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle kuWqveSa jirkvlis agebulebas ukavSirebs mis
mier Sesasrulebel funqcias.
grafikis analizis gziT adgens
kavSirs insulinis koncentraciasa da sakvebis miRebas Soris.
asabuTebs sakuTar mosazrebas.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle ver akavSirebs erTprestruqturuli maneTTan sisxlSi glukozisa da
done
kuWqveSa jirkvlis hormonebis
raodenobas.
moswavlem icis, rom insuliunistruqturuli ni glukozis raodenobas sisxlSi
done
amcirebs, glukagoni ki piriqiT,
Tumca ver xsnis meqanizms.
moswavlem icis, rom insulimultini glukozis raodenobas sisxlSi
struqturuli done amcirebs, glukagoni ki piriqiT.
xsnis meqanizms.
moswavles SeuZlia insulinisa
da glukagonis muSaobis amsaxveli
mimarTebiTi done sqemis Sedgena. kuWqveSa jirkvlis
hormonebis raodenobas akavSirebs
sakvebis SedgenilobasTan.
moswavle afasebs kuWqveSa
gafarToebuli
jirkvlis hormonebis mniSvnelobas
abstraqciis done
sxvadasxva tipis sakvebis miRebisas sisxlSi glukozis raodenobis
regulaciaSi.
prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs Saqriani
done
diabetis simptomebs.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavles SeuZlia Saqriani
diabetis simptomebis dasaxeleba,
unistruqturuli
Tumca ver adgens mis gamomwvev
done
mizezebs.

multistruqturuli done

moswavle asaxelebs diabetis
gamomwvev mizezebs. Tumca ver ganasxvavebs erTmaneTisgan pirveli
da meore tipis diabets.

moswavle ganasxvavebs pirveli
da meore tipis diabets da msjelobs maT gamomwvev mizezebze.
meore tipis diabets ukavSirebs
mimarTebiTi done
imunuri sistemis Secdomas.
asabuTebs insulinis ineqciis
aucileblobas pirveli tipis diabetis SemTxvevaSi.
moswavle adgens diabetiT
daavadebuli adamianisTvis kvebis
gafarToebuli
racionsa da fizikuri datvirTabstraqciis done
vis dones. mohyavs argumentebi.
msjelobs diabetis sawinaaRmdego
vaqcinis mniSvnelobaze.
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prestruqturuli
moswavle ver agrovebs monacedone
mebs kvlevisTvis.
kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

moswavle agrovebs monacemebs
diabetiT daavadebulebis dasaxunistruqturuli
mareblad saxelmwifo programebis
done
Sesaxeb, Tumca ver atarebs miRebuli Sedegebis analizs.
moswavle adgens diabetiT daavadebuli adamianebisTvis arsebul
saxelmwifo programebs, adarebs
multimaT erTmaneTs. moswavles SeuZlia
struqturuli done
axsnas, ratom xdeba sisxlSi glukozis raodenobis dadgena Wamamde
da Wamis Semdeg.
moswavle afasebs saxelmwifo
programebis mniSvnelobas daavadebuli adamianebisTvis.
mimarTebiTi done
moswavles SeuZlia glukometris gamoyeneba, Tumca ver xsnis
misi muSaobis princips.
moswavle xsnis glukometris
muSaobis princips. moswavle
gafarToebuli
gegmavs diabetiT daavadebuli
abstraqciis done
adamianebis dasaxmarebel Taviseul programas da asabuTebs mis
upiratesobas ukve moqmed programebTan SedarebiT.

kompleqsuri davaleba: `Tirkmelzeda jirkvali“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

66

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ilustraciaze ver
prestruqturuli
amoicnobs Tirkmelzeda jirkvlebs
done
da ver asaxelebs mis hormonebs.
moswavle ilustraciaze amoicunistruqturuli
nobs Tirkmelzeda jirkvlebs da
done
sworad asaxelebs mis hormonebs.
moswavle aRwers Tirkmelzeda
multijirkvlis agebulebas da asaxelebs
struqturuli done
mis samizne organoebs.
mimarTebiTi done
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia CamoTvalos
adrenalinis funqciebi.
moswavle Tirkmelzeda jirkvalSi sxvadasxva Sris arsebobas
ukavSirebs maT gansxvavebul funqciebs.

moswavle ver asaxelebs im Segrprestruqturuli
Znebebs, romlebic safrTxisas
done
daeufla.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle asaxelebs safrTxisas
unistruqturuli
masSi gaCenil SegrZnebebs, Tumca
done
ver xsnis mizezs
moswavles SeuZlia safrTxisas
multigaCenili SegrZnebebis mizezebis
struqturuli done
dasaxeleba.
moswavle msjelobs adrenalinis mniSvnelobaze, Tumca bolomde ver xsnis mis rols sxvadasxva
mimarTebiTi done
organoTa sistemebis SeTanxmebul
moqmedebaSi stresuli situaciebisas.
moswavle afasebs adrenalinis
gafarToebuli
mniSvnelobas sxvadasxva organoTa
abstraqciis done
sistemebis SeTanxmebul moqmedebaSi stresuli situaciebisas.
moswavlem ar icis ra mniSvneprestruqturuli
loba aqvs Tirkmelzeda jirkvals
done
organizmisTvis.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavles SeuZlia daasaxelos
unistruqturuli adrenalini, rogorc homeostazis
done
Camoyalibebis mniSvnelovani komponenti.
moswavle ver xsnis ratom aris
mniSvnelovani stresuli situaciis
multidros SimSilis grZnobis gaqroba;
struqturuli done gulis muSaobis aCqareba, sunTqvis
gaxSireba, glikogenis daSla glukozamde.
moswavles SeuZlia axsnas ratom aris mniSvnelovani stresuli
situaciis dros SimSilis grZnobis
mimarTebiTi done
gaqroba; gulis muSaobis aCqareba,
sunTqvis gaxSireba, glikogenis
daSla glukozamde.
moswavle afasebs Tirkmelzeda
jirkvlis rols garemos mudmivad
gafarToebuli
cvalebad pirobebSi, gansakuTreabstraqciis done
biT stresuli situaciebis dros,
organizmis Sesagueblad.
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kompleqsuri davaleba: `poliomieliti“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver ganasxvavebs
prestruqturuli
neirons gliuri ujredisgan, ver
done
axdens neironebis klasifikacias.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavle ganasxvavebs neirons
da gliur ujredebs, sworad
unistruqturuli
axdens neironebis klasifikacias
done
sqemaze, Tumca ver ganasxvavebs
maT funqciis mixedviT.
moswavle funqciis mixedviT
multiaxdens neironebis klasifikacias.
struqturuli done icnobs centralur da periferiul
nervul sistemebs.
moswavles SeuZlia axsnas, ratom dgas nervuli sistema ierarmimarTebiTi done
qiulad ufro maRla, vidre endokrinuli sistema.
moswavle afasebs nervuli sistemis rols organizmis
gafarToebuli
SeTanxmebuli muSaobis uzrunvelabstraqciis done
yofaSi. aseve afasebs mielinis garsis mniSvnelobas. mielinis garss
akavSirebs izolatorebTan.
prestruqturuli
moswavle ver xsnis ra gansxvavedone
baa agznebasa da Sekavebas Soris.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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moswavles SeuZlia reflqsuri
rkalis Semadgeneli komponentebis
unistruqturuli
dasaxeleba da ilustraciaze amocdone
noba, Tumca ver aRwers calkeuli
nawilis funqcias.
moswavles SeuZlia daasaxelos
multirefleqsuri rkalis struqturebis
struqturuli done
Tanmimdevroba.
moswavle msjelobs ra moxdeba
refleqsuri rkalis konkretuli
mimarTebiTi done
segmentis dazianebisas. msjelobs
neiromediatorebis mniSvnelobaze.
moswavle afasebs nervuli
impulsis swrafi gavrcelebis
mniSvnelobas. energiis mudmigafarToebuli
vobis kanonis WrilSi ganixilavs
abstraqciis done
eleqtruli energiis qimiur energiaSi gadasvlis process, romelic
mimdinareobs nervuli impulsis
qimiur signalad gardaqmnis dros.

moswavle ver asaxelebs polioprestruqturuli
mielitis gamomwvevs da ar SeuZlia
done
daavadebis simptomebis CamoTvla.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavles SeuZlia poliomielitis gamomwvevis dasaxeleba da
unistruqturuli
daavadebis damaxasiaTebeli niSdone
nebis CamoTvla, Tumca ver xsnis
simptomebis mizezs.

multistruqturuli done

moswavle poliomielits ganixilavs rogorc zurgis tvinis
mamoZravebeli neironebis dazianebas da msjelobs zurgis tvinis
umniSvnelovanes rolze kunTebis
moqmedebaSi.

moswavlem icis, rom daavadebis
asacileblad mniSvnelovania vamimarTebiTi done
qcinaciis Catareba, Tumca uWirs
myari argumentebis Camoyalibeba.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia daarwmunos skeptikurad ganwyobili
adamianebi poliomielitis sawinaaRmdego vaqcinaciis Catarebis
aucileblobaSi. videomimarTvaSi
is saubrobs, erTis mxriv, samecniero terminebis gamoyenebiT da, meore mxriv, nebismieri adamianisTvis
gasageb enaze.
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kompleqsuri davaleba: `amiotrofuli sklerozi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver ganmartavs ras
prestruqturuli
niSnavs somaturi da avtonomiuri
done
nervuli sistemebi.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavles SeuZlia terminebis
somaturi da avtonomiuri nervuli
unistruqturuli
sistemis erTmaneTisgan gansxvavedone
ba, Tumca ver axerxebs maTi funqciebis gamijvnas.

multistruqturuli done

moswavle asaxelebs im refleqsebs, romelTa ganxorcielebaSic
monawileobs zurgis tvinis ara
mxolod erTi romelime segmeti,
aramed CarTulia zurgis tvini
mTlianad.

moswavle msjelobs perifriuli
mimarTebiTi done nervuli sistemis calkeuli nawilis mniSvnelobaze.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs simpaTikuri da parasimpaTikuri nervuli
sistemebis mniSvnelobas ama Tu im
organos gamarTul muSaobaSi.

moswavle ver ganasxvavebs
prestruqturuli
mgrZnobiare da mamoZravebeli neidone
ronebis funqciebs.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle ganasxvavebs mamoZunistruqturuli
ravebeli da mgrZnobiare neidone
ronebis funqciebs.
multistruqturuli done

moswavle msjelobs sxvadasxva
organoTa sistemaze simpaTikuri
mimarTebiTi done
nervuli sistemisa da adrenalinis
gavlenis msgavsebaze.
gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle aRwers zurgis tvinis
TeTri nivTierebis struqturasa
da rols refleqsebis CamoyalibebaSi.

moswavle afasebs Tavis tvinis
gavlenas zurgis tvinis refleqsebis ganxorcielebaze;

moswavle ver asaxelebs amiprestruqturuli
otrofuli sklerozis gamomwvev
done
mizezs da simptomebs.
janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

moswavles SeuZlia amiotrofuunistruqturuli
li sklerozis gamomwvevi mizezis
done
da simptomebis dasaxeleba.
moswavles SeuZlia amiotrofumultili sklerozis simptomebis axsna
struqturuli done mamoZravebeli neironebis dazianebis TvalsazrisiT.
moswavles SeuZlia im problemebis CamoTvla, romlebic
SeiZleba hqondes amiotrofuli
mimarTebiTi done
skleroziT daavadebul adamians.
msjelobs traqeis amoWriT gamowveul sirTuleebze.
moswavle afasebs amiotrofuli
skleroziT daavadebuli adamianis
cxovrebis xarisxs. sakuTar mosazrebebs asabuTebs argumentebiT,
romelic mohyavs stiven hokingis
gafarToebuli
Sesaxeb nanaxi dokumenturi filmabstraqciis done
is ganxilvis Sedegad. msjelobs
sareabilitacio procedurebis
mniSvnelobaze daavadebis simptomebis Sesamsubuqeblad.
moswavle ver agrovebs monaceprestruqturuli
mebs amiotrofuli sklerozis
done
gavrcelebasTan dakavSirebiT.
moswavles SeuZlia monacemebis
unistruqturuli
Segroveba, Tumca uWirs daxarisxedone
ba da warmodgena.
multistruqturuli done

moswavle agrovebs monacemebs
sxvadasxva wyarodan, axarisxebs da
warmoadgens grafikuli maorganizeblis saSualebiT.

moswavle msjelobs daavadebis
mimarTebiTi done adreuli diagnostirebis mniSvnelobaze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle referatis momzadebis
dros iyenebs monacemebis analizs
da sakuTar, argumentebze dafuZnebul daskvnebs.
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kompleqsuri davaleba: `Zilis mniSvneloba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs epifizs.
moswavle ilustraciaze amoicunistruqturuli
nobs epifizs, Tumca ver asaxelebs
done
mis funqcias.
multistruqturuli done

moswavle msjelobs epifizis
mniSvnelobaze.

moswavle Zilis swor ritms ukamimarTebiTi done vSirebs epifizis gamarTul funqcionirebas.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs melatoninis
rols Zil-RviZilis ciklSi.

prestruqturuli
moswavle ver ganasxvavebs swraf
done
da nel Zils.
moswavle terminidan gamomdinare ganasxvavebs nel da swraf
unistruqturuli Zils, Tumca ver xvdeba ra gansdone
xvavebaa TiToeul SemTxvevaSi
mimdinare procesebs Soris.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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moswavles SeuZlia Seadaros
swrafi da neli Zilis dros orgamultinizmSi mimdinare procesebi, Tumca
struqturuli done eleqtroencefalogramis Canawerze ver ganarCevs am fazebs erTmaneTisgan.
moswavle simulaciis eleqtroencefalogramis Canawerze ganasxvavebs swraf da nel Zils. aRwers
Tu rogor moqmedebs Tavis tvinis
mimarTebiTi done
sxvadasxva ubnis ujredis gaRizianeba mis eleqtrul aqtivobaze
(rxevebis sixSiresa da amplitudaze).
moswavle afasebs Zilis dros
gafarToebuli
metabolizmis Senelebis mniSvnabstraqciis done
elobas adamianis srulfasovani
cxovrebisTvis.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;
kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

prestruqturuli
moswavlem ar icis ra problemedone
bis Seqmna SeuZlia uZilobas.
moswavles SeuZlia uZilobiT
unistruqturuli
gamowveuli problemebis CamoTvla,
done
Tumca ver xsnis mizezebs.
moswavles SeuZlia daasaxelos
multiuZilobis gamomwvevi mizezebi,
struqturuli done Tumca ver ukavSirebs mas sakuTar
cxovrebis stils.
moswavle msjelobs uZilobiT
gamowveul problemebze, Tumca
mimarTebiTi done uWirs sxva adamianis darwmuneba
dRis reJimis dacvis mniSvnelobaSi.
moswavle afasebs Zilis mniSvnelobas adamianis janmrTelobisTvis. aseve afasebs dRis reJimis
gafarToebuli
dacvis mniSvnelobas mozardis
abstraqciis done
fizikuri da emociuri ganviTarebisTvis.
prestruqturuli
moswavle ver atarebs gamokiTxdone
vas.
moswavle mza kiTxvaris saunistruqturuli SualebiT atarebs gamokiTxvas,
done
Tumca uWirs monacemebis daxarisxeba.
multimoswavle atarebs gamokiTxvas,
struqturuli done agrovebs da axarisxebs monacemebs.
moswavle aanalizebs gamokiTxvis Sedegebs, adgens mizezSedegobriv kavSirebs da gamoaqvs
mimarTebiTi done
daskvnebi. monacemebs warmoadgens
grafikuli maorganizeblis gamoyenebiT.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs gamokiTxvis
Sedegebs da akeTebs SWOT analizs. SeuZlia kvlevaSi xarvzebis
gamovlena da aRmofxvris gzebze
msjeloba.
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kompleqsuri davaleba: `sicruis deteqtori“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs mogrZo tvins.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavle ilustraciaze amoicunistruqturuli
nobs mogrZo tvins, Tumca ver
done
asaxelebs mis funqciebs.
moswavles SeuZlia CamoTvalos
multimogrZo tvinSi moTavsebuli censtruqturuli done
trebi.
moswavle amyarebs kavSirs
sunTqvis centris funqcionirebasa
da sunTqvis sixSires Soris. SeumimarTebiTi done
Zlia ceminebis, xvelis Rebinebis
refleqsuri rkalebis sqemebis
Seqmna.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle asabuTebs TavdacviTi
refleqsebis mniSvnelobas sxvadasxva situaciaSi.

prestruqturuli
moswavle ver xsnis rogor xordone
cieldeba ylapvis refleqsi
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle xsnis rogor xorunistruqturuli cieldeba ylapvis refleqsi. Tumca
done
ver xsnis ra mniSvneloba aqvs am
dros nerwyvis raodenobas.
moswavle asabuTebs nerwyvis
multiraodenobis mniSvnelobas ylapvis
struqturuli done
refleqsis gansaxorcieleblad.
moswavle msjelobs sxvadasxva,
maT Soris, stresul situaciaSi
mimarTebiTi done
gamoyofili nerwyvis raodenobis
mniSvnelobaze.
gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle msjelobs ylapvis
refleqsis mniSvnelobaze.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavlem ar icis, rom stresis
prestruqturuli
done
dros sakvebis gadaylapva rTulia.
moswavlem icis rom stresul
unistruqturuli
situaciaSi sakvebis gadaylapva
done
rTulia, Tumca ver xsnis mizezs.
multistruqturuli done

moswavle wers `primitiuli“
sicruis deteqtoris anotacias.

moswavle msjelobs ratom aris
saSiSi Zili manqaniT mgzavrobisas.
mimarTebiTi done icis rom aucilebelia daSavebis
dros kisris fiqsacia, Tumca ver
asabuTebs fiqsaciis mniSvnelobas.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs avariis dros
daSavebuli adamianisTvis kisris
fiqsaciis aucileblobas.

kompleqsuri davaleba: `didi naxevarsferoebis WiSkari“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs Suamdebare tvins.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

unistruqturuli
moswavles SeuZlia Suamdebare
done
tvinis amocnoba ilustraciaze.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia Suamdebare
tvinis funqciebis CamoTvla.

moswavles SeuZlia axsnas
mimarTebiTi done termini `didi naxevarsferoebis
karibWe“.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs hipoTalamusis, rogorc nervuli da endokrinuli sistemis makavSirebeli
rgolis mniSvnelobas.
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kompleqsuri davaleba: `gafantuli sklerozi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs Tavis tvinis nawilebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavles SeuZlia Tavis tvinis
unistruqturuli nawilebis erTaneTisgan garCeva,
done
Tumca ver asaxelebs maT funqciebs.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlis Tavis tvinis sxvadasxva nawilis funqciebis
daxasiaTeba.

moswavle adarebs erTmaneTs
zurgisa da Tavis tvinSi ruxi da
mimarTebiTi done TeTri nivTierebis ganlagebas da
msjelobs maTi sxvadasxvagvari
ganlagebis mniSvnelobaze.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs Tavis tvinis
didi naxevarsferoebis qerqis mniSvnelobas.

moswavlem ar icis, rom adamiprestruqturuli
anis mexsiereba Tavis tvinis did
done
naxevarsferoebs ukavSirdeba.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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moswavles SeuZlia CamoTvalos
unistruqturuli hemisferoebis funqciebi, Tumca
done
funqcias ver ukavSirebs maT agebulebas.
moswavle xsnis prinfildis
multikacunaSi sxeulis nawilebs Soris
struqturuli done
warmodgenil proporciebs.
moswavles SeuZlia mexsierebasTan dakavSirebuli hipoTeza
daukavSiros eleqtrogayvanilobis
mimarTebiTi done
qsels sacxovrebel saxlSi an skolaSi. ipovos maT Soris msgavseba
da gansxvaveba.
moswavle afasebs Tavis tvingafarToebuli
is hemisferoebis rols mudmivad
abstraqciis done
cvalbad garemo pirobebTan SeguebaSi.

moswavle ver asaxelebs gafanprestruqturuli
tuli sklerozis gamomwvev mizedone
zebsa da simptomebs.
janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

moswavles SeuZlia gafantuli
sklerozis gamomwvevi mizezis da
unistruqturuli simptomebis dasaxeleba. hipoTadone
lamusSi moTavsebuli TiToeuli
centris dazianebas, Tumca ver
xsnis mizezs.
moswavles SeuZlia gafantuli
sklerozis simptomebis axsna miemultilinis garsis ganadgurebis Tvalstruqturuli done
sazrisiT. Tumca ver ukavSirebs
imunuri sistemis Secdomas.
moswavles SeuZlia im problemebis CamoTvla, romlebic SeiZleba hqondes gafantuli skleroziT
mimarTebiTi done daavadebul adamians, Tumca ver
xsnis Tavis tvinis mastimulirebeli aparatiT stimulaciis mniSvnelobas.
moswavle afasebs gafantuli
sklerozis mkurnalobis TanagafarToebuli
medrove meTodebs da asabuTebs
abstraqciis done
mastimulirebeli aparatis upiratesobas medikamentebiT mkurnalobasTan SedarebiT.
moswavle ver agrovebs moprestruqturuli
nacemebs gafantuli sklerozis
done
gavrcelebasTan dakavSirebiT.
moswavles SeuZlia monacemebis
Segroveba, Tumca uWirs daxarisxeunistruqturuli ba da warmodgena. moswavle icdone
nobs kompiuteruli tomografiis
meTods, Tumca ar icis misi muSaobis principi.
moswavle agrovebs monacemebs
sxvadasxva wyarodan, axarisxebs da
warmoadgens grafikuli maorganimultizeblis saSualebiT. moswavles Seustruqturuli done
Zlia kompiuteruli tomografiis komponentebis dasaxeleba da
icnobs TiToeulis funqcias.
moswavles SeuZlia kompiuteruli tomografiis (MRI -s)
mimarTebiTi done simulaciaSi muSaoba, asabuTebs
wyalbadis mniSvnelobas diagnostikisTvis.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs diagnostikis
Tanamedrove meTodebis mniSvnelobas Tavis tvinis daavadebebis
gamosavlenad.
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kompleqsuri davaleba: `pirobiTi refleqsebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ver ganasxvavebs upidone
robo da pirobiT gamRizianeblebs

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavles SeuZlia konkretul
unistruqturuli situaciaSi gamRizianeblebis dayodone
fa pirobiT da upirobo gamRizianeblebad.
moswavles SeuZlia CamoTvalos
ZiriTadi upirobo refleqsebi
da aRweros refleqsuri rkali.
multistruqturuli done komiqsis Sedgenis dros sworad
irCevs pirobiT da upirobo gamRizianeblebs.
moswavle upirobo da pirobiT
refleqsur rkalebs ganasxvavebs
mimarTebiTi done Tavis tvinis CarTulobis mixedviT. komiqsSi sworad gamosaxavs
refleqsuri rkalis komponentebs.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs Tavis tvinis rolze pirobiTi refleqsebis
CamoyalibebaSi.

moswavle ver xsnis rogor xdeba
prestruqturuli
pirobiTi refleqsis Camoyalibeba
done
da gaqroba.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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moswavle ganasxvavebs garegan
unistruqturuli
da Sinagan Sekavebas, Tumca ver
done
xsnis Sekavebis mizezs.
moswavles SeuZlia axsnas ra
multixdeba refleqsis garegani da Sinastruqturuli done
gani Sekavebis dros.
moswavles SeuZlia imsjelos
mimarTebiTi done pirobiTi refleqsebis Camoyalibebisa da gaqrobis mniSvnelobaze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia Seafasos
upirobo da pirobiTi refleqsebis
mniSvneloba garemos cvalebadobasTan mimarTebiT. eseSi argumentirebulad asabuTebs rogori
iqneboda adamianis cxovreba pirobiTi refleqsebis gareSe.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavle ver asaxelebs im erTaprestruqturuli derT upirobo refleqss, romelic
done
SeiZleba gaqres asakTan dakavSirebiT.
moswavles SeuZlia daasaxelos
unistruqturuli is upirobo refleqsi, romelic
done
droTa ganmavlobaSi asakTan erTad
SeiZleba gaqres.
moswavles SeuZlia upirobo
multirefleqsebis gaqroba daukavSiros
struqturuli done zurgis tvinis funqciebis darRvevas.
moswavle ver asabuTebs ratom
ar qreba upirobo refleqsebi.
mimarTebiTi done aseve ver asabuTebs ratom qreba
da yalibdeba pirobiTi refleqsebi.
moswavles SeuZlia daasabuTos ratom ar qreba sxva upirobo
refleqsebi sicocxlis bolomde.
gafarToebuli
maSin, roca pirobiTi refleqsebi
abstraqciis done
yalibdeba da qreba. afasebs axalSobilis upirobo refleqsebis
diagnostirebis mniSvnelobas.
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I Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4, 12,13)
kvleva (Sedegebi: 6,7,8,10)
sakiTxi: farisebri jirkvlis hormonebi _ endemuri Ciyvi
bolo wlebSi gansakuTrebiT gaxSirda farisebri jirkvlis paTologiebi. maT
Soris ioddeficituri Ciyvi, romelsac endemuri Ciyvic ewodeba. mis gavrcelebas garkveuli geografia aqvs. daavadebis prevenciis mizniT sargebloben iodizirebuli mariliT. gamoikvlie bazarze arsebuli iodizebuli marilis ramdenime nimuSi. moamzade posteri, romliTac xels Seuwyob adamianis cnobierebis
amaRlebas daavadebis simptomebsa da gavrcelebasTan dakavSirebiT.
posteris prezentaciis dros xazgasmiT warmoaCine:
•

rogor Seesabameba farisebri jirkvlis zomis cvlileba mis funqcias daavadebis dros?

•

cxovrebis jansaRi wesis dacva rogor uwyobs xels daavadebis simptomebis
Semsubuqebas;

•

rogor moqmedebs farisebri jirkvlis dazianeba adamianis homeostazze;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
• ratom uwodes daavadebas `endemuri Ciyvi“?
•

rogor xdeba daavadebis diagnostika;

•

ra RonisZiebebi unda gaataros saxelmwifom da konkretulma individma
daavadebis prevenciis mizniT;

•

raSi mdgomareobs hiperTireozis radioaqtiuri iodiT mkurnalobis principi? ratom ar gamoiyeneba es meTodi endemuri Ciyvis samkurnalod?

•

ra raodenobiT iodidi aRmoCnda sufris marilis Sen mier gamokvleul
nimuSebSi da rogori iqneba Seni rekomendacia iodizirebuli marilis SenaxvasTan dakavSirebiT.

https://bit.ly/3pqZFXy
https://bit.ly/3iTp5uK
https://bit.ly/36dKgTa
https://bit.ly/3pqZJqg
https://cutt.ly/oj4s1Hr
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 2, 9)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 2, 4)
kvleva (Sedegebi: 9)
sakiTxi: farisebraxlo jirkvali

warmoadgine parathormonis moqmedebis sqema. sqemaSi warmoadgine:
•

rogor Seesabameba paraTireoiduli jirkvlis agebuleba mis mier Sesasrulebel funqcias;

•

rogor uzrunvelyofs paraThormoni organizmis homeostazs.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

hormonis samizne organoebi;

•

romeli ionis koncentracias aregulirebs is?

•

ra principiT muSaobs parathormoni;

•

ra cvlilebebs gamoiwvevs organizmSi kalciumis nakleboba?

https://bit.ly/3qzRNDn
https://bit.ly/3cwZciZ
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 4)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4, 12,13)
kvleva (Sedegebi: 7,8,)
sakiTxi: Saqriani diabeti
Saqriani diabetiT msoflioSi yovelwliurad ufro meti adamiani avaddeba. Tu
daavadebulTa ricxvi aseTi tempiT gaizrdeba, 2035 wlisTvis daavadebulebis
ricxvi 600 milions miaRwevs. samwuxarod, daavadebulTa Soris bevri bavSvia.
diabeti qronikuli daavadebaa da adamianma masTan erTad cxovreba unda iswavlos. moamzade ramdenime wuTiani video. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

rogor Seesabameba kuWqveSa jirkvlis agebuleba mis Sesasrulebel funqcias;

•

rogor uzrunvelyofs insulini da glukagoni organizmis Sinagani garemos mudmivobis SenarCunebas;

•

ra safrTxes uqmnis adamianis janmrTelobas kuWqveSa jirkvlis gaumarTavi muSaoba;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

rodis avaddeba adamiani Saqriani diabetiT?

•

diagnostikis ra Tanamedrove meTodebi arsebobs;

•

ras efuZneba glukometris muSaoba;

•

ra gansxvavebaa pirveli da meore tipis diabets Soris? ra simptomebi axasiaTebs TiToeul daavadebas?

•

ratom avaddebian meore tipis diabetiT ZiriTadad 40 wels gadacilebuli
adamianebi?

•

rogor SeiZleba diabetis ganviTarebis riskis Semcireba?

•

rogor unda mouaros Tavs diabetiT daavadebulma adamianma?

•

ra pirveladi daxmareba SeiZleba aRmouCino diabetiT daavadebuls?

•

rogor zrunavs saxelmwifo diabetiT daavadebul adamianebze?

https://cutt.ly/Xj4dpD5
https://cutt.ly/cj4daHB
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 1, 2)
sakiTxi: Tirkmelzeda jirkvali
warmoidgine, rom raRacam Zalian SegaSina. Seqmeni kommiqsi, romelSic aRwer
Sens SegrZnebebs. amisTvis gamoiyene Sesabamisi terminebi - hormoni, samizne
organo da sxva. axseni TiToeuli SegrZnebis mizezi.

rogor Seesabameba Tirkmelzeda jirkvlis agebuleba mis mier Sesasrulebel funqcias;
• rogor moqmedebs adrenalini adamianis sasicocxlo Tvisebebze;
•

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/36qqCTU (video 6)
https://bit.ly/2YupsT2 (video 7)
https://bit.ly/39v6cLm (video 8)
(videoebis transkriptebi miTiTebulia danarTebSi)
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 4, 7)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 12,13)
sakiTxi: poliomieliti
poliomieliti saSiSi virusuli daavadebaa,
romliTac yvelaze xSirad bavSvebi avaddebian.
virusi zurgis tvinis mamoZravebel neironebs azianebs. daavadebas Zalian mZime simptomebi axasiaTebs.
Zalian bevr qveyanaSi, maT Soris saqarTveloSic,
poliomielitze vaqcinacia acrebis kalendarSi Sedis. warmoidgine, rom unda daarwmuno acrebisadmi
skeptikurad ganwyobili mSoblebi poliomielitze
vaqcinaciis aucileblobaSi.
amisTvis moamzadevideo mimarTva, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

poliomielitis gamomwvev mizezs;

•

poliomielitis simptomebs da maT gamomwvev mizezebs (rogor moqmedebs poliomielitis gamomwvevi adamianis sasicocxlo Tisebebze);

•

vaqcinaciis mniSvnelobas daavadebis Tavidan acilebisTvis.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://cutt.ly/7j4dmmQ
https://cutt.ly/Nj4dQ5L
https://cutt.ly/9j4dEDn
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 1, 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 12,13)
kvleva (Sedegebi: 7)
sakiTxi: amiotrofuli sklerozi
XXI saukunis erT-erT yvelaze gavlenian da cnobil fizikoss, stiven hokings, romelic 2018 wels 70
wlis asaks gadacilebuli gardaicvala, amiotrofuli
sklerozi 22 wlis asakSi gamouvlinda.
samedicino daxmarebis Sedegad man imaze met xans
icocxla, vidre eqimebi varaudobdnen, rac msoflio
mecnierebisTvis didi monapovaria.
es umZimesi daavadeba mamoZravebeli neironebis degeneraciiT mimdinareobs.
hokingma mogvianebiT metyvelebis unari dakarga da
samyarosTan mxolod marjvena xelis TiTebis moZraobiT kompiuteris saSualebiT urTierTobda.
miuxedavad amisa, is iyo didi britaneTis samefo
samecniero sazogadoebisa da aSS-s nacionaluri
akademiis akademikosi. kembrijis universitetSi
iyo Tanamdebobaze, romelic isaak niutons ekava.
moiZie informacia da dawere referati Temaze „amiotrofuli sklerozi. stiven hokingi _ saocari
adamiani“. naSromSi xazgasmiT warmoaCine:
•

daavadebis aRwera;

•

daavadebis gamomwvevi mizezebi;

•

daavadebis simptomebi; daavadebis gavrcelebis sixSire msoflioSi;

•

rogor SeZlo, daavadebis miuxedavad, stiven hokingma mniSvnelovani wvlili
Seetana mecnierebis ganviTarebaSi?

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://cutt.ly/Rj4dF3y
https://cutt.ly/lj4dJdk
https://cutt.ly/Gj4dKfm _ dokumenturi filmi - `samyaro stiven hokingTan erTad“

85

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2,)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4, 12,13)
kvleva (Sedegebi: 6,7,8)
sakiTxi: Zili
mozardebis umetesoba Zalian did dros uTmobs gajetebTan urTierTobas.
amas emateba distanciuri swavlebis periodSi kompiuterTan an smartfonTan
gatarebuli ramdenime saaTic. xSirad bavSvebs uZiloba awuxebT, rac mravali problemis mizezi SeiZleba gaxdes. Zilis dros neironebis garkveuli nawili Sekavebul mdgomareobaSia, garkveuli ki _ agznebul mdgomareobaSi. ra
dros atareben mozardebi ZilSi? ra problemebi eqmnebaT maT uZilobis gamo?
Caatare gamokiTxva sxvadasxva asakobriv jgufSi da Sedegebi warmoadine diagramebis saxiT. daamzade sainformacio xasiaTis eleqtronuli posteri SenTvis sasurvel programaSi. posterSi xazgasmiT warmoaCine:
•

rogor moqmedebs uZiloba adamianis, gansakuTrebiT mozardis, homeostazsa da Sromisunarinobaze;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
kompleqsuri davalebis Sesasruleblad upasuxe SekiTxvebs:
•

ratom aris Zil-RviZilis ritmis dacva mniSvnelovani?

•

ra gansxvavebaa swraf da nel Zils Soris?

•

ra problemebi SeiZleba Seuqmnas mozards uZilobam?

•

rogor Seiswavian tvinis muSaobas Zilisa da RviZilis dros?

•

ras urCevdi Sens Tanatolebs Zilis mniSvnelobasTan dakavSirebiT.

https://bit.ly/38ZmFYa _ video 14
https://cutt.ly/bj4fewr
https://cutt.ly/4j4fr1j
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 9)
kvleva (Sedegebi: 9)
sakiTxi: sicruis deteqtori
uZveles dros, zog qveyanaSi damnaSavis gamosavlenad primitiul `sicruis
deteqtors“ iyenebdnen. Tu eWvmitanili swrafad SeZlebda puris daReWvasa da gadaylapvas, mas udanaSaulod miiCnevdnen da aTavisuflebdnen. am
gadawyvetilebis miRebisas msajulebi sakuTar gamocdilebas eyrdnobodnen, icodnen, rom stresuli situaciaSi adamianebi am martiv amocanas ver
asrulebdnen. Seqmeni `sicruis deteqtoris“ muSaobis anotacia. anotaciaSi
warmoadgine:
•

romeli organoebi monawileoben `sicruis deteqtoris“ muSaobaSi?

•

rogor yalibdeba ylapvis refleqsi?

•

ratom ylapavs advilad udanaSaulo adamiani purs?

•

ratom uWirs gadaylapva damnaSaves?

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/38ZmFYa _ video 14
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 9)
sakiTxi: hipoTalamusi
organizmis normaluri funqcionirebisTvis gadamwyveti mniSvneloba aqvs homeostazis SenarCunebas, raSic ZiriTad rols hipoTalamusi asrulebs. warmoadgine mizezSedegobrivi sqema mariliani sakvebis miRebis dros;
aseve aRwere rogor icvleba organoebis muSaoba SimSilis, simaZRrisa da
wyurvilis dros.
•

rogor uzrunvelyofs hipoTalamusi organizmis Sinagani garemos
mudmivobis SenarCunebas;

•

rogor Seesabameba hipoTalamusis agebuleba mis mier Sesasrulebel
funqciias;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/2MLwhNk
videos Targmani: hipoTalamusi mdebareobs Tavis tvinSi, is erTmaneTTan akavSirebs nervul da endokrinul sistemebs. misi funqciebia:
• autonomiuri nervuli sistemis muSaobis kontroli;
• hormonebis gamoyofis regulacia;
• sxeulis temperaturis regulacia;
• SimSilisa da simaZRris SegrZnebebis Camoyalibeba;
• sqesobrivi qcevis regulacia;
• emociebis kontroli.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 2,12,13)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: gafantuli sklerozi

gafantuli sklerozi centraluri nervuli sistemis autoimunuri daavadebaa. am daavadebis dros
imunuri sistema ucxod miiCnevs mielinis garss, Tavs
esxmis mas da anadgurebs. amerikelma mecnierebma
Seqmnes aparati, romlis eleqtrodebi Tavis tvinis
qerqs astimulirebs. axalma mowyobilobam daavadebul adamianebs gauumjobesa problemis gadawyvetisa da masze drouli reagirebis unari.
moiZie informacia am mZime daavadebis Sesaxeb da
dawere referati „gafantuli sklerozi“. naSromSi
xazgasmiT warmoaCine:
•

ra mniSvneloba aqvs mkurnalobis Tanamedrove meTodebs daavadebis diagnostirebisa da mkurnalobisTvis;

•

ra struqturuli da funqciuri cvlilebebi xdeba organizmSi da rogor
moqmedebs es cvlilebebi adamianis janmrTelobaze, cxovrebis xarisxze;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

daavadebis gamomwvevi mizezebi;

•

daavadebis diagnostika;

•

daavadebis mimdinareoba;

•

daavadebis niSnebi;

•

mkurnalobis meTodebi.

samuSaos Sesasruleblad gamoiyene bmulebze mocemuli informacia:

https://cutt.ly/Cj4fKGE
https://cutt.ly/uj4fXH8
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 1, 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 13)
kvleva (Sedegebi: 7, 9)
sakiTxi: pirobiTi refleqsebi
1. mTeli zamTari jibeebiani qurTuki mecva, romlis jibeSic saxlis gasaRebi
mqonda. gazafxulze qurTuki gavixade, magram karis danaxvaze xelebiT isev
jibeebs veZebdi gasaRebis amosaRebad. ratom viqceodi ase? rogor fiqrob,
mTeli zafxuli veZebdi gasaRebs ararsebul jibeebSi? ratom ggonia ase? moiyvane argumentebi.
•

rogor uzrunvelyofs nervuli sistema mudmivad cvalebad garemo
pirobebTan organizmis Seguebas;

2. dawere ese: `rogori iqneboda cxovreba pirobiTi refleqsebis gareSe?“
moiyvane argumentebi Seni mosazrebebis dasasabuTeblad.
•

rogor uzrunvelyofs nervuli sistema mudmivad cvalebad garemo pirobebTan organizmis Seguebas;

3. Seqmeni komiqsi romelime pirobiTi refleqsis Camoyalibebaze. amisTvis
SearCie SenTvis yvelaze sayvareli ZaRli, pirobiTi da upirobo gamRizianeblebi, aseve SearCie is faqtori, romelic garegani Sekavebis dros gamogadgeba.
•

ratom aris mniSvnelovani pirobiTi refleqsebis Camoyalibeba da Sekaveba;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://cutt.ly/Wj4f6ix
https://cutt.ly/Qj4gwYL
https://cutt.ly/Aj4gtxG
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შორს და ახლომხედველობა შეიძლება იყოს თანდაყოლილი და შეძენილი;

ადამიანის მიერ ჰაერის რხევის აღქმა ხდება ბგერის სახით. ბგერის აღქმა ხორციელდება სმენის ორგანოთი (გარეთა, შუა და შიგნითა ყური; სმენის ნერვი, თავის





ძლიერი გამღიზიანებლები (ბგერა, სინათლე) დამაზიანებლად მოქმედებენ შეგრძნების ორგანოებზე (ყურზე, თვალზე);

როგორ ახერხებს თვალი მკაფიოდ დაინახოს შორს და ახლოს მდებარე საგანი?

რატომ ვერ ვარჩევთ ფერებს სიბნელეში?

რა უნდა ვიცოდეთ სათვალის შერჩევისას?

რატომ ვიფარებთ ყურებზე ხელებს ძლიერი ხმაურის დროს?

რატომ არის საზიანო მხედველობის ორგანოსათვის სინათლის ეფექტებით გაჯერებულ გარემოში ხანგრძლივად ყოფნა?

რა მნიშვნელობა აქვს ტკივილის შეგრძნებას?













3. შეხების ორგანო, გემოვნების ორგანო, ყნოსვის ორგანო.

2. სმენის ორგანო, წონასწორობის ორგანო;

1. მხედველობა, თვალი;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

რატომ კარგავს ადამიანი მხედველობას/სმენას თავის ტვინის დაზიანების დროს?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:



გარემოს მხედველობითი აღქმა დამოკიდებულია სამ კომპონენტზე, ესენია: თვალი, მხედველობის ნერვი და თავის ტვინის ქერქის მხედველობის ზონა;



ტვინის ქერქის სმენის ზონა);

გარემოდან ინფორმაციას ადამიანი შეგრძნების ორგანოებით იღებს;



თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 8 (+ 2)

Tema 2. SegrZnebis organoebi
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წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

სამიზნე ცნებები და მათთან

გამოკითხვა.

კვლევა:

თვალის სინდრომი.

ასტიგმატიზმი, კომპიუტერული

შორსმხედველობა, კატარაქტა,

ახლომხედველობა,

ჯანმრთელობა და დაავადებები:

ფერების აღქმა, აკომოდაცია.

გამოსახულების წარმოქმნა,
მხედველობას?

ადამიანის სამგანზომილებიან

4. რა მნიშვნელობა აქვს

მხედველობაას?

მხედველობის რეცეპტორები.

სასიცოცხლო თვისებები:

თვალით, ანუ ბინოკულარულ,

3. რა მნიშვნელობა აქვს ორი

შორსმხედველობის კორექცია?

2. როგორ ხდება ახლო და

გუგა, ბროლი, კოლბები, ჩხირები,

გარსი, სისხლძარღვოვანი გარსი,

მინისებრი სხეული, ფერადი

სკლერა, რქოვანა, ბადურა,

სტრუქტურა და ფუნქცია:

1. რა შემთხვევაში ვხედავთ

მხედველობა, თვალი
საგანს მკაფიოდ?

საკვანძო შეკითხვა / შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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ყველა ორგანიზმი
შედგება სხვადასხვა
ნაწილისგან;
 თითოეული ნაწილი
სპეციფიკურ
ქმედებას
ახორციელებს;
 ორგანიზმების
აგებულება და
ფუნქციები
შეესაბამება გარემო
პირობებს;
სასიცოცხლო თვისება





თვისებების
ერთობლიობა,
რომლითაც
ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო
თვისებებია: ზრდაგანვითარება,
გამრავლება,
მეტაბოლიზმი (კვება,
სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.

(შედეგები: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10)



ახლომხედველობა მსოფლიოს მოსახლეობის

აქტივობა 1. სამგანზომილებიანი ბინოკულარული მხედველობის მნიშვნელობის
გაცნობა
რესურსი: ქაღალდის კუბი, რამდენიმე ქინძისთავი, ექსპერიმენტის ინსტრუქცია.
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს სამგანზომილებიან მხედველობას? რა
მნიშვნელობა აქვს ბინოკულარულ მხედველობას?
აქტივობა 2. თვალის აგებულების გაცნობა.
რესურსი: თვალის ილუსტრაცია.
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს თვალის თითოეულ ნაწილს?
აქტივობა 3. თვალის აკომოდაციის უნარის გაცნობა
რესურსი: სასწავლო ვიდეო.https://bit.ly/3reRm1t - დანართი 1

რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისთვის,

4) ახლომხედველობის მკურნალობის რა მეთოდები არსებობს და რა
განსხვავებაა მათ შორის.

ასახავს: 1) როგორ მოქმედებს ადამიანის ცხოვრების წესი ახლომხედველობის
ჩამოყალიბებაზე; 2) რა კავშირია ადამიანის ასაკსა და ახლომხედველობის
გავრცელების სიხშირეს შორის; გამოკითხვის შედეგად მიღებული მონაცემების
ანალიზს; 3)რას ურჩევდით მოსწავლეებს დისტანციური სწავლების პერიოდში
ახლომხედველობის ჩამოყალიბების თავიდან ასაცილებლად;

რატომ ატარებენ ადამიანები სათვალეს? რა არის კონტაქტური ლინზა? ამ
საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა
შეისწავლოთ როგორ ხედავს ადამიანი საგნებს და ფერებს, რა შემთხვევაშია
ადამიანი ახლომხედველი ან შორსმხედველი და შექმნათ პოსტერი, რომელიც

საქმიანობის შესრულება უწევს. ლაზერული კორექცია

პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?













არსებობს და რა განსხვავებაა მათ შორის.

ახლომხედველობის მკურნალობის რომელი მეთოდები

ასაცილებლად;

პერიოდში ახლომხედველობის თავიდან

რას ურჩევდი მოსწავლეებს დისტანციური სწავლების

მონაცემების ანალიზი;

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად მიღებული

დაავადების გავრცელების სიხშირის დასადგენად

სკოლის მოსწავლეებსა და თანამშრომლებს შორის

გავრცელების სიხშირეს შორის;

რა კავშირია ადამიანის ასაკსა და დაავადების

ახლომხედველობის ჩამოყალიბებაზე;

როგორ მოქმედებს ადამიანის ცხოვრების წესი

შესასრულებელ ფუნქციას;

როგორ შეესაბამება თვალის აგებულება მის მიერ

პოსტერის წარდგენის დროს ხაზგასმით წარმოაჩინე:

მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შესახებ.

ახლომხედველობის თავიდან აცილების გზებისა და მისი

მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლებას

ხასიათის პოსტერი, რომლითაც ხელს შეუწყობ

ჯგუფის წევრებთან ერთად დაამზადე საინფორმაციო

სხივით ცვლიან რქოვანას ფორმას - მას აბრტყელებენ.

მკურნალობის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ლაზერის

სწრაფ, ეფექტურ და საიმედო მეთოდად ითვლება.

ახლომხედველობის მკურნალობის ყველაზე თანამედროვე,

უთმობს კითხვას, კომპიუტერთან მუშაობას ან სხვა მსგავსი

განსაკუთრებით მაშინ იზრდება, თუ ადამიანი დიდ დროს

ვლინდება. ახლომხედველობის განვითარების რისკი

პირველად ძირითადად სკოლის ასაკის ბავშვებში

დაახლოებით 1/3-ში აღინიშნება. ახლომხედველობა

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი

შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის

რესურსები):

(შედეგები: 1, 2, 3, 5,

6,7,8,9,10)

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

სტრუქტურა, ფუნქცია
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ჯანმრთელობა და

ჯანმრთელობა არის
ადამიანის
ორგანიზმის
მდგომარეობა,
რომლის დროსაც
შენარჩუნებულია
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა.

ავადობა არის
ადამიანის
ორგანიზმის
მდგომარეობა,
რომლის დროსაც
მას დარღვეული
აქვს ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა;

ჯანსაღი ცხოვრების
წესის დარღვევა
იწვევს იმუნიტეტის
დაქვეითებას და
ხელს უწყობს
სხვადასხვა
დაავადების
განვითარებას;







5, 6, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)

დაავადება (შედეგები: 1, 2,

ყრუმუნჯობა, თავბრუსხვევა,

ჯანმრთელობა და დაავადებები:

ბგერების აღქმა, წონასწორობა.

სასიცოცხლო თვისებები:

სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის?

სასმენი მილი, გარეთა ყური, შუა
ყური, შიგნითა ყური, დაფის აპკი,
სასმენი ძვლები, ოვალური
სარკმელი, ოტოლითები, ევსტაქის
ლულა, ვესტიბულური აპარატი.
იყოს?

ძაფი ერთნაირი სიგრძის რომ

ძაფები და რა მოხდება ყველა

სპირალში სხვადასხვა სიგრძის

2. რატომ არის ლოკოკინის

გამართულ მუშაობას

წონასწორობის ორგანოს

1. რა მნიშვნელობა აქვს სმენისა და

საკვანძო შეკითხვა/ შეკითხვები

სტრუქტურა და ფუნქცია:

სმენის ორგანო, წონასწორობის
ორგანო

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი

კითხვა: როგორ ხდება ახლომხედველობის მკურნალობა? მკურნალობის
რომელ მეთოდს ენიჭება უპირატესობა და რატომ?

https://bit.ly/3tiRD5p

https://bit.ly/2Me4EwF

https://bit.ly/3pDCFVw

კითხვა: როგორ ხედავს თვალი შორს და ახლოს მდებარე საგნებს?
აქტივობა 4. ფერები და თვალი
რესურსი: სიმულაცია https://bit.ly/3pEXtfc დანართი 2.
კითხვა: როგორ აღიქვამს თვალი ფერებს?
აქტივობა 5. თვალის პათოლოგიების გაცნობა
რესურსი: ვიდეო. https://bit.ly/3ctWsmt დანართი 3.
კითხვა: რა დანიშნულება აქვს სათვალეს?
აქტივობა 6. ინფორმაციის მოძიება - ახლომხედველობის მკურნალობის
მეთოდები
რესურსი: https://bit.ly/36shMVG

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია:
საკვლევი კითხვის
დასმა, ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,
პროცედურების და
რესურსების
განსაზღვრა,
უსაფრთხოების
დაცვა, მონაცემის
შეგროვება,
ორგანიზება,
ანალიზი, დასკვნის
ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება,
მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა,
აუცილებელია
სხვადასხვა
პროფესიის
დაუფლებისთვის.

ინტერვიუ;

გამოკითხვა,

ექსპერიმენტი,

მეთოდებია: ცდა,

რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისთვის,

რატომ სჭირდება ზოგჯერ ადამიანს სმენის აპარატი? როგორ გესმის
ტერმინი ,,კოხლეარული იმპლანტი“ (Cochlea - შიგნითა ყურის ლოკოკინა)? ამ
საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა
შეისწავლოთ როგორ აღიქვამს ადამიანი ბგერებს; რა შემთხვევაშია საჭირო
სმენის აპარატის და რა შემთხვევაში კოხლეარული იმპლანტის ჩანერგვა.
დაამზადებ რეკლამას, რომელიც ასახავს: 1) რა მნიშვნელობა აქვს
ადამიანისთვის სმენის ორგანოს და რა ფაქტორები აზიანებენ მას; 2) როგორ
აღიქვამს ადამიანი ბგერებს; 3) რა ფუნქცია აქვს გარეთა, შუა და შიგნითა ყურს?
4) როდის სჭირდება ადამიანს ტრადიციული სასმენი აპარატის გამოყენება და
რას ეფუძნება მათი მოქმედების პრინციპი; 5) ყურის რომელი განყოფილების
დაზიანების დროს მიმართავენ კოხლეარულ იმპლანტაციას და რა ასაკშია ის
ეფექტური; 6) ტარდება თუ არა მსგავსი ქირურგიული ოპერაციები
საქართველოში?

აპარატი, ე.წ. კოხლეარული იმპლანტი, რომელმაც












საქართველოში?

კეთდება თუ არა მსგავსი ქირურგიული ოპერაციები

რა ასაკშია მისი ჩანერგვა უფრო ეფექტური?

ყურის რომელი დაზიანებების დროს გამოიყენება ის;

იმპლანტი;

როგორ არის მოწყობილი კოხლეარული

რა საერთო აქვთ მათ?

როგორ მუშაობენ ტრადიციული სასმენი აპარატები?

როგორ აღიქვამს ადამიანი ბგერებს;

აზიანებენ მას;

ორგანოს გამართულ მუშაობას და რა ფაქტორები

რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სმენის

სარეკლამო ბანერი. მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

აპარატის რეკლამის დამზადება და გავრცელება. შექმენი

ხარ სარეკლამო აგენტი და შენი მიზანია კოხლეარული

სხეულის გარეთ, მაგალითად - თმაზე. წარმოიდგინე, რომ

თავსდება შიგნითა ყურში, მეორე ნაწილი მაგრდება

აპარატის ერთი ნაწილი ქირურგიული ოპერაციით

სამუდამო ყრუმუნჯობისგან იხსნა ბევრი ადამიანი. ამ

დიდი ხნის წინ მეცნიერებმა შექმნეს ახალი ტიპის სასმენი

პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?

მოქმედებენ-აძლიერებენ შუა ყურის ფუნქციას. არცთუ ისე

სხვადასხვაგვარად გამოიყურებიან. თუმცა ერთი პრინციპით

უხსნიან მათ პრობლემებს. გარეგნულად ისინი

არსებობს სმენის აპარატები, რომლებიც მნიშვნელოვნად

1. სმენადაქვეითებული ადამიანებისთვის უკვე დიდი ხანია

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი

შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

ვირტუალურ ლაბორატორიაში
მუშაობა, ექსპერიმენტი.

კვლევის

6,7,8,9,10, 11,12,13)



კვლევა:

კვლევა (შედეგები: 5,
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შეკითხვა: რა ასაკში შეიძლება კოხლეარული იმპლანტის ჩანერგვა?

https://bit.ly/2YxGmQz

https://bit.ly/3cw8XOC

რესურსი: (ვიდეო 4) https://bit.ly/36uYZZX

კითხვა: რა გავლენას ახდენს ხმამაღალი ბგერებისა და ყვირილის მოსმენა
ადამიანზე? რატომ ძლიერდება ორი წყაროდან წამოსული ბგერები და რა
გავლენას ახდენს სმენაზე? როგორ წარმოიქმნება ექო? რა პრინციპზეა
დამყარებული ექოსკოპიის მეთოდი.
აქტივობა 4. ინფორმაციის მოძიება

აქტივობა 3. სიმულაციაზე მუშაობა
რესურსი: https://bit.ly/39BX6fR დანართი 4.

კითხვა: როგორ აღიქვამს ყური ბგერებს?

(ვიდეო 3) https://bit.ly/2YyeuvM

რესურსი: https://bit.ly/39BrFlM

აქტივობა 2. ბგერების აღქმის გაცნობა

კითხვა: რას გრძნობ, როცა ანიმაციას უხმოდ უყურებ? რა შეიცვალა მას შემდეგ,
რაც იგივე ანიმაცია ხმით მოისმინე? როგორი აგებულება აქვს სმენის ორგანოს?
რა ნაწილებისგან შედგება ის?

(ვიდეო 2) https://bit.ly/36u0IP4

(ვიდეო 1) https://bit.ly/2YzuZaY

აქტივობა 1. სმენის მნიშვნელობისა და სმენის ორგანოს აგებულების გაცნობა
რესურსი: ილუსტრაცია. ნებისმიერი მოკლე ანიმაცია (ჯერ უხმოდ, შემდეგ ხმით);
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ანალიზი.

გამოკითხვა, მონაცემების

საკონტროლო ცვლადები,

დამოუკიდებელი და

ექსპერიმენტი, დამოკიდებული,

კვლევა:

დაკარგვა.

ყნოსვის შეგრძნებების

დამწვრობა; გემოსა და

დაავადებები:

ჯანმრთელობა და

შეგრძნებები.

შეგრძნება; სითბოსა და სიცივის

შეგრძნება; ტკივილის

გემოს შეგრძნება; ყნოსვის

სასიცოცხლო თვისებები:

ყნოსვის რეცეპტორები

სიცივის, გემოვნებისა და

შეხების, ტკივილის, სითბოს,

სტრუქტურა და ფუნქცია:

ორგანო, ყნოსვის ორგანო

შეხების ორგანო, გემოვნების

საკითხი, ქვეცნებები

აგემოვნებენ მას?

ღვინის სურნელს და შემდეგ

3. რატომ სინჯავენ სომელიეები ჯერ

საჭმლის გემოს, როდესაც სურდო აქვს?

2. რატომ ვერ შეიგრძნობს ადამიანი

შეგრძნების ორგანოს ფუნქციას?

1. როგორ ასრულებს კანი

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები

III ეტაპი

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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შეკითხვა: როგორ შეიძლება ტექსტურის მიხედვით მიხვდე რას მიირთმევ? რა
მნიშვნელობა აქვს საკვების ტექსტურას, ტემპერატურას?

რესურსი: სხვადასხვა სახის ხილი, კვლევის ინსტრუქციის დანართი;

აქტივობა 4. შეხების რეცეპტორების მნიშვნელობის გაცნობა;

კითხვა: როგორ შეიგრძნობ გემოს?

რესურსი: ექსპერიმენტისთვის საჭირო მასალა (მოსწ. წიგნი)

აქტივობა 3. გემოვნების ორგანოს გაცნობა

კითხვა: როგორ შეიგრძნობ სუნს?

ვიდეო 5 https://bit.ly/3cvzYli

რესურსი: ილუსტრაცია,

აქტივობა 2. ყნოსვის ორგანოს გაცნობა

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის სუნისა და გემოს შეგრძნებას?

რესურსი: მოსწავლის წიგნი.

აქტივობა 1. სუნისა და გემოს შეგრძნების მნიშვნელობის გაცნობა

რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისთვის,

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი
პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?
რა პროფესიის ადამიანს ჰქვია სომელიე? ღვინის ან სხვა ალკოჰოლური
სასმელის დეგუსტაციის დროს ჯერ რატომ ყნოსავენ მას? ამ საკითხთან
დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა
შეისწავლოთ როგორ შევიგრძნობთ გემოსა და სუნს, რა აკავშირებთ მათ
ერთმანეთთან და მოამზადოთ მცირე ზომის ვიდეო, რომელიც ასახავს: 1)
ყნოსვისა და გემოვნების შეგრძნებების მნიშვნელობას; 2) მათ შორის არსებულ
კავშირს; 3) აუხსნათ მომავალ სომელიეს, რა მნიშვნელობა აქვს პროდუქტის
სუნსა და ტექსტურას გემოს ჩამოყალიბებაში.











და ტემპერატურას.

ჩამოყალიბების დროს საკვების ტექსტურასა

რა მნიშვნელობა აქვს გემოს შერძნების

გვიან ავიწყდება;

შეგრძნებად, რომელიც ადამიანს ძალიან

რატომ ითვლება სუნი ყველაზე მძაფრ

შევიგრძნობთ სუნს;

რა მნიშველობა აქვს და როგორ

შევიგრძნობთ გემოს;

რა მნიშვნელობა აქვს და როგორ

შესასრულებელ ფუნქციას;

რეცეპტორების აგებულება მათ მიერ

როგორ შეესაბამება ყნოსვისა და გემოვნების

ხაზგასმით წარმოაჩენ:

და შეხების რეცეპტორები. მოამზადე ვიდეო, რომელშიც

რეცეპტორებთან ერთად, აქტიურად მუშაობს ყნოსვისა

ღვინის ან სხვა საკვების გასინჯვის დროს, გემოვნების

მნიშვნელობას. გევალება მიახვედრო მსმენელი, რომ

ღვინის დეგუსტაციის დროს სუნისა და გემოს შეგრძნების

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის
შესახებ.

1. წარმოიდგინე, რომ მომავალ სომელიეებს აცნობ

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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შეზღუდვებზე.

იმსჯელებ შენ მიერ დამზადებული მოდელის

კონკრეტული სტრუქტურის დასამზადებლად;

ახსნი, რატომ გამოიყენე ესა თუ ის მასალა

ფუნქციას.

მიუთითებ მოდელის თითოეული კომპონენტის

რომელშიც:

შენ მიერ დამზადებული მოდელის აღწერილობა,

როგორც შეგრძნების ორგანოს აგებულებაზე. მოამზადე

(განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილე კანის,

მასალა და დაამზადე კანის სამგანზომილებიანი მოდელი.

2. კანის აგებულების გათვალისწინებით შეარჩიე საჭირო

 დაავადებების დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის რა თანამედროვე მეთოდები არსებობს და რა პრინციპით მუშაობს თითოეული მათგანი?

 როგორ შეესაბამება შეგრძნების ორგანოების აგებულების თავისებურება შესასრულებელ ფუნქციას;

მოსწავლეები შეფასდებიან თითოეული კომპლექსური დავალებისთვის შედგენილი SOLO ტაქსონომიის მიხედვით.

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

აქტივობა 1. კანის, როგორც შეგრძნების ორგანოს აგებულების გაცნობა
რესურსი: ილუსტრაცია.
კითხვა: როგორ შეიგრძნობ სითბოს, სიცივეს ან ტკივილს?
აქტივობა 2. ტკივილის შეგრძნება, როგორც თავდაცვის საშუალება.
რესურსი: ილუსტრაცია, სიტუაციური ამოცანები.
კითხვა: რა მოხდება, ტკივილის შეგრძნება რომ არ ქონდეს ადამიანს?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისათვის,
რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

როგორ ხვდებით, რომ გარემოში ცივა ან ცხელა? რატომ გტკივათ ხელები
შიშველი ხელებით გუნდაობის დროს? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი
რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ, როგორ შეიგრძნობთ
სითბოს, სიცივეს, ტკივილს. დაამზადებთ კანის სამგანზომილებიან მოდელს,
რომელშიც ამ შეგრძნებების წარმოქმნაში მონაწილე ყველა კომპონენტს
მიუჩენთ ადგილს.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი
პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?

შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

II matricis danarTebi
meore matricaSi gamoyenebuli resursebis transkriptebi da instruqciebi
eqsperimentis instruqcia _ ra mniSvneloba aqvs binokularul mxedvelobas?
saWiro masala: qaRaldis kubi da ramdenime qinZisTavi
mimdinareoba: qaRaldis kubis zedapirze daxaze bade
gadakveTaze Caamagre qinZisTavebi

sTxoveT moswavles daxuWos jer erTi Tvali da meore TvaliT daaxloebiT
15 sm manZilidan daakvirdes qinZisTavebis ganlagebas. aRweros rogor xedavs
qinZisTavebs, isini erT xazze arian ganlagebuli Tu ara. igive gaimeoros meore TvaliTac da aRweros ras xedavs. bolos orive TvaliT Sexedos da Seafasos
qinZisTavebis ganlageba kubis zedapirze.
ori TvaliT roca Sexedavs, aRiqvams, rom qinZisTavebi ar arian erT xazze,
cali TvaliT yurebis dros ver Seafasebs manZils.
am martivi eqsperimentiT moswavles daarwmunebT binokularuli mxedvelobis
mniSvnelobaSi.
danarTi 1 - simulacia https://bit.ly/3reRm1t
Tvalis agebuleba

badura
rqovana
guga
feradi garsi
sklera

mxedvelobis
nervi
miniseburi
sxeuli
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normaluri mxedveloba
axlomxedveloba
Sorsmxedveloba
saWiroebs linzebs

Sori fokusi axlo

obieqtis pozicia

marjvena qveda mxares Cans aseTi Rilakebi:
• Normal vision _ normaluri mxedveloba
• Near Sighted _ axlo mdebare sagnebi
• Far Sighted _ Sors mdebare sagnebi
• Needs bifocals _ sWirdeba saTvale
• Corect Nearsightedness axlomxedvelobis koreqcia (es Rilaki marjvena zeda
kuTxeSi gamoCndeba maSin, roca moniSnuli geqnebaT Near Sighted, maSin, roca
Object wertils gadaitanT ufro marjvniv).
danarTi 2 - simulacia https://bit.ly/3pEXtfc

simulaciaSi muSaobis dros Tavdapirvelad
gamoCndeba:

Tu pirvel kvadrats airCevT, gamoCndeba:

SegiZliaT SecvaloT naTura, pirveli naTura aris civi naTebisa, meore naTura _ Tbili
naTebisa. Tu meore naTuras airCevT SegiZliaT misi feri cvaloT Bulb Color -is moZraobiT. marjvena qveda mxares aris filtris feris
cvlilebis Rilaki. adamianis saxis zemoT Cndeba
Tavis tvinis mier aRqmuli feri. Tu ramdenimenaTurian gamosaxulebas daawkapebT, aseTi suraTi gamoCndeba.
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danarTi 3 - simulacia https://bit.ly/3ctWsmt
simulacia rom gaixsneba, gamoCndeba saklaso oTaxi. mis qvemoT Cans wrfe, romelzec miTiTebulia uaryofiTi ricxvebi. uaryofiTi ricxvebi gamosaxavs brolis fokusur Zalas (dioptrebiT). ricxvebTan mausis dawkapebiT sxvadasxva suraTi Cndeba. adamians, savaraudod, sWirdeba im nomris saTvale, romelzec is
ukeTesad aRiqvams suraTs (es simulaciaa da araviTar SemTxvevaSi ar adasturebs
saTvalis nomers). marjvena qveda kuTxeSi Cans sami piqtograma: School Classroom,
School Sciens lab da School Sports Hall. nebismier Rilakze dawkapebiT suraTebi
Seicvleba.

(video 1). yuris agebuleba https://bit.ly/2YzuZaY
videoSi saubaria adamianis yuris agebulebaze.
0:05 wT yuris niJara, 0:14 - gareTa sasmeni mili; 0:27 - dafis apki, CaquCi,
grdemli, uzangi. 0:38 - lokokina; 0:41- ovaluri sarkmeli; 0:45 - smenis nervi; 1:03
- gareTa yuris nawilebi; 1:07 - Sua yuri - sasmeni Zvlebi; 1:14- SigniTa yuri.
1:29 wT-idan naCvenebia rogor xdeba rxevebis gadacema erTi nawilidan meoreze.
2:27 wT- Sua yuri aZlierebs rxevas. 2:30 wT- lokokina meqanikur rxevas gardaqmnis
eleqtrul signalad, anu nervul impulsad. nervuli impulsi smenis nerviT Tavis
tvins gadaecema.
(video 2). https://bit.ly/36u0IP4
videoSi saubaria adamianis yuris agebulebaze. SegiZliaT isargebloT pirveli
videos TargmaniT.
(video 3). https://bit.ly/2YyeuvM
videoSi saubaria bgerebis aRqmaze. musikis an saubris mosmenis dros rxevebi
zogjer swrafad xdeba, zogjer - nela. neli Serxevis dros vigebT dabal xmas,
Cqari Serxevis dros maRali xma gvesmis.
0:36 wT - rxevebis gadacemas gamosaxavs dafis apkidan sasmen Zvlebze. SigniTa
yurSi mTavar rols asrulebs lokokina. es is adgilia, sadac rxevebis meqanikuri energia gardaiqmneba eleqtrul energiad, anu warmoiqmneba nervuli impulsi,
romelic Semdeg aRwevs Tavis tvinis Sesabamis ubanSi. lokokina Zvlovani spiralia, romelic siTxiT aris amovsebuli. smenis receptorebs (sensoruli ujredebi) meorenairad Zafian ujredebs uwodeben. Tmis msgasi Zafebis sigrZiT ujredebi
gansxvavdeba erTmaneTisgan. maTi gansxvavebuli sigrZis gamo aRiqvamen sxvadasxva
sixSirisa da tonalobis bgerebs. 1:36 wT. bgerebis sixSireebis svetze ferebi Seesabameba lokokinas sxvadasxva adgilze aRqmul bgerebs. 1:54 wT- dan gamosaxulia
Zafebi membranaze. maTi moZraoba warmoqmnis nervul impulss.
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(video 4). https://bit.ly/36uYZZX
videoSi saubaria koxlearuli implantis muSaobaze. implanti gamoiyeneba im
dros, roca smenis receptorebi ar muSaobs, kanze damagrebuli mowyobiloba meqanikur rxevebs gardaqmnis nervul impulsebad da lokokinis gavliT smenis nerviT
gadaadgildeba Tavis tvinis Sesabamisi ganyofilebisken.

danarTi 4 _ simulacia https://bit.ly/39BX6fR
simulaciis gasaxsnelad aucilebelia kompiuterSi gadmoweroT Java.
gaxsnis Semdeg zeda xazSi gamoCndeba ramdenime lurji warwera.

1. Listen to a single source _ aq gamoCndeba
bgerebis mxolod erTi wyaro;

2. Measure _ masze dawkapebiT gamoCndeba
saxazavi da SesaZlebelia amplitudisa da sixSiris cvlileba;

3. Tow source interference _ ori wyaros interferencia;

4. Interference by Reﬂection _ aq Cans bgeris
arekvla, romelic SegiZliaT eqos warmoqmnas
da eqoskopiis aparatis gamoyenebas daukavSiroT;
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5. Listen with Varying Air Preasure _ aq Cans
wnevasa da bgeras Soris kavSiri.

(video 5) _ https://bit.ly/3cvzYli
ynosvis meqanizmi _ haerSi mravali nivTiereba arsebobs, romlebic aRizianebs
ynosvis receptorebs. ynosva mniSvnelovan rols asrulebs sakvebis dagemovnebaSi. misi saSualebiT SesaZlebelia sakvebis xarisxis dadgena. ynosvas Zalian didi
mniSvneloba aqvs cxovelebs Soris socialuri urTierTobebisTvis. adamianebsa
da primatebs ufro gaZlierebuli ynosva aqvT, vidre sxva ZuZumwovrebs. adamians
SeuZlia aTasobiT sunis garCeva. ynosvis SegrZnebis CamoyalibebaSi monawileobs
cxviris Rru. is evstaqis luliT ukavSirdeba yurs, cxvirxaxiT ki _ xaxas. evstaqis lulaSi xdeba atmosferosa daSigniTa yurSi wnevis gaTanabreba. cxviris RruSi mdebareobs ynosvis bolqvebi, maTgan gamodis ynosvis nervi. 45 sm2 farTobze
cxviris epiTeliumiT amofenilia cxviris Rru. cxviris epiTeliumis gaRizianebis
Semdeg informacia gadaecema ynosvis bolqvs da Semdeg _ ynosvis nervs. ynosvis sistema aseve ukavSirdeba limbur sistemas, romelic monawileobs emociebis
CamoyalibebaSi. amitom sunis SegrZneba adamianSi iwvevs iseT emociebs, romlebic
Zalian didxans rCeba mis mexsierebaSi. 2:24 wT _ Cans cxviris epiTeliumi, ynosvis
receptorebi da ynosvis bolqvi.
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II Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `mxedveloba da mxedvelobis koreqcia“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs Tvalis nawilebs.
moswavles SeuZlia ilustraciis
unistruqturuli
gamoyenebiT Tvalis aRwera da misi
done
damxmare organoebis dasaxeleba.
moswavles SeuZlia Tvalis TimultiToeuli struqturis mniSvnelobis
struqturuli done
dasaxeleba.
moswavles SeuZlia Tvalis
mimarTebiTi done TiToeuli struqturis agebuleba
Seusabamos mis funqcias.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs brolisa da
rqovanas rols sinaTlis gardatexaSi.

moswavle eqsperimentis mixedprestruqturuli viT ver xsnis samganzomilebiani da
done
binokularuli mxedvelobis mniSvnelobas.
moswavles SeuZlia daasaxelos ra mniSvneloba aqvs samganunistruqturuli zomilebian binokularul mxedvedone
lobas. Tumca ver asabuTebs. ver
asabuTebs tvinis rols gamosaxulebis warmoqmnaSi.
moswavle martivi eqsperimentiT adgens ra mniSvneloba aqvs
multibinokularul mxedvelobas, Tumca
struqturuli done
ver xsnis akomodaciisa da samganzomilebiani mxedvelobis mizezs.
moswavles SeuZlia eqsperimentis da simulaciis gamoyenebiT
mimarTebiTi done daadasturos akomodaciisa da
samganzomilebiani mxedvelobis
mniSvneloba
moswavle afasebs samgangafarToebuli
zomilebiani, binokularuli mxedabstraqciis done
velobisa da akomodaciis rols
adamianisTvis.
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prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs Tvalis
done
daavadebebs.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavle asaxelebs Tvalis
daavadebebs, SeuZlia mxolod axunistruqturuli
lomxedvelobisa da Sorsmxedvelodone
bisTvis damaxasiaTebeli simptomis
dasaxeleba.
moswavle martivi simulaciis
gamoyenebiT varaudobs rogori
multisaTvale sWirdeba sxvadasxva adamistruqturuli done ans, Tumca ar icis ra gansxvavebaa
axlomxedvelisa da Sorsmxedvelis
saTvales Soris.
moswavles SeuZlia ganasxvavos
saTvale nomris mixedviT. linzis
optikur Zalas akavSirebs mxedvmimarTebiTi done
elobis koreqciasTan. cxovrebis
stils akavSirebs mxedvelobis
darRvevasTan.
moswavles SeuZlia saTvalis
SesarCevad saWiro rekomendaciebis
gacema. asabuTebs sakuTar mosazgafarToebuli
rebas. msjelobs axlomxedvelobis
abstraqciis done
koreqciis Tanamedrove meTodebze
da asabuTebs Tanamedrove meTodis mniSvnelobas.
prestruqturuli
moswavle ver atarebs gamokiTxdone
vas.

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.
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moswavle mocemuli instruqciis Sesabamisad asrulebs kvleviT
unistruqturuli
davalebas. Tumca ver axerxebs modone
nacemebis klasificirebas, interpretaciasa da analizs.
moswavle atarebs gamokiTxvas
da agrovebs monacemebs, axarisxebs
multimaT, Tumca ver adgens ra kavSiria
struqturuli done moswavleebis asaksa da axlomxedvelobis gavrcelebis sixSires
Soris.
moswavle magaliTis mixedviT
adgens kvlevis gegmas, svams sakvlev SekiTxvas, ayalibebs hipomimarTebiTi done Tezas, adgens saWiro resursebs,
aanalizebs miRebul Sedegebs,
adgens mizezSedegobriv kavSirebs
da gamoaqvs daskvnebi.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle svams axal sakvlev
SekiTxvas, gamoTqvams hipoTezas,
gegmavs sxva eqsperiments da ayalibebs daskvnas.

kompleqsuri davaleba: `koxlearuli implanti“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ilustraciaze ver
done
amoicnobs yuris nawilebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavles SeuZlia ilustraunistruqturuli
ciaze gareTa, Sua da SigniTa
done
yuris struqturebis amocnoba.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia yuris
TiToeuli nawilis funqciis
dasaxeleba.

moswavles SeuZlia yuris romemimarTebiTi done lime nawilis agebuleba Seusabamos
mis funqcias.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs SigniTa yuris
lokokinaSi Zafebis gansxvavebuli sigrZis mniSvnelobas. SeuZlia
rxevis sixSiresa da amplitudasTan bgeris xmamaRlobis da tonis
dakavSireba.

moswavlem ar icis rogor iwvevs
prestruqturuli SigniTa yuris lokokinis Zafebis
done
rxevebi meqanoreceptorebis agznebas.
moswavles SeuZlia aRweros
unistruqturuli rogor iwvevs SigniTa yuris lokodone
kinis Zafebis rxevebi meqanoreceptorebis agznebas.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia axsnas smenis
mniSvneloba adamianis cxovrebaSi.

moswavles SeuZlia axsnas bgeris
arekvlis mniSvneloba Sinagani ormimarTebiTi done
ganoebis eqoskopiuri gamokvlevis
dros.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs da
asabuTebs yuris niJaris
aucileblobas ZuZumwovrebSi.
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prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs smenasdone
Tan dakavSirebul problemebs.
janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.
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moswavle asaxelebs smenasTan
unistruqturuli
dakavSirebul problemebs, Tumca
done
ver xsnis mizezs.
multistruqturuli done

moswavle simulaciis gamoyenebiT msjelobs ra safrTxes
uqmnis adamians xmauri da SeuZlia
amis mizezis axsna.

moswavle amyarebs kavSirs gogirdis Tvisebebsa da smenis orgamimarTebiTi done
nosTvis mis damcvelobiT funqcias
Soris.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle xsnis principul
gansxvavebas tradiciul sasmen
aparatsa da koxlearul implants
Soris. mohyavs argumentebi da
ajamebs, ra SemTxvevaSi gamoiyeneba
tradiciuli sasmeni aparati da ra
SemTxvevaSi _ koxlearuli implanti.

prestruqturuli
moswavle ver axerxebs simuladone
ciaSi muSaobas.
moswavle mocemuli instruqciunistruqturuli is mixedviT muSaobs simulaciaSi,
done
agrovebs monacemebs, Tumca ver
axerxebs maT daxarisxebas.
moswavle muSaobs simulaciaSi
instruqciis Sesabamisad, agrovebs
multistruqturuli done da axarisxebs monacemebs, Tumca
uWirs daskvnis Camoyalibeba.
moswavle instruqciis mixedviT
muSaobs simulaciaSi, svams sakvlev SekiTxvas, ayalibebs hipomimarTebiTi done Tezas, adgens saWiro resursebs,
aanalizebs miRebul Sedegebs,
adgens mizezSedegobriv kavSirebs
da gamoaqvs daskvnebi.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle svams axal sakvlev
SekiTxvas, gamoTqvams hipoTezas,
gegmavs sxva eqsperiments da ayalibebs daskvnas.

kompleqsuri davaleba: `momavali somelieebisTvis“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ilustraciaze ver
prestruqturuli
amoicnobs ynosvis receptorebs,
done
gemovnebis receptorebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavles SeuZlia ilustraciaze amoicnos ynosvis recepunistruqturuli
torebi, gemovnebis receptorebi.
done
enaze amoicnobs mware, mlaSe da
sxva gemos SegrZnebis ubnebi.
moswavle xsnis, ratom miekuTmultivnebian gemovnebisa da ynosvis
struqturuli done
receptorebi qemoreceptorebs.
moswavles SeuZlia aRweros gza,
romelsac nervuli impulsi gaivmimarTebiTi done lis ynosvis an gemovnebis receptoridan Tavis tvinis Sesabamis
ubnamde.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia axsnas ynosvis SegrZnebis simZafris gamomwvevi mizezebi.

moswavle ver xsnis ratom
prestruqturuli
ynosaven somelieebi sasmels, gemos
done
gasinjvamde.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavlem icis, rom arasasiamunistruqturuli
ovno sunis dros kavdeba sunTqva ,
done
Tumca ver xsnis mizezs.
moswavle ganasxvavebs qemoreceptorebis moqmedebis meqanizms
multiyvela sxva saxis receptorisgan,
struqturuli done
magaliTad, meqano da fotoreceptorebisgan.
moswavles SeuZlia aRweros da
sqematurad warmoadginos mkvemimarTebiTi done Trsuniani nivTierebis daynosvis
dros sunTqvis Sekavebis refleqsuri rkali.
moswavle afasebs sakvebis an
sasmelis gemos SegrZnebaSi ynosvigafarToebuli
abstraqciis done
sa da teqsturis Sefasebis mniSvnelobas. momavali somelieebisTvis,
mohyavs saTanado argumentebi.
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janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavle ver asaxelebs ra
prestruqturuli problema SeiZleba Seiqmnas ynosdone
visa da gemos SegrZnebis gaqrobis
dros.
moswavles SeuZlia gemosa da
unistruqturuli ynosvis SegrZnebis dakargviT gadone
mowveuli problemebis dasaxeleba,
Tumca ver xsnis mizezs.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia axsnas, ratom aris mniSvnelovani sakvebis
sunisa da gemos Sefaseba.

moswavle amyarebs kavSirs
mimarTebiTi done ynosvisa da gemos SegrZnebasa da
janmrTelobis SenarCunebas Soris.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs janmrTelobis
mdgomareobis mniSvnelobas gemosa
da sunis SegrZnebaSi. xsnis ratom
ver vigebT suns surdos dros,
an ratom ver SevigrZnobT Zalian
cxeli an gayinuli sakvebis gemos.

kompleqsuri davaleba: ` kanis modeli “
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ver amzadebs kanis
done
samganzomilebian models.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle amzadebs kanis samganunistruqturuli zomilebian models, Tumca uWirs
done
misi struqturebis sworad ganawileba.
multistruqturuli
done

moswavle amzadebs kanis samganzomilebian models, sworad anawmimarTebiTi done ilebs struqturebs mis sivrceSi,
Tumca ver asabuTebs, ratom SearCia konkretuli masala.
gafarToebuli
abstraqciis done

gafarToebuli
abstraqciis done

110

moswavle amzadebs kanis samganzomilebian models, komponentebs
kanis modelSi ZiriTadad sworad
anawilebs, aqvs 1-2 xarvezi.

moswavle amzadebs kanis samganzomilebian models, asabuTebs,
ratom SearCia esa Tu is masala
konkretuli struqturis dasamzadeblad.
moswavle amzadebs kanis samganzomimlebian models, msjelobs mis
naklovanebebze. asabuTebs ratom
SearCia konkretuli masala.

II Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 2, 12,13)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8, 9, 10)
sakiTxi: mxedveloba, Tvali
axlomxedveloba msoflios mosaxleobis daaxloebiT 1/3-Si aRiniSneba. axlomxedveloba pirvelad ZiriTadad skolis asakis bavSvebSi vlindeba. axlomxedvelobis ganviTarebis riski gansakuTrebiT maSin izrdeba, Tu adamiani did
dros uTmobs kiTxvas, kompiuterTan muSaobas, an sxva msgavsi saqmianobis Sesruleba uwevs. lazeruli koreqcia axlomxedvelobis mkurnalobis yvelaze
Tanamedrove, swraf, efeqtur da saimedo meTodad iTvleba. mkurnalobis
arsi imaSi mdgomareobs, rom lazeris sxiviT cvlian rqovanas formas _ mas
abrtyeleben.
jgufis wevrebTan erTad daamzade sainformacio xasiaTis posteri, romliTac xels Seuwyob moswavleebis cnobierebis amaRlebas axlomxedvelobis Tavidan acilebis gzebisa da misi mkurnalobis Tanamedrove meTodebis Sesaxeb.
posteris wardgenis dros xazgasmiT warmoaCine:
•

rogor Seesabameba Tvalis agebuleba mis mier Sesasrulebel funqcias;

•

rogor moqmedebs adamianis cxovrebis wesi axlomxedvelobis Camoyalibebaze;

•

ra kavSiria adamianis asaksa da daavadebis gavrcelebis sixSires Soris;

•

skolis moswavleebsa da TanamSromlebs Soris daavadebis gavrcelebis
sixSiris dasadgenad Catarebuli gamokiTxvis Sedegad miRebuli monacemebis analizi;

•

ras urCevdi moswavleebs distanciuri swavlebis periodSi axlomxedvelobis Camoyalibebis Tavidan asacileblad;

•

axlomxedvelobis mkurnalobis romeli meTodebi arsebobs da ra gansxvavebaa maT Soris.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/39N8c1N
https://bit.ly/3jinj6m
https://bit.ly/3aESODI
https://bit.ly/3cJh7mQv
posteris Seqmna SegiZliaT: Canva.com -ze.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 2,12,13)
kvleva (Sedegebi: 5, 8, 9)
sakiTxi: koxliaruli implanti
smenadaqveiTebuli adamianisTvis ukve didi xania arsebobs smenis aparatebi,
romlebic mniSvnelovnad uxsnian maT problemebs. garegnulad isini sxvadasxvagvarad gamoiyurebian, Tumca erTi principiT moqmedeben. arcTu ise didi
xnis win mecnierebma Seqmnes axali tipis sasmeni aparati, e.w. koxliaruli
implanti, romelmac samudamo smenadaqveiTebisgan ixsna bevri adamiani. am
aparatis erTi nawili qirurgiuli operaciiT Tavsdeba SigniTa yurSi, meore
nawili magrdeba sxeulis gareT, magaliTad _ Tmaze. warmoidgine, rom xar
sareklamo agenti da Seni mizania koxlearuli aparatis reklamis damzadeba-gavrceleba. Seqmeni sareklamo baneri. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

ra mniSvneloba aqvs adamianisTvis smenis organos gamarTul muSaobas da
ra faqtorebi azianeben mas;

•

mkurnalobis ra Tanamedrove meTodebi arsebobs, ra mniSvneloba aqvs daavadebis adreul diagnostirebas;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

rogor aRiqvams adamiani bgerebs;

•

rogor muSaobda Zveli sasmeni aparatebi? ra saerTo aqvT maT?

•

yuris rogori dazianebis dros iyeneben tradiciul smenis aparatebs?

•

rogor aris mowyobili koxlearuli implanti;

•

romeli dazianebebis dros gamoiyeneba is;

•

ra asakSia misi Canergva ufro efeqturi?

•

keTdeba Tu ara msgavsi qirurgiuli operaciebi saqarTveloSi?

•

https://cutt.ly/Cj4hkuJ _ (video 4)
https://cutt.ly/aj4hx2m
https://cutt.ly/Ij4hWhp
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 8, 9)
sakiTxi: Sexebis organo, gemovnebis organo, ynosvis organo
warmoidgine, rom momaval somelieebs acnob Rvinis degustaciis dros sunisa
da gemos SegrZnebis mniSvnelobas. gevaleba miaxvedro msmeneli, rom Rvinis
an sxva sakvebis gasinjvis dros gemovnebis receptorebTan erTad aqtiurad
muSaobs ynosvisa da Sexebis receptorebi. moamzade video, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

rogor Seesabameba gemovnebisa da ynosvis receptorebis agebuleba maT
mier Sesasrulebel fuqcias;

•

ra mniSvnelobaa aqvs da rogor SevigrZnobT gemos;

•

ra mniSveloba aqvs da rogor SevigrZnobT suns;

•

ratom iTvleba suni yvelaze mZafr SegrZnebad, romelic adamians Zalian
gvian aviwydeba;

•

ra mniSvneloba aqvs gemos SerZnebis Camoyalibebis dros sakvebis teqsturasa da temperaturas.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/39JBoXx profesia _ somelie
https://bit.ly/3oKUnoA
vebinaris Cawerisas daicavi kiberusafrTxoebis wesebi!
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 9)
sakiTxi: kani, rogorc SegrZnebis organo
kanis agebulebis gaTvaliswinebiT SearCie saWiro masala da daamzade kanis
samganzomilebiani modeli. (gansakuTrebuli yuradReba gaamaxvile kanis, rogorc SegrZnebis organos agebulebaze). moamzade Sen mier damzadebuli modelis aRweriloba, romelSic:
•

miuTiTeb modelis TiToeuli komponentis funqcias.

•

axsni, ratom gamoiyene esa Tu is masala konkretuli struqturis dasamzadeblad;

•

imsjeleb Sen mier damzadebuli modelis SezRudvebze.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
kanis modelis instruqcia miTiTebulia moswavlis wignSi (nawili I. gv 85).
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ზიგოტა არის ერთი უჯრედი, რომელიც შეიცავს როგორც მამის, ასევე დედის გენეტიკურ მასალას;

ზიგოტა იყოფა და უჯრედების თანმიმდევრული გაყოფის შედეგად წარმოიქმნება ჩანასახი;

ჩანასახს თანდათან უყალიბდება ორგანოები, ვითარდება ნაყოფი;

სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების ძირითადი მიზეზია დაუცველი სქესობრივი კონტაქტი;

ნაადრევ ქორწინებას/ორსულობას/სქესობრივ ურთიერთობებს თან ახლავს მრავალი რისკფაქტორი;

მნიშვნელოვანია სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების პრევენციული საშუალებების ცოდნა და გამოყენება;

პირადი ჰიგიენის დაცვა აუცილებელია ადამიანის ჯანმრთელობის, კერძოდ, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად;

ნაადრევმა ქორწინებამ/ორსულობამ/სქესობრივმა ურთიერთობამ სამედიცინო და სოციალური ხასიათის პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს.

















4. უშვილობა, უშვილობის დაძლევის გზები.

3. ნაადრევი ქორწინება და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები;

2. სასქესო ჰორმონები;

1. ქალისა და მამაკაცის რეპროდუქციული სისტემები. ჩანასახის განვითარების ეტაპები;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

 უშვილობის დაძლევის რა საშუალებები არსებობს?

 რა ნიშნებით/სიმპტომებით შეიძლება სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების აღმოჩენა და მათგან თავდაცვა?

 რატომ ითვლება ნაადრევი ორსულობა რისკფაქტორად როგორც დედის, ისე ნაყოფის ჯანმრთელობისთვის?

 რატომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორსულის მიერ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა?

 რატომ არის ჩანასახი მოთავსებული სითხით სავსე ჩანასახოვან ბუშტში?

თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:

ჩანასახის განვითარება იწყება სპერატოზოიდისა და კვერცხუჯრედის შერწყმის შედეგად წარმოქმნილი ზიგოტიდან;



თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 7 (+ 2)

Tema 3. reproduqciuli sistema da janmrTeloba
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სამიზნე ცნებები და მათთან

წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

ძლიერი და სუსტი მხარეები.

მოდელი, მოდელის

კვლევა:

დედის რძით კვება.

კლიმაქსური პერიოდი,

დაავადება

ჯანმრთელობა და

იმპლანტაცია ორსულობა.

განაყოფიერება,

მენსტრუაცია,

მენსტრუალური ციკლი,

ოვულაცია,
ჩანასახს შორის?

4. რა განსხვავებაა ნაყოფსა და

სითხეში ფრუქტოზის არსებობას?

აქვს სპერმატოზოიდების შემცველ

პლაცენტა, ჭიპლარი.

სასიცოცხლო თვისება

სპერმატოზოიდი და რა მნიშვნელობა

3. როგორ ყალიბდება

ფუნქციებს?

საშვილოსნოს მილის აგებულება მის

საკვერცხე, საშვილოსნო,

წინამდებარე ჯირკვალი,

სათესლე, სათესლე პარკი,

სტრუქტურა, ფუნქცია:

2. როგორ შეესაბამება

ოვულაცია?

ეტაპები

კვერცხუჯრედის მომწიფება და

ჩანასახის განვითარების

1. როგორ ხდება საკვერცხეში

საკვანძო შეკითხვა / შეკითხვები

რეპროდუქციული სისტემები,

ქალისა და მამაკაცის

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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თვისებების
ერთობლიობა,
რომლითაც ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო
თვისებებია: ზრდაგანვითარება,
გამრავლება,
მეტაბოლიზმი (კვება,
სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.

1, 2, 5, 6,7,8,9,10)

სასიცოცხლო თვისება (შედეგები:





ჩამოყალიბებიდან გარემოში გამოთავისუფლებამდე?

კითხვა: სად და როგორ ყალიბდება სპერმატოზოიდი? რა გზას გადის ის

რესურსი: https://bit.ly/3aleLro (ვიდეო 3)

აქტივობა 1. მამაკაცისა და ქალის სასქესო ორგანოების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რომელი ორგანოები მიეკუთვნებიან ქალისა და მამაკაცის სასქესო
ორგანოებს? როგორ შეესაბამება მათი აგებულება ფუნქციას?
აქტივობა 2. კვერცხუჯრედის მომწიფებისა და ოვულაციის პროცესის გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/39CrTt6 (ვიდეო 1),
ილუსტრაცია. https://bit.ly/39Cs1J6 (ვიდეო 2).
კითხვა: როგორ მწიფდება კვერცხუჯრედი? რა განსხვავებაა მენსტრუაციასა და
მენსტრუალურ ციკლს შორის? რა მნიშვნელობა აქვს მენსტრუალური ციკლის
გამართულ მიმდინარეობას?
აქტივობა 3. სპერმატოზოიდის ჩამოყალიბების პროცესის გაცნობა.

რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისთვის,

რატომ არის კვერცხუჯრედი ძალიან დიდი სპერმატოზოიდთან შედარებით? რა
განსხვავებაა მენსტრუაციასა და მენსტრუალურ ციკლს შორის? ამ საკითხთან
დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა
შეისწავლოთ ქალის და მამაკაცის რეპროდუქციული ორგანოების აგებულება.
შექმნათ საკვერცხის, კვერცხუჯრედისა და სპერმატოზოიდის მოდელები და
მათი აღწერილობა. იმსჯელოთ მოდელების სუსტ და ძლიერ მხარეებზე.

პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი

შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის

რესურსები):

ყველა ორგანიზმი
შედგება სხვადასხვა
ნაწილისაგან;
თითოეული ნაწილი
სპეციფიკურ ქმედებას
ახორციელებს;
ორგანიზმების
აგებულება და ფუნქციები
შეესაბამება გარემო
პირობებს;

1, 2, 3, 5, 6,7,8,9,10)



კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

სტრუქტურა, ფუნქცია (შედეგები:

მიუთითებ მოდელის თითოეული კომპონენტის
ფუნქციას.
ახსნი, რატომ გამოიყენე ესა თუ ის მასალა
კონკრეტული სტრუქტურის დასამზადებლად;
იმსჯელებ შენ მიერ დამზადებული მოდელის
შეზღუდვებზე.













მიუთითებ მოდელის თითოეული კომპონენტის
ფუნქციას;
ახსნი, რატომ არის კვერცხუჯრედი გაცილებით
დიდი სპერმატოზოიდთან შედარებით;
ახსნი სპერმატოზოიდის აგებულების
თავისებურებების მნიშვნელობას;
სურათზე მიუთითებ სპერმატოზოიდის მიერ
განვლილ გზას მისი წარმოქმნის ადგილიდან
გარემოში გამოთავისუფლებამდე. აღნიშნავ
სპერმატოზოიდების შემცველ სითხეში
ფრუქტოზის შემცველობის მნიშვნელობას.
ახსნი, რატომ გამოიყენე ესა თუ ის მასალა
კონკრეტული სტრუქტურის დასამზადებლად;
იმსჯელებ შენ მიერ დამზადებული მოდელის
შეზღუდვებზე.

2. შეარჩიე მასალა და დაამზადე სპერმატოზოიდისა და
კვერცხუჯრედის სამგანზომილებიანი მოდელები.
მოამზადე შენ მიერ დამზადებული მოდელის
აღწერილობა, რომელშიც:







აღწერილობა, რომელშიც:

პროცესი. მოამზადე შენ მიერ დამზადებული მოდელის

იქნება კვერცხუჯრედის მომწიფების და ოვულაციის

სამგანზომილებიანი მოდელი, რომელშიც ასახული

1. შეარჩიე მასალა და დაამზადე საკვერცხის
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ჯანმრთელობა არის
ადამიანის ორგანიზმის
მდგომარეობა, რომლის
დროსაც
შენარჩუნებულია
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა.
ავადობა არის ადამიანის
ორგანიზმის
მდგომარეობა, რომლის
დროსაც მას
დარღვეული აქვს
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა;
ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დარღვევა იწვევს
იმუნიტეტის დაქვეითებას
და ხელს უწყობს
სხვადასხვა დაავადების
განვითარებას;





კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია:
საკვლევი კითხვის დასმა,
ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,

გამოკითხვა, ინტერვიუ;

ცდა, ექსპერიმენტი,

კვლევის მეთოდებია:

11,12,13)

კვლევა (შედეგები: 5, 6,7,8,9,10,







11,12,13)

(შედეგები: 1, 2, 5, 6, 5, 6,7,8,9,10,

ჯანმრთელობა და დაავადება

რა უპირატესობა აქვს დედის რძეს ხელოვნურ საკვებთან შედარებით?

ტრიმესტრშია უმჯობესი მედიკამენტების მიღება (აუცილებლობის შემთხვევაში)?

კითხვა: რა განსხვავებაა ჩანასახსა და ნაყოფს შორის? ორსულობის რომელ

რესურსი: მოსწავლის წიგნი

აქტივობა 6. ორსულობის ეტაპების გაცნობა

მხარეები?

კითხვა: რა არის შენ მიერ დამზადებული მოდელის ძლიერი და სუსტი

რესურსი: მოსწავლის მიერ შერჩეული მასალა;

დამზადება; ანოტაციის დაწერა და წარდგენა;

აქტივობა 5. საკვერცხის, კვერცხუჯრედისა და სპერმატოზოიდის მოდელების

სპერმატოზოიდისა და კვერცხუჯრედის აგებულება მათ ფუნქციას?

კითხვა: სად და როგორ ხდება განაყოფიერება? როგორ შეესაბამება

https://bit.ly/3j9m7lK

https://bit.ly/3au4w3Y (ვიდეო 5)

რესურსი: https://bit.ly/2LbsatF (ვიდეო 4)

აქტივობა 4. განაყოფიერების პროცესის გაცნობა
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პროცედურების და
რესურსების განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება,
მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა
აუცილებელია სხვადასხვა
პროფესიის
დაუფლებისთვის.

კვლევა
დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

სასიცოცხლო თვისება
მეორადი სასქესო ნიშნების
ჩამოყალიბება

სტრუქტურა, ფუნქცია:
ანდროგენი, ესტროგენი,
პროგესტერონი,
ოქსიტოცინი, ჰიპოფიზი,
საკვერცხე, სათესლე, სამიზნე
ორგანო.

სასქესო ჰორმონები

საკითხი/ქვეცნება

ჩამოყალიბებას?

მეორადი სასქესო ნიშნების

2. შეაჯამე, რა მნიშვნელობა აქვს

ჰორმონების გავლენით?

ვაჟების ორგანიზმში სასქესო

ცვლილებები ხდება გოგონებისა და

1. იმსჯელე, რა ძირეული

საკვანძო შეკითხვა/ შეკითხვები

II ეტაპი
კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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რას ნიშნავს სქესობრივი მომწიფება? რა იცვლება ამ დროს ადამიანის
ორგანიზმში? რა იცი ანაბოლური ჰორმონების შესახებ?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ ორგანიზმში სასქესო ჰორმონების
მოქმედებით გამოწვეული ცვლილებები. გამოიკვლიოთ სამ ასაკობრივ
ჯგუფში გოგონებისა და ვაჟების საშუალო სიმაღლე და შექმნათ
კვლევის ანგარიში. ასევე მოიძიოთ ინფორმაცია ანაბოლური
ჰორმონების შესახებ და დაამზადოთ მათი ანტირეკლამა.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

საკვლევი შეკითხვა და ჰიპოთეზა;
თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში გოგონებისა და
ვაჟების საშუალო სიმაღლე;
სიმაღლის ასაკზე დამოკიდებულების გრაფიკი;
დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები;
დასკვნა;
შენ მიერ აგებული გრაფიკის მიხედვით უპასუხე
შეკითხვებს:

მიღებული პასუხების მიზეზები ახსენი სქესობრივი
ჰორმონების მოქმედებასთან მიმართებით.

4. რა ასაკში არიან გოგონები ვაჟებზე უფრო მაღლები?

3. საშუალოდ, ვაჟები უფრო მაღლები იზრდებიან თუ
გოგონები?

2. რა ასაკში იზრდებიან ვაჟები ინტენსიურად?

1. რა ასაკში იწყება და როდის მთავრდება გოგონების
ინტენსიური ზრდა სიმაღლეში?









1. ბავშვობში გოგონები და ბიჭები თითქმის ერთი
სიმაღლისები არიან. სქესობრივი მომწიფების ბოლოს
კი ბიჭები გოგონებზე საშუალოდ 10 სმ-ით მაღლები
არიან. ჩაატარე კვლევა. დაადგინე სამ ასაკობრივ
კატეგორიაში (8 წლის, 12 წლის და 16 წლის)
გოგონებისა და ვაჟების სიმაღლე. გამოიანგარიშე
მათი საშუალო სიმაღლე. ააგე სიმაღლის ასაკზე
დამოკიდებულების გრაფიკი. შეადარე, დაემთხვა თუ
არა შენი კვლევის მონაცემები მესამე სავარჯიშოს
გრაფიკზე მოცემულ მონაცემებს? მოამზადე კვლევის
ანგარიში. მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:
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კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას შეცვლიდი მასში?

საშუალებები.

რესურსი: ანტირეკლამის ნიმუშები; კვლევის ანგარიშები, წარდგენის

აქტივობა 4. კვლევის ანგარიშებისა და ანტირეკლამის გაცნობა.

კითხვა: რა არის ანაბოლური ჰორმონი? რატომ იკრძალება სპორტული
შეჯიბრებებების დროს მათი გამოყენება?

https://bit.ly/3ja6gmZ

https://bit.ly/3cwjhpA

აქტივობა 1. სასქესო ჰორმონებისა და მათი სამიზნე ორგანოების
გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რა როლს ასრულებს სასქესო ჰორმონები მეორადი სასქესო
ნიშნების ჩამოყალიბებაში?
აქტივობა 2. სქესობრივი დიმორფიზმის გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია
კითხვა: რა გავლენა აქვს სასქესო ჰორმონებს თავის ტვინზე?
აქტივობა 3 ინფორმაციის მოძიება ანაბოლური ჰორმონების შესახებ.
რესურსი: ბმულები- https://rugby.ge

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?
რა უარყოფითი შედეგი მოსდევს მათ




რა მიზნით იყენებენ მათ სპორტსმენები;



გამოყენების შემთხვევაში.

რა სანქციები ეკისრება სპორტსმენს მათი

გამოყენებას;

რას წარმოადგენს ეს ჰორმონები;



ჰორმონების ანტირეკლამა. ხაზგასმით წარმოაჩინე:

დაამზადე შენთვის სასურველი ფორმით ანაბოლური

ჰორმონების გამოყენებას. მოიძიე ინფორმაცია და

კრძალავენ სპორტსმენების მიერ ე.წ ანაბოლური

2. სპორტის საერთაშორისო ორგანიზაციები
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დაცული სქესობრივი კონტაქტი?

2. რატომ არის მნიშვნელოვანი

მშობიარობასთან დაკავშირებით?

რას ნიშნავს ვენერიული დაავადება? რისი ექიმია ვენეროლოგი? რა ასაკში
შეიძლება ქორწინება ჩაითვალოს ნაადრევ ქორწინებად?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
უნდა შეისწავლოთ ნაადრევი ქორწინებითა და დაუცველი სქესობრივი
კონტაქტით გამოწვეული პრობლემები და ახალგაზრდებისთვის ჩაწეროთ
ვიდეომიმართვა, რომლითაც ხელს შეუწყობთ ნაადრევი ქორწინებისა და
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების შესახებ მათი ცნობიერების
ამაღლებას.

პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი

შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

ათაშანგი, სიფილისი,
გონორეა, ვენერიული
სნეულებები.

სქესობრივი გზით გადამდები
დაავადებები/ ინფექციები,
ქლამიდიოზი, ტრიქომონიაზი.

ჯანმრთელობა და
დაავადება

ნაადრევი მშობიარობა

ნაადრევი ორსულობა,

სასიცოცხლო თვისება

1. რა რისკები არსებობს ნაადრევ

ნაადრევი ქორწინება,
სქესობრივი გზით გადამდები
დაავადებები
ქორწინებასთან, ორსულობასთან და

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები:

საკითხი/ქვეცნებები:

III ეტაპი

ნაადრევი ქორწინება თანამედროვე სამყაროს ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა, რომელიც მოზარდების
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ მრავალ სოციალურეკონომიკურ პრობლემასთან ასოცირდება. მსოფლიო
მასშტაბით წელიწადში 16 მილიონი მოზარდის მშობიარობა
არის დაფიქსირებული, მათ შორის 95% – დაბალი და
საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებზე მოდის; ადრეული
ორსულობის უმრავლესობა არასასურველია. ხშირად
ორსულობის ფაქტს გოგონები და ვაჟები გვიან
აცნობიერებენ. მათი პირველი რეაქცია შოკია დაბნეულობა, შიში, პანიკა. ასეთ სტრესთან გამკლავება
მათთვის ძალიან რთულია. ცნობილია სქესობრივი გზით
გადამდები 100-ზე მეტი დაავადება. მათი გავრცელება
ძირითადად დაუცველ სქესობრივ კონტაქტებს მოსდევს
დაუცველი სქესობრივი კონტაქტის ძირითადი მიზეზი კი
ახალგაზრდების ნაკლები ინფორმირებულობაა
მოსალოდნელ გართულებებთან დაკავშირებით.

კომპლექსური დავალება, დავალებები:
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არიდების მიზნით?

ორსულობისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების თავიდან

კითხვა: რა პრევენციული ღონისძიებების გატარებაა შესაძლებელი ნაადრევი

რესურსი: https://bit.ly/3qhh0Cf -დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი

კითხვა: რა სიმპტომების შემთხვევაში უნდა მიმართოს პაციენტმა
ვენეროლოგს?
აქტივობა 3. ინფორმაციის მოძიება და ვიდეომიმართვის ჩაწერა.

აქტივობა 1. ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებული პრობლემების გაცნობა
რესურსი: მოსწავლის წიგნი, საპრეზენტაციო მასალა. https://bit.ly/39C7d4r ანიმაცია ნაადრევი ქორწინების შესახებ.
https://cutt.ly/wkaIn2x
https://bit.ly/3qaQDOw
https://bit.ly/2LdCHVa
კითხვა: რა ასაკში ითვლება ქორწინება ნაადრევად? რა სამედიცინო და
სოციალური პრობლემები შეიძლება შეუქმნას ადამიანს ნაადრევმა ქორწინებამ
და ორსულობამ?
აქტივობა 2. სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისა და ძირითადი
სიმპტომების გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/35AtKfD

რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისავის,
















როდის ითვლება ქორწინება და ორსულობა
ნაადრევად;
რა კავშირია მოზარდის განათლებასა და მის
ფინანსურ დამოუკიდებლობას შორის?
რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს
მოზარდი ორსულობის დროს?
რა კავშირია ნაადრევ ქორწინებასა და სგგი-ს
შორის?
რატომ უწოდებდნენ ამ დაავადებებს ვენერიულ
დაავადებებს;
რა საერთო სიმპტომები ახასიათებს სგგი-ს;
რომელ ექიმს უნდა მიმართოს პაციენტმა, როგორ
ხდება სგგი-ის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა;
რა პრევენციული ღონისძიებების გატარებაა
შესაძლებელი სგგი-ს თავიდან აცილების მიზნით;

ჩაწერე ახალგაზრდებისთვის ვიდეომიმართვა, რომელშიც
წარმოაჩენ:
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სუროგაციას?

2. რა შემთხვევაში მიმართავენ

განაყოფიერების არსი?

1. რა არის ხელოვნური

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები:

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/მოვლენის
შესახებ.
საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა შემოქმედებითი
პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა ვისწავლე ამ საკითხთან
დაკავშირებით?

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

უშვილობა და
უშვილობის გადაჭრის
გზები
სტრუქტურა და
ფუნქცია:
ჭიპლარი, პლაცენტა,
ხელოვნური
საშვილოსნო.
სასიცოცხლო
თვისება
სუპეროვულაცია,
სუროგაცია
ჯანმრთელობა და
დაავადება
უშვილობა;
ხელოვნური
განაყოფიერება;
კვლევა
დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო
ცვლადები, გამოკითხვა,
მონაცემების ანალიზი.

საკითხი/ქვეცნებები:

IV ეტაპი

მომხრეები, თუმცა მოწინააღმდეგეების რაოდენობა

ხელოვნური განაყოფიერებაა. ამ მანიპულაციას ჰყავს

დაძლევის ერთ-ერთი თანამედროვე მეთოდი

მოსახლეობის 15%-ს აღწევს. ამ პრობლემის

მაჩვენებლი მსოფლიოში და საქართელოშიც

უშვილობა 21-ე საუკუნის სენად ითვლება. მისი

კომპლექსური დავალება/დავალებები:
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როგორ შეესაბამება ღეროვანი უჯრედის







რა ეტაპები უნდა გაიაროს წყვილმა ხელოვნური



მიმართ.

განაყოფიერების გზით დაბადებული ბავშვების

გამოხატავს შენს მხარდაჭერას ხელოვნური

პოსტერს თან დაურთე სლოგანი, რომელიც

დაკავშირებულ საკითხებს;

კანონმდებლობა ხელოვნურ განაყოფიერებასთან

როგორ არეგულირებს საქართველოს

უნდა დაიცვას მან;

ვინ შეიძლება იყოს სუროგატი დედა და რა წესები

განაყოფიერების უფლების მოსაპოვებლად;

როგორ ხდება ხელოვნური განაყოფიერება;

საუკუნის პრობლემად;

რა იწვევს უშვილობას და რატომ ითვლება ის 21-ე

აგებულება მის მიერ შესასრულებელ ფუნქციას;







პოსტერი, რომელშიც ხაზგასმით წარმოაჩენ:

სიტუაცია და მოამზადე საინფორმაციო ხასიათის

შეისწავლე საქართველოში ამ კუთხით არსებული

დაკავშირებით.

ინფორმირებულობა იწვევს საკითხთან

აღემატება. მათ დიდ რიცხვს ნაკლები

ზოგიერთ ქვეყანაში მომხრეების რაოდენობას

როგორ შეესაბამება რეპროდუქციული სისტემის ორგანოების აგებულების თავისებურება შესასრულებელ ფუნქციას;
უშვილობის დაძლევის რა გზები არსებობს და რა ეტაპების გავლაა ამისთვის საჭირო?

მატრიცას თან ერთვის ყველა კომპლექსური დავალების შეფასების SOLO ტაქსონომიის ცხრილები!

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან ერთად,
შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების) დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო იმისთვის,
რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება შევძლო? როგორ
შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?
აქტივობა 1. ხელოვნური განაყოფიერების მნიშვნელობისა და მექანიზმის
გაცნობა სიმულაციის საშუალებით.
რესურსი: ილუსტრაცია;
https://bit.ly/3skk2HO - სიმულაცია „ხელოვნური განაყოფიერება“
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ხელოვნურ განაყოფიერებას? როგორ ტარდება
პროცედურა?
აქტივობა 2. სიტუაციური ამოცანების განხილვა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნიდან შესაბამისი სავარჯიშოები.
კითხვა: რამდენი მშობელი ჰყავს ინდივიდს სუროგაციის შემთხვევაში?
აქტივობა 3. დისკუსია თემაზე: ,, ხელოვნური განაყოფიერება და სუროგაცია“
რესურსი: მოსწავლეების მიერ მოძიებული ინფორმაცია.
კითხვა: რა დადებითი და უარყოფითი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს ხელოვნურ
განაყოფიერებასა და სუროგაციას?
აქტივობა 4. პოსტერებზე წარმოდგენილი ინფორმაციის გასიტყვება
რესურსი: ტექნიკური საშუალებები და მოსწავლეების მიერ მომზადებული
პოსტერები.
კითხვა: როგორ აამაღლებ ცნობიერებას ხელოვნური განაყოფიერებისა და
სუროგაციის შესახებ?

რა იწვევს უშვილობას? როგორ ხდება მისი დაძლევა? რას ნიშნავს
ტერმინი ,,სუროგატი“?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
უნდა შეისწავლოთ უშვილობის გამომწვევი მიზეზები, გაეცნოთ მისი დაძლევის
ერთ-ერთ თანამედროვე მეთოდს. დაამზადოთ პოსტერი, რომლითაც ხელს
შეუწყობთ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას, ხელოვნურ
განაყოფიერებასა და სუროგაციასთან დაკავშირებით.

III matricis danarTebi
mesame matricis videos transkriptebi da instruqciebi
video 1. https://bit.ly/39CrTt6
menstruacia/menstrualuri cikli _ saSvilosnos zoma orsulobis periodSi
izrdeba. saSvilosnos Sida kedeli emzadeba ganayofierebuli kvercxujredis
misaRebad. Tu ar mivida ganayofierebuli kvercxujredi, is Camoifcqvneba da
mkvdari ujredebi sxeulidan saSos gavliT gamoidevneba. es procesi ramdenime
dRe grZeldeba da menstruacia ewodeba. menstruacia menstrualuri ciklis nawilia. menstrualuri cikli saSualod 28 dRe grZeldeba. menstrualuri ciklis
pirvel dRed iTvleba menstruaciis pirveli dRe. misi dasrulebis Semdeg saSvilosno axlidan iwyebs mzadebas axali kvercxujredis dasaxvedrad.
1:04 wT _ kvercxujredebi sakvercxeebSi viTardeba. qals aqvs ori sakvercxe,
ori falopis mili da saSvilosno. menstrualuri ciklis SuaSi, daaxloebiT meToTxmete dRes sakvercxeSi iwyeba ovulaciis procesi. ovulaciis Semdeg kvercxujredi gadaadgildeba falopis milSi. daaxloebiT mecxramete dRes aRwevs
kvercxujredi saSvilosnoSi, romlis kedeli ukve momzadebulia ganayofierebuli kvercxujredis misaRebad. Tu kvercxujredi ganayofierebulia, e.i. qali
orsulad aris da menstrualuri cikli orsulobis periodSi Sewydeba. Tu kvercxujredi gaunayofierebelia, kvercxujredi gaileva da qsovilebis Camofcqvna
axlidan daiwyeba.
video 2. https://bit.ly/39Cs1J6
ovulacia _ menstrualuri ciklis nawilia, roca sakvercxe gamoyofs momwifebul kvercxujreds. sakvercxeSi aTasobiT folikulaa. TiToeuli folikulis centrSi gaunayofierebeli kvercxujredia. menstrualuri cikli saSualod
28-dRiania. is menstruaciis dawyebis pirvel dRes iwyeba. menstruacia Svid dRes
grZeldeba. amave dros folikulebis zoma izrdeba. es momwifebuli folikulebi
sisxlSi gamoyofen hormon estrogens, raTa saSvilosnos Sida Sre moemzados orsulobisTvis. daaxloebiT Svidi dRis ganavlobaSi yvela folikulis zrda Cerdeba da iwyeba daSla. mxolod dominanti folikula ganagrZobs zrdas. daaxloebiT
12 dRis ganmavlobaSi folikulebidan estrogenebis sisxlSi gamoyofa Zlierdeba.
mas Semdeg, rac estrogeni miaRwevs hipoTalamusamde da hipofizamde, hipofizis
wina wili iwyebs maluteinizebeli hormonis gamoyofas. meToTxmete dRes xdeba
ovulacia. am dros folikulebi gamoyofen qimiur naerTebs, romlebic falopis
lulebs aaxloebs sakvercxesTan, amis Semdeg folikuli skdeba da kvercxujredi gamodis misgan. is garSemortymulia damcavi nawilebiT da miemarTeba falopis lulaSi. mikroskopuli wamwamebi, romlebiTac amofenilia milebi, ubiZgebs
kvercxujreds da amoZravebs. amaSi monawileobs aseve falopis milis kunTebi.
isini ikumSebian da exmarebian kvercxujreds gadaadgilebaSi. ovulaciis Semdeg
kvercxujredi cocxlobs 12-24 saaTi. am periodSi SesaZlebelia moxdes ganayofiereba.
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video 3. https://bit.ly/3aleLro
spermatozoidis Camoyalibeba _ kacis reproduqciuli sistema Sedgeba ori
saTeslisgan, sadac yalibdeba spermatozoidi; ori Teslgamomtani milisgan, Teslgamomtani vezikulebisgan da winamdebare jirkvlisgan, romelic gamoimuSavebs
spermatozoidebis gadaadgilebisTvis saWiro siTxes. saTesle milakebi Sedgeba
danamati sasqeso jirkvlisgan da saTesle jirkvlis sadinarisgan. klaknili milakebis sigrZe 6 metrs aRwevs. maTSi spermatozoidi rCeba momwifebamde, daaxloebiT 12 dRe. spermatozoidi gadis Camoyalibebis etapebs: spermatogoniumi,
spermatidi da bolos gardaiqmneba spermatozoidad. spermatogoniumi Seicavs 46
qromosomas, spermatozoidSi ki 23 qromosoma rCeba.
video 4. https://bit.ly/2LbsatF
videoSi saubaria ganayofierebasa da implantaciaze. umjobesia videos uxmod
Cveneba. ganayofiereba rogorc wesi mimdinareobs saSvilosnos milebSi. spermatozoidi aq unda moxvdes ovulaciamde xuTi dRiT adre. spermatozoidi sicocxlisunariania 5 dRis ganmavlobaSi, meoreuli oociti ki 12-24 saaTi; spermatozoidis
moxvedra meorad oocitTan astimulirebs meozis dasrulebis process.
1:30 wT-dan saubaria meoreuli oocitis mier sakvercxidan saSvilosnomde ganvlil gzaze.
1:55 wT-idan spermatozoidis mier ganvlil gzaze da TeTri da cisferi wirebis
gadakveTis adgilze xdeba ganayofiereba.
2:16 wT-idan saubaria ganayofierebis procesze. oocitamde aRwevs ramdenime
spermatozoidi, 1.xdeba akrosomis mier fermentis gamoTavisufleba da garsis
mTlianoba irRveva. spermatozoidi aRwevs oocitis SigniT da gadaadgildeba citoplazmaSi. polispermiis Tavidan acilebis mizniT garsi magrdeba.
4:02 wT -idan saubaria meore rigis oocitSi meiozis dasrulebis procesze
(videos es nawili umjobesia moswavleebs aCvenoT meiozis Seswavlis dros).
4:56 wT-idan saubaria zigotis gadaadgilebaze da mitozur dayofaze. zigota
iyofa ramdenjerme. warmoiqmneba blastocisti, romelic gadaiqceva Canasaxad.
ganayofierebidan eqvs dReSi xdeba implantacia.
6:26 wT-idan saubaria tyupebis ganviTarebis SemTxvevebze.
6:30 wT-idan saubaria implantaciaze. am dros glikogenis raodenoba gazrdilia, blastocisti fermentebiT arRvevs endometriums da Cainergeba.
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III Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `sakvercxis modeli“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
done

moswavle ver amzadebs sakvercxis samganzomilebian models.

unistruqturuli
done

multistruqturuli done

mimarTebiTi done

gafarToebuli
abstraqciis done

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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moswavle amzadebs sakvercxis
samganzomilebian models, Tumca
uWirs misi struqturebis sworad
ganawileba.
moswavle amzadebs sakvercxis
samganzomilebian models, sakvercxis modelSi Semadgenel komponentebs ZiriTadad sworad anawilebs, aqvs 1-2 xarvezi.
moswavle amzadebs sakvercxis samganzomilebian models,
sworad anawilebs struqturebs
mis sivrceSi, Tumca ver asabuTebs,
ratom SearCia konkretuli masala.
moswavle amzadebs sakvercxis samganzomilebian models,
msjelobs mis naklovanebebze.
asabuTebs, ratom SearCia esa Tu is
masala konkretuli struqturis
dasamzadeblad.

moswavle ver gamosaxavs kverprestruqturuli
cxujredis momwifebasa da ovuladone
cias
moswavle modelSi gamosaxavs
unistruqturuli
kvercxujredis momwifebisa da
done
ovulaciis procesebs.
multimoswavle modelis aRweraSi miustruqturuli done TiTebs SerCeul masalas.
moswavle asabuTebs ratom
mimarTebiTi done SearCia ovulaciis gamosaxvisTvis
konkretuli masala
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs modelis
naklovanebebze.

kompleqsuri davaleba: `spermatozoidisa da kvercxujredis modeli“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done
prestruqturuli
done

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

unistruqturuli
done

multistruqturuli done

mimarTebiTi done

gafarToebuli
abstraqciis done

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

taqsonomiis donis Sesabamisoba cnebasTan
moswavle ver amzadebs kvercxujredisa da spermatozoidis samganzomilebian modelebs.
moswavle amzadebs spermatozoidisa da kvercxujredis samganzomilebian modelebs, Tumca uWirs
maTi struqturebis sworad ganawileba.
moswavle amzadebs kvercxujredisa da spermatozoidis samganzomilebian modelebs, modelebSi
Semadgenel komponentebs ZiriTadad
sworad anawilebs, aqvs 1-2 xarvezi.
moswavle amzadebs kvercxujredisa da spermatozoidis samganzomilebian modelebs, sworad anawilebs struqturebs maT sivrceSi,
Tumca ver asabuTebs, ratom SearCia
konkretuli masala.
moswavle amzadebs kvercxujredisa da spermatozoidis samganzomimlebian modelebs, msjelobs maT
naklovanebebze. asabuTebs, ratom
SearCia esa Tu is masala konkretuli
struqturis dasamzadeblad.

moswavle ver miuTiTebs sperprestruqturuli matozoidis mier gavlil gzas misi
done
warmoqmnis adgilidan garemoSi gamoyofamde.
moswavle miuTiTebs spermatounistruqturuli zoidis mier gavlil gzas misi wardone
moqmnis adgilidan garemoSi gamoyofamde.
moswavle xsnis spermatozoidis
multiagebulebis Taviseburebas mis moZstruqturuli done
raobasTan dakavSirebiT
moswavle asabuTebs spermatozoidisa da kvercxujredis zomebs Soris
mimarTebiTi done
mkveTri gansxvavebis mniSvnelobas
Canasaxis Semdgomi ganviTarebisTvis
gafarToebuli
moswavle msjelobs modelebis
abstraqciis done
naklovanebebze.
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kompleqsuri davaleba: `gogonebisa da vaJebis simaRlis cvlileba sqesobrivi
momwifebis periodSi“

samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ilustraciaze ver
prestruqturuli
amoicnobs sasqeso hormonebis samdone
izne organoebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba
sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba
da funqciebi Seesabameba
garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba Seesabameba mis funqcias.

moswavles SeuZlia ilustraunistruqturuli
ciaze sasqeso hormonebis samizne
done
organoebis amocnoba.

multistruqturuli done

moswavles SeuZlia venis diagramis saSualebiT Seadaros
gogonasa da vaJis organizmSi
sqesobrivi momwifebis periodSi
mimdinare cvlilebebi.

moswavles SeuZlia sasqeso jirmimarTebiTi done kvlis agebuleba daukavSiros maT
funqciebs.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle asabuTebs saTeslis
specifikur mdebareobas mis funqciasTan dakavSirebiT.

prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs sasqeso
done
hormonebs da maT funqcias.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavles SeuZlia daasaxelos
sasqeso hormonebis samizne orunistruqturuli ganoebSi sqesobrivi momwifebis
done
periodSi mimdinare cvlilebebi,
Tumca ver xsnis cvlilebis mniSvnelobas.

multistruqturuli done

moswavles SeuZlia imsjemimarTebiTi done los sasqeso hormonebis rolze
gogonebisa da vaJebis zrdaSi.

gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle adgens rodis xdeba
gogonebisa da vaJebis simaRleSi
intensiuri zrda, Tumca ver akavSirebs am process sasqeso hormonebis moqmedebasTan.

moswavle afasebs sasqeso hormonebis moqmedebisa da maT mier
gamowveuli cvlilebebis mniSvnelobas qalis organizmis mosamzadeblad orsulobisa da mSobiarobisTvis.

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

prestruqturuli
moswavle ver atarebs gamokiTdone
xvas.
moswavle mocemuli instruqciis Sesabamisad asrulebs kvleviT
unistruqturuli
davalebas, Tumca ver axerxebs modone
nacemebis klasificirebas, interpretaciasa da analizs.
moswavle atarebs gamokiTxvas
multida agrovebs monacemebs, axarisxstruqturuli done ebs maT, Tumca ver agebs simaRlis
asakze damokidebulebis grafiks.
moswavle magaliTis mixedviT
adgens kvlevis gegmas, svams sakvlev SekiTxvas, ayalibebs hipomimarTebiTi done Tezas, adgens saWiro resursebs,
aanalizebs miRebul Sedegebs,
adgens mizezSedegobriv kavSirebs
da gamoaqvs daskvnebi.
moswavle svams axal sakvlev
gafarToebuli
SekiTxvas, gamoTqvams hipoTezas,
abstraqciis done
gegmavs sxva eqsperiments da ayalibebs daskvnas.

kompleqsuri davaleba: `anaboluri hormonebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver xsnis anaboluprestruqturuli
ri hormonebis gavlenas adamianis
done
organizmze.
moswavles SeuZlia daasaxelos
unistruqturuli anaboluri hormonebi da CamoTdone
valos maT mier organizmSi Camoyalibebuli cvlilebebi.
moswavles SeuZlia daasaxelos
multiis kriteriumebi, romlebiTac nivstruqturuli done Tiereba xvdeba akrZaluli anabolikebis siaSi.
moswavles SeuZlia imsjelos
anaboluri hormonebis moqmedebmimarTebiTi done iT adamianis organizmSi mimdinare
darRvevebze, Tumca ver amzadebs
antireklamas.
moswavle msjelobs anaboluri hormonebis arasasurvel
gafarToebuli
zemoqmedebaze, maTi gamoyenebis
SemTxvevaSi sportsmenis diskabstraqciis done
valifikaciis mizezze da SeuZlia
antireklamis damzadeba yvela
kriteriumis gaTvaliswinebiT.
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kompleqsuri davaleba: `naadrevi orsuloba/mSobiaroba da sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;
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solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs im probprestruqturuli lemebs, romlebic SeiZleba gadone
moiwvios naadrevma orsulobam da
mSobiarobam.
moswavles SeuZlia CamoTvalos
unistruqturuli
naadrevi orsulobiTa da mSobiardone
obiT gamowveuli problemebi.
moswavle asaxelebs im orgamultinoebs, romlebSic mimdinareobs
struqturuli done mkveTri cvlilebebi orsulobis
dros.
moswavle msjelobs ra garTulebebi SeiZleba mohyves
mimarTebiTi done
naadrev orsulobasa da mSobiarobas.
moswavle afasebs naadrevi
gafarToebuli
orsulobiTa da mSobiarobiT
abstraqciis done
gamowveuli emociuri, fsiqologiuri da fizikuri problemebis
simZimes.
prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs sqesodone
brivi gziT gadamdeb infeqciebs.
moswavles SeuZlia sqesobrivi
unistruqturuli gziT gadamdebi infeqciebis Cadone
moTvla da zogadi simptomebis
dasaxeleba.
moswavles SeuZlia axsnas,
multiratom uwodeben sggi-s veneriul
struqturuli done daavadebebs da icis ras kurnavs
venerologi.
moswavle sqesobrivi gziT
gadamdeb infeqciebs ukavSirebs
naadrev qorwinebas, Tumca ar SeumimarTebiTi done
Zlia imsjelos sqesobrivi gziT
gadamdebi infeqciebis Tavidan
acilebis gzebze.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs naadrevi
qorwinebiT gamowveul rogorc
fizikur, aseve emociur problemebze.

kompleqsuri davaleba: `xelovnuri ganayofiereba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs uSviloprestruqturuli
bis gamomwvev mizezebs da ar icis
done
ra aris xelovnuri ganayofiereba.
moswavles SeuZlia CamoTvalos
unistruqturuli
uSvilobis gamomwvevi ramdenime
done
mizezi.

multistruqturuli done

moswavles SeuZlia ganmartos,
vin iTvleba surogatad, ra kriteriumebs unda akmayofilebdes
qali, rom surogati dedis roli
Seasrulos.

moswavle msjelobs surogati dedis mier garkveuli wesebis
mimarTebiTi done
dacvis mniSvnelobaze. aseve xsnis
superovulaciis mniSvnelobas.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs uSvilobis
gamomwvev mizezebsa da xelovnuri ganayofierebis mniSvnelobaze.
SeuZlia daarwmunos xelovnuri
ganayofierebis mimarT skeptikurad ganwyobili adamianebi mis
SesaZleblobebSi.

moswavles ar SeuZlia xelovprestruqturuli
nuri ganayofierebis etapebis
done
CamoTvla.
moswavles SeuZlia xelovnuri
unistruqturuli
ganayofierebis etapebis Tanmimdevdone
robiT dasaxeleba.
multistruqturuli done

moswavle aRwers xelovnuri
ganayofierebis yvela etaps, Tumca
ver xsnis ra mniSvneloba aqvs maTi
Tanmimdevrobis dacvas.

moswavle srulyofilad aRwers
xelovnuri ganayofierebis etapebs
mimarTebiTi done
da msjelobs TiToeuli etapis
mniSvnelobaze.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs xelovnuri
ganayofierebis rolze genetikuri
daavadebebis Tavidan acilebaSi.
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III Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 8, 9)
sakiTxi: qalisa da mamakacis reproduqciuli sistemebi,
Canasaxis ganviTarebis etapebi
SearCie masala da daamzade sakvercxis samganzomilebiani modeli, romelSic
asaxuli iqneba kvercxujredis momwifebisa da ovulaciis procesi. moamzade
Sen mier damzadebuli modelis aRweriloba, romelSic:
•

miuTiTeb modelis TiToeuli komponentis funqcias.

•

axsni, ratom gamoiyene esa Tu is masala konkretuli struqturis dasamzadeblad;

•

imsjeleb Sen mier damzadebuli modelis SezRudvebze.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 1, 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 8, 9)
sakiTxi: kvercxujredisa da spermatozoidis modeli
SearCie masala da daamzade spermatozoidisa da kvercxujredis samganzomilebiani modelebi. moamzade Sen mier damzadebuli modelis aRweriloba,
romelSic:
•

miuTiTeb modelis TiToeuli komponentis funqcias.

•

axsni ratom aris kvercxujredi gacilebiT didi spermatozoidTan SedarebiT;

•

axsni spermatozoidis Taviseburebebis mniSvnelobas;

•

suraTze miuTiTeb spermatozoidis mier ganvlil gzas misi warmoqmnis
adgilidan garemoSi gamoTavisuflebamde. aRniSnav spermatozoidebis Semcvel siTxeSi fruqtozis Semcvelobis mniSvnelobas.

•

axsni, ratom gamoiyene esa Tu is masala konkretuli struqturis dasamzadeblad;

•

imsjeleb Sen mier damzadebuli modelis SezRudvebze.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8)
sakiTxi: sasqeso hormonebi
bavSvobSi gogonebi da biWebi TiTqmis erTi simaRlisebi arian. sqesobrivi
momwifebis bolos ki biWebi gogonebze saSualod 10 sm-iT maRlebi arian.
Caatare kvleva. daadgine sam asakobriv kategoriaSi (8 wlis, 12 wlis da 16
wlis) gogonebisa da vaJebis simaRle. gamoiangariSe maTi saSualo simaRle.
aage simaRlis asakze damokidebulebis grafiki. Seadare, daemTxva Tu ara Seni
kvlevis monacemebi qvemoT grafikze mocemul monacemebs? moamzade kvlevis
angariSi. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

sakvlevi SekiTxva da hipoTeza;

•

TiToeul asakobriv jgufSi gogonebisa da vaJebis saSualo simaRle;

•

simaRlis asakze damokidebulebis grafiki;

•

damokidebuli da damoukidebeli cvladebi;

•

daskvna.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
Sen mier agebuli grafikis mixedviT
upasuxe SekiTxvebs:

1. ra asakSi iwyeba da rodis mTavrdeba gogonebis intensiuri zrda simaRleSi?
2. ra asakSi izrdebian vaJebi intensiurad?

gogonebi
simaRle

•

vaJebi

3. saSualod vaJebi ufro maRlebi
izrdebian Tu gogonebi?
4. ra asakSi arian gogonebi vaJebze
ufro maRlebi?

4

8

12
asaki

16

20

5. miRebuli pasuxebis mizezebi axseni sqesobrivi hormonebis moqmedebasTan
mimarTebiT.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2, 4)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: anaboluri hormonebi
sportis saerTaSoriso organizaciebi krZalaven sportsmenebis mier e.w
anaboluri hormonebis gamoyenebas. moiZie informacia da daamzade SenTvis
sasurveli formiT anaboluri hormonebis antireklama. xazgasmiT warmoaCine:
•

ras warmoadgenen es hormonebi;

•

ra mizniT iyeneben maT sportsmenebi;

•

ra uaryofiTi Sedegi mosdevs maT gamoyenebas;

•

ra sanqciebi ekisreba sportsmens maTi gamoyenebis SemTxvevaSi.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/39C7d4r
https://cutt.ly/wkaIn2x
https://bit.ly/3qaQDOw
https://bit.ly/2LdCHVa
https://bit.ly/35AtKfD
https://bit.ly/3qhh0Cf

137

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: naadrevi qorwineba da sqesobrivi gziT gadamdebi daavadebebi
naadrevi qorwineba Tanamedrove samyaros erT-erT mniSvnelovan problemad iqca,
romelic mozardebis janmrTelobasTan dakavSirebul da mraval socialur-ekonomikur problemasTan asocirdeba. msoflio masStabiT weliwadSi 16 milioni mozardis
mSobiaroba aris dafiqsirebuli, maT Soris 95% _ dabali da saSualo Semosavlebis
mqone qveynebze modis; adreuli orsulobis umravlesoba arasasurvelia. xSirad orsulobis faqts gogonebi da vaJebi gvian acnobiereben. maTi pirveli reaqcia Sokia
_ dabneuloba, SiSi, panika. aseT stresTan gamklaveba maTTvis Zalian rTulia. cnobilia sqesobrivi gziT gadamdebi 100-ze meti daavadeba. maTi gavrceleba ZiriTadad
daucvel sqesobriv kontaqtebs ukavSirdeba. mizezi ki axalgazrdebis naklebi informirebulobaa mosalodnel garTulebebTan dakavSirebiT.
Cawere axalgazrdebisTvis videomimarTva, romelSic warmoaCen:
• ra kavSiria mozardis ganaTlebasa da mis finansur damoukideblobas Soris?
• ra safrTxis winaSe SeiZleba aRmoCndes mozardi orsulobis dros?
• ratom uwodebdnen am daavadebebs veneriul daavadebebs;
• romel eqims unda mimarTos pacientma, rogor xdeba sggi-is diagnostika da mkurnaloba;
• ra prevenciuli RonisZiebebis gatarebaa SesaZlebeli sggi-s Tavidan acilebis
mizniT;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•
•
•

rodis iTvleba qorwineba da orsuloba naadrevad;
ra kavSiria naadrev qorwinebasa da sggi-s Soris?
ra saerTo simptomebi axasiaTebs sggi-s.

https://bit.ly/2LVZWmo
https://bit.ly/3qmXaFP
https://bit.ly/35QVm09
https://bit.ly/2XRfJWq
https://bit.ly/2XP9MJS
https://cutt.ly/4j4lTyo
https://cutt.ly/7j4lUgG
https://bit.ly/3qaQDOw
https://bit.ly/35AtKfD
kiTxvaris savaraudo versia
1. gaxsendeba naadrevi qorwinebis da arasasurveli orsulobis SemTxveva Sens skolaSi, naTesavebSi an megobrebSi?
2. ra gancda hqonda gogonas? vaJs?
3. rogori reaqcia hqondaT gogonas mSoblebs? vaJis mSoblebs?
4. riTaa dakavebuli dRes is gogona? vin uwevs maT materialur daxmarebas?
5. ras fiqrob naadrev qorwinebasa da arasasurvel orsulobaze?

138

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 12,13)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: uSviloba da uSvilobis gadaWris gzebi
uSviloba 21-e saukunis senad iTvleba. misi maCvenebli msoflioSi da saqarTeloSic mosaxleobis 15%-s aRwevs. am problemis daZlevis erT-erTi Tanamedrove meTodi xelovnuri ganayofierebaa. am manipulacias hyavs momxreebi,
Tumca mowinaaRmdegeebis raodenoba zogierT qveyanaSi momxreebis raodenobas aRemateba. maT did ricxvs naklebi informirebuloba iwvevs sakiTxTan
dakavSirebiT.
Seiswavle saqarTveloSi am kuTxiT arsebuli situacia da moamzade sainformacio xasiaTis posteri, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

ra iwvevs uSvilobas da ratom iTvleba is 21-e saukunis problemad;

•

mkurnalobis ra Tanamedrove meTodebi arsebobs uSvilobis problemis
dasaZlevad;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

rogor xdeba xelovnuri ganayofiereba;

•

ra etapebi unda gaiaros wyvilma xelovnuri ganayofierebis uflebis mosapoveblad;

•

vin SeiZleba iyos surogati deda da ra wesebi unda daicvas man;

•

rogor aregulirebs saqarTvelos kanonmdebloba xelovnur ganayofierebasTan dakavSirebul sakiTxebs;

•

posters Tan daurTe slogani, romelic gamoxatavs Sens mxardaWeras xelovnuri ganayofierebis gziT dabadebuli bavSvebis mimarT.

https://bit.ly/3skk2HO
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მიტოზი უზრუნველყოფს ქრომოსომების რაოდენობის შენარჩუნებას შვილეულ უჯრედებში;

მეიოზი უზრუნველყოფს ქრომოსომების რაოდენობის განახევრებას და გამეტების ჩამოყალიბებას;





რა ბიოლოგიური მნიშვნელობა აქვს მიტოზს/მეიოზს?

რა გავლენას ახდენს ჯანსაღი კვება და ფიზიკური აქტივობა უჯრედის მეტაბოლიზმზე?





3. მეიოზი, მეიოზის მნიშვნელობა.

2. მიტოზი, მიტოზის მნიშვნელობა;

1. პლასტიკური და ენერგეტიკული ცვლა;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

რატომ არის შვილეული უჯრედი დედისეულის მსგავსი?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:

ორგანიზმის ზრდას საფუძვლად უდევს უჯრედების გამრავლება;



თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 6 (+ 2)

Tema 4.ujredis metabolizmi
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წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

სამიზნე ცნებები და მათთან
საკვანძო შეკითხვა /

დედამიწაზე?

ანალიზი.

გამოკითხვა, მონაცემების

საკონტროლო ცვლადები,

ქიმიურ პროცესად

დამოუკიდებელი და

ყველაზე მნიშვნელოვან

ფოტოსინთეზი ერთ-ერთ

კვლევა: დამოკიდებული,

ჰომეოსტაზი.

ჰეტეროტროფი;

3. რატომ ითვლება

ცვლისგან?

ცვლა; ენერგეტიკული ცვლა;

ავტოტროფი;

უჯრედის პლასტიკური

მეტაბოლიზმი; პლასტიკური

სოკოსა და ცხოველის

უჯრედის პლასტიკურ ცვლას

ძირეულად მცენარის

უჯრედი

სასიცოცხლო თვისებები:

2. რა განასხვავებს

დაავადება გამოიწვიოს?

ცხოველის უჯრედი, სოკოს

მცენარის უჯრედი,

ნაკლებობამ სერიოზული

ზოგიერთი მიკროელემენტის

ენერგეტიკული ცვლა

სტრუქტურა და ფუნქცია:

1. რატომ შეიძლება

შეკითხვები

პლასტიკური და

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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ყველა ცოცხალი სისტემა
შედგება
ურთიერთდამოკიდებული
ნაწილებისგან.









თვისებების ერთობლიობა,
რომლითაც ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო თვისებებია:
ზრდა-განვითარება,
გამრავლება,
მეტაბოლიზმი (კვება,
სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.
სხვადასხვა ორგანიზმის
სასიცოცხლო თვისებებს
შორის შეიძლება იყოს
როგორც მსგავსება, ასევე
განსხვავება;
გარემო პირობები
მოქმედებს სასიცოცხლო
თვისებებზე.

1, 2, 5, 6,7,8,9,10)

სასიცოცხლო თვისება (შედეგები:





აქტივობა 1. ქიმიური ელემენტების შედგენილობის მიხედვით
ცოცხალი და არაცოცხალი ბუნების მსგავსება-განსხვავების გაცნობა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნში მოცემული დიაგრამები.
კითხვა: რომელი ქიმიური ელემენტები გვხვდება ცოცხალ და
არაცოცხალ ბუნებაში? რა მსგავსება და განსხვავებაა ელემენტების
შემცველობის თვალსაზრისით მათ შორის? როგორ ხდება
ელემენტების კლასიფიკაცია უჯრედში მათი რაოდენობრივი
შემცველობის მიხედვით?
აქტივობა 2. წყლის უნიკალური თვისებების გაცნობა და მისი როლის
შეფასება ცოცხალ ორგანიზმში.
რესურსი: https://bit.ly/2XEWlMd სიმულაცია
კითხვა: რატომ აქვს წყალს დიდი ზედაპირული დაჭიმულობა და

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

რა ასოციაციას იწვევს შენში ტერმინი „პლასტიკა“? რას უნდა
ნიშნავდეს ტერმინი „პლასტიკური ცვლა“?
ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა მიმოიხილოთ მცენარის, ცხოველისა და სოკოს
უჯრედებში მიმდინარე პლასტიკური და ენერგეტიკული ცვლა.
მიკროსკოპში ამოიცნოთ მცენარის, სოკოსა და ცხოველის უჯრედები;
შეადაროთ ისინი ერთმანეთს პლასტიკური და ენერგეტიკული
ცვლის პროცესების მიხედვით.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

რესურსები):

2, 3, 5, 6,7,8,9,10)

ორგანიზმების აგებულება
და ფუნქციები შეესაბამება
გარემო პირობებს;
7,8,9,10)

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

სტრუქტურა, ფუნქცია (შედეგები: 1,

ცვლის საბოლოო პროდუქტებს სამივე უჯრედში?

9. რომელი ნივთიერებები წარმოადგენენ ენერგეტიკული

იყენებენ კვების მრეწველობაში?

8. სოკოს უჯრედის მეტაბოლიზმის რომელ თავისებურებას

მათგანს აქვს სტრუქტურული დანიშნულება?

7. რთული პოლიმერული ნახშირწყლებიდან რომელ

მცენარის უჯრედში?

6. რომელი ნახშირწყალი ასრულებს მსგავს ფუნქციას

ნახშირწყლის დანიშნულება?

ერთმანეთს სოკოსა და ცხოველის უჯრედები? რა არის ამ

5. რომელი პოლიმერული ნახშირწყლებით ემსგავსება

დაასახელე ეს პოლიმერები.

სხვადასხვა სახის რთული ნახშირწყლები წარმოიქმნება.

შედეგად მცენარის, სოკოსა და ცხოველის ორგანიზმში

4. გლუკოზის პლასტიკური ცვლის რეაქციებში ჩართვის

დამახასიათებელი ენერგეტიკული ცვლის რეაქცია?

3. რომელ ორგანოიდში ხდება სამივე უჯრედისთვის

პროცესი?

2.რომელი უჯრედის რომელ ორგანოიდში მიმდინარეობს ეს

განასხვავებს ამ სამ უჯრედს ერთმანეთისგან?

1. რომელი მთავარი პლასტიკური ცვლის რეაქცია

დასასაბუთებლად და უპასუხე შეკითხვებს:

უჯრედები. მოიყვანე არგუმენტები შენი მოსაზრების

ჩანახატები. ამოიცანი მათში მცენარის, სოკოსა და ცხოველის

მოწოდებული უჯრედების მუდმივი პრეპარატები, გააკეთე

1. მიკროსკოპში გამოიკვლიე მასწავლებლის მიერ
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კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია:
საკვლევი კითხვის
დასმა, ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,
პროცედურების და
რესურსების განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
განვითარება ეფუძნება
აღმოჩენებს, თეორიებს
და კანონებს;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება,
მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა
აუცილებელია
სხვადასხვა პროფესიის
დაუფლებისთვის.

გამოკითხვა, ინტერვიუ;

ცდა, ექსპერიმენტი,

კვლევა (შედეგები: 5, 6,7,8,9,10,
11,12,13)
 კვლევის მეთოდებია:

როგორ უკავშირდება მისი თვისებები წყალბადურ ბმას?
აქტივობა 3. სიმულაციის გამოყენებით სხვადასხვა საკვები
პროდუქტისა და ბიოლოგიური მასალის pH-ის მნიშვნელობის
გაცნობა და ორგანიზმში pH-ის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე
მსჯელობა.
რესურსი: https://bit.ly/3nFXXzW სიმულაცია.
კითხვა: რატომ მოქმედებს pH-ის ცვლილება ორგანიზში მიმდინარე
პროცესებზე?
აქტივობა 4. მცენარის, ცხოველისა და სოკოს უჯრედების მუდმივი
პრეპარატების მიკროსკოპული კვლევა და დასკვნის გამოტანა.
რესურსი: სინათლის მიკროსკოპი, მუდმივი პრეპარატები
კითხვა: რა მსგავსება და განსხვავებაა მცენარის, სოკოსა და
ცხოველის უჯრედების აგებულებას შორის?
აქტივობა 5. მეტაბოლიზმის პროცესის გაცნობა და მცენარის,
სოკოსა და ცხოველის უჯრედებში მიმდინარე პლასტიკური და
ენერგეტიკული ცვლის პროცესების შედარება. მათ შორის
მსგავსება-განსხვავების დადგენა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაცია, მასწავლებლის მიერ
მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა.
კითხვა: რა არის პლასტიკური და ენერგეტიკული ცვლა? რატომ
მიმდინარეობს ის განსხვავებულად მცენარის, სოკოსა და ცხოველის
უჯრედებში?
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საკვანძო შეკითხვა/

სრულად გადაცემა შვილეულ

კვლევა: დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

სიმსივნური გადაგვარება;
ღეროვანი უჯრედები;
ნეკროზი;

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:

მიტოზური გაყოფა,
პროფაზა, მეტაფაზა,
ანაფაზა, ტელოფაზა.
უჯრედის სასიცოცხლო
ციკლი, ინტერფაზა;

სასიცოცხლო თვისებები:

უჯრედის თვისებების

ქრომოსომა; ქრომატიდა;
ჰომოლოგიური
ქრომოსომები;
დიპლოიდური კომპლექტი;
ჰაპლოიდური კომპლექტი;
მეტაფაზური ფირფიტა,
გამყოფი თითისტარას
ძაფები; სომატური უჯრედი.

მკურნალობაში.

დაავადებების

ზოგიერთი უკურნებელი

ღეროვანი უჯრედების როლი

თვალსაზრისით? შეაფასე

დიფერენცირების

გამრავლებისა და

უჯრედებისგან მათი

ორგანიზმის სხვა

ღეროვან უჯრედებს

3. იმსჯელე, რა განასხვავებს

ციკლი?

უჯრედის სასიცოცხლო

2. როგორ რეგულირდება

უჯრედებზე;

უზრუნველყოფილი დედის

სტრუქტურა და ფუნქცია:

1. როგორ არის

შეკითხვები

მიტოზი, მიტოზის
მნიშვნელობა

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი
კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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აქტივობა 1. უჯრედის სასიცოცხლო ციკლის გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია;
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს უჯრედის სასიცოცხლო ციკლში
მიტოზსა და ინტერფაზას?
აქტივობა 2. მიტოზის დროს მიმდინარე პროცესის გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/3oGhlNU (ვიდეო1)
კითხვა: რა ცვლილებებს განიცდის უჯრედი მიტოზის დროს? რა
განსხვავებაა მიტოზის ფაზებს შორის?
აქტივობა 3. მიტოზის სცენარის გათამაშება.
რესურსი: მოსწავლეები, რომლებსაც მორგებული აქვთ
ქრომოსომების, ბირთვის გარსის, ცენტრიოლების, ქრომატიდების
როლი.
კითხვა: როგორ მიმდინარეობს მიტოზი?
აქტივობა 4. ინფორმაციის მოძიება
რესურსი: https://bit.ly/39shrDg
https://bit.ly/3rhsOF4

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

რას ნიშნავს „ღეროვანი უჯრედი“? ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ
ღეროვანი უჯრედებით დაავადებების მკურნალობის თანამედროვე
მეთოდი. შექმნათ სარეკლამო ბანერი, რომელიც ასახავს: ა)
მკურნალობის მეთოდის არსს და ბ) მკურნალობის მეთოდის
უპირატესობას სხვა მეთოდებთან შედარებით.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

ილუსტრაციაც;

ბანერის დამზადებისას გამოიყენე ტექსტიც და



















რას წარმოადგენენ ღეროვანი უჯრედები და რა სახის
ღეროვანი უჯრედები არსებობს ადამიანის ორგანიზმში;
რა არის სომატური ღეროვანი უჯრედების ფუნქცია
ორგანიზმში და როდის აქტიურდებიან ისინი;
როგორ მრავლდება და დიფერენცირდება ღეროვანი
უჯრედები;
რა შემთხვევაში გამოიყენება ღეროვანი უჯრედებით
მკურნალობა;
რა უპირატესობა აქვს ღეროვანი უჯრედებით
მკურნალობას სხვა მეთოდებთან შედარებით;
რა სირთულეები ახლავს თან სომატური ღეროვანი
უჯრედების სამკურნალოდ გამოყენებას;
რატომ მიიჩნევენ ჭიპლარის ღეროვანი უჯრედების
გადანერგვას მკურნალობის ერთ-ერთ პერსპექტიულ
მიმართულებად;
მიმდინარეობს თუ არა საქართველოში კვლევები ამ
მიმართულებით;
რატომ აწყდება ღეროვანი უჯრედების გამოყენება
სამკურნალოდ დიდ წინააღმდეგობას საზოგადოებაში.

ბანერზე წარმოადგინე:



ბანერი.

ღეროვანი უჯრედებით მკურნალობის მეთოდის სარეკლამო

სხვადასხვა დაავადებასთან ბრძოლაში. ამისთვის მოამზადე

შენი მიზანია პოპულარიზაცია გაუწიო ღეროვან უჯრედებს

მიზეზი უჯრედების დეგენერაცია ან ნეკროზია.

ისეთი დაავადებების სამკურნალოდ გამოიყენონ, რომელთა

მეცნიერები ცდილობენ უჯრედების ეს უნიკალური უნარი

სხვადასხვა სახის უჯრედებად სპეციალიზაციის უნარი აქვთ.

უწოდებენ, რომლებსაც მუდმივი გამრავლებისა და

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

ღეროვან უჯრედებს ისეთ არადიფერენცირებულ უჯრედებს

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

რესურსები):
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საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები:

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

კვლევა:
დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

მეიოზი; კროსინგოვერი;
კონიუგაცია; პროფაზა,
მეტაფაზა, ანაფაზა,
ტელოფაზა.

სასიცოცხლო თვისებები:

სტრუქტურა და ფუნქცია:
ქრომოსომა, ქრომატიდა,
გამყოფი თითისტარა;
სპერმატოზოიდი,
კვერცხუჯრედი.

მეიოზი, მეიოზის
მნიშვნელობა.

საკითხი/ქვეცნებები:

III ეტაპი

https://bit.ly/3pGQ6nH
https://bit.ly/3aFna9t
კითხვა: რა არის ღეროვანი უჯრედი? რა განასხვავებს ტიპური
უჯრედისგან? როგორ ხდება მათი გამოყენებით დაავადებების
მკურნალობა?
აქტივობა 5. სარეკლამო ბანერის წარდგენა. მოსწავლეები წინასწარ
წყვილდებიან და ერთი წარადგენს მეორის ბანერს და პირიქით.
რესურსი: მოსწავლეების მიერ დამზადებული სარეკლამო ბანერები;
კითხვა: რა გაიგე მეწყვილის ბანერიდან? რა არის ბანერის ძლიერი
და სუსტი მხარეები.




მოდელის თითოეული კომპონენტის ფუნქცია.
ახსენი, რატომ გამოიყენე ესა თუ ის მასალა
კონკრეტული სტრუქტურის დასამზადებლად;

1. შეარჩიე მასალა და დაამზადე მიტოზის პროფაზისა და
მეიოზის I პროფაზის მოდელები. შეადგინე შენ მიერ
დამზადებული მოდელის ანოტაცია. მასში ხაზგასმით
წარმოაჩინე:

147

იმსჯელე შენ მიერ დამზადებული მოდელის
შეზღუდვებზე.
იმსჯელე მათ შორის მსგავსებასა და განსხვავებაზე და
მის ბიოლოგიურ დანიშნელებაზე.

როგორ შეესაბამება მცენარის, სოკოსა და ცხოველის უჯრედების აგებულება მათ ფუნქციას?

რა მსგავსება და განსხვავებაა სხვადასხვა ორგანიზმის სასიცოცხლო თვისებებს შორის?
რა მნიშვნელობა აქვს სოკოს უჯრედის მეტაბოლიზმის თავისებურებას კვების პროდუქტების წარმოებაში?








მატრიცას თან ახლავს ყველა კომპლექსური დავალების შესაბამისი SOLO ტაქსონომიის ცხრილები!

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

კითხვა: რა განსხვავებაა მიტოზსა და მეიოზს შორის? რა
ბიოლოგიური მნიშვნელობა აქვს ამ განსხვავებას?

რესურსი: https://bit.ly/2L8Kl2W

აქტივობა 3. მეიოზისა და მიტოზის შედარება და მსგავსება
განსხვავების დადგენა.

კითხვა: როგორ მიმდინარეობს მეიოზი?

რესურსი: მოსწავლეები, რომლებსაც მორგებული აქვთ
ქრომოსომების, ბირთვის გარსის, ცენტრიოლების, ქრომატიდების
როლი.

აქტივობა 2. მეიოზის სცენარის გათამაშება.

კითხვა: რა ცვლილებებს განიცდის უჯრედი მეიოზის დროს? რა
მნიშვნელობა აქვს კონიუგაციასა და კროსინგოვერს?

და მის ბიოლოგიურ დანიშნელებაზე.

იმსჯელე მათ შორის მსგავსებასა და განსხვავებაზე

შეზღუდვებზე.

იმსჯელე შენ მიერ დამზადებული მოდელის



რესურსი: ილუსტრაცია.

ახსენი, რატომ გამოიყენე ესა თუ ის მასალა



კონკრეტული სტრუქტურის დასამზადებლად;

მოდელის თითოეული კომპონენტის ფუნქცია.



წარმოაჩინე:

დამზადებული მოდელის ანოტაცია. მასში ხაზგასმით

მეიოზის I ტელოფაზის მოდელები. შეადგინე შენ მიერ

2. შეარჩიე მასალა და დაამზადე მიტოზის ტელოფაზისა და





აქტივობა 1. მეიოზის დროს მიმდინარე პროცესის გაცნობა.

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისათვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

როგორ ხდება ქრომოსომების რაოდენობის განახევრება
გამეტებში“? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების
ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ მეიოზის ეტაპები და მისი
ბიოლოგიური როლი. შეადაროთ მიტოზი და მეიოზი ერთმანეთს და
დაამზადოთ თითოეულ ფაზაში მყოფი უჯრედის მოდელები.

IV matricis danarTebi

danarTi 1. https://bit.ly/2L8Kl2W
resursi warmoadgens animacias, romelic asaxavs ujreduli ciklis fazebs,
interfazis etapebs, mitozisa da meiozis fazebs. SesaZlebelia pauzebiT yureba,
aseve erTi procesis srulad naxva.

CarTva
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Tavidan
dawyeba

xmis
CarTva/gamorTva

IV Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `metabolizmi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

moswavle ver akeTebs
prestruqturuli mikroskopidan Canaxats da ver
done
ganasxvavebs mcenaris, sokosa da
cxovelis ujredebs.
moswavle akeTebs mikroskopidan
unistruqturuli Canaxats, Tumca ver ganasxvavebs
done
mcenaris, cxovelisa da sokos
ujredebs.
moswavle akeTebs mikroskopimuldan ujredebis Canaxats, amoicnobs
tistruqturuli
sokos, mcenarisa da cxovelis
done
ujredebs.
moswavle msjelobs maT agemimarTebiTi done bulebaze da asaxelebs gansxvavebebs, Tumca ver xsnis mizezs.
gafarToebuli
abstraqciis done

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle afasebs mcenaris,
cxovelisa da sokos ujredebis agebulebas funqciasTan
mimarTebiT.

moswavle ver axasiaTebs mceprestruqturuli naris, sokosa da cxovelis ujredone
debSi mimdinare plastikur da
energetikul cvlas.
moswavle asaxelebs mcenaris,
unistruqturuli
sokosa da cxovelis ujredebSi
done
plastikuri cvlis produqtebs.
moswavle asaxelebs sokosa da
cxovelis ujredebSi plastikuri
multicvlis Sedegad warmoqmnil postruqturuli done
limerul naxSirwylebs. asaxelebs
maT funqciebs.
moswavles SeuZlia mcenaris,
sokosa da cxovelis kvebis wesi
mimarTebiTi done
Seusabamos maTi ujredebis agebulebas.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs sokos ujredis metabolizmis specifikurobas
kvebis produqtebis warmoebaSi.
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kompleqsuri davaleba: `Rerovani ujredebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.
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solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba cnebasTan

prestruqturuli
moswavlem ar icis ra aris Rerovani
done
ujredi.
unistruqturuli
moswavles SeuZlia daasaxelos Rerovani
done
ujredebis Taviseburebebi.
multistruqturuli done

moswavle Rerovani ujredebis gamravlebis formas ver akavSirebs mitozTan.

moswavle msjelobs mitozis mniSvnelomimarTebiTi done baze qromosomebis diploiduri kompleqtis
SenarCunebaSi..
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs ujredis sasicocxlo
ciklis regulirebis aucileblobas.

prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs ujredis ciklisa
done
da mitozis etapebs.
unistruqturuli
moswavles SeuZlia ujredis sasicocxlo
done
ciklisa da mitozis etapebis dasaxeleba.
multistruqturuli done

moswavle ilustraciaze amoicnobs mitozis fazebs.

moswavles SeuZlia mitozis sqemis SedmimarTebiTi done gena, iTvaliswinebs TiToeuli fazis Taviseburebebs.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle msjelobs da afasebs mitozuri gayofis rols Rerovani ujredebiT
daavadebebis mkurnalobaSi.

janmrTeloba da daavadebebi

moswavle ver asaxelebs daavadebebs,
prestruqturuli
romelTa samkurnalod Rerovani ujredebi
done
gamoiyeneba.

• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

moswavle asaxelebs daavadebebs, romelunistruqturuli
Ta samkurnalod Rerovani ujredebi gamoidone
yeneba.
multistruqturuli done

moswavle ganasxvavebs somatur da embrionul Rerovan ujredebs.

mimarTebiTi done

moswavle amzadebs sareklamo baners,
romelzec aRwers Rerovan ujredebs da maT
gamoyenebas medicinaSi.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle amzadebs sareklamo baners,
romliTac SesaZlebelia skeptikurad ganwyobili adamianebis darwmuneba zogierTi daavadebis dros Rerovani ujredebis
gadanergvis aucileblobaSi. msjelobs
riskebzec.

kompleqsuri davaleba: `mitozis profazisa da meiozis I profazis modelebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver amzadebs mitozis
prestruqturuli
profazisa da meiozis I profazis
done
samganzomilebian modelebs.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle amzadebs mitozis
profazisa da meiozis I profazis
unistruqturuli
samganzomilebian modelebs, Tumca
done
uWirs maTSi struqturebis sworad
ganawileba.

multistruqturuli done

moswavle amzadebs mitozis
profazisa da meiozis I profazis samganzomilebian modelebs,
modelebSi Semadgenel komponentebs ZiriTadad sworad anawilebs,
uWirs krosingoveris gamosaxva.

moswavle amzadebs mitozis
profazisa da meiozis I profazis samganzomilebian modmimarTebiTi done elebs, sworad anawilebs struqturebs maT sivrceSi, Tumca ver
asabuTebs, ratom SearCia konkretuli masala.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle amzadebs mitozis
profazisa da meiozis I profazis samganzomilebian modelebs,
asabuTebs, ratom SearCia esa Tu is
masala konkretuli struqturis
dasamzadeblad.
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kompleqsuri davaleba: `mitozis telofazisa da meiozis I telofazis modelebi”
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver amzadebs mitozis
prestruqturuli
telofazisa da meiozis I telofadone
zis samganzomilebian modelebs.

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle amzadebs mitozis
telofazisa da meiozis I telofaunistruqturuli
zis samganzomilebian modelebs,
done
Tumca uWirs maTSi struqturebis
sworad ganawileba.

multistruqturuli done

moswavle amzadebs mitozis
telofazisa da meiozis I telofazis samganzomilebian modmimarTebiTi done elebs, sworad anawilebs struqturebs maT sivrceSi, Tumca ver
asabuTebs, ratom SearCia konkretuli masala.

gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle amzadebs mitozis
telofazisa da meiozis I telofazis samganzomilebian modelebs,
modelebSi Semadgenel komponentebs ZiriTadad sworad anawilebs,
uWirs krosingoveris gamosaxva.

moswavle amzadebs mitozis
telofazisa da meiozis I telofazis samganzomilebian modelebs,
asabuTebs, ratom SearCia esa Tu is
masala konkretuli struqturis
dasamzadeblad.

IV Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 2)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 8)
sakiTxi: plastikuri da energetikuli cvla
mikroskopSi gamoikvlie maswavleblis mier mowodebuli ujredebis mudmivi
preparatebi, gaakeTe Canaxatebi, amoicani romeli preparati romel ujreds
gamosaxavs. moiyvane argumentebi Seni mosazrebis dasasabuTeblad da upasuxe
SekiTxvebs:
1. romeli mTavari plastikuri cvlis reaqcia ganasxvavebs am sam ujreds
erTmaneTisgan?
2. romeli ujredis romel organoidSi mimdinareobs es procesi?
3. romel organoidSi xdeba samive ujredisTvis damaxasiaTebeli energetikuli cvlis reaqcia?
4. glukozis plastikuri cvlis reaqciebSi CarTvis Sedegad mcenaris, sokosa da cxovelis organizmebSi sxvadasxva saxis rTuli naxSirwylebi warmoiqmneba. daasaxele es polimerebi.
5. romeli polimeruli naxSirwylebiT emsgavseba erTmaneTs sokosa da cxovelis ujredebi? ra aris am naxSirwylis daniSnuleba?
6. romeli naxSirwyali asrulebs msgavs funqcias mcenaris ujredSi?
7. rTuli polimeruli naxSirwylebidan romel maTgans aqvs struqturuli
daniSnuleba?
8. sokos ujredis metabolizmis romel Taviseburebas iyeneben kvebis mrewvelobaSi?
9. romeli nivTierebebi warmoadgenen energetikuli cvlis saboloo produqtebs samive ujredSi?
rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
gaiTvaliswine mikroskopTan muSaobis wesebi.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 12,13)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: mitozi, mitozis mniSvneloba
Rerovan ujredebs iseT aradiferencirebul ujredebs uwodeben, romlebsac
mudmivi gamravlebisa da sxvadasxva saxis ujredebad specializaciis unari
aqvT. mecnierebi cdiloben ujredebis es unikaluri unari iseTi daavadebebis
samkurnalod gamoiyenon, romelTa mizezi ujredebis degeneracia an nekrozia.
Seni valia popularizacia gauwio Rerovan ujredebs sxvadasxva daavadebasTan brZolaSi. amisTvis moamzade Rerovani ujredebiT mkurnalobis meTodis
sareklamo baneri.
baneris damzadebisas gamoiyene teqstic da ilustraciac;
•

ujredis gayofis romel formas efuZneba xelovnuri ganayofiereba;

•

rogor Seesabameba Rerovani ujredebis agebuleba maT mier Sesasrulebel
funqcias.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
banerze warmoadgine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ras warmoadgenen Rerovani ujredebi da ra saxis Rerovani ujredebi arsebobs adamianis organizmSi;
ra aris somaturi Rerovani ujredebis funqcia organizmSi da rodis aqtiurdebian isini;
rogor mravldeba da diferencirdeba Rerovani ujredebi;
ra SemTxvevaSi gamoiyeneba Rerovani ujredebiT mkurnaloba;
ra upiratesoba aqvs Rerovani ujredebiT mkurnalobas sxva meTodebTan
SedarebiT;
ra sirTuleebi axlavs Tan somaturi Rerovani ujredebis samkurnalod
gamoyenebas;
ratom miiCneven Wiplaris Rerovani ujredebis gadanergvas mkurnalobis
erT-erT perspeqtiul mimarTulebad;
mimdinareobs Tu ara saqarTveloSi kvlevebi am mimarTulebiT;
ratom awydeba Rerovani ujredebis gamoyeneba samkurnalod did winaaRmdegobas sazogadoebaSi.

https://bit.ly/39shrDg
https://cutt.ly/Kkq9aBC
https://cutt.ly/9kq9sVE
https://cutt.ly/Hkq9fuO
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 9)

sakiTxi: meiozi, meiozis mniSvneloba
SearCie masala da daamzade mitozis profazisa da meiozis I profazis modelebi.
Seadgine Sen mier damzadebuli modelis anotacia. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•
•
•
•

modelis TiToeuli komponentis funqcia.
axseni, ratom gamoiyene esa Tu is masala konkretuli struqturis dasamzadeblad;
imsjele Sen mier damzadebuli modelis SezRudvebze;
warmoadgine mitozsa da meiozs Soris arsebuli msgavseba da gansxvaveba.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis
SesrulebisaTvis
SearCie modelisTvis saWiro masala.
mitozis profaza

meiozis I profaza

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadeba (Sedegebi: 4)
kvleva (Sedegebi: 8, 9)

sakiTxi: meiozi, meiozis mniSvneloba
SearCie masala da daamzade mitozis telofazisa da meiozis I telofazis modelebi. Seadgine Sen mier damzadebuli modelis anotacia. masSi xazgasmiT warmoaCine:
• modelis TiToeuli komponentis funqcia.
• axsni, ratom gamoiyene esa Tu is masala konkretuli struqturis dasamzadeblad;
• imsjeleb Sen mier damzadebuli modelis SezRudvebze;
• warmoadgine mitozsa da meiozs Soris arsebuli msgavseba da gansxvaveba.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis
SesrulebisaTvis
SearCie modelisTvis saWiro masala.
mitozis telofaza

meiozis I telofaza
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ნიშან-თვისება განისაზღვრება წყვილი გენით (დომინანტური, რეცესიული);

ადამიანის შემთხვევაში ბავშვის სქესს განაპირობებს სასქესო ქრომოსომების კომბინაცია;

ცვალებადობა შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც ქრომოსომებში სხვადასხვა სახის ცვლილებებით (მუტაცია), ასევე გარემო ფაქტორების







ადამიანის გენეტიკურ აპარატზე უარყოფითად მოქმედებს მავნე ნივთიერებები (მაგ. ალკოჰოლი და სხვა ნარკოტიკი).

რაზეა დამოკიდებული, გოგო დაიბადება თუ ვაჟი?

რა იწვევს მუტაციებს და რას იწვევს მუტაციები?

შეგვიძლია თუ არა შევამციროთ მუტაციების ალბათობა?

რა მნიშვნელობა აქვს არამემკვიდრეობით ცვალებადობას ორგანიზმისთვის და როგორია მათი ევოლუციური მნიშვნელობა?









6. მოდიფიკაციური ცვალებადობა.

5. ადამიანის გენეტიკური კვლევის მეთოდები;

4. მემკვიდრული ცვალებადობა;

3. მემკვიდრული ნიშნების გადაცემა ადამიანში;

2. სქესის განსაზღვრის ქრომოსომური მექანიზმი, ტყუპები;

1. ჰიბრიდთა ერთგვაროვნების წესი. ნიშან-თვისებათა დათიშვის კანონები;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

რა მექანიზმები განაპირობებს შვილების მსგავსებასა და განსხვავებას?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:



ზიგოტაში წყვილი გენიდან ერთი მამრისაა/მამისაა, ხოლო მეორე - მდედრის, დედის;



(მოდიფიკაციური ცვალებადობა) მოქმედებით;

ორგანიზმის სასქესო უჯრედებში, მისი სხვა დანარჩენი უჯრედებისგან განსხვავებით, ქრომოსომების განახევრებული რაოდენობაა;



თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 10 (+ 2)

Tema 5.saxeoba da populacia
qveTema: memkvidreobiToba da cvalebadoba
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სამიზნე ცნებები და მათთან





ყველა ცოცხალი სისტემა
შედგება
ურთიერთდამოკიდებული
ნაწილებისგან.
ორგანიზმების აგებულება
და ფუნქციები შეესაბამება
გარემო პირობებს.

სტრუქტურა, ფუნქცია (შედეგები: 1,
2, 3, 5, 6,7,8,9,10)

წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

საკვანძო შეკითხვა /

ინდივიდის გენოტიპი?

მატარებელი

დომინანტური ნიშნის

ფენოტიპურად

დავადგინოთ

2. როგორ

მშობლებთან?

მსგავსებას

შთამომავლობის

განსაზღვრავს

1. რა მექანიზმი

შეკითხვები

რატომ ჰგავს შვილი მშობლებს? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი
რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ რა
განსაზღვრავს ნიშან-თვისების მემკვიდრეობით გადაცემას. შექმნათ
გამაანალიზებელი შეჯვარების სქემა, რომლითაც შესაძლებელი
იქნება ძაღლის სიყრუის რეცესიული გენის გამოვლენა.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

მონაცემების ანალიზი.

ცვლადები, გამოკითხვა,

დამოუკიდებელი და საკონტროლო

კვლევა: დამოკიდებული,

ჰომოზიგოტური, ჰეტეროზიგოტური.

დომინანტური, რეცესიული,

სასიცოცხლო თვისებები:

გამეტები.

ალელი, ალელური გენები,

სტრუქტურა და ფუნქცია: გენი,

ჰიბრიდთა ერთგვაროვნების წესი. ნიშანთვისებათა დათიშვის კანონები;

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

სმენადაქვეითებულობა ყველა დალმატინელში.

2. რატომ არ გამოვლინდება გენეტიკური

1. შეჯვარების სქემებს უცნობი გენოტიპის დასადგენად;

შექმენი სქემა, რომელშიც წარმოაჩენ:

გენის მატარებელი.

რომლითაც დაადგენ შენი ლეკვი ხომ არ არის სიყრუის

რომ მას სმენის პრობლემა აქვს. მოიფიქრე გზა,

შენი ძაღლი ბრძანებებს ვერ ასრულებს. ეჭვი გაგიჩნდა,

წარმოიდგინე, რომ გყავს დალმატინელის ჯიშის ძაღლი.

დაავადება სხვა ჯიშის ძაღლებშიც გვხვდება.

განპირობებული. სიყრუე რეცესიული ნიშანია. ეს

შემთხვევაში დაავადება მემკვიდრეობით არის

ძაღლები არიან და პასიურობის მიზეზი სიყრუეა. ხშირ

მიიჩნევდნენ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ჭკვიანი

სიყრუე ახასიათებს. მათ უინტელექტო ძაღლებად

დალმატინელის ჯიშის ძაღლების დაახლოებით 30%-ს

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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თვისებების ერთობლიობა,
რომლითაც ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო თვისებებია:
ზრდა-განვითარება,
გამრავლება, მეტაბოლიზმი
(კვება, სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.
სხვადასხვა ორგანიზმის
სასიცოცხლო თვისებებს
შორის შეიძლება იყოს
როგორც მსგავსება, ასევე
განსხვავება;
გარემო პირობები
მოქმედებს სასიცოცხლო
თვისებებზე.



ცოცხალი ორგანიზმები
დაჯგუფებულია მსგავსი
ნიშან-თვისებების მიხედვით
და ქმნიან სისტემატიკურ
ჯგუფებს;

ბიომრავალფეროვნება
(შედეგები: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10,
11,12,13)









სასიცოცხლო თვისება (შედეგები: 1,
2, 5, 6,7,8,9,10)

აქტივობა 2. მემკვიდრეობის ციტოლოგიური საფუძვლების გაცნობა;
რესურსი: პენეტის ცხრილი, პენეტის ცხრილის კალკულატორი
https://bit.ly/3jcVWed დანართი 1
კითხვა: რას წარმოადგენს ალელური გენები? რა შემთხვევაში
გამოვლინდება რეცესიული ნიშანი?
აქტივობა 3. გენეტიკურ ამოცანებზე მუშაობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული ან მოსწავლის წიგნში
წარმოდგენილი სავარჯიშოები.
კითხვა: როგორ იხსნება გენეტიკური ამოცანა?
აქტივობა 4. გამაანალიზებელი შეჯვარების მნიშვნელობის გაცნობა;
რესურსი: ამოცანები გააანალიზებელ შეჯვარებაზე.
კითხვა: როგორ დავადგინოთ, ინდივიდის გენოტიპი დომინანტური
ჰომოზიგოტურია თუ ჰეტეროზიგოტური?
აქტივობა 5. სიტუაციურ ამოცანაზე მუშაობა.
რესურსი: ამოცანის ამოხსნის სქემები;
კითხვა: როგორ დაადგენ, ძაღლი არის თუ არა სიყრუის გენის
მატარებელი?
აქტივობა 6. სქემების წარდგენა
რესურსი: მოსწავლეების მიერ შედგენილი სქემები
კითხვა: როგორ შეაფასებ შენს ნამუშევარს? როგორ გამოიყენებ მას?

აქტივობა 1. მენდელის კანონების გაცნობა
რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაციები;
კითხვა: რა არის დომინანტური და რეცესიული ნიშანი?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?
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გარემოს დაცვითი
ღონისძიებები
მნიშვნელოვანია
ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებისთვის და
მდგრადი განვითარების
თვალსაზრისით.
სახეობათა
მრავალფეროვნების
შენარჩუნებას ხელს უწყობს:
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა და
შეგუებულობები გარემო
პირობებთან.
ცოცხალი ორგანიზმების
მრავალი
ურთიერთდამოკიდებული
სახეობა წარმოიქმნება
ბუნებრივი გადარჩევის
გზით.
ორგანიზმის
შეგუებულობები გარემო
პირობებთან ხელს უწყობს
სახეობის მდგრადობას და
წარმოიქმნება
მემკვიდრეობის,
ცვალებადობისა და
ბუნებრივი გადარჩევის
შედეგად.



კვლევის მეთოდებია: ცდა,
ექსპერიმენტი, გამოკითხვა,
ინტერვიუ;

კვლევა (შედეგები: 5, 6,7,8,9,10,
11,12,13)








საკვანძო შეკითხვა/

იყვნენ?

როგრ ფიქრობ რომელმა მშობელმა განსაზღვრა შენი სქესი? რატომ
იბადებიან ტყუპები? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი
აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ როგორ ხდება
სქესის განსაზღვრა. შექმნათ პოსტერი, რომლითაც ბიოლოგიის
არმცოდნე ადამიანს გააცნობ სქესის განსაზღვრის მექანიზმს; ტყუპების
გაჩენის მიზეზებს. ახსნით რა განსხვავებაა იდენტურსა და არაიდენტურ
ტყუპებს შორის.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

დამოკიდებული, დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები, გამოკითხვა,
მონაცემების ანალიზი.

კვლევა:

სხვადასხვა სქესისანი

ჯანმრთელობა და დაავადებები:

სიამის ტყუპები;

იდენტური ტყუპები

მემკვიდრეობა

2. რატომ არ

სქესს და რატომ?

განსაზღვრავს ბავშვის

მშობელი

1. რომელი

შეკითხვები:

შეიძლება, რომ

სასიცოცხლო თვისებები:

სტრუქტურა და ფუნქცია: აუტოსომა,
სასქესო ქრომოსომა, იდენტური და
არაიდენტური ტყუპები.

სქესის განსაზღვრის ქრომოსომული
მექანიზმი, ტყუპები;

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი








სასქესო ქრომოსომების როლს ბავშვის სქესის
განსაზღვრაში;
რა განსაზღვრავს ადამიანის სქესს?
რა ალბათობით შეიძლება დაიბადოს გოგონა ან
ვაჟი;
რა შემთხვევაში იბადებიან ტყუპები და რაზეა
დამოკიდებული მათი სქესი;

გასაოცარია, თუმცა, სამწუხაროდ, ზოგჯერ ქალები
დაუდანაშაულებიათ დაბადებული ბავშვის სქესთან
დაკავშირებით. შენი მიზანია ადამიანს, რომელმაც
საერთოდ არ იცის ბიოლოგია, აუხსნა რომელი მშობელი
განსაზღვრავს ბავშვის სქესს. დაამზადე პოსტერი,
რომელშიც ხაზგასმით წარმოაჩენ:

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია: საკვლევი
კითხვის დასმა, ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,
პროცედურების და
რესურსების განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
განვითარება ეფუძნება
აღმოჩენებს, თეორიებს და
კანონებს;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება, მეცნიერების
და ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა
აუცილებელია სხვადასხვა
პროფესიის
დაუფლებისთვის.



აქტივობა 4. დიაგრამის ანალიზი
რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაცია.
კითხვა: რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს ხელოვნურ
განაყოფიერებასთან ტყუპების დაბადების ზრდის ტენდენციას?
აქტივობა 5. ტყუპების დაბადების სიხშირის გაზრდის ერთ-ერთი
სავარაუდო მიზეზის გაცნობა.
რესურსი: https://bit.ly/3okRx9N დანართი 2.
კითხვა: რა არის ფიტოესტროგენი? რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს
საკვებში ფიტოესტროგენების შემცველობას ტყუპების დაბადებასთან?
აქტივობა 6. მოსწავლეების მიერ მომზადებული პოსტერების
პრეზენტაცია.
რესურსი: მოსწავლეების მიერ მომზადებული პოსტერები;
კითხვა: რაში დაეხმარება შენ მიერ მომზადებული პოსტერი ადამიანს?
როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რამეს ხომ არ შეცვლიდი?

კითხვა: როგორია მოსახლეობაში იდენტური და არაიდენტური
ტყუპების რაოდენობრივი თანაფარდობა?

რესურსი: კითხვარის ჩასატარებელი მასალა. ონლაინგამოკითხვის
შემთხვევაში Forms-ის წინასწარ შედგენილი კითხვარი.

აქტივობა 3. გამოკითხვის ჩატარება და შედეგების გაანალიზება
იდენტური და არაიდენტური ტყუპების თანაფარდობის დადგენის
მიზნით.

კითხვა: რა განაპირობებს იდენტური და არაიდენტური ტყუპების
დაბადებას?

რესურსი: ილუსტრაცია, მოსწავლის წიგნი.

აქტივობა 2. იდენტური და არაიდენტური ტყუპების დაბადების
მიზეზების გაცნობა;

კითხვა: რა განასხვავებს ქალისა და მამაკაცის ქრომოსომულ
კომპლექტს? რომელი მშობელი განსაზღვრავს ბავშვის სქესს?
ერთნაირია თუ არა გოგონასა და ვაჟის დაბადების ალბათობა?

რესურსი: პენეტის ცხრილი, ილუსტრაცია.

აქტივობა 1. ადამიანის სქესის განსაზღვრის მექანიზმის გაცნობა;

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?
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მონაცემების ანალიზი.

საკონტროლო ცვლადები, გამოკითხვა,

დამოკიდებული, დამოუკიდებელი და

კვლევა:

კისტოზური ფიბროზი.

სინდრომი. ჰიპერტრიქოზი,

არაქნოდაქტილია, მარფანის

აქონდროპლაზია,

მემკვიდრული დაავადებები.

ჯანმრთელობა და დაავადებები:

მემკვიდრეობა

სასიცოცხლო თვისებები:

ლეტალური გენები

სტრუქტურა და ფუნქცია:

მემკვიდრული ნიშნების გადაცემა
ადამიანში;

საკითხი/ქვეცნებები

III ეტაპი
საკვანძო შეკითხვა /

ნაკლები?

შედარებით უფრო

მემარჯვენეებთან

რაოდენობა

მოსწავლეების

და სკოლაში ცაცია

2. რატომ არის კლასსა

რეცესიულია?

უმრავლესობა

დაავადებების

მემკვიდრული

ადამიანის

აქვს იმ ფაქტს, რომ

1. რა მნიშვნელობა

შეკითხვები

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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აქტივობა 2. ადამიანის მემკვიდრული დაავადებების გაცნობა;
რესურსი: ილუსტრაცია, მოსწავლის წიგნი.
კითხვა: რა არის და როგორ მოქმედებენ ლეტალური გენები? რა
განსხვავებაა დომინანტური და რეცესიული დაავადებების გამოვლენის
სიხშირეს შორის?
აქტივობა 3. გამოკითხვის ჩატარება და შედეგების გაანალიზება ცაცია
მოსწავლეების რაოდენობის დასადგენად;

რეცესიული გენებით?

აქტივობა 1. ადამიანის დომინანტური და რეცესიული გენებით
განპირობებული ნიშან-თვისებების გადაცემის შემთხვევების გაცნობა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნში მოცემული ცხრილი.
კითხვა: რომელი ნიშან-თვისებებია განპირობებული დომინანტური და

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

როგორ ფიქრობ, რატომ არის ზოგი ადამიანი ცაცია? შეიძლება ასეთი
ადამიანი აიძულო, რომ მარჯვენა ხელით წეროს? მთელი რიგი
აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ როგორ ხდება
ადამიანში ნიშან-თვისებების გადაცემა. ჩაატაროთ გამოკითხვა,
დაადგინოთ მემარცხენე მოსწავლეების სიხშირე სკოლაში, შეადგინოთ
კვლევის ანგარიში და გამოიტანოთ დასკვნა. ასევე იმსჯელოთ რა
პრობლემას ვუქმნით ბავშვს, თუ მისგან მოვითხოვთ წეროს მარჯვენა
ხელით.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

რესურსები):

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

ბოლო წლებში გაიზარდა მემარცხენე მოსწავლეების

მარჯვენა ხელით











ბავშვებთან ურთიერთობის დროს.

დაწყებითი კლასების მასწავლებლებს ცაცია

შენი რჩევა ცაცია მოსწავლეების მშობლებსა და

დასკვნები;

მიღებული შედეგების მიხედვით გამოტანილი

განსხვავება;

მიღებულ დიაგრამებს შორის მსგავსება და

და შესაბამისი დიაგრამა;

მსგავსი გამოკითხვის შედეგები მთელ სკოლაში

თანაკლასელებთან ერთად ჩატარებული

(მონაცემები წარმოადგინე დიაგრამის სახით);

და ვაჟების რაოდენობრივი თანაფარდობა

მოსწავლეების რაოდენობა. მათში გოგონებისა

შენს კლასში მემარჯვენე და ცაცია

კვლევის ანგარიში, მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

გამოწვეული ნიშანია. ჩაატარე გამოკითხვა და მოამზადე

ნაწილი მემარცხენეა. მემარჯვენეობა დომინანტური გენით

ეწერა. არსებობს ქვეყნები, სადაც მოსახლეობის დიდი

უფროსები აიძულებდნენ ბავშვს

საკმაოდ დიდი იყო, თუმცა ცნობილია ფაქტები, რომ

რაოდენობა. მათი რიცხვი, სავარაუდოდ, წინა წლებშიც
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საკვანძო

კომბინაციური ცვალებადობა.

სასიცოცხლო თვისებები:
მემკვიდრული ცვალებადობა,
გენოტიპური ცვალებადობა,
გენური, ქრომოსომული და
გენური მუტაცია.

თვისებების ჩამოყალიბებაში?

ცვალებადობას ახალი ნიშან-

მნიშვნელობა კომბინაციურ

2. რატომ აქვს გადამწყვეტი

მშობლების ზუსტი ასლი?

ქრომოსომა, გენოტიპი

1. რატომ არ არის ადამიანი

მემკვიდრული ცვალებადობა;

შეკითხვა/შეკითხვები

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკითხი/ ქვეცნებები

IV ეტაპი

ნამუშევარის ძლიერი და სუსტი მხარეები?

მშობლებს ცაცია ბავშვებთან ურთიერთობის დროს? რა არის შენი

აქტივობა 5. კვლევის შედეგების გაცნობა
რესურსი: მოსწავლეების მიერ მომზადებული კვლევის ანგარიში და
დასკვნა.
კითხვა: რას ურჩევდი დაწყებითი კლასის მასწავლებლებსა და

https://bit.ly/3ah5OiS
კითხვა: რა პრობლემას ვუქმნით ცაცია ბავშვს, თუ მისგან მოვითხოვთ
წეროს მარჯვენა ხელით?

რესურსი: კითხვარის ჩასატარებელი მასალა. ონლაინგამოკითხვის
შემთხვევაში Forms-ის წინასწარ შედგენილი კითხვარი.
კითხვა: კლასის მოსწავლეებისა და სკოლის მოსწავლეების რა
ნაწილია ცაცია? გოგონებს შორის უფრო მეტია ცაცია თუ ვაჟებს
შორის? რა არის ამის მიზეზი?
აქტივობა 4. ინფორმაციის მოძიება
რესურსი: https://bit.ly/3j8p4TF
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მუტაციურ და კომბინაციურ ცვალებადობას შორის?

აქტივობა 1. ცვალებადობის არსისა და სახეების გაცნობა.
რესურსი: ილუსტრაცია; მასწავლებლის მიერ მომზადებული
საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ცვალებადობას? რა განსხვავებაა

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

რატომ არის მნიშვნელოვანი ალბინოსისთვის დღის განმავლობაში
ფერადი სათვალის ტარება? რატომ არ ხარ შენი მშობლების ზუსტი
ასლი? მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, შენ უნდა შეისწავლო რა
არის ცვალებადობა, ცვალებადობის რა ფორმები არსებობს? რა არის
მუტაცია და დაამზადო ელექტრონული წიგნი, რომლითაც შენს
თანატოლებს გააცნობ ცვალებადობის დადებით და უარყოფით
შედეგებს. შეაფასებ კომბინაციური ცვალებადობის როლს ახალი
ნიშან-თვისებების ჩამოყალიბებაში.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

მუტაციების ფორმები;
დაავადებების გამოვლენის მიზეზები;
რჩევები ალბინოსი ადამიანებისთვის;




ახალი ნიშან-თვისებების ჩამოყალიბებაში;

კომბინაციური ცვალებადობის შენეული შეფასება

სქემა;

ცვალებადობის კლასიფიკაციის გაერთიანებული







შეურჩიე სათაური. წიგნში წარმოაჩინე:

როლი აკისრია. მოამზადე ელექტრონული წიგნი.

კომბინაციურ ცვალებადობასაც უმნიშვნელოვანესი

თანაცხოვრება. ახალი ნიშან-თვისებების ჩამოყალიბებაში

ჩამოთვლილიდან ზოგიერთ დაავადებასთან ერთად

ალბინიზმს და სხვა. მრავალ ადამიანს უწევს

ლეიკოზს, მარფანის სინდრომს, ანგელმანის დაავადებას,

სერიოზულ დაავადებას, მაგალითად პროგერიას,

კომბინაციური. მუტაციური ცვალებადობა იწვევს არაერთ

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

მემკვიდრული ცვალებადობა ორი სახისაა: მუტაციური და

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

რესურსები):

ახალი ნიშან-თვისების
ჩამოყალიბება.

ბიომრავალფეროვნება:

დაუნის სინდრომი, პროგერია,
ალბინიზმი, ანგელმანის
დაავადება, ლეიკოზი.

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:
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საკვანძო

გენეტიკური დაავადების

დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

კვლევისას?

მეთოდს კონკრეტული

ნაკლი აქვს თითოეულ

2. რა უპირატესობა და

გენეტიკაში?

გამოყენება ადამიანის

მენდელისეული მეთოდების

1. რატომ არ შეიძლება

შეკითხვა/შეკითხვები:

კვლევა:

ამნიოცენტეზი; სამედიცინო
გენეტიკა; საგვარტომო ნუსხა;

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:

ადამიანის გენეტიკური კვლევის
მეთოდები;

საკითხი/ ქვეცნებები:

V ეტაპი

კითხვა: შეაფასე შენი ან ჯგუფის მიერ ჩატარებული სამუშაოები.

რამდენიმე მოსწავლემ).

რესურსი: კომპიუტერი (შესაძლებელია ელექტრონულ წიგნზე იმუშაოს

აქტივობა 4. ელექტრონული წიგნის მომზადება და წარდგენა.

სხვადასხვა დაავადებას? რა მიზეზით ყალიბდება მუტაციები?

აქტივობა 2. მუტაციის სახეების გაცნობა.
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა განსხვავებაა ქრომოსომულ, გენურ და გენომურ მუტაციებს
შორის?
აქტივობა 3. მუტაციით გამოწვეული დაავადებების გაცნობა ჯიგსოუს
მეთოდის გამოყენებით.
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საკითხავი მასალა, ან
მოსწავლის წიგნის შესაბამისი მონაკვეთები;
კითხვა: რა სიმპტომები ახასიათებს მუტაციებით გამოწვეულ

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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აქტივობა 2. ადამიანის გენეტიკის მეთოდების გაცნობა;

სიხშირე?

კითხვა: როგორია მოსწავლეებში ბრტყელტერფიანობის გავრცელების

რესურსი: ექსპერიმენტისთვის საჭირო მასალა,

აქტივობა 3. კვლევის ჩატარება (მარტივი კვლევა და საგვარტომო
ნუსხა) და შედეგების გაანალიზება ბრტყელტერფიანობის
გამოსავლენად.

კითხვა: ადამიანის გენეტიკის კვლევის რა მეთოდები არსებობს? რა
უპირატესობა და ნაკლი აქვს თითოეულ მეთოდს კონკრეტული
დაავადების კვლევის პროცესში?

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;















რა მნიშვნელობა აქვს კომბინაციურ
ცვალებადობას ორგანიზმების გენეტიკურ
უნიკალობასა და უსასრულო მრავალგვარობაში;
როგორ არის შესაძლებელი
ბრტყელტერფიანობის მარტივად დადგენა;
ბრტყელტერფიანობის დიაგნოსტირების რა
მეთოდი გამოიყენება საქართველოში; რაზეა
დაფუძნებული დეტექტორის მუშაობა?
რა პრობლემებს უქმნის ადამიანებს
ბრტყელტერფიანობა;
რა განსხვავებაა შეძენილ და მემკვიდრეობით
განპირობებულ ბრტყელტერფიანობას შორის?
ბრტყელტერფიანობის გავრცელების სიხშირე
მოსწავლეებში;
შენი ოჯახის წევრებში ჩატარებული კვლევების
საფუძველზე შედგენილი საგვარტომო ნუსხა;
როგორ შეიძლება ბრტყელტერფიანობით
გამოწვეული დისკომფორტის შემსუბუქება.

წარმოაჩინე:

პოსტერი. მისი პრეზენტაციის დროს ხაზგასმით

დაავადებაა. დაამზადე საინფორმაციო ხასიათის

ბრტყელტერფიანობა დომინანტური გენით გამოწვეული

კითხვა: რატომ არ შეიძლება მენდელისეული მეთოდების გამოყენება
ადამიანის გენეტიკაში?

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

აქტივობა 1. ადამიანის გენეტიკის კვლევისას მენდელისეული
მეთოდების გამოუყენებლობის მიზეზების გაცნობა.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

რა მეთოდებით იკვლევენ ადამიანის გენეტიკურ დაავადებებს? მთელი
რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა გაეცნოთ ადამიანის
გენეტიკური დაავადებების კვლევის მეთოდებს. მარტივი კვლევით და
საგვარტომო-ნუსხის გამოყენებით, შეისწავლით ბრტყელტერფიანობის
გავრცელების სიხშირეს. დაამზადებთ საინფორმაციო ხასიათის
პოსტერს. მასში წარმოაჩენთ მემკვიდრეობით განპირობებულ და
შეძენილ ბრტყელტერფიანობას შორის მსგავსებასა და განსხვავებას.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ჯანმრთელობის პრობლემებს უქმნის.

რაც მას ზრდასრულ ასაკში სხვადასხვა სახის

საკმაოდ დიდ ნაწილს ბრტყელტერფიანობა აღენიშნება,

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/
მოვლენის შესახებ.

მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ მოსწავლეების

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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კვლევა:

შეგუებულობა

ბიორავალფეროვნება:

სასიცოცხლო თვისებები:
მოდიფიკაციური
ცვალებადობა; მუტაციური
ცვალებადობა; კომბინაციური
ცვალებადობა.

მოდიფიკაციური ცვალებადობა

საკითხი/ქვეცნებები

VI ეტაპი

დაასაბუთე.

სხვადასხვა გარემოში?

გამართულ მუშაობას

ორგანოთა სისტემების

შეგუებულობები ადამიანის

ფიზიოლოგიური

1. როგორ უზრუნველყოფს

შეკითხვა/შეკითხვები

საკვანძო

დაავადების კვლევისთვის სხვა მეთოდების გამოყენება? შენი პასუხი

ბრტყელტერფიანობის კვლევის პროცესში? შესაძლებელია ამ

კითხვა: როგორ შეაფასებ გენეალოგიის მეთოდის მნიშვნელობას

აქტივობა 4. პოსტერების დამზადება და პრეზენტაცია
რესურსი: მოსწავლეების მიერ მომზადებული პოსტერები.

ბრტყელტერფიანობით გამოწვეული დისკომფორტის შემსუბუქება?

ბრტყელტერფიანობას შორის? როგორ შეიძლება შეძენილი

კითხვა: რა განსხვავებაა მემკვიდრეობით განპირობებულ და შეძენილ

https://bit.ly/3j8ucXV

https://bit.ly/3tbTglh

აქტივობა 4. ინფორმაციის მოძიება
რესურსი: https://bit.ly/3qmfOhc
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აქტივობა 2. მოდიფიკაციური ცვალებადობისა და მუტაციის შედარება;
რესურსი: ვენის დიაგრამა
კითხვა: რა მსგავსება და განსხვავებაა მოდიფიკაციურ ცვალებადობასა
და მუტაციას შორის?
აქტივობა 3. სიტუაციური ამოცანების განხილვა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული ან მოსწავლის წიგნში
მოცემული სავარჯიშოები;
კითხვა: რა გავლენას ახდენს ნიადაგის მჟავიანობა ჰორტენზიის

ცვალებადობას? იცვლება თუ არა ამ დროს ორგანიზმის გენოტიპი?

აქტივობა 1. მოდიფიკაციური ცვალებადობის მნიშვნელობისა და არსის
გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა არის და რა მნიშვნელობა აქვს მოდიფიკაციურ

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

როგორ ფიქრობთ, რატომ ექმნებათ ადამიანებს სხვადასხვა სახის
ჯანმრთელობის პრობლემები, როდესაც ისინი მკვეთრად, დროის
მცირე მონაკვეთში, იცვლიან საცხოვრებელ გარემოს? მაგალითად,
ბარიდან მთაში სახლდებიან. მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ მოდიფიკაციური ცვალებადობის
მნიშვნელობა გარემო პირობებთან შეგუებაში. ახსნათ როგორ
ეგუებიან ადამიანები მაღალ მთაში ცხოვრებას, როგორ იცვლება მათი
სისხლის ფორმულა ბარიდან მთაში დასახლებისას?
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

მოვლენის შესახებ.

ცვლილებები მოდიფიკაციურ ცვალებადობას;

რატომ უკავშირდება ორგანიზმში მიმდინარე

შედგენილობა გარემოს, სადაც ის ცხოვრობს;

როგორ შეესაბამება ადამიანის სისხლის

დამადასტურებელი არგუმენტები.

მოდიფიკაციური ცვალებადობის მნიშვნელობის

ე) მოცემული სიტუაციის მაგალითზე მოიტანე

ის მთიდან ბარში ჩამოსახლდება?

დ) როგორ შეიცვლება ადამიანის სიხლის ფორმულა, თუ

დასახლდება?

გ) რა მოხდება, თუ ბარში მცხოვრები ადამიანი მთაში

ადამიანი სიმაღლეზე?

ბ) რა მოხდება, თუ ლაშქრობის დროს სწრაფად ავა

რაოდენობა სიმაღლის მატებასთან ერთად?

ა) აუხსენი, რატომ იზრდება სისხლში ერითროციტების





მოამზადე ანგარიში, რომელშიც ხაზგასმით წარმოაჩენ:

ჯანმრთელობისთვის საზიანოა.

მიზანია დაუმტკიცო მათ, რომ მთაში სწრაფად ასვლა

გეთანხმებიან მთაზე ასვლისთვის გაწერილ დროში. შენი

დაგეგმე ლაშქრობა და მისი მონაწილეები არ

სიმაღლის დაავადების მიზეზიც ხდება. წარმოიდგინე, რომ

ასვლა გარკვეულ დისკომფორტს შეუქმნით და ზოგჯერ

ასვლის დროს ნელა მიიწევენ წინ, იციან, რომ სწრაფი

ორჯერ მეტ ერითროციტს შეიცავს. მთამსვლელები მთაში

ბარში მცხოვრები ადამიანების სისხლთან შედარებით

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის/პროცესის/

მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრები ადამიანების სისხლი

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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მოსწავლე აფასებს მემკვიდრეობის მნიშვნელობას ნიშან-თვისებების შენარჩუნებაში.
მოსწავლე აფასებს კროსინგოვერის მნიშვნელობას ახალი ნიშან-თვისების ჩამოყალიბებაში.
მოსწავლე აფასებს სასქესო ქრომოსომების როლს ადამიანის სქესის განსაზღვრაში.
მოსწავლე არგუმენტირებულად ასაბუთებს, რომ მემკვიდრული დაავადებების სიმპტომები ადამიანის ორგანიზმში მომხდარი მორფოლოგიური
ცვლილებებით არის განპირობებული.
მოსწავლე აფასებს იმ ფაქტს, რომ ადამიანის მემკვიდრული დაავადებების უმრავლესობა რეცესიული გენით არის განპირობებული;
მოსწავლე აფასებს კომბინაციური ცვალებადობის მნიშვნელობას ორგანიზმების უსასრულო მრავალგვარობასა და გენოტიპის უნიკალურობაში.
მოსწავლე აფასებს მოდიფიკაციური ცვალებადობის მნიშვნელობას კონკრეტული ფიზიოლოგიური შეგუებულობების ჩამოყალიბებაში.
მოსწავლე აფასებს მოდიფიკაციური ცვალებადობის როლს, ადამიანის სხვადასხვა პირობებში ცხოვრებასთან შეგუების პროცესში.

მატრიცას თან ახლავს ყველა კომპლექსური დავალების შესაბამისი SOLO ტაქსონომიის ცხრილი!

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

დასარწმუნებლად საკმარისია? რას შეცვლიდი?

კითხვა: შენი არგუმენტები ლაშქრობის მონაწილეების

რესურსი: მოსწავლეების მომზადებული ნამუშევრები.

აქტივობა 5. ნამუშევრების წარდგენა;

გარემოს ცვლილებებთან შესაგუებლად?

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს მოდიფიკაციურ ცვალებადობას

https://bit.ly/38SOXn3

რესურსი: https://bit.ly/3syxE2n

შედგენილობის მნიშვნელობის გაცნობა.

აქტივობა 4. ბარისა და მთის მოსახლეობის სისხლის განსხვავებული

ყვავილის შეფერილობაზე?

V-1 matricis danarTebi

danarTi 1: kalkulatori ganTavsebulia
bmulze: https://bit.ly/3jcVWed

miniSnebul mwvane oTxkuTxedze dawkapebiT da misi marjvniv gadaadgilebiT
SesaZlebelia monohibriduli Sejvarebis
garda ganixilos di-, tri-, tetra- da pentahibriduli Sejvarebis magaliTebi.
Rilakze: Show Frequencies -ze dawkapebiT gamoCndeba cxrili:

suraTze gamosaxulia rogor SeiZleba
mSoblebis alelebis Cawera da fenotipuri
an genotipuri daTiSvis kvadratSi gamosaxva.
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dihibriduli Sejvarebis SemTxvevaSi,
roca mSoblebi diheterozigotebi arian, genotipuri daTiSva ase gamoisaxeba:

fenotipuri daTiSva ki aseTia:

danarTi 2 : ra kavSiria sakvebsa da tyupebis dabadebas Soris?

Melody Ko MD | 20 Mar 2017
https://bit.ly/3okRx9N
ra gavlenas axdens tyupebis dabadebis sixSireze sakvebis SemadgenlobaSi Semavali fitoestrogenebi? tyupebi yvelgan arian, dasavleT afrikaSi, gansakuTrebiT
Ingo-Obra -Si. nigeriaSi arsebobs wynari meurneobis sazogadoeba. masze gakrulia
abra `eris tyupebis saxli“. es saxli qalaqis SesasvlelTan mdebareobs. Temis
xelmZRvanelis TqmiT, Znelia ipovo ojaxi tyupebis gareSe. mas samjer SeeZina
tyupebi, Tumca orjer daeRupa. mis mamas ki tyupebis 10 wyvili hyavda. arsebobs
ori saxis tyupi. erT SemTxvevaSi nayofierdeba kvercxujredi da warmoqmnili
zigota saSvilosnos kedelSi implantaciis Semdeg iyofa. ase miiReba identuri
tyupebi. meore SemTxvevaSi ganayofierdeba erTze meti kvercxujredi da warmoqmnili zigotebi cal-calke implantirdeba saSvilosnoSi. msoflioSi identuri
tyupebis dabadebis albaToba 0.3%-ia. araidenturi tyubebis dabadebis albaToba
saSualod 2.3%-mdea, da am mxriv regionebi gansxvavdebian erTmaneTisgan. es ricxvi ufro maRalia dasavleTis qveynebSi da albaT kidev ufro gaizrdeba wamlebis
moxmarebisa da xelovnuri ganayofierebis sixSiris gazrdasTan erTad. es zrdis
ormagi an mravaljeradi ovulaciis SesaZleblobas.
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afrikaSi ZiriTadad ar mimarTaven xelovnur ganayofierebas da arc medikamentebiT sargebloben, Tumca dasavleT afrikaSi tyupebis maCvenebeli 5% -ia. am
xuT procentSi araidenturi tyupebi Warboben. es exeba nigeriis iorubebis toms,
romelic cxovrobs Ingo-Obra -Si, qveynis samxreT-dasavleT nawilSi. eqimebi cdiloben axsnan mizezi da uamravi Teoria arsebobs, yvelasTvis misaRebia is, rom
tyupebis dabadebis aseTi maRali maCvenebeli dakavSirebulia sakvebTan.
iorubas mosaxleobis ZiriTad sakvebs warmoadgens manihotis fesvebi da iamis
(tkbili kartofilis erT-erTi saxeoba) tuberebi. mecnierebis mosazrebiT, am
mcenareebSi fitoestrogenebis maRali Semcvelobis gamo qalis organizmSi xSirad
momwifdeba ori an meti kvercxujredi, rac Semdgom tyupebis ganviTarebas iwvevs.
fitoestrogeni qimiuri SemadgenlobiTa da struqturiT hgavs hormon estrogens.
es nivTierebebi gvxvdeba mraval mcenareSi da cnobilia rogorc menopauzis simptomebis Semamsubuqebeli saSualeba. ar arsebobs mecnieruli mtkicebulebebi imisa,
rom iamis daavadebebis gamowveva SeuZlia. mcdaria mosazreba imis Sesaxeb, rom iamis
tuberebi Seicavs namdvil hormons. cnoblia, rom masSi aris diosgenini, romlisganac SesaZlebelia progesteronis, kortizolisa da sxva steroidebis sinTezi komerciuli mizniT. diosgenini organizmSi ver gardaiqmneba hormonad. es mosazreba,
savaraudod, Zveli Tqmulebebidan modis, romelTa mixedviTac 1960 wels meqsikaSi
veluri iamisgan daamzades progesteroni, kortizoli da androgenebi. Tu iami ar
aris tyupebis gaCenis mizezi, maSin ratom ibadeba amdeni tyupi? varaudoben, rom
amas genetika gansazRvravs. rac unda iyos tyupebis dabadebis mizezi, iurbeli xalxi
amas RmerTis saCuqrad Tvlis da bednierebi arian. Tu tyupis cali gardaicvala,
amzadeben xis figuras, romelsac acmeven, `aWmeven“ da dedas yovelTvis Tan dahyavs.
mas Semdeg, rac meore tyupiscali srulwlovani gaxdeba, mzrunvelobis valdebuleba masze gadadis.

172

V-1 Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `gamaanalizebeli Sejvareba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ver ganasxvavebs domidone
nantur da recesiul niSnebs.
moswavle ilustraciis mixedviT
unistruqturuli adgens dominantur da recesiul
niSnebs. ver ganasxvavebs alelur
done
da araalelur genebs.
multistruqturuli
done
mimarTebiTi done
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle ganasxvavebs alelur
da araalelur genebs.
moswavle adgens mimarTebas
gensa da alelsa da niSans Soris.
moswavle afasebs krosingoveris
mniSvnelobas axali niSan-Tvisebis
CamoyalibebaSi.

moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli
minebs: memkvidreoba da cvalebadone
doba.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle sakuTari sityveunistruqturuli biT gadmoscems terminebis: `memdone
kvidreoba da cvalebadoba“ Sinaarss.
multistruqturuli
done

moswavle axasiaTebs memkvidreobas, rogorc sasicocxlo Tvisebas.

moswavles SeuZlia imsjelos
mendelis kanonebis mniSvnelobaze
mimarTebiTi done
niSan-Tvisebebis memkvidreobiT
gadacemis SeswavlaSi.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs memkvidreobis mniSvnelobas niSan-Tvisebebis
SenarCunebaSi.
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biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
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prestruqturuli
moswavle ver ganasxvavebs genodone
tipsa da fenotips.
moswavles SeuZlia aleluri
wyvilis mixedviT amoicnos homo
unistruqturuli
da heterozigoturi individebi da
done
Caweros maTi gametebi. ganasxvavebs
fenotipsa da genotips.
multistruqturuli
done

moswavles SeuZlia amocanis
pirobis mixedviT Seadginos penetis cxrili, daadginos STamomavlebis genotipebi da fenotipebi.

moswavles SeuZlia axsnas, ratom aris SesaZlebeli dominanturi
niSnis mqone mSoblebs SeeZinoT remimarTebiTi done cesiuli niSnis matarebeli Svili.
iazrebs, rom dominanturi niSnis
mqone individi SeiZleba iyos homozigoti an heterozigoti.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia recesiuli
genis gamosavlenad gamaanalizebeli Sejvarebis mniSvnelobis
dasabuTeba. sworad adgens gamaanalizebeli Sejvarebis sqemas.

kompleqsuri davaleba: `sqesis genetika da tyupebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

moswavle ver xsnis, ra gansxprestruqturuli
vavebaa sasqeso da autosomur
done
qromosomebs Soris.
moswavle ilustraciaze gaunistruqturuli
nasxvavebs autosomur da sasqeso
done
qromosomebs.
moswavles SeuZlia qalisa da mamakacis qromosomuli kompleqtis
multigamosaxva autosomuri wyvilebis
struqturuli done
raodenobisa da sasqeso qromosomebis aRniSvnebis gamoyenebiT.
moswavles SeuZlia mdedrobiTi
mimarTebiTi done da mamrobiTi gametebis qromosomuli kompleqtis gamosaxva.
gafarToebuli
abstraqciis done

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle afasebs sasqeso qromosomebis rols adamianis sqesis
gansazRvraSi.

moswavle ver adgens kavSirs
gametis qromosomuli kompleqtis
prestruqturuli Sedgenilobasa da adamianis sqess
Soris. ver xsnis ra gansxvavebaa
done
identur da araidentur tyupebs
Soris.
moswavle ganasxvxvebs erTmaneTisgan siamis, identur da araunistruqturuli
identur tyupebs, Tumca ver xsnis
done
ratom aris zogi tyupi identuri,
zogi araidenturi.
moswavle xsnis ratom aris
zogi tyupi identuri, zogi araidenturi, Tumca ver xsnis ratom
arian identuri tyupebi yovelTmultivis erTnairi sqesis, araidenturi
struqturuli done
tyupebi ki SeiZleba sqesis mixedviT gansxvavdebodnen. aseve ver
xsnis siamis tyupebis ganviTarebis
mizezebs.
moswavles SeuZlia axsnas
ratom arian identuri tyupebi
mimarTebiTi done yovelTvis erTnairi sqesis, araidenturi tyupebi ki SeiZleba sqesis
mixedviT gansxvavdebodnen.
moswavle asabuTebs vaJis
dabadebaSi spermatozoidis qrogafarToebuli
mosomuli kompleqtis mniSvneabstraqciis done
lobas. SeuZlia penetis cxrilis
gamoyenebiT daadginos gogonasa da
vaJis dabadebis albaToba.
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biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
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moswavle ver asaxelebs tyuprestruqturuli
pebis dabadebis sixSiris gazrdis
done
savaraudo mizezebs.
moswavle asaxelebs tyupebis
unistruqturuli
dabadebis sixSiris gazrdis sadone
varaudo mizezebs.

multistruqturuli
done

moswavle tyupebis dabadebis
sixSiris zrdas ver ukavSirebs
xelovnuri ganayofierebis raodenobis matebas.

moswavele erTmaneTTan akavSirebs xelovnuri ganayofieremimarTebiTi done
bis sixSiris zrdasa da tyupebis
dabadebis albaTobas.

gafarToebuli
abstraqciis done

msjelobs fitoestrogenebis savaraudo rolze tyupebis
dabadebis sixSiris zrdaSi. aseve
varaudobs, rom fitoestrogeni
SesaZloa superovulaciis albaTobas zrdides.

kompleqsuri davaleba: `cacia bavSvebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs sxvaprestruqturuli dasxva memkvidruli daavadebis
done
dros organizmSi momxdar morfologiur cvlilebas.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle sworad asaxelebs
misTvis cnobili memkvidruli daaunistruqturuli
vadebis dros organizmSi momxdar
done
zogierT morfologiur cvlilebebs.
multistruqturuli done

moswavle aRwers misTvis cnobili memkvidruli daavadebiT ganpirobebul yvela morfologiur
cvlilebas.

moswavle erTmaneTTan akavSirebs memkvidruli daavadebebiT
mimarTebiTi done gamowveul morfologiur cvlilebas maT fuqciasTan, Tumca ver
asabuTebs sakuTar mosazrebas.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle argumentirebulad
asabuTebs, rom memkvidruli daavadebebis simptomebi adamianis organizmSi momxdari morfologiur
cvlilebebiT aris ganpirobebuli.

moswavles ar SeuZlia axsnas ra
prestruqturuli
SemTxvevaSi gadaecema niSani/daadone
vadeba memkvidreobiT.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle xsnis ra SemTxvevaSi
unistruqturuli
gadaecema niSani/daavadeba memdone
kvidreobiT.
moswavles SeuZlia ivaraudos
multiSvilis niSnebi mSoblebis niSnebis
struqturuli done mixedviT, Tumca ver adgens mSoblebisa da Svilis genotips.
moswavles SeuZlia fenotipis Sesabamisi genotipis Cawera
mimarTebiTi done da penetis cxrilis gamoyenebiT
Svilebis genotipebisa da fenotipebis gansazRvra.
moswavle msjelobs cacia
bavSvebze ufrosebis ZaldatanebiT
(weron marjvena xeliT) gamowveul
gafarToebuli
uaryofiT Sedegebze. SeuZlia
abstraqciis done
argumentebis moyvana, romlebiTac
adasturebs, rom cacioba da memarjveneoba adamianis tolfasovani
niSan-Tvisebebia.
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janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.
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moswavle ver asaxelebs memprestruqturuli kvidrul daavadebebs; is fiqrobs,
done
rom memarcxeneoba daavadebebs
ganekuTvneba.
moswavles SeuZlia CamoTunistruqturuli valos memkvidruli daavadebebi.
done
icis, rom memarcxeneoba adamianis
erT-erTi niSania.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia daasaxelos
sxvadasxva memkvidruli daavadebis
simptomebi.

moswavles SeuZlia ganasxvaos
dominanturi da recesiuli daamimarTebiTi done vadebebi, imsjelos letaluri
genebiT gamowveuli daavadebis
simZimeze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs im faqts,
rom adamianis memkvidruli daavadebebis umravlesoba recesiuli
geniT aris ganpirobebuli, SeuZlia imsjelos ra moxdeboda maTi
mizezi dominanturi genebi rom
yofiliyo.

prestruqturuli
moswavle ver adgens kiTxvars
done
da ver atarebs gamokiTxvas.
moswavle mocemuli instruqciis Sesabamisad asrulebs kvleviT
unistruqturuli
davalebas. Tumca ver axerxebs Segdone
rovili monacemebis klasificirebas, interpretaciasa da analizs.
multistruqturuli done

moswavle atarebs gamokiTxvas,
agrovebs monacemebs, Tumca uWirs
Sedegebis grafikuli saxiT warmodgena.

moswavle magaliTis mixedviT
adgens kvlevis gegmas, svams sakvlev SekiTxvas, ayalibebs hipomimarTebiTi done Tezas, adgens saWiro resursebs,
aanalizebs miRebul Sedegebs,
adgens mizezSedegobriv kavSirebs
da ayalibebs daskvnebs.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle svams sakvlev SekiTxvas, gamoTqvams hipoTezas, gegmavs axal kvlevas da ayalibebs
daskvnas. agrovebs monacemebs da
axdens mis organizmebasa da analizs.

kompleqsuri davaleba: `memkvidruli cvalebadoba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs sxvaprestruqturuli dasxva mutaciis dros organizmSi
done
momxdar morfologiur cvlilebebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle sworad asaxelebs
unistruqturuli sxvadasxva mutaciis dros orgadone
nizmSi momxdar morfologiur
cvlilebebs.
multistruqturuli done

moswavle ganasxvavebs erTmaneTisgan genur, qromosomul da
genomur mutaciebs.

moswavle daunis sindroms ukamimarTebiTi done vSirebs meiozis procesis darRvevas.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle erTmaneTisgan ganasxvavebs somatur da gametur mutaciebs. afasebs gameturi mutaciis
Sedegs.

moswavle ver ganmartavs cvaleprestruqturuli
badobis cnebas da ver asaxelebs
done
mis saxeebs.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle ganmartavs cvaleunistruqturuli
badobis cnebas da asaxelebs mis
done
saxeebs.
multistruqturuli done

moswavle msjelobs mutaciebis
gamomwvev mizezebze.

moswavle progeriiT daavadebuli adamianis daCqarebul daberebas
mimarTebiTi done
ukavSirebs cvlilebebs ujredis
birTvis membranaSi.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs mutaciebis
gavlenas adamianis sasicocxlo
Tvisebebze. asabuTebs sakuTar
mosazrebebs.
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janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
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moswavle ver asaxelebs genuri,
prestruqturuli
qromosomuli da genomuri mutadone
ciebiT gamowveul daavadebebs.
moswavle asaxelebs genuri,
unistruqturuli
qromosomuli da genomuri mutadone
ciebiT gamowveul daavadebebs.
multistruqturuli done

moswavle aRwers genuri, qromosomuli da genomuri mutaciebiT
gamowveul daavadebebs.

moswavles SeuZlia axsnas mutamimarTebiTi done ciebis gavlena adamianis homeostazur meqanizmebze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs im faqts, rom
mutaciebis uravlesoba recesiulia; SeuZlia imsjelos ra moxdeboda mutaciebis umravlesoba
dominanturi rom yofiliyo.

prestruqturuli
moswavlem ar icis ra iwvevs
done
kombinaciur cvalebadobas.

unistruqturuli
moswavle asaxelebs kombinaciudone
ri cvalebadobis mizezs.

multistruqturuli done

moswavles SeuZlia daasaxelos
mravalujrediani cxovelebi, romlebSic somaturi mutacia gadaecema memkvidreobiT.

moswavle msjelobs axali
niSan-Tvisebebis CamoyalibebaSi
mimarTebiTi done
krosingoverisa da kombinaciuri
cvalebadobisa mniSvnelobaze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kombinaciuri
cvalebadobis mniSvnelobas organizmebis usasrulo mravalgvarobasa da genotipis unikalurobaSi.

kompleqsuri davaleba: `brtyelterfianoba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
janmrTeloba da daavadebebi
• janmrTeloba aris
adamianis organizmis mdgomareoba, romlis drosac
SenarCunebulia homeostazi da Sromisunarianoba.
• avadoba aris adamianis
organizmis mdgomareoba,
romlis drosac mas darRveuli aqvs homeostazi da
Sromisunarianoba;
• jansaRi cxovrebis wesis darRveva iwvevs
imunitetis daqveiTebas da
xels uwyobs sxvadasxva daavadebis ganviTarebas;

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs
prestruqturuli
brtyelterfianobiT gamowveul
done
problemebs.
moswavle asaxelebs brtyelterfianobiT gamowveul problemebs,
unistruqturuli
ver ganasxvavebs SeZenil da memdone
kvidreobiT ganpirobebul brtyelterfianobas.
multistruqturuli done

moswavle ganasxvavebs memkvidreobiT ganpirobebul da
SeZenil brtyelterfianobas.

moswavles SeuZlia imsjelos
brtyelterfianobiT gamowveuli
mimarTebiTi done
diskomfortis Semamasubuqebel
saSualebebze.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs brtyelterfianobis uaryofiT gavlenas adamianis Sromisunarianobaze. amzadebs
sainformacio xasiaTis posters.

moswavle ver aanalizebs da
prestruqturuli ver agebs sagvartomo nusxas; ver
done
gamoavlens brtyelterfianobas
martivi xerxiT.
moswavles SeuZlia sagvartomo nusxis ageba, aseve sagvartomo
unistruqturuli
nusxis analizi; SeuZlia martivi
done
xerxiT brtyelterfianobis gamovlena.
multistruqturuli done

moswavle adgens skolis moswavleebSi brtyelterfianobis
gavrcelebis sixSires da miRebul
Sedegebs akavSirebs brtyelterfianobis dominanturobasTan.

moswavle asabuTebs, Tu ratom
aris adamiani genetikuri kvlevebisTvis mouxerxebeli obieqti.
mimarTebiTi done
aRwers brtyelterfianobis deteqtoris _ plantografis muSaobis
princips.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs adamianis genetikuri kvlevis meTodebs konkretuli daavadebis diagnostikisTvis
da msjelobs maT Zliersa da sust
mxareebze.
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kompleqsuri davaleba: `modifikaciuri cvalebadoba“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ver ganmartavs modidone
fikaciuri cvalebadobis arss.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba, romliTac cocxali
gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia: zrda-ganviTareba,
gamravleba, metabolizmi
(kveba, sunTqva, gamoyofa),
gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
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unistruqturuli
moswavle ganmartavs modifidone
kaciuri cvalebadobis arss.
moswavlem icis, rom garemos
swrafi da mkveTri cvlileba (mag:
multimTaze swrafad asvla) ar aris restruqturuli done
komendebuli, Tumca ver asaxelebs
mizezs.
moswavle modifikaciur cvalebadobas ganasxvavebs mutaciisgan.
mimarTebiTi done
msjelobs modifikaciuri cvalebadobis mizezebsa da Sedegebze.
moswavle afasebs modifikacigafarToebuli
uri cvalebadobis mniSvnelobas
abstraqciis done
konkretuli fiziologiuri Seguebulobebis CamoyalibebaSi.
moswavle ver asaxelebs im
prestruqturuli niSan-Tvisebebs, romlebic modidone
fikaciur cvalebadobas ar eqvemdebareba.
moswavle asaxelebs im niunistruqturuli San-Tvisebebs, romlebic modifikdone
aciur cvalebadobas ar eqvemdebareba.

multistruqturuli done

moswavle konkretuli magaliTebiT asabuTebs, rom modifikaciur cvalebadobas yvela
niSan-Tviseba erTnairad ar eqvemdebareba.

moswavle msjelobs garemos
faqtorebze, romelic niSan-TvisemimarTebiTi done bebs ayalibebs. haeris Sedgenilobis cvlilebas akavSirebs atmosferuli wnevis cvlilebasTan.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs modifikaciuri cvalebadobis rols adamianis
sxvadasxva pirobebSi cxovrebasTan
Seguebis procesSi.

V-I Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: hibridTa erTgvarovnebis wesi. niSan-TvisebaTa daTiSvis kanonebi
dalmatinelis jiSis ZaRlebis daaxloebiT 30%-s siyrue axasiaTebs. maT uinteleqto ZaRlebad miiCnevdnen, Tumca aRmoCnda, rom sakmaod Wkviani ZaRlebi
arian da pasiurobis mizezi siyruea. xSir SemTxvevaSi daavadeba memkvidreobiT aris ganpirobebuli. siyrue recesiuli niSania. es daavadeba sxva jiSis
ZaRlebSic gvxvdeba. warmoidgine, rom gyavs dalmatinelis jiSis ZaRli, romelic Sens brZanebebs ar asrulebs. eWvi gagiCnda, rom mas smenis problema
aqvs. moifiqre gza, romliTac daadgen Seni lekvi xom ar aris siyruis genis
matarebeli.
Seqmeni sqema, romelSic warmoaCen:
1. Sejvarebis sqemebs, ucnobi genotipis dasadgenad;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
penetis cxrilis kalkulatori _ https://bit.ly/3jcVWed
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: sqesis gansazRvris qromosomuli meqanizmi, tyupebi
gasaocaria, Tumca, samwuxarod, zogjer qalebi daudanaSaulebiaT dabadebuli bavSvis sqesTan dakavSirebiT. Seni mizania adamians, romelmac saerTod ar
icis biologia, auxsna, romeli mSobeli gansazRvravs bavSvis sqess. daamzade
posteri, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

sasqeso qromosomebis rols adamianis sqesis gansazRvraSi;

•

ra albaTobiT SeiZleba daibados gogona an vaJi;

•

ra SemTxvevaSi ibadebian tyupebi da razea damokidebuli maTi sqesi;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
kiTxvaris Sesadgenad gamoiyene email.mes.gov.ge -s portalze ganTavsebuli
Forms -i. is Tavad daTvlis Sedegebs da aagebs diagramas.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1, 2)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadebebi (Sedegebi: 4, 12, 13)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: memkvidruli niSnebis gadacema adamianSi;
bolo wlebSi gaizarda memarcxene moswavleebis raodenoba. maTi ricxvi, savaraudod, wina wlebSic sakmaod didi iyo, Tumca cnobilia faqtebi, rom
ufrosebi aiZulebdnen bavSvs marjvena xeliT ewera. arsebobs qveynebi, sadac mosaxleobis didi nawili memarcxenea. memarjveneoba dominanturi geniT
gamowveuli niSania. Caatare gamokiTxva da moamzade kvlevis angariSi, masSi
xazgasmiT warmoaCine:
•

Sens klasSi memarjvene da cacia moswavleebis raodenoba. maTSi gogonebisa da vaJebis raodenobrivi Tanafardoba (monacemebi warmoadgine diagramis saxiT);

•

TanaklaselebTan erTad Catarebuli msgavsi gamokiTxvis Sedegebi mTel
skolaSi da Sesabamisi diagrama;

•

miRebul diagramebs Soris msgavseba da gansxvaveba;

•

miRebuli Sedegebis mixedviT gakeTebuli daskvnebi;

•

Seni rCeva cacia moswavleebis mSoblebsa da dawyebiTi klasebis maswavleblebs cacia bavSvebTan urTierTobis dros.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/3j8p4TF
https://bit.ly/3ah5OiS
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 1, 2)
janmrTeloba da daavadebebi (Sedegebi: 4, 12, 13)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: memkvidruli cvalebadoba
memkvidruli cvalebadoba ori saxisaa: mutaciuri da kombinaciuri. mutaciuri cvalebadoba iwvevs araerT seriozul daavadebas, magaliTad, progerias,
leikozs, marfanis sindroms, angelmanis daavadebas, albinizms da sxva. mraval
adamians uwevs CamoTvlilidan zogierT daavadebasTan erTad Tanacxovreba.
axali niSan-Tvisebebis CamoyalibebaSi kombinaciur cvalebadobasac umnSvnelovanesi roli akisria. moamzade eleqtronuli wigni. SeurCie saTauri. wignSi warmoaCine:
•

cvalebadobis klasifikaciis gaerTianebuli sqema;

•

kombinaciuri cvalebadobis Seneuli Sefaseba axali niSan-Tvisebebis CamoyalibebaSi;

•

mutaciebis formebi;

•

daavadebebis gamovlenis mizezebi;

•

rCevebi, albinosi adamianebisTvis;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
rogor iqmneba eleqtronuli wigni _ https://bit.ly/3oDiFAV
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadebebi (Sedegebi: 4, 12, 13)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8,)
sakiTxi: adamianis genetikuri kvlevis meTodebi
mravali kvleva adasturebs, rom moswavleebis sakmaod did nawils brtyelterfianoba aReniSneba, rac mas zrdasrul asakSi sxvadasxva saxis janmrTelobis problemebs uqmnis. brtyelterfianoba dominanturi geniT gamowveuli daavadebaa. daamzade sainformacio xasiaTis posteri. misi prezentaciis
dros xazgasmiT warmoaCine:
•

ra mniSvneloba aqvs kombinaciur cvalebadobas organizmebis genetikur
unikalobasa da usasrulo mravalgvarobaSi;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

rogor aris SesaZlebeli brtyelterfianobis martivad dadgena;

•

brtyelterfianobis diagnostirebis ra meTodi gamoiyeneba saqarTveloSi;
razea dafuZnebuli deteqtoris muSaoba?

•

ra problemebs uqmnis adamianebs brtyelterfianoba;

•

ra gansxvavebaa SeZenil da memkvidreobiT ganpirobebul brtyelterfianobas Soris?

•

brtyelterfianobis gavrcelebis sixSire moswavleebSi;

•

Seni ojaxis wevrebSi Catarebuli kvlevebis safuZvelze Sedgenili sagvartomo nusxa;

•

rogor SeiZleba brtyelterfianobiT gamowveuli diskomfortis Semsubuqeba.

rogor davamzado posteri _ https://bit.ly/3oHmxkz ( Canva.com)

https://bit.ly/3qmfOhc
https://bit.ly/3tbTglh
https://bit.ly/3j8ucX
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadebebi (Sedegebi: 12,13)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: modifikaciuri cvalebadoba
maRalmTian regionebSi mcxovrebi adamianebis sisxli barSi mcxovrebi adamianebis sisxlTan SedarebiT orjer met eriTrocits Seicavs. mTamsvlelebi
mTaSi asvlis dros nela miiweven win, ician, rom swrafi asvla garkveul diskomforts SeuqmniT da zogjer simaRlis daavadebis mizezic gaxdeba. warmoidgine, rom dagegme laSqroba da misi monawileebi ar geTanxmebian mTaze
asvlisTvis gaweril droSi. Seni mizania daumtkico maT, rom mTaSi swrafad
asvla janmrTelobisTvis sazianoa.
moamzade angariSi, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

rogor Seesabameba adamianis sisxlis Sedgeniloba garemos, sadac is cxovrobs;

•

ratom ukavSirdeba organizmSi mimdinare cvlilebebi modifikaciur cvalebadobas.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
a) auxseni, ratom izrdeba sisxlSi eriTrocitebis raodenoba simaRlis matebasTan erTad?
b) ra moxdeba, Tu laSqrobis dros swrafad ava adamiani simaRleze?
g) ra moxdeba, Tu barSi mcxovrebi adamiani mTaSi dasaxldeba?
d) rogor Seicvleba adamianis sixlis formula Tu is mTidan barSi Camosaxldeba?
e) mocemuli situaciis magaliTze moiyvane modifikaciuri cvalebadobis
mniSvnelobis damadasturebeli argumentebi.

https://bit.ly/3syxE2n
https://bit.ly/38SOXn3
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ბუნებაში ორგანიზმები ერთმანეთს უწევენ კონკურენციას საარსებო გარემოსა და საკვებისთვის;

არსებობისთვის ბრძოლაში იმარჯვებენ ისეთი ორგანიზმები, რომლებსაც კონკრეტულ პირობებში გადარჩენისთვის სასარგებლო ნიშან-თვისებები აქვთ, ანუ





ადამიანი აწარმოებს მისთვის საჭირო/სასარგებლო ნიშან-თვისებების მქონე ინდივიდების გადარჩევას (ხელოვნური გადარჩევა), მათ გამრავლებას და



რატომ ითვლება ბუნებრივი გადარჩევა ცოცხალი სამყაროს ევოლუციის მთავარ ფაქტორად?

რატომ მიმდინარეობს ორგანიზმებს შორის ბრძოლა არსებობისთვის?

რა მტკიცებულებები ადასტურებს ორგანული სამყაროს ევოლუციას?

რა პრინციპული სხვაობაა მემკვიდრეობით და არამემკვიდრეობით ცვალებადობას შორის და როგორია მათი ევოლუციური მნიშვნელობა?

რა მსგავსება და განსხვავებაა ბუნებრივ და ხელოვნურ გადარჩევას შორის?











4. ევოლუციის დამამტკიცებელი არგუმენტები.

3. დარვინ-უოლესის ევოლუციის თეორია. არსებობისთვის ბრძოლა, მისი ფორმები. ბუნებრივი გადარჩევა;

2. დარვინის მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო, მოგზაურობის შედეგები;

1. ლამარკის შეხედულებები სამყაროს განვითარების შესახებ;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

როგორ წარმოიქმნება ახალი სახეობები/ბიომრავალფეროვნება?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:

შედეგად იღებს მცენარეებისა და ცხოველების ახალ ჯიშებს.

ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად წარმოიქმნება ახალი სახეობები და ორგანიზმთა შეგუებულობები;



ხდება საუკეთესოდ შეგუებული ორგანიზმების ბუნებრივი გადარჩევა;

ევოლუცია ცოცხალი სამყაროს განვითარების ისტორიული პროცესია;



თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 8 (+ 2 )

Tema 5.saxeoba da populacia
qveTema: cocxali samyaros ganviTareba
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ყველა ცოცხალი სისტემა
შედგება
ურთიერთდამოკიდებული
ნაწილებისგან.
ორგანიზმების აგებულება და
ფუნქციები შეესაბამება
გარემო პირობებს.

რატომ აქვს ჟირაფს გრძელი კისერი და ფეხები? მან ამას ვარჯიშის
შედეგად მიაღწია? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი
აქტივობების ჩატარებით, თქვენ გაეცნობით ჟან ბატისტ ლამარკის
თეორიის ძირითად დებულებებს და შეასრულებთ დავალებას.

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

რესურსები):



2, 3, 5, 6,7,8,9,10)

მოსაზრებები?

2. რატომ უარყვეს ლამარკის

ჩამოყალიბებაში?

განვითარებაზე შეხედულებების

სამყაროს ევოლუციურ

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

მოდიფიკაციური
ცვალებადობა; ევოლუცია;

ბიომრავალფეროვნება:

გარემო პირობებზე
რეაგირება;

ორგანიზმის სწრაფვა
განვითარებისკენ;

სასიცოცხლო თვისებები:

სტრუქტურული
შეგუებულობები.

სტრუქტურა და ფუნქცია:

1. რა მნიშვნელობა ჰქონდა

ლამარკის შეხედულებები
სამყაროს განვითარების
შესახებ;

ლამარკის მოსაზრებებს

საკვანძო შეკითხვა / შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

სტრუქტურა, ფუნქცია (შედეგები: 1,

წარმოდგენები

დაკავშირებული მკვიდრი

სამიზნე ცნებები და მათთან

მოუწევთ, კუნთები უსუსტდებათ.

აქვთ. მაგრამ თუ ტრავმის გამო ვარჯიშის შეწყვეტა

ინტენსიური ვარჯიშის შედეგად ფეხის ძლიერი კუნთები

გადასცემენ. ფეხბურთელებს ყოველდღიური

ვარჯიშის შედეგად შეძენილ ნიშნებს შთამომავლებს

მისაღწევად ისინი გამუდმებით ვარჯიშობენ და

გახდნენ ამ გარემოს შესაფერისები. ამ მიზნის

მათი სწრაფვა სრულყოფილებისკენ, ანუ სურვილი

მიზეზებია გარემოს ზემოქმედება ორგანიზმებზე და

ლამარკის თეორიის მიხედვით, ევოლუციის მთავარი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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თვისებების
ერთობლიობა,
რომლითაც ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო
თვისებებია: ზრდაგანვითარება,
გამრავლება,
მეტაბოლიზმი (კვება,
სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა.
სხვადასხვა
ორგანიზმის
სასიცოცხლო
თვისებებს შორის
შეიძლება იყოს
როგორც მსგავსება,
ასევე განსხვავება;
გარემო პირობები
მოქმედებს
სასიცოცხლო
თვისებებზე.

2, 5, 6,7,8,9,10)

სასიცოცხლო თვისება (შედეგები: 1,

ცვალებადობა.

მემკვიდრეობა;

შეგუებულობა;

სასიცოცხლო თვისებები:

1. რა მნიშვნელობა ჰქონდა

დარვინის მოგზაურობა
მსოფლიოს გარშემო,
მოგზაურობის შედეგები;

2. როგორ ყალიბდება ჯიში?

ჩამოყალიბებაში?

ევოლუციური თეორიის

დარვინის მოგზაურობას

საკვანძო შეკითხვა/ შეკითხვები:

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი

აქტივობა 2. სიტუაციური ამოცანების განხილვა;
რესურსი: მოსწავლის წიგნში მოცემული ან მასწავლებლის მიერ
მომზადებული ამოცანები.
კითხვა: როგორ ახსნიდა ლამარკი იხვის ფეხებზე საცურაო აპკის
არსებობას?
აქტივობა 3. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და წარდგენა.
რესურსი: კომპლექსური დავალების ბარათი;
კითხვა: რაში ეთანხმები და რაში არ ეთანხმები ლამარკს? რატომ?

აქტივობა 1. ლამარკის თეორიის ძირითადი დებულებების გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: ლამარკის აზრით, რა არის ევოლუციის მთავარი ფაქტორი?

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

დავალებაში წარმოადგენთ: ა) ლამარკის აზრით, რა არის ევოლუციის
მთავარი მიზეზები; ბ) გადაეცემა თუ არა მოდიფიკაციური
ცვალებადობა მემკვიდრეობით და გ) არგუმენტებს ლამარკის
თეორიის ძლიერ და სუსტ მხარეებთან დაკავშირებით.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

მის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე.

იმსჯელე ლამარკის თეორიის მნიშვნელობაზე,

შენთვის მისაღები?

ლამარკის მოძღვრების რომელი ნაწილია

ლამარკის აზრით?

რა არის ევოლუციის მთავარი ფაქტორი,

კომპლექსური დავალება/ დავალებები







მოდიფიკაციური ცვალებადობა?

როგორ ფიქრობ, გადაეცემა მემკვიდრობით

კუნთოვანი მასის ზრდა?

რა სახის ცვალებადობაა ვარჯიშის შედეგად




როგორი კუნთები ექნებათ მათ შვილებს?



სქემატურად წარმოაჩენ

შექმენი საინფორმაციო ხასიათის პოსტერი, რომელშიც
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ცოცხალი ორგანიზმები
დაჯგუფებულია მსგავსი
ნიშან-თვისებების მიხედვით
და ქმნიან სისტემატიკურ
ჯგუფებს;
 გარემოს დაცვითი
ღონისძიებები
მნიშვნელოვანია
ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებისთვის და
მდგრადი განვითარების
თვალსაზრისით.
 სახეობათა
მრავალფეროვნების
შენარჩუნებას ხელს უწყობს:
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა და
შეგუებულობები გარემო
პირობებთან.
 ცოცხალი ორგანიზმების
მრავალი
ურთიერთდამოკიდებული
სახეობა წარმოიქმნება
ბუნებრივი გადარჩევის გზით.
 ორგანიზმის შეგუებულობები
გარემო პირობებთან ხელს
უწყობს სახეობის
მდგრადობას და
წარმოიქმნება
მემკვიდრეობის,
ცვალებადობის და ბუნებრივი
გადარჩევის შედეგად.

ბიომრავალფეროვნება
(შედეგები: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10,
11,12,13)

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

რა განსხვავებაა ჯიშსა და სახეობას შორის? ამ საკითხთან
დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
გაეცნობით ჯიშის წარმოქმნის ეტაპებს და შეასრულებთ დავალებას.
დავალებაში წარმოადგენთ: ა) განსხვავებას სახეობასა და ჯიშს შორის;
ბ) ჯიშის წარმოქმნის სქემას და გ) რას უნდა ითვალისწინებდეს
სელექციონერი, რომელსაც ახალი ჯიშის შექმნა სურს.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

სხვადასხვა ჯიშის ძაღლების მახასიათებლები და


დამადასტურებელი არგუმენტები;

საცხოვრებელ პირობებთან შესაბამისობის

შენ მიერ შერჩეული ძაღლის ჯიშის

მათთვის საჭირო საცხოვრებელი პირობები;

საქართველოში გავრცელებული ძაღლის ჯიშები;




ჯიშის ჩამოყალიბების სქემა;


ხაზგასმით წარმოაჩინე:

ოჯახის წევრებისთვის მოამზადე ვიდეომიმართვა. მასში

საცხოვრებელ პირობებსა და შენს სურვილს. ამისთვის

შერჩეული ძაღლის ჯიში შეესაბამება ოჯახის

არგუმენტები. შენი მიზანია დაარწმუნო ისინი, რომ

წევრები არ გეთანხმებიან და აქვთ სხვადასხვა სახის

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

შენი სურვილია სახლში იყოლიო ძაღლი, თუმცა ოჯახის

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,

რესურსები):

ანალიზი.

გამოკითხვა, მონაცემების

საკონტროლო ცვლადები,

დამოუკიდებელი და

დამოკიდებული,

კვლევა:

გადარჩევა;

ევოლუცია; ხელოვნური

სახეობა; პოპულაცია; ჯიში;

ბიომრავალფეროვნება:
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ინტერვიუ;

ექსპერიმენტი, გამოკითხვა,

კვლევის მეთოდებია: ცდა,



კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია: საკვლევი
კითხვის დასმა, ჰიპოთეზის
ჩამოყალიბება,
პროცედურების და
რესურსების განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
განვითარება ეფუძნება
აღმოჩენებს, თეორიებს და
კანონებს;
 კვლევითი უნარების
ჩამოყალიბება, მეცნიერების
და ტექნოლოგიების
მიღწევების ცოდნა
აუცილებელია სხვადასხვა
პროფესიის
დაუფლებისთვის.



11,12,13)

კვლევა (შედეგები: 5, 6,7,8,9,10,

სახეობა, პოპულაცია.

ბუნებრივი გადარჩევა,

არსებობისთვის ბრძოლა,

თეორიის საფუძვლად?

თანამედროვე ევოლუციური

ცვალებადობა;

ბიომრავალფეროვნება:

უოლესის თეორია

2. რატომ ითვლება დარვინ-

თეორიებს შორის?

თანამედროვე ევოლუციურ

მემკვიდრეობა,

სასიცოცხლო თვისებები:

1. რა მსგავსება და განსხვავებაა

დარვინ-უოლესის ევოლუციის
თეორია. არსებობისთვის
ბრძოლა, მისი ფორმები.
ბუნებრივი გადარჩევა;

ლამარკის, დარვინისა და

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნებები

III ეტაპი

წევრების დარწმუნება? რას შეცვლიდი შენს ნამუშევარში?

აქტივობა 1. დარვინის მოგზაურობის მარშრუტისა და მნიშვნელობის
გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა მნიშვნელობა ჰქონდა დარვინის ხუთწლიან მოგზაურობას
ევოლუციური თეორიის ჩამოყალიბებაში?
აქტივობა 2. ჯიშის წარმოქმნის სქემის გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
ილუსტრაციები;
კითხვა: როგორ ყალიბდება ჯიში? რა განსხვავებაა ჯიშსა და სახეობას
შორის? რა მნიშვნელობა აქვს ხელოვნურ გადარჩევას?
აქტივობა 3. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და წარდგენა.
რესურსი: კომპლექსური დავალების ბარათი;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? მოახერხე ოჯახის

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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როგორ ახსნი მოვლენას ლამარკის თეორიის


მიხედვით?

სახეობაში? აღწერე პროცესი და მოიყვანე

საწინააღმდეგოდ, შეიცვლბა რაიმე ამ პეპლების

მიიღეს ზომები გარემოს დაბინძურების

როგორ ფიქრობ, მას შემდეგ, რაც მანჩესტერში

შორის?

არგუმენტები;

მშენებლობასა და ლიქენების განადგურებას

ახსენი, რა კავშირს ხედავ ქარხნების
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პროგრამაში), რომელშიც თვალნათლივ წარმოაჩენ:

შექმენი პრეზენტაცია (სასურველ საპრეზენტაციო

მტაცებლებს ვერ გადაურჩნენ.

პეპლები ხის მუქ ფონზე მკვეთრად გამოჩნდნენ და

აშენდა. ამ პერიოდში ლიქენები განადგურდნენ. თეთრი

საუკუნის მეორე ნახევარში მანჩესტერში მრავალი ქარხანა

ამიტომ მათ ფრინველები ვერ ანადგურებდნენ. XIX

დასახლებული. ამ ფონზე თეთრი პეპლები არ ჩანდნენ,

ხის ტოტებზე თეთრი ფერის ლიქენები იყვნენ

XIX საუკუნის შუა პერიოდამდე მანჩესტერის მიდამოებში

ღამით ფრენენ და მთელი დღე ხის ტოტებზე ისვენებენ.

პეპლებია. მეცნიერები ამ ფაქტს ასე ხსნიან: ეს პეპლები

იცვლება - კოლექციაში ძირითადად მუქი ფერის

ფერის ინდივიდები. ამის შემდეგ სურათი რადიკალურად

ერთი სახეობის პეპლებში 1850 წლამდე ჭარბობდა თეთრი

კოლექციიდან ჩანს, ქ. მანჩესტერის მიდამოებში ერთ-

წარმოდგენას გვიქმნის ინგლისის ისტორიაზეც. როგორც

ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე მეტყველებს, არამედ

აქტივობა 1. არსებობისთვის ბრძოლის ფორმების გაცნობა.
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს არსებობისთვის ბრძოლას? რატომ
ითვლება შიდასახეობრივი ბრძოლა არსებობისთვის ბრძოლის
ყველაზე მკაცრ და დაუნდობელ ფორმად?
აქტივობა 2. ბუნებრივი გადარჩევის შესახებ დარვინის შეხედულებების
გაცნობა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის საპრეზენტაციო მასალა.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

რას ნიშნავს ბუნებრივი გადარჩევა? როგორ შეუძლია ბუნებას რაიმე
გადაარჩიოს? მას არც გონება აქვს და არც ხელები, ადამიანის
მსგავსად. ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების
ჩატარებით, თქვენ გაეცნობით ახალი სახეობის წარმოშობის პროცესს.
შეადარებთ დარვინის, ლამარკისა და თანამედროვე ევოლუციურ
თეორიებს და შეასრულებთ დავალებას. დავალებაში წარმოადგენთ:
ა) რა მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივ გადარჩევას; ბ) ბუნებრივი
გადარჩევის შედეგად ახალი სახეობის წარმოქმნის სქემას და გ)
როგორ ახსნიდა ლამარკი მანჩესტერში ქარხნების გამონაბოლქვის
გავლენით მუქი ფერის პეპლების რაოდენობის მატებას .
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კოლექცია, რომელიც არა მხოლოდ ამ ქვეყნის

ნატურალისტების მიერ შეგროვებული უმდიდრესი

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

ინგლისში არსებობს მოყვარული და პროფესიონალი

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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ბუნებრივი გადარჩევის შედეგი დანართი 2.

ევოლუცია.

ბიომრავალფეროვნება:

ატავიზმი; რუდიმენტი;

ჰომოლოგიური ორგანო;

ანალოგიური ორგანო;

სტრუქტურა და ფუნქცია:

ევოლუციის დამამტკიცებელი
არგუმენტები.

საკითხი/ ქვეცნებები

აღმოჩენას?

მტკიცებულებების

ევოლუციის

1. რა მიშვნელობა აქვს

შეკითხვა/შეკითხვები

საკვანძო

IV ეტაპი

აქტივობა 5. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა და წარდგენა.
რესურსი: კომპლექსური დავალების ბარათი;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი?

კითხვა: რატომ მოიმატა მუქი პეპლების რაოდენობამ?

რესურსი: https://bit.ly/39wbc2y ინდუსტრიული მელანიზმი

როლის გაცნობა;

აქტივობა 4. ბუნებრივი გადარჩევის პროცესში გარემო პირობების

სახეობას პოპულაციისგან?

თანამედროვე ევოლუციური თეორიების მიხედვით? რა განასხვავებს

კითხვა: რა არის ევოლუციის ერთეული ლამარკის, დარვინისა და

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

თეორიის მიხედვით ევოლუციის ერთეულის გაცნობა.

აქტივობა 3. დარვინის, ლამარკისა და თანამედროვე ევოლუციური

პროცესი?

კითხვა: რა ნიშვნელობა აქვს ბუნებრივ გადარჩევას? როგორ ხდება ეს

https://bit.ly/2Ytm2jf

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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ადასტურებენ ისინი ევოლუციის პროცესს?

კითხვა: რა არის ანალოგიური და ჰომოლოგიური ორგანოები? როგორ

აქტივობა 1. პალეონტოლოგიური მტკიცებულებების გაცნობა;
რესურსი: საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის მასალა (ექსკურსია
მუზეუმში ან ვირტუალური ტური მუზეუმში);
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ევოლუციის პალეონტოლოგიურ
მტკიცებულებებს და რა მტკიცებულებებია მოპოვებული
საქართველოს ტერიტორიაზე?
აქტივობა 2. შედარებითი ანატომიის მტკიცებულებების გაცნობა;
რესურსი: მოსწავლის წიგნი, მასწავლებლის საპრეზენტაციო მასალა.

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური
დავალება?

დავალებაში წარმოადგენთ პალეონტოლოგიის, შედარებითი
ანატომიისა და ემბრიოლოგიის მტკიცებულებებს, როგორც
ევოლუციის არგუმენტებს.
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

განვითარების თანმიმდევრული პროცესი“.

არგუმენტირებულ ესეს ,,ევოლუცია - ცოცხალი სამყაროს

თქვენ გაეცნობით ევოლუციის მტკიცებულებებს. დაწერთ

საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,

როგორი იქნებოდა საქართველო პრეისტორიულ პერიოდში? ამ

რა ასოციაციას იწვევს ტერმინი „პრეისტორიული პერიოდი“?

შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა

სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.



















რა მნიშვნელობა აქვს სახეობათა მრავალფეროვნების
შენარჩუნებისთვის მემკვიდრეობითობას,
ცვალებადობას და გარემო პირობებთან
შეგუებულობას;
რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმთა გარემოსთან
შეგუებულობებს სახეობის მდგრადობისთვის;
პალეონტოლოგიური მტკიცებულებები, რომელშიც
აღწერ არქეოპტერიქსის მსგავსებას თანამედროვე
ქვეწარმავლებთან და ფრინველებთან;
როგორი წარმოგიდგენია საქართველო
პრეისტორიულ პერიოდში;
რაზე მიუთითებს ტარიბანის ველზე სპილოს ჩონჩხის
აღმოჩენა;
როგორი გარემო იქნებოდა ივრის ხეობაში იმ დროს,
როცა იქ ტორფის ხავსი და ძელქვა იზრდებოდა;
რა პროცესებმა გამოიწვია ის, რომ ახლა ივრის ხეობა
ნახევრად უდაბნოს წარმოადგენს;
რას ადასტურებს ბათუმი-ახალციხის გზის მშენებლობის
დროს აღმოჩენილი გაქვავებული ტყე?
რა მნიშვნელობა აქვს შედარებითი ანატომიის ფაქტებს
ევოლუციის დასადასტურებლად (ანალოგიური და
ჰომოლოგიური ორგანოები, რუდიმენტები და
ატავიზმები)?

ნაშრომში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

პროცესი“.

,,ევოლუცია - ცოცხალი სამყაროს განვითარების

ამისთვის დაწერე არგუმენტირებული ესე:

წევრი დაარწმუნო ევოლუციის თეორიის სისწორეში.

მიზანია სკეპტიკურად განწყობილი მეგობარი ან ოჯახის

გაუთვითცნობიერებლობაა ევოლუციის თეორიაში. შენი

დამოკიდებულება მის მიმართ. ამის მიზეზი მათი

თეორიას და არცთუ იშვიათად აქვს აგრესიული

რესურსები):

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი

ზოგიერთი ადამიანი არ იზიარებს დარვინის ევოლუციურ

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
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მოსწავლე აფასებს ლამარკის მოსაზრებების როლს სამყაროს ევოლუციურ განვითარებაზე შეხედულებების ჩამოყალიბებაში.
მოსწავლე დარვინის თეორიის მიხედვით აფასებს გარემოს ცვლილების როლს ევოლუციაში.
მოსწავლე მსჯელობს არსებობისთვის ბრძოლის გამომწვევ მიზეზებზე და აჯამებს არსებობისთვის ბრძოლის შედეგებს. აფასებს ბუნებრივი გადარჩევის
მნიშვნელობას ევოლუციის პროცესში.

ყველა აქტივობა შეფასდება SOLO ტაქსონომიის დონეების მიხედვით (ტაქსონომიის ცხრილი თან ერთვის მატრიცას)

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

მხარეებზე.

აქტივობა 4. ესეზე მუშაობა;
რესურსი: კომპლექსური დავალების ბარათი;
კითხვა: შეაფასე შენი ნამუშევარი და იმსჯელე მის ძლიერსა და სუსტ

გაღრმავებას?

განვითარებასთან ერთად ჩანასახებს შორის განსხვავებების

ჩანასახები განვითარების ადრეულ ეტაპებზე? რა მნიშვნელობა აქვს

კითხვა: რატომ ემსგავსებიან ერთმანეთს ხერხემლიანი ცხოველების

რესურსი: ჩანასახების სურათი.

აქტივობა 3. ევოლუციის ემბრიოლოგიური მტკიცებულებების გაცნობა;

V-2 matricis danarTebi
danarTi 1 _ https://bit.ly/36lxNwM
simulaciaSi muSaobis instruqcia:
bmulis gaxsnis Semdeg gamoCndeba ori piqtograma, romlebidanac airCevT erTerTs. pirvel etapze umjobesia muSaoba `INTRO“-Si. `LAB“ _ sxvadasxva situaciis
ganxilvis saSualebas mogcemT.

Natural selecion _ bunebrivi gadarCeva
Intro _ Sesavali
White Fur _ TeTri bewvi
Brown Fur _ yavisferi bewvi
Values _ monacemebi
Start of generation _ Taobis dasawyisi
6 bunnies _ 6 kurdReli
Currently_ amJamad

pirveli piqtogramis gaxsniT gamoCndeba es suraTi:
Add mutation_ mutaciis damateba
Enviromental faqtors _ garemo faqtorebi
Wolves _ mglebi
Limited food _ SezRuduli raodenobis sakvebi
Population _ populacia
Proportions _ proporcia
Pedigree _ sagvartomo nusxa
None _ araferi

Lab-ze gadasvliT simulacia aseT saxes miiRebs:

Total _ saerTo raodenoba
Straight ears _ swori yurebi
Foppy ears _ Camoyrili yurebi
Short teeth _ mokle kbilebi

Long teeth_ grZeli kbilebi
Data probe _ gamovlenis sixSire
Tough Food _ Warbi sakvebi

simulaciis gamoyeneba SegiZliaT mutaciebis, rogorc bunebrivi gadarCevis
erT-erTi mizezis ganxilvis kuTxiT. aseve arsebobisTvis brZolis gasaazreblad.
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danarTi 2 _ https://bit.ly/2Ytm2jf
simulacia SegiZliaT gamoiyenoT bunebrivi gadarCevis asaxsnelad, sademonstraciod, kvlevis Casatareblad. Tavdapirvelad Cndeba aseTi gamosaxuleba, masze qarTulad miTiTebulia ra Rilaki risi aRmniSvnelia.
Explore _ aRmoCena
Population _ populacia
Sample _ nimuSi
Run _ dawyeba
Add _ damateba
Change _ Secvla
Inspect _ gamokvleva
Collect _ Segroveba
Reset _ Tavidan dawyeba
Inheritance _ memkvidreoba
Male _ mamrobiTi
Female _ mdedrobiTi

diagramis aRniSvnaze dawkapebiT gamoCndeba svetovani diagrama;

Data _ monacemebi
Show Resent Data _ bolo monacemebis Cveneba
Months _ Tveebi
Fur Colors _ bewvis ferebi

wriuli diagramis piqtogramaze dawkapebiT gamoCndeba monacemebis Sesabamisi
wriuli diagrama.

Data _ monacemebi
Time _ dro
Initial _ sawyisi
Current _ axlandeli
Number of mice _ Tagvebis raodenoba
Light Brown _ Ria yavisferi
Medium Brown _ saSualo yavisferi
Dark Brown _ muqi yavisferi
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V-2 Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `lamarkis Teoria”
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
sasicocxlo Tvisebebi
•

•

•

•
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Tvisebebis erToblioba, romliTac cocxali
gansxvavdeba aracocxalisgan;
sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa),
gaRizianebadoba, moZraoba, memkvidreobiToba,
cvalebadoba.
sxvadasxva organizmis
sasicocxlo Tvisebebs
Soris SeiZleba iyos
rogorc msgavseba, aseve
gansxvaveba;
garemo pirobebi moqmedebs sasicocxlo
Tvisebebze.

biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi
dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania biomravalferovnebis
SenarCunebisaTvis da
mdgradi ganviTarebis
TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba memkvidreobiTobis, cvalebadobisa
da bunebrivi gadarCevis
Sedegad.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavles ver gamartavs terprestruqturuli
minis Sinaarss `swrafva srulyodone
filebisaken~.
moswavle ganmartavs terminis
unistruqturuli
Sinaarss `swrafva srulyofilebidone
saken“.
multistruqturuli done

moswavle asaxelebs cvalebadobis im formas, romlic memkvidreobiT ar gadaecema.

moswavle ganmartavs ra saxis
mimarTebiTi done cvalebadobaa varjiSis Sedegad
adamianis kunTovani masis zrda.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs lamarkis
mosazrebas organizmis swrafvis
Sesaxeb srulyofilebisaken.

moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli mins `evolucia~ da ver asaxelebs
done
lamarkis mosazrebiT mTavar evoluciur Zalebs.
moswavle ganmartavs termins
unistruqturuli `evolucia“ da asaxelebs lamarkis
done
mosazrebiT mTavar evoluciur
Zalebs.
multistruqturuli done

moswavle punqtebad asaxelebs
lamarkis evoluciuri Teoriis
Sinaarss.

moswavles moaqvs argumentebi
mimarTebiTi done da msjelobs lamarkis Teoriis
Zlier da sust mxareebze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs lamarkis mosazrebebis rols samyaros evoluciur ganviTarebaze Sexedulebebis
CamoyalibebaSi.

kompleqsuri davaleba: `jiSis Camoyalibeba. darvinis mogzauroba”
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs sxvaprestruqturuli
dasxva jiSis ZaRlebis gansxvavedone
bul Tvisebebs.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba, romliTac cocxali
gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia: zrda-ganviTareba,
gamravleba, metabolizmi
(kveba, sunTqva, gamoyofa),
gaRizianebadoba, moZraoba,
memkvidreobiToba, cvalebadoba.
• sxvadasxva organizmis
sasicocxlo Tvisebebs Soris SeiZleba iyos rogorc
msgavseba, aseve gansxvaveba;
• garemo pirobebi moqmedebs sasicocxlo Tvisebebze.

moswavle asaxelebs sxvadasxva
unistruqturuli
jiSis ZaRlebis specifikur Tvisedone
bebs;
moswavle axasiaTebs zRvisa da
xmeleTis iguanas, Tumca maT agebulebas ver akavSirebs sacxovrebmultiel garemo pirobebTan. aseve is
struqturuli done adarebs sxvadasxva jiSis ZaRlebis
Tvisebebs, Tumca ver arCevs
maTTvis Sesaferis sacxovrebel
pirobebs.
1. moswavle axasiaTebs zRvisa
da xmeleTis iguanas, adarebs maT
Tvisebebs da msjelobs maTi gansxvavebis mizezebze.
mimarTebiTi done
2. SeuZlia SearCios Tavisi
ojaxuri pirobebis Sesabamisi
jiSis ZaRli, mohyavs Sesabamisi
argumentebi.
gafarToebuli
abstraqciis done

biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.

moswavle darvinis Teoriis
mixedviT afasebs garemos cvlilebis rols evoluciaSi.

moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli
done
minebs: `saxeoba“ da `jiSi“.
moswavle ganmartavs terminebs:
unistruqturuli
`saxeoba“ da `jiSi“, Tumca ver gadone
nasxvavebs maT erTmaneTisgan.
multistruqturuli done

moswavles SeuZlia ganmartos
ra aris jiSi da ra ganasxvavebs mas
saxeobisgan.

moswavles SeuZlia sqematurad
mimarTebiTi done warmoadginos jiSis Camoyalibebis
procesi.
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• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobiTobis, cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs darvinis
mogzaurobis rols evoluciuri
Teoriis CamoyalibebaSi.
moswavle afasebs xelovnuri
gadarCevis rols jiSis CamoyalibebaSi.

kompleqsuri davaleba: `evolucia _ cocxali samyaros ganviTarebis procesi”
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli minebs: `rudimenti“, `atavizmi“,
done
`homologiuri organo“, `analogiuri organo“.
moswavle ganmartavs terminebs:
unistruqturuli `rudimenti“, `atavizmi“, `hodone
mologiuri organo“, `analogiuri
organo“.

multistruqturuli done

moswavle ilustraciis mixedviT
aRniSnavs xerxemliani cxovelebis
Canasaxebis msgavsebas ganviTarebis
adreul etapze, Tumca amas ver ganixilavs evoluciis damadasturebel sabuTad.

moswavle ganasxvavebs erTmaneTisagan homologiur da analogiur organoebs. msjelobs maTi
mimarTebiTi done
warmoqmnis meqanizmze. ganasxvavebs
erTmaneTisagan rudimentebsa da
atavizmebs.
gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle afasebs rudimentebisa
da atavizmebis, rogorc evoluciis mtkicebulebebis mniSvnelobas.

biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobiTobis, cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

moswavle ar icnobs saqarTveprestruqturuli los teritoriaze aRmoCenil evodone
luciis paleontologiur mtkicebulebebs.
moswavle asaxelebs saqarTveunistruqturuli los teritoriaze aRmoCenil evodone
luciis paleontologiur mtkicebulebebs.

multistruqturuli done

moswavles SeuZlia axsnas ras
adasturebs baTumi-axalcixis
gzis mSeneblobisas aRmoCenili
gaqvavebuli tye?

moswavle msjelobs im promimarTebiTi done cesebze, romlebmac ivris zegani
naxevarudabnod gadaaqcia.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle argumentebiT
asabuTebs, rom evolucia cocxali
samyaros ganviTarebis procesia.
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V-2 Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: lamarkis Sexedulebebi samyaros ganviTarebis Sesaxeb
lamarkis Teoriis mixedviT, evoluciis mTavari mizezebia garemos zemoqmedeba organizmebze da maTi swrafva srulyofilebisaken, anu survili gaxdnen am
garemos Sesaferisebi. am miznis misaRwevad isini gamudmebiT varjiSoben da
varjiSis Sedegad SeZenil niSnebs STamomavlebs gadascemen. fexburTelebs
yoveldRiuri intensiuri varjiSis Sedegad fexis Zlieri kunTebi aqvT. magram, Tu travmis gamo varjiSis Sewyveta mouwevT, kunTebi usustdebaT.
Seqmeni sainformacio xasiaTis posteri, romelSic sqematurad warmoaCen:
•

rogori kunTebi eqnebaT maT Svilebs?

•

ra saxis cvalebadobaa varjiSis Sedegad kunTovani masis zrda?

•

rogor fiqrob, gadaecema memkvidrobiT modifikaciuri cvalebadoba?

•

ra aris evoluciis mTavari faqtori, lamarkis azriT?

•

lamarkis moZRvrebis romeli nawilia SenTvis misaRebi?

•

imsjele lamarkis Teoriis mniSvnelobaze mis Zlier da sust mxareebze.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
CamoTvlil kiTxvebs gaeci konkretuli pasuxi. survilis SemTxvevaSi Seqmeni
ilustracia.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: darvinis mogzauroba msoflios garSemo, mogzaurobis Sedegebi
Seni survilia saxlSi iyolio ZaRli, Tumca ojaxis wevrebi ar geTanxmebian
da aqvT sxvadasxva saxis argumentebi. Seni mizania daarwmuno isini, rom SerCeuli ZaRlis jiSi Seesabameba ojaxis sacxovrebel pirobebsa da Sens survils. amisTvis ojaxis wevrebisTvis moamzade videomimarTva. masSi xazgasmiT
warmoaCine:
•

jiSis Camoyalibebis sqema;

•

saqarTveloSi gavrcelebuli ZaRlis jiSebi;

•

sxvadasxva jiSis ZaRlebis maxasiaTeblebi da maTTvis saWiro sacxovrebeli pirobebi;

•

Sen mier SerCeuli ZaRlis jiSis sacxovrebel pirobebTan Sesabamisobis
damadasturebeli argumentebi;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
videos Cawera SegiZlia pirdapir smartfoniT.
an moamzade Power Point -is programaSi prezentacia da Seinaxe videos saxiT.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 6, 7, 8)
sakiTxi: darvin-uolesis evoluciis Teoria. arsebobisTvis brZola, misi
formebi. bunebrivi gadarCeva
inglisSi arsebobs moyvaruli da profesionali naturalistebis mier Segrovebuli umdidresi koleqcia, romelic ara mxolod am qveynis biologiur
mravalferovnebaze metyvelebs, aramed warmodgenas gviqmnis inglisis istoriazec. rogorc koleqciidan Cans, q. manCesteris midamoebSi erT-erTi saxeobis peplebSi 1850 wlamde Warbobda TeTri feris individebi. amis Semdeg
suraTi radikalurad icvleba - koleqciaSi ZiriTadad muqi feris peplebia.

weli

TeTri peplebi %

Savi peplebi %

1848

99

1

1898

1

99

mecnierebi am faqts ase xsnian: es peplebi RamiT frenen da mTeli dRe xis
totebze isveneben. XIX saukunis Sua periodamde manCesteris midamoebSi xis
totebze TeTri feris liqenebi iyvnen dasaxlebuli. am fonze TeTri peplebi
ar Candnen, amitom maT frinvelebi ver anadgurebdnen. XIX saukunis meore
naxevarSi manCesterSi mravali qarxana aSenda. am periodSi liqenebi ganadgurdnen. TeTri peplebi xis muq fonze mkveTrad gamoCndnen da mtaceblebs
ver gadaurCnen.
Seqmeni prezentacia (sasurvel saprezentacio programaSi), romelSic TvalnaTliv warmoaCen:
•

axseni, ra kavSirs xedav qarxnebis mSeneblobasa da liqenebis ganadgurebas
Soris?

•

rogor fiqrob, mas Semdeg, rac manCesterSi miiRes zomebi garemos dabinZurebis sawinaaRmdegod, Seicvlba raime am peplebis saxeobaSi? aRwere
procesi da moiyvane argumentebi;

•

rogor axsni movlenas lamarkis Teoriis mixedviT?

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/36lxNwM
bunebrivi gadarCevis Sedgebi _ https://bit.ly/2Ytm2jf
industriuli melanizmis simulacia _ https://bit.ly/39wbc2y
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: evoluciis damadasturebeli argumentebi
zogierTi adamiani ar iziarebs darvinis evoluciur Teorias da arcTu iSviaTad aqvs agresiuli damokidebuleba mis mimarT. amis mizezi maTi gauTviTcnobiereblobaa evoluciis TeoriaSi. Seni mizania skeptikurad ganwyobili
megobari an ojaxis wevri daarwmuno evoluciis Teoriis sisworeSi. amisTvis
dawere argumentirebuli ese:
`evolucia _ cocxali samyaros ganviTarebis Tanmimdevruli procesi~.
naSromSi xazgasmiT warmoaCine:
•

ra mniSvneloba aqvs saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebisTvis memkvidreobiTobas, cvalebadobas da garemo pirobebTan Seguebulobas;

•

ra mniSvneloba aqvs organizmTa garemosTan Seguebulobebs saxeobis
mdgradobisTvis;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

paleontologiuri mtkicebulebebi, romlebSic aRwer arqeopteriqsis msgavsebas Tanamedrove qvewarmavlebsa da frinvelebTan;

•

rogori warmogidgenia saqarTvelo preistoriul periodSi;

•

raze miuTiTebs taribanis velze spilos ConCxis aRmoCena;

•

rogori garemo iqneboda ivris xeobaSi im dros, roca iq torfis xavsi da
Zelqva izrdeboda;

•

ra procesebma gamoiwvia is, rom axla ivris xeoba naxevrad udabnos warmoadgens;

•

ras adasturebs baTumi-axalcixis gzis mSeneblobis dros aRmoCenili
gaqvavebuli tye?

•

ra mniSvneloba aqvs SedarebiTi anatomiis faqtebs evoluciis dasadastureblad (analogiuri da homologiuri organoebi, rudimentebi da atavizmebi)?

damatebiT waikiTxe arCil qiqoZis romani `samxreTuli spilo“
zezva da mzia _ https://bit.ly/36CmiRt
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ეკოსისტემაში მოქმედებს აბიოტური, ბიოტური და ანთროპოგენური ფაქტორები;
ორგანიზმები ეკოსისტემაში ქმნიან კვებით ჯაჭვებს და კვებით ქსელებს.
კვების დონის მიხედვით, ეკოსისტემაში გვხვდება პროდუცენტები, კონსუმენტები, რედუცენტები;
ეკოსისტემაში ორგანიზმებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ფორმებია: ნეიტრალიზმი, სიმბიოზი, კონკურენცია, პარაზიტიზმი, მტაცებლობა;
ეკოსისტემაში მუდმივად მიმდინარეობს ნივთიერებისა და ენერგიის გადაცემა;
ბუნებრივი კატაკლიზმები, ნადირობა, ტყის გაჩეხვა, ხანძარი და სხვ. არღვევს ეკოსისტემის სტაბილურობას და ამცირებს სახეობათა მრავალფეროვნებას.

რა მნიშვნელობა აქვს ეკოსისტემაში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას?

რა კავშირებია ეკოსისტემის კომპონენტებს შორის?

როგორ მიმდინარეობს ეკოსისტემაში ენერგიისა და ნივთიერებების გადაცემა?

რა განსხვავებებია ეკოსისტემაში ორგანიზმთა თანაარსებობის ფორმებს შორის?
როგორ ეგუებიან ორგანიზმები განსხვავებულ გარემოს?










7. ბიომრავალფეროვნება და ადამიანის საქმიანობის გავლენა გარემოზე.

6. ნივთიერებათა და ენერგიის გადაცემა ეკოსისტემაში;

5. კვებითი ჯაჭვი. კვებითი ქსელი;

4. ურთიერთობანი ორგანიზმებს შორის თანასაზოგადოებაში;

3. ნიადაგის სტრუქტურა. ნიადაგის მნიშვნელობა ორგანიზმებისთვის;

2. აბიოტური ფაქტორები - ტემპერატურა, ტენიანობა;

1. ეკოსისტემა. ეკოლოგიური ფაქტორები, აბიოტური ფაქტორები-სინათლე;

თემის ფარგლებში დასამუშავებელი საკითხები:

რა როლს შეიძლება ასრულებდეს ადამიანი ეკოსისტემის სტაბილურობის დარღვევაში?



თემასთან დაკავშირებული საკვანძო შეკითხვები:








თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები:

saaTebis savaraudo raodenoba: 10 (+ 2)

Tema 5.saxeoba da populacia
qveTema: biomravalferovneba da garemos dacva
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სამიზნე ცნებები და მათთან
დაკავშირებული მკვიდრი
წარმოდგენები

დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

კვლევა:

ეკოლოგიური ფაქტორები;
აბიოტური ფაქტორი;
ბიოტური ფაქტორი;
ანთროპოგენური ფაქტორი;
ეკოსისტემა; სინათლე;
თანასაზოგადოება;

ბიომრავალფეროვნება:

ფოტოტაქსისი;
ფოტოპერიოდიზმი;
ფაქტორის მოქმედების
ინტენსივობის ოპტიმუმი;
გამძლეობის საზღვრები;

სასიცოცხლო თვისებები:

ფოთლის შეფერილობა;

ეპიფიტი;

2. როგორი შეგუებულობები
ჩამოუყალიბდათ ორგანიზმებს
სინათლის მიმართ?

1. რატომ მიიჩნევენ სინათლეს
უპირატეს აბიოტურ
ფაქტორად?

ეკოსისტემა. ეკოლოგიური
ფაქტორები, აბიოტური
ფაქტორები-სინათლე;

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო შეკითხვა / შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნება

I ეტაპი

კომპლექსური დავალება/ დავალებები







თვისებების ერთობლიობა,
რომლითაც ცოცხალი
განსხვავდება
არაცოცხალისგან;
სასიცოცხლო თვისებებია:
ზრდა-განვითარება,
გამრავლება, მეტაბოლიზმი
(კვება, სუნთქვა, გამოყოფა),
გაღიზიანებადობა,
მოძრაობა,
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა;
სასიცოცხლო თვისებები
დაკავშირებულია
ერთმანეთთან;

სასიცოცხლო თვისება
(შედეგები: 1, 2, 5, 6)





აქტივობა 1. ეკოლოგიური ფაქტორების გაცნობა.
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა.
კითხვა: რას ნიშნავს აბიოტური, ბიოტური და ანთროპოგენური
ფაქტორი?
აქტივობა 2. გამძლეობის საზღვრებისა და ფაქტორის მოქმედების
ინტენსივობის ოპტიმუმის გაცნობა.
რესურსი: მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილი დიაგრამა;
კითხვა: რა არის გამძლეობის საზღვრები? ფაქტორის როგორ
ინტენსივობას უწოდებენ ოპტიმუმს? როგორ შეიძლება, გრაფიკის
მიხედვით, ფაქტორის მოქმედების ოპტიმუმისა და გამძლეობის
საზღვრების დადგენა?
აქტივობა 3. ორგანიზმების სინათლესთან დაკავშირებული
შეგუებულობების გაცნობა;

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

რას უნდა ნიშნავდეს ტერმინი „აბიოტური ფაქტორი“? როგორია
სინათლის გავლენა ორგანიზმებზე? ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა შეისწავლოთ
ეკოსისტემაში მოქმედი ფაქტორები, ახსნათ, რატომ უწოდებენ
სინათლეს უპირველეს აბიოტურ ფაქტორს? ჩაატარებთ კვლევას
ლობიოს აღმონაცენის ზრდაზე სინათლის გავლენის შესასწავლად.
შექმნით და წარადგენთ კვლევის ანგარიშს. ანგარიშში წარმოადგენ:
ა) საკვლევ შეკითხვასა და ჰიპოთეზას, ბ) ცვლადებს; გ) შეგროვილ
მონაცემებს და დ) დასკვნებს.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი სხეულის//პროცესის/
მოვლენის შესახებ.

აღმონაცენის

ვერც ერთი არსება გარემოსგან დამოუკიდებლად ვერ
იარსებებს. მასზე გავლენას ახდენს როგორც ცოცხალი,
ასევე არაცოცხალი გარემო. მცენარის განვითარებაზე
სინათლის გავლენის შესასწავლად, აიღე ორი მიწიანი
ქოთანი. დანომრე და ჩათესე ლობიოს გაღივებული
თესლები. დადგი პირველი ქოთანი თბილ და განათებულ
ადგილას, მეორე ქოთანი კი თბილ და ბნელ ადგილას.
მორწყე ორივე ქოთანი თანაბრად, ისე რომ მიწა ქოთნებში
ძალიან არ გამოშრეს. შეადარე აღმონაცენები სამი-ოთხი
კვირის შემდეგ. მონაცემები შეიტანე ცხრილში.










საკვლევი შეკითხვა;
ჰიპოთეზა;
მიღებული მონაცემები;
დამოკიდებული, დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები;
კვლევის შედეგების მიხედვით გამოტანილი
დასკვნა;
მიღებული შედეგების შენეული ანალიზი;

შეადგინე კვლევის ოქმი. მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

ქოთნის ნომერი

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

ზრდის პირობები



ყველა ცოცხალი სისტემა
შედგება სხვადასხვა
ურთიერთდაკავშირებული
ნაწილებისგან, რომლებიც
ქმნიან ერთ მთლიანობას;
თითოეული ნაწილი
სპეციფიკურ ქმედებას
ახორციელებს;
ცოცხალის აგებულება
შეესაბამება მის ფუნქციას;
ორგანიზმების აგებულება
და ფუნქციები შეესაბამება
გარემო პირობებს.
ყლორტის
სიმაღლე



ფოთლების
რაოდენობა

სტრუქტურა და ფუნქცია

ფოთლების
შეფერილობა
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სხვადასხვა ორგანიზმის
სასიცოცხლო თვისებებს
შორის შეძლება იყოს
როგორც მსგავსება, ასევე
განსხვავებაც;
გარემო პირობები
მოქმედებს სასიცოცხლო
თვისებებზე.







ცოცხალი ორგანიზმების
მრავალი
ურთიერთდამოკიდებული
სახეობა წარმოიქმნება
ბუნებრივი გადარჩევის
შედეგად;
სახეობათა
მრავალფეროვნების
შენარჩუნებას ხელს
უწყობს.
მემკვიდრეობითობა,
ცვალებადობა და
შეგუებულობები გარემო
პირობებთან;
ორგანიზმების
შეგუებულობები გარემო
პირობებთან ხელს უწყობს
სახეობის მდგრადობას და
წარმოიქმნება
მემკვიდრეობითობის,
ცვალებადობის და
ბუნებრივი გადარჩევის
შედეგად;

ბიომრავალფეროვნება
(შედეგები: 1, 2, 5, 6)





დამოკიდებული, დამოუკიდებელი და საკონტროლო
ცვლადები, გამოკითხვა,
მონაცემების ანალიზი.

კვლევა:

ტემპერატურა; ტენიანობა;

აბიოტური ფაქტორი;

ბიომრავალფეროვნება:

ანაბიოზი; ფოთოლცვენა;

სასიცოცხლო თვისებები:

ენდოგენური წყალი;
სტრუქტურული
შეგუებულობები;

3. რატომ იზრდება ზოგიერთი
ორგანიზმის უჯრედებში
გლიცერინის, ეთილის
სპირტისა და გლუკოზის
კონცენტრაცია ზამთარში?

2. რა სახის ქცევითი და
ფიზიოლოგიური
შეგუებულებები უყალიბდებათ
ორგანიზმებს გარემოს
ტემპერატურის მიმართ?

1. რატომ ითვლება წყალი
ყველაზე მკაცრ შემზღუდველ
ფაქტორად?

აბიოტური ფაქტორები ტემპერატურა, ტენიანობა;

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო შეკითხვა/ შეკითხვები:

საკითხი/ქვეცნება

II ეტაპი

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა.
კითხვა: რა ფიზიოლოგიური და ქცევითი შეგუებულობები უვითარდებათ
ორგანიზმებს სინათლესთან დაკავშირებით? რა მნიშვნელობა აქვს
წყლის ორგანიზმებისთვის ფოტოტაქსისს?
აქტივობა 4. კვლევის ჩატარება და მონაცემების ანალიზი;
რესურსი: ექსპერიმენტისთვის საჭირო მასალა და ინსტრუქცია;
კითხვა: რა გავლენას ახდენს სინათლე ლობიოს აღმონაცენის ზრდაზე?
აქტივობა 5. კვლევის ანგარიშების პრეზენტაცია და შეფასება;
რესურსი: კვლევის ანგარიშები;
შეკითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი
მასში?

კომპლექსური დავალება/ დავალებები
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ცოცხალი ორგანიზმები
დაჯგუფებულია მსგავსი
ნიშან-თვისებების
მიხედვით და ქმნიან
სისტემატიკურ ჯგუფებს;
გარემოს დაცვითი
ღონისძიებები
მნიშვნელოვანია
ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებისათვის და
მდგრადი განვითარების
თვალსაზრისით.









ადამიანის ორგანიზმის
მდგომარეობა, რომლის
დროსაც შენარჩუნებულია
ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა.
იმუნიტეტი არის
ორგანიზმის უნარი
დაიცვას მისი
ჯანმრთელობა;
გარემოს დაცვითი
ღონისძიებები
მნიშვნელოვანია
ჯანმრთელობის
შენარჩუნებისთვის.
ადამიანის ორგანიზმის
მდგომარეობა, რომლის
დროსაც მას დარღვეული
აქვს ჰომეოსტაზი და
შრომისუნარიანობა;

ჯანმრთელობა და დაავადება
(შედეგები: 1, 2, 5, 6)





კითხვა: როგორ ეგუებიან ორგანიზმები მაღალ ტემპერატურას?

აქტივობა 1. ანაბიოზისა და ფოთოლცვენის მნიშვნელობის გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა არის ანაბიოზი? რა მოხდებოდა, ფოთოლცვენია
მცენარეებს ფოთლები ზამთარშიც რომ შერჩენოდათ?
აქტივობა 2. ორგანიზმების მაღალ ტემპერატურასთან შეგუების
მაგალითების გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

გსმენია ალბათ, ზამთარში მძღოლები ავტომობილის რადიატორში
ანტიფრიზს ასხამენ. გაშიფრე ტერმინი ,,ანტიფრიზი“. როგორ ფიქრობ,
ასეთი ,,ანტიფრიზი“ ზამთარში ცოცხალ ორგანიზმებს არ სჭირდებათ? ამ
საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
უნდა შეისწავლოთ როგორ ეგუებიან ცოცხალი ორგანიზმები დაბალ და
მაღალ ტემპერატურას; ტენიან ან მშრალ გარემოში ცხოვრებას.
კვლევის საშუალებით შეადარებთ ერთნაირი მოცულობის გლიცერინის,
ეთილის სპირტის, შაქრიანი წყლისა და სუფთა წყლის გაყინვისთვის
საჭირო დროს. შექმნით კვლევის ანგარიშს, რომელშიც წარმოადგენთ:
ა) საკვლევ შეკითხვასა და ჰიპოთეზას, ბ) ცვლადებს; გ) შეგროვილ
მონაცემებს და დ) დასკვნებს.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

აქტივობები/რესურსები:










საკვლევი შეკითხვა;
ჰიპოთეზა;
მიღებული მონაცემები;
დამოკიდებული, დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები;
კვლევის შედეგების მიხედვით გამოტანილი
დასკვნა;
მიღებული შედეგების შენეული ანალიზი;

შეადგინე კვლევის ოქმი. მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

(ექსპერიმენტის მსვლელობა - კომპლექსური დავალების
ბარათი)

შემოდგომის მიწურულს მძღოლები ავტომობილის
რადიატორში ასხამენ ანტიფრიზს, სითხეს, რომელიც უფრო
დაბალ ტემპერატურაზე იყინება, ვიდრე სუფთა წყალი.
მსგავსი ,,ანტიფრიზის“ საშუალებით ყოჩივარდები თოვლის
საფარის ქვეშ ყვავილობენ, მწერები უმკლავდებიან ზამთრის
სიცივეს, ბაყაყი ისე ეკრობა წყალსატევის გაყინულ ზედაპირს,
რომ არ იყინება. სხვადასხვა ორგანიზმი დაბალ
ტემპერატურას განსხვავებულად ეგუება. მათ სხეულში
გარკვეული ცვლილებები ხდება. ბაყაყის სისხლში იზრდება
გლუკოზის რაოდენობა, ზოგიერთი ორგანიზმის უჯრედში კი
- გლიცერინისა და ეთილის სპირტის კონცენტრაცია.
ჩაატარე კვლევა და დააკვირდი როგორ იცვლება ხსნარის
გაყინვისთვის საჭირო დრო მასში შაქრის რაოდენობის
მიხედვით; შეადარე ტოლი მოცულობის წყლის, ეთილის
სპირტისა და გლიცერინის გაყინვისთვის საჭირო დრო.
დანართი 1
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ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დარღვევა იწვევს
იმუნიტეტის დაქვეითებას
და ხელს უწყობს
სხვადასხვა დაავადების
განვითარებას;



კვლევის მეთოდებია: ცდა,
ექსპერიმენტი,
გამოკითხვა, ინტერვიუ;
 კვლევის დაგეგმვაგანხორციელებისას
მნიშვნელოვანია:
საკვლევი კითხვის დასმა,
ჰიპოთეზის ჩამოყალიბება,
პროცედურების და
რესურსების განსაზღვრა,
უსაფრთხოების დაცვა,
მონაცემის შეგროვება,
ორგანიზება, ანალიზი,
დასკვნის ჩამოყალიბება,
მოდელის შექმნა;
 მეცნიერების და
ტექნოლოგიების
განვითარება ეფუძნება
აღმოჩენებს, თეორიებსა
და კანონებს.
 კვლევითი უნარები,
მეცნიერების და
ტექნოლოგიების ათვისება
ბევრ სხვადასხვა
პროფესიის ათვისებას
განაპირობებს.

კვლევა (შედეგები: 1, 2, 5, 6)



აბიოტური ფაქტორები;
ნიადაგის მექანიკური და
ქიმიური შედგენილობა;
ხანძარი - აბიოტური
ფაქტორი;

ბიომრავალფეროვნება:

ქცევითი შეგუებულობები.

ფიზიოლოგიური
შეგუებულობები;

სასიცოცხლო თვისებები:

კაპილარული წყალი;

3. რატომ თვლიან ნიადაგს
აბიოტური და ბიოტური
ფაქტორების დამაკავშირებელ
რგოლად?

2, რატომ თვლიან ხანძარს
ზოგიერთი ეკოსისტემის ერთერთ მნიშვნელოვან აბიოტურ
ფაქტორად, ის ხომ ზოგადად
ეკოსისტემებს ძლიერ აზიანებს?

1. რა გავლენას ახდენს ნიადაგის
შედგენილობა აღმონაცენის
ზრდაზე?

ნიადაგის სტრუქტურა. ნიადაგის
მნიშვნელობა ორგანიზმებისთვის;

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნებები

III ეტაპი

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: წყლის დეფიციტთან დაკავშრებული რა სახის შეგუებულობები
უყალიბდებათ ორგანიზმებს?
აქტივობა 4. კვლევის განხორციელება და ანგარიშის მომზადება;
რესურსი: კვლევისთვის საჭირო მასალა და ინსტრუქცია;
კითხვა: რა გავლენას ახდენს შაქრის რაოდენობა მისი წყალხსნარის
გაყინვისთვის საჭირო დროზე? რა მნიშვნელობა აქვს ზოგიერთ
ორგანიზმში გლიცერინისა და სპირტის დაგროვებას?
აქტივობა 5: კვლევის ანგარიშების წარდგენა და შეფასება;
რესურსი: მოსწავლეების მიერ დამზადებული კვლევის ანგარიშები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს, რას გააუმჯობესებდი
მასში?

აქტივობა 3. წყალთან დაკავშირებული შეგუებულობების გაცნობა;

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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რა მნიშვნელობა აქვს ნიადაგის ფიზიკურ და ქიმიურ შედგენილობას
მასში ან მასზე მობინადრე ორგანიზმებისთვის? როგორ ეგუებიან
ორგანიზმები სხვადასხვა სახის ნიადაგს? გამოიკვლევთ სკოლის ეზოს
ნიადაგს. დაადგენთ, გამოდგება თუ არა ის ვარდების ბაღის
გასაშენებლად. ბოლოს შექმნით კვლევის ანგარიშს, რომელშიც
წარმოადგენთ: ა) საკვლევ შეკითხვასა და ჰიპოთეზას; ბ) შეგროვილ
მონაცემებს და დ) დასკვნებს.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

დამოკიდებული,
დამოუკიდებელი და
საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების
ანალიზი.

კვლევა:

1. მცენარეებს სხვადასხვაგვარი პრეტენზიები აქვთ ნიადაგის
მექანიკური და ქიმიური შედგენილობის მიმართ. ზოგი
მათგანი მხოლოდ გარკვეული ტიპის ნიადაგზე ბინადრობს,
ზოგს კი მის მიმართ განსაკუთრებული მოთხოვნები არ
გააჩნია. შენი მიზანია სკოლის ეზოში ვარდების ბაღის
გაშენება. წინასწარ უნდა განსაზღვრო, სკოლის ეზოს
ნიადაგი აკმაყოფილებს თუ არა ვარდის მოთხოვნებს.
ამისათვის ეზოს სხვადასხვა ადგილიდან აიღე ნიადაგის
რამდენიმე ნიმუში, გამოიკვლიე ინსტრუქციის (დანართი 2)
მიხედვით და შეადგინე კვლევის ანგარიში.
მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:
 ვარდების გასაშენებლად საჭირო პირობები
(ნიადაგის შედგენილობა, განათება).
 საკვლევი შეკითხვა და ჰიპოთეზა;
 კვლევის მიმდინარეობა;
 მიღებული მონაცემები;
 შენ მიერ ჩამოყალიბებული დასკვნები;
 რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმისთვის სხვადასხვა
სახის ნიადაგთან შეგუებულობას.
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https://bit.ly/36RN34P

https://bit.ly/3oIzevg

აქტივობა 5. ინფორმაციის მოძიება ვარდების გასაშენებლად საჭირო
პირობების შესახებ;
რესურსი:

კითხვა: როგორ ეგუება სხვადასხვა ორგანიზმი განსხვავებული ტიპის
ნიადაგს? რომელი ორგანიზმები იწყებენ ნიადაგწარმოქმნის პროცესს?

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა.

აქტივობა 4. ნიადაგთან ორგანიზმების შეგუებულობების გაცნობა;

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ჰუმუსს? როგორ ხდება ნიადაგის
გამდიდრება ჰუმუსით?

რესურსი: ილუსტრაცია ან ნიადაგის ნიმუში;

აქტივობა 3. ნიადაგის ორგანული კომპონენტისა და მისი
მნიშვნელობის გაცნობა;

კითხვა: რა თვისობრივი განსხვავებაა ქვიშნარ და თიხნარ ნიადაგებს
შორის?

რესურსი: მოსწავლის წიგნის ცხრილი ან მასწავლებლის მიერ
მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

აქტივობა 1. ნიადაგის შედგენილობის გაცნობა;
რესურსი: მოსწავლის წიგნში წარმოდგენილი ილუსტრაცია;
კითხვა: რა ძირითად კომპონენტებს შეიცავს ნიადაგი? რატომ არის
ნიადაგი აბიოტური და ბიოტური ფაქტორების დამაკავშირებელი
რგოლი?
აქტივობა 2. მექანიკური კომპონენტების მიხედვით ნიადაგის
კლასიფიკაციის გაცნობა;

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.

2. ლურჯი მოცვის პოპულარობა ყოველწლიურად იზრდება
მისი ნაყოფის უნიკალური ქიმიური შედგენილობის გამო. ამ
კენკრას დაავადებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის
მიზნით იყენებენ სხვადასხვა პროფილის ექიმებიოფთალმოლოგები, კარდიოლოგები, დერმატოლოგები,
რევმატოლოგები, ონკოლოგები. მაღალი კვებითი და
დიეტური ღირებულებების გამო ის მომხმარებელთა დიდ
ინტერესს იმსახურებს. ევროკავშირის ბაზარზე 1 კგ ლურჯი
მოცვის ფასი 10-15 ევრომდე აღწევს. შესაფერისი კლიმატის,
ნიადაგისა და მოვლის პირობებში ერთი ბუჩქიდან 6-8 კგმდე ნაყოფის მიღებაა შესაძლებელი.
წარმოიდგინე, რომ ხარ ფერმერი და გინდა ევროკავშირის
მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში მოიპოვო
დაფინანსება ლურჯი მოცვის პლანტაციის გასაშენებლად.
გაეცანი საქართველოში არსებულ პროგრამებს, რომლებიც
მოქმედებს ქართველი ფერმერების მხარდასაჭერად.
ჯგუფის წევრებთან ერთად შექმენი საგრანტო წინადადება.
მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:
 ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში
გავრცელებული ლურჯი მოცვის ჯიშების შესახებ;
 ლურჯი მოცვის მაღალმსხმოიარე ჯიშების
გამრავლებისთვის საჭირო კლიმატური პირობები და
ნიადაგის შედგენილობა.
 რა გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებაა
აუცილებელი ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებისთვის ზოგადად და კონკრეტულად ლურჯი
მოცვის განვითარებისთვის;
 ლურჯი მოცვის მოვლის საშუალებები;
 შენი შეფასება ლურჯი მოცვის მძიმე ტექნიკისთვის
მიუწვდომელ მიწის ნაკვეთებზე მოშენებასთან
დაკავშირებით;
 სარგებელი, რომელსაც მიიღებს მოცვის მეურნეობის
გაშენებით რეგიონი როგორც ფინანსური, ასევე
ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით;
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აქტივობა 6. ნიადაგის კვლევის განხორციელება
რესურსი: ექსპერიმენტის ინსტრუქცია და საჭირო მასალა;
კითხვა: შეესაბამება თუ არა სკოლის ეზოს ნიადაგი ვარდის
მოთხოვნებს?
აქტივობა 7. კვლევის ანგარიშების წარდგენა და შეფასება;
რესურსი: მოსწავლეების მიერ წარმოდგენილი კვლევის ანგარიშები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი
მასში?

კითხვა: როგორი ნიადაგი სჭირდება ვარდებს?














რატომ არის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი
ღონისძიებები სახეობათა მრავალფეროვნების
შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარებისთვის;
რა საფრთხეს უქმნის ხანძარი ეკოსისტემას;
რამდენი ჰექტარი ტყე დაიწვა საქართველოში 2008
და 2017 წლის ხანძრების დროს;
რა სახის ტყეს ეკიდა ცეცხლი;
შესაძლებელია თუ არა ამ ტყეების თვითაღდგენა;
ტარდება თუ არა რაიმე სამუშაოები დამწვარი
ტყეების აღსადგენად;
შენი აზრით, რატომ არის ტყის დაცვა ნებისმიერი
მოქალაქის მოვალეობა;
უსაფრთხოების რა ზომები უნდა გაატარო ტყეში
კოცონის დანთებისას?

3. საქართველოს რეგიონები მდიდარია ტყის
ეკოსისტემებით, თუმცა ჩვენს ტყეებს ხშირად ხანძარი
აზიანებს. მოიძიე ინფორმაცია, რა ზიანი მიადგა
საქართველოს ტყეებს 2008 წლის ომისა და 2017 წლის
ხანძრების შედეგად. მოამზადე და წარადგინე
საინფორმაციო ხასიათის ნაშრომი, რომელშიც ხაზგასმით
წარმოაჩენ:
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კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი
მასში?

რესურსი: მოსწავლეების ნამუშევრები;

კითხვა: რა გავლენას ახდენს ხანძარი ნიადაგზე? როგორ დააზიანა 2008
წლის ომისა და 2017 წლის ხანძრებმა საქართველოს ტყეები? რა სახის
ტყე განადგურდა ამ დროს?
აქტივობა 3: საინფორმაციო ხასიათის ნაშრომების წარდგენა და
შეფასება;

https://bit.ly/39vXf4o ; https://bit.ly/2YvBr2I .

https://bit.ly/3afu8Sk; https://bit.ly/3r931iG; https://bit.ly/2L1TgTM;

რესურსი:

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?
ზოგადად რა გავლენას ახდენს ხანძარი ეკოსისტემაზე? შეიძლება
ხანძარი რომელიმე ორგანიზმისთვის სასარგებლო მოვლენა იყოს? ამ
საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ
უნდა შეისწავლოთ რა გავლენას ახდენს ხანძარი ტყის ეკოსისტემაზე;
კონკრეტულად რომელი ეკოსისტემისთვის განიხილება ხანძარი,
როგორც აბიოტური ფაქტორი; ბოლოს შექმნით საინფორმაციო
ხასიათის ნაშრომს, რომელშიც წარმოაჩენთ: ა) საქართველოში 2008 და
2017 წლების ხანძრების ეფექტს ბუნებრივ ეკოსისტემებზე; ბ) დამწვარი
ტყის აღსადგენად გატარებულ ღონისძიებებს;
ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?
აქტივობა 1. ხანძრის, როგორც აბიოტური ფაქტორის გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს ხანძარს, როგორც აბიოტურ ფაქტორს?
აქტივობა 2. ინფორმაციის მოძიება 2008 და 2017 წლის ხანძრების
შესახებ.

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):
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1. როგორ უზრუნველყოფს
თანასაზოგადოების წევრებს
შორის მრავალმხრივი
ურთიერთობები
ეკოსისტემის მდგრადობას?

ურთიერთობანი ორგანიზმებს
შორის თანასაზოგადოებაში;

ბ) როგორ აუმჯობესებს მუხის ფესვთა სისტემა, ნიადაგის აერაციას? გ) რა
მნიშვნელობა აქვს მის ირგვლივ აერობული ბაქტერიების არსებობას? რა
ურთიერთობაა მუხასა და ამ ბაქტერიებს შორის;

ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით,
თქვენ უნდა შეისწავლოთ ეკოსისტემაში ორგანიზმებს შორის
ურთიერთობის ფორმები - მტაცებლობა, სიმბიოზი, პარაზიტიზმი და
კონკურენცია. აქტივობების ბოლოს დაამზადებთ საპრეზენტაციო
მასალას (ვიდეორგოლი ან პოსტერი) რომელშიც წარმოადგენთ: ა)
რატომ არ იზრდება მუხის ირგვლივ სხვა დაბალი ზომის ხეები ან
ბუჩქები?

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

ბიოტური ფაქტორები;
ნეიტრალიზმი, კონკურენცია,
სიმბიოზი, მტაცებლობა,
პარაზიტიზმი;

ბიომრავალფეროვნება:

მსხვერპლის შეგუებულობები;

მტაცებლის შეგუებულობები;

სტრუქტურა და ფუნქცია:

საკვანძო შეკითხვა/შეკითხვები

საკითხი/ ქვეცნებები

IV ეტაპი

muxa

A
B

მუხის ფესვთა სისტემა აუმჯობესებს ნიადაგის ქიმიურ და
ფიზიკურ სტრუქტურას.

კომპლექსური დავალება/დავალებები:
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პარაზიტიზმი

კითხვა: რა მსაგავსება და განსხვავებაა მტაცებლობასა და პარაზიტიზმს
შორის?
აქტივობა 4. სიმბიოზის ფორმების გაცნობა;
რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;
შეკითხვა: სიმბიოზის რა ფორმები არსებობს? რა განსხვავებაა მათ
შორის?
აქტივობა 5.კონკურენციის გაცნობა სიმულაციის გამოყენებით;
რესურსი: https://bit.ly/2L81Yjy დანართი 3
კითხვა: რა შემთხვევაში უწევენ კონკურენციას ერთმანეთს
თანასაზოგადოების ინდივიდები?
აქტივობა 6. საპრეზენტაციო მასალების წარდგენა და შეფასება:
რესურსი: მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნამუშევრები;
კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რას გააუმჯობესებდი
მასში?

მტაცებლობა

აქტივობა 3. მტაცებლობისა და პარაზიტიზმის შედარება ვენის
დიაგრამის საშუალებით;
რესურსი:

კითხვა: რა სახის შეგუებულობებით ახერხებენ მტაცებლები
მსხვერპლის მოპოვებას? რა სახის შეგუებულობებით ახერხებს
მსხვერპლი მტაცებლისგან თავის დაღწევას?

რესურსი: ილუსტრაცია;

აქტივობა 2. მტაცებლისა და მსხვერპლის აგებულების შესაბამისობა მათ
ცხოვრების წესთან.

კითხვა: რა სახის ურთიერთობაა მტაცებლობა? ნეიტრალიზმი?
კონკურენცია? პარაზიტიზმი და სიმბიოზი?

რესურსი: ილუსტრაციები, მასწავლებლის მიერ მომზადებული
საპრეზენტაციო მასალა;

აქტივობა 1. ეკოსისტემაში მოქმედი ბიოტური ფაქტორების გაცნობა;

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?











რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმებს შორის
ურთიერთობას ეკოსისტემის მდგრადობისთვის;
რა დამოკიდებულებაა მუხის ფესვებსა და A
ბაქტერიებს შორის;
რა დამოკიდებულებაა A ბაქტერიებს შორის;
რა დამოკიდებულებაა B ბაქტერიებს შორის;
რა დამოკიდებულებაა მუხის ფესვებსა და B
ბაქტერიებს შორის;
რა დამოკიდებულებაა A და B ბაქტერიებს შორის;

საუკეთესო პირობებს ქმნის აერობული ბაქტერიების (A)
დასასახლებლად. ეს ბაქტერიები ანტიბიოტიკებს გამოყოფენ
და ერთგვარ დამცავ ხაზს წარმოქმნიან მუხის ფესვების
გარშემო. დაავადების გამომწვევი ბაქტერიები (B) ამ
ბარიერის გადალახვაში უძლურები არიან. მინიშნებების
საშუალებით წარმოადგინე:
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1. რატომ ითვლება კვება
ეკოსისტემაში
თანასაზოგადოების
წევრებს შორის
ურთიერთობის
საყრდენად?

კვებითი ჯაჭვი, კვებითი ქსელი;

რომელ მთავარ ფიზიოლოგიურ პროცესს ეფუძნება ეკოსისტემაში
თანასაზოგადოების წევრებს შორის ურთიერთობა? ამ საკითხთან
დაკავშირებით, მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ უნდა
შეისწავლოთ რა არის და რომელი რგოლებისგან შედგება კვებითი
ჯაჭვი? რა განსხვავებაა კვებით ჯაჭვსა და კვებით ქსელს შორის? ბოლოს
სიმულაციის საშუალებით ჩაატარებთ კვლევას და წარმოადგენთ
კვლევის ანგარიშს. ანგარიშში წარმოადგენთ: ა)საკვლევ შეკითხვასა და
ჰიპოთეზას; ბ) სხვადასხვა სახის კვებით ქსელს; გ)მიღებულ შედეგებს და
დ) გამოტანილ დასკვნებს;

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

კვებითი ჯაჭვი; კვებითი ქსელი;

ბიომრავალფეროვნება:

პროდუცენტი; კონსუმენტი;
რედუცენტი; მცენარიჭამია,
ხორციჭამია, ნაირჭამია;

სასიცოცხლო თვისებები:

საკვანძო
შეკითხვა/შეკითხვები:

საკითხი/ ქვეცნებები:

V ეტაპი








რატომ არის მნიშვნელოვანი კვებით ქსელის
სირთულე ეკოსისტემის მდგრადობისთვის;
საკვლევი შეკითხვა და ჰიპოთეზა;
შედგენილი კვებითი ქსელების სქემები;
თითოეული კვებითი ქსელის შესაბამისი დიაგრამა;
დიაგრამების შედარებით გამოტანილი დასკვნები;

რაც უფრო რთულია კვებითი ქსელი, მით უფრო
სტაბილურია ის და დაშლა არ ემუქრება, რადგან სახეობათა
სიმრავლის გამო თითოეულ მათგანს კვების
ალტერნატიული წყაროები აქვს. თუ რაიმე მიზეზით
რომელიმე სახეობა შემცირდა ან გაქრა, მის ადგილს სხვა
იკავებს. ამის დასადასტურებლად იმუშავე სიმულაციის
https://bit.ly/3cv1PSq გამოყენებით, შეადგინე სხვადასხვა
სირთულის კვებითი ქსელები, დააკვირდი კვებითი ქსელის
თითოეული რგოლის რაოდენობას და შეადგინე კვლევის
ანგარიში; მასში ხაზგასმით წარმოაჩინე:

კომპლექსური დავალება/დავალებები
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ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან

აქტივობა 7. კვლევის ანგარიშის წარდგენა და შეფასება;

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს კვებითი ქსელის სირთულეს?

რესურსი: https://bit.ly/3cv1PSq

აქტივობა 6. სიმულაციის გამოყენებით კვებითი ჯაჭვებისა და კვებითი
ქსელების აწყობა და კვლევის ანგარიშის შექმნა;

კითხვა: რისგან შედგება კვებითი ქსელი? რა განსხვავებაა კვებით
ჯაჭვსა და კვებით ქსელს შორის?

რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაციები;

აქტივობა 5. კვებითი ქსელის შედგენილობისა და მისი მნიშვნელობის
გაცნობა;

კითხვა: რომელი აუცილებელი კომპონენტებისგან შედგება კვებითი
ჯაჭვი?

რესურსი: ილუსტრაციები, რომლებზეც გამოსახულია სხვადასხვა სახის
ორგანიზმი;

აქტივობა 4. კვებითი ჯაჭვების აწყობა;

კითხვა: რა მნიშვნელობა აქვს რედუცენტებს? რა საფრთხე
შეექმნებოდა ეკოსისტემას მათი განადგურების შემთხვევაში?

რესურსი: მასწავლებლის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

აქტივობა 3. რედუცენტების მნიშვნელობის გაცნობა;

კითხვა: რომელი ცხოველები მიეკუთვნებიან თითოეულ ჯგუფს? რა
შეგუებულობები აქვთ მათ საამისოდ?

რესურსი: ილუსტრაციები;

აქტივობა 2. კონსუმენტების სამი ჯგუფის (მცენარეჭამია, ხორციჭამია და
ნაირჭამია) გაცნობა;

ჯაჭვი? რატომ იწყება ყველა კვებითი ჯაჭვი პროდუცენტით?

კითხვა: რას წარმოადგენს და რომელი რგოლებისგან შედგება კვებითი

შედგენილი სქემები;

რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაციები და მასწავლებლის მიერ

აქტივობა 1. კვებითი ჯაჭვისა და მისი კომპონენტების გაცნობა;

შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება

საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო

დამუშავება.

ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)

222
1. რა მნიშვნელობა აქვს
კვებითი ქსელის
ეკოლოგიური პირამიდის
სახით წარმოდგენას? რა
ინფორმაციების
მატარებელია ეკოლოგიური
პირამიდა?

ნივთიერებათა და ენერგიის გადაცემა
ეკოსისტემაში;

როგორი გეომეტრიული ფიგურაა პირამიდა? რას შეიძლება
გამოსახავდეს ეკოლოგიური პირამიდა? ამ საკითხთან დაკავშირებით,
მთელი რიგი აქტივობების ჩატარებით, თქვენ შეძლებთ ერთმანეთისგან
განასხვაოთ ეკოლოგიური პირამიდები; კვებითი ჯაჭვის მიხედვით ააგოთ
რიცხვთა, ბიომასისა და ენერგიის პირამიდები; იმსჯელოთ მათ
მნიშვნელობაზე. ბოლოს ფერმერს მისცემთ რჩევას თავისი საქმიანობის
ორი გზიდან აირჩიოს ფინანსურად უფრო მომგებიანი.

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

ენერგიის პირამიდა, რიცხვთა
პირამიდა, ბიომასის პირამიდა,
ტროფიკული დონე;

ბიომრავალფეროვნება:

კვება; ნივთიერებების გადაცემა;
ენერგიის გადაცემა;

სასიცოცხლო თვისებები:

საკვანძო
შეკითხვა/შეკითხვები

საკითხი/ქვეცნებები

VI ეტაპი

კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ/ჯგუფის ნამუშევარს? რამეს ხომ არ
შეცვლიდი? რას გააუმჯობესებდი მასში?

რესურსი: მოსწავლეების ან მოსწავლეების ჯგუფების მიერ შექმნილი
კვლევის ანგარიშები;



რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკოსისტემის
მდგრადობისთვის ორგანიზმების ერთმანეთთან და
არაცოცხალ გარემოსთან ურთიერთობა;

დავუშვათ, ფერმერს აქვს 1 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და
გადაწყვიტა საკვები პროდუქტის წარმოება. ორ გზას შორის
მან უნდა აირჩიოს ფინანსურად უფრო მომგებიანი: შეუძლია
დათესოს ძროხების საკვები ბალახი, რომლითაც
გამოკვებავს ძროხებს და ხორცს გაყიდის, ან მოიყვანოს
ხორბალი, ასევე დაამზადოს ნამჯის კუბები და ორივე
გაყიდოს. დაეხმარე ფერმერს გადაწყვეტილების მიღებაში.
შეაფასე ორივე გზა ეკოლოგიური პირამიდების საშუალებით.
ფერმერისთვის მოამზადე ანგარიში. მასში ხაზგასმით
წარმოაჩინე:
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კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ ნამუშევარს? რამეს ხომ არ
შეცვლიდი მასში?

რესურსი: მოსწავლეების ნამუშევრები;

აქტივობა 4. სიტუაციური ამოცანის (კომპლექსური დავალების) წარდგენა
და შეფასება;

კითხვა: როგორ გამოისახება მოცემული კვებითი ჯაჭვის შესაბამისი
ეკოლოგიური პირამიდები?

რესურსი: მასწავლებლის მიერ შექმნილი ან მოსწავლის წიგნში
წარმოდგენილი კვებითი ჯაჭვები;

აქტივობა 3. კვებითი ჯაჭვის შესაბამისი ენერგიის, ბიომასისა და რიცხვთა
პირამიდების აგება;

კითხვა: რას გამოსახავს ეკოლოგიური პირამიდა? რატომ წარმოადგენენ
კვებით ჯაჭვს პირამიდის სახით? რა პრობლემების შეფასებაში ეხმარება
ადამიანს ეკოლოგიური პირამიდების სახით წარმოდგენილი
ინფორმაცია?

აქტივობა 2. ეკოლოგიური პირამიდების გაცნობა;
რესურსი: სიმულაცია - https://bit.ly/2MHJdnz დანართი 6

კითხვა: როგორ ნაწილდება მზის ენერგია კვებითი ჯაჭვის ყველა
საფეხურზე?

აქტივობა 1. კვებითი ჯაჭვის თითოეულ საფეხურზე მზის ენერგიის
განაწილების გაცნობა;
რესურსი: მოსწავლის წიგნში მოცემული ილუსტრაცია, სიმულაცია
https://bit.ly/39xtYqe დანართი 5

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.
საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?













რატომ არის მნიშვნელოვანი კვებით ქსელის
სირთულე ეკოსისტემის მდგრადობისთვის;
ორივე სიტუაციის შესაბამისი კვებითი ჯაჭვი;
ორივე სიტუაციის შესაბამისი ენერგიის, რიცხვთა და
ბიომასის პირამიდები;
თითოეული სახის ეკოლოგიური პირამიდის
შედარება;
თითოეულ შემთხვევაში მიღებული მოგება;
თითოეული გზის გავლისას მოსალოდნელი
საფრთხეები და რისკები.
შენი საბოლოო შეფასება.
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როგორ ფიქრობთ, რა საფრთხეს უქმნის ადამიანს ცემენტის მტვერი? რა
არის მჟავა წვიმა? ამ საკითხთან დაკავშირებით, მთელი რიგი
აქტივობების ჩატარებით, თქვენ შეძლებთ ახსნათ მჟავა წვიმების
წარმოქმნის მიზეზი; შეაფასოთ გლობალური დათბობით გამოწვეული
საფრთხე და იმსჯელოთ ბუნების მიმართ ადამიანის მომხმარებლურ
დამოკიდებულებაზე; ბოლოს მოამზადებთ საინფორმაციო ხასიათის
ბროშურას, რომელშიც წარმოაჩენთ:

საკვანძო შეკითხვა: რას გულისხმობს შესასწავლი საკითხი? რა
შემოქმედებითი პროდუქტის საშუალებით უნდა დავადასტურო, რა
ვისწავლე ამ საკითხთან დაკავშირებით?

ეტაპი I. მარტივი კითხვების დასმა შესასწავლი
სხეულის/პროცესის/მოვლენის შესახებ.

კომპლექსური დავალების დამუშავების ეტაპები (აქტივობები,
რესურსები):

დამოკიდებული, დამოუკიდებელი
და საკონტროლო ცვლადები,
გამოკითხვა, მონაცემების ანალიზი.

კვლევა:

გლობალური დათბობა;
ინტროდუცირებული სახეობები;
მჟავა წვიმა;

ბიომრავალფეროვნება:

სასუნთქი გზების დაავადებები;
კანის დაავადება; თვალის
დაავადება.
2. რა პრობლემა შეიძლება
შეექმნას გარემოს
ადამიანის საქმიანობით?

1. რატომ გადაიქცევა
ზოგჯერ კონკრეტული
ტერიტორიის დაბინძურება
მთელი რეგიონის
პრობლემად?

ბიომრავალფეროვნება და
ადამიანის საქმიანობის გავლენა
გარემოზე.

ჯანმრთელობა და
დაავადებები:

საკვანძო
შეკითხვა/შეკითხვები:

საკითხი,/ქვეცნებები:

VII ეტაპი







რატომ არის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი
ღონისძიებები სახეობათა მრავალფეროვნების
შენარჩუნებისა და მდგრადი განვითარებისთვის;
საქართველოს რომელ ქალაქებში მუშაობს ცემენტის
ქარხნები;
არიან თუ არა ისინი თანამედროვე ტექნიკით
აღჭურვილნი;

დიდი წვლილი ატმოსფეროს დაბინძურებაში ცემენტის
ქარხნებს მიუძღვის. ცემენტის მტვერს შეუძლია მწვანე
ოაზისიც კი უნაყოფო და უსიცოცხლო ადგილად
გადააქციოს. მოიძიე ინფორმაცია, მოამზადე და წარადგინე
საინფორმაციო ხასიათის ბროშურა. მასში ხაზგასმით
წარმოაჩინე:
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აქტივობა 4. ინფორმაციის მოძიება ცემენტის ქარხნის მუშაობასთან და
ცემენტის მტვრით გამოწვეულ საფრთხეებთან დაკავშირებით.

კითხვა: რა არის გლობალური დათბობა? რა არის სათბურის ეფექტი?
რომელი აირები მიეკუთვნება სათბურის აირებს? რა შეიძლება
გამოიწვიოს გლობალურმა დათბობამ?

რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაცია, სიმულაცია https://bit.ly/3oDygjU სათბურის ეფექტი. ინსტრუქცია - დანართი 9,

აქტივობა 3. გლობალური დათბობის გამომწვევი მიზეზების გაცნობა;

კითხვა: რა იწვევს მჟავა წვიმას და რა გავლენას ახდენს ის გარემოზე?

რესურსი: ექსპერიმენტის ანოტაცია და საჭირო მასალა; დანართი 7,
დანართი 8;

აქტივობა 2. მჟავა წვიმების გამომწვევი მიზეზებისა და შედეგების
გაცნობა.

კითხვა: რა საფრთხეს უქმნის ეკოსისტემას ჭარბი სასუქებისა და სხვა
სახის ქიმიური საშუალებების გამოყენება?

რესურსი: მოსწავლის წიგნის ილუსტრაციები ან მასწავლებლის მიერ
მომზადებული საპრეზენტაციო მასალა;

აქტივობა 1. გარემოზე ქიმიური ნაერთების (სასუქები, პესტიციდები,
ინსექტიციდები, ფუნგიციდები) გავლენის გაცნობა;

საკვანძო შეკითხვა: რა უნდა ვისწავლო/გავაცნობიერო/გავითავისო
იმისთვის, რომ მოცემული კომპლექსური დავალების შესრულება
შევძლო? როგორ შევასრულო/გავაუმჯობესო კომპლექსური დავალება?

ეტაპი 2. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. საკითხების (და, მათთან
ერთად, შესაბამისი სამიზნე ცნებებისა და მკვიდრი წარმოდგენების)
დამუშავება.

ა) საქართველოს რომელ ქალაქებში მუშაობს ცემენტის ქარხნები; ბ) რა
გავლენას ახდენენ ისინი გარემოზე; გ) როგორ ხდება შესაბამის
ქალაქებში ჰაერისა და ადამიანების ჯანმრთელობის მონიტორინგი;











რა ღონისძიებებს მიმართავს ქარხნის
ხელმძღვანელობა ჰაერის დაბინძურების თავიდან
ასაცილებლად;
ტარდება თუ არა ქალაქში მონიტორინგი ჰაერის
დაბინძურებაზე;
იკვლევენ თუ არა ქალაქის მოსახლეობას სხვადასხვა
დაავადებაზე;
რა სახის ჯანმრთელობის პრობლემები შეიძლება
შეუქმნას ცემენტის მტვერმა ადამიანს;
რა შემთხვევაში შეიძლება გახდეს ცემენტის ქარხანა
მჟავა წვიმის გამომწვევი?
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მოსწავლე აფასებს კვებითი ქსელის სირთულის როლს ეკოსისტემის მდგრადობისთვის.
მოსწავლე აფასებს სხვადასხვა სახის მორფოლოგიურ შეგუებულობებს, რომლებიც ჩამოუყალიბდათ ორგანიზმებს ურთიერთობის პროცესში.
მოსწავლე აფასებს, როგორ უზრუნველყოფს თანასაზოგადოების წევრებს შორის მრავალმხრივი ურთიერთობები ეკოსისტემის მდგრადობას.
მოსწავლე მსჯელობს გარემოსთან ორგანიზმების შეგუებულობების მნიშვნელობაზე სახეობის მდგრადობისთვის და ხსნის, რომ ეს შეგუებულობები
წარმოქმნება მემკვიდრეობითობის, ცვალებადობისა და ბუნებრივი გადარჩევის შედეგად.

ყველა აქტივობა შეფასდება SOLO ტაქსონომიის დონეების მიხედვით (ტაქსონომიის ცხრილი თან ერთვის მატრიცას)

შეფასების კრიტერიუმი / კრიტერიუმები

კითხვა: როგორ შეაფასებ საკუთარ/ჯგუფის ნამუშევარს? რას
გააუმჯობესებდი მასში?

რესურსი: მოსწავლეების ან მათი ჯგუფის მიერ შექმნილი ბროშურები;

აქტივობა 5. ბროშურების პრეზენტაცია;

კითხვა: რა საფრთხეს უქმნის ცემენტის მტვერი გარემოს და ადამიანის
ჯანმრთელობას?

https://bit.ly/36sDHvU

https://bit.ly/3tgFNZN

https://bit.ly/2L6tRIF

https://bit.ly/3j9fKyP

https://bit.ly/39AfJ3I

https://bit.ly/39Aj96I

რესურსი:

V-3 matricis danarTebi
danarTi 1. glicerinis, Saqrisa da spirtis mniSvneloba civ pirobebTan SeguebaSi;
resursebi:
1. plastmasis Tavsaxuriani Wiqa - 5 cali;
2. glicerini - 100 ml;
3. Saqari - 8 Cais kovzi;
4. samedicino spirti - 100 ml
5. onkanis wyali;
6. winsafari da xelTaTmanebi;
7. markeri.
eqsperimentis msvleloba:
aiRe plastmasis xuTi Tavsaxuriani Wiqa da danomre. pirvel WiqaSi Caasxi 100
ml onkanis wyali da markeriT moniSne wylis done. meore WiqaSi Caasxi 100 ml
glicerini, mesameSi - 100 ml eTilis spirti, meoTxe WiqaSi Cayare 3 Cais kovzi
Saqari da wyliT Seavse 100 ml-mde. mexuTe WiqaSi Cayare 5 Cais kovzi Saqari da
wyliT Seavse 100 ml-mde. Wiqebs moarge Tavsaxuri da meoTxe da mexuTe Wiqa SeanjRrie srul gaxsnamde. oTxive Wiqa dadgi sayinuleSi. yovel TxuTmet wuTSi
gamoiRe Wiqebi da monacemebi Seitane cxrilSi.
I Wiqa
onkanis
wyali

II Wiqa
glicerini

III Wiqa
eTilis
spirti

IV Wiqa
3 Cais kovzi
Saqari +
wyali

V Wiqa
5 Cais kovzi
Saqari +
wyali

15 wuTis Semdeg
30 wuTis Semdeg
45 wuTis Semdeg
60 wuTis Semdeg
1 sT da 15 wuTis Semdeg
1 sT da 30 wuTis Semdeg
1 sT da 45 wuTis Semdeg
2 sT Semdeg
2 sT da 15 wuTis Semdeg
2 sT da 30 wuTis Semdeg
2 sT da 45 wuTis Semdeg
3 sT Semdeg
3 sT da 15 wuTis Semdeg
3 sT da 30 wuTis Semdeg

227

danarTi 2. niadagis struqturis kvleva
advilad gaarkvev, romel jgufs miekuTvneba Seni niadagi, Tu mas muWSi moiqcev
da xels magrad mouWer. qviSiani niadagi muWis gaxsnis Semdeg TiTebs Soris ifanteba; lamiani niadagi advilad Seikvreba koStad, romelic adviladve iSleba;
Tu niadagi Tixiania, koStis warmoqmnisTvis meti Zala dagWirdeba, Tumca koSti
advilad aRar daiSleba.
eqsperimentis msvleloba: awone 100 gr. niadagi, kargad dafSveni da kolbaSi
moaTavse. daasxi 200 ml. wyali, kolbas saxuravi daaxure da narevi kargad anjRrie 3 wT-is ganmavlobaSi, ise, rom niadagis nawilakebi kargad Seerios wyals da
erTgvarovani suspenzia warmoiqmnas. suspenzia danayofebian qimiur WiqaSi gadaitane. 5 wT sruliad sakmarisia imisTvis, rom qviSa fskerze daileqos.
frTxilad, ise, rom suspenzia ar SeinjRres, moniSne Wiqaze is danayofi, romelic qviSis fenas aRniSnavs. Caiwere, ra moculoba daikava qviSam WiqaSi.
daayovne 1 sT. am drois ganmavlobaSi qviSis fenis zemoT lamis fena warmoiqmneba. frTxilad gaakeTe Wiqaze Sesabamisi aRniSvna da Caiwere lamis moculoba. 24
sT-is Semdeg lamis zemoT Tixis mRvrie fenas SeniSnav, romelic gamoyofili iqneba mis zemoT mdebare wylis fenisgan. aRniSne Wiqaze da Caiwere lamis moculoba.
a. monacemebis mixedviT aage diagrama.
b. Seadare Seni diagramis monacemebi Tixiani, qviSiani da lamiani niadagebis diagramebs da gansazRvre Seni niadagis tipi. gaiTvaliswine, rom diagramebi niadagebis saSualo monacemebis mixedviT aris agebuli.
g. Seni diagramis mixedviT imsjele Sen mier gamokvleul niadagSi sakvebi nivTierebebis Semcvelobaze. gaiTvaliswine gakveTilis teqstSi CarTuli cxrilis monacemebi.
d. gaarkvie, emTxveva Tu ara es monacemebi niadagis Seferilobis monacemebs, romelic aseve gaZlevs informacias niadagis nayofierebis Sesaxeb.
danarTi 3 - https://bit.ly/2L81Yjy instruqcia
linkis gaxsnisas gaixsneba gverdi, romelic ase gamoiyureba.

Introduction _ gacnoba
Simulation Starting Information _ simulaciis sawyisi informacia
Relative Plant population _ Sesabamisi mcenareebis populacia
Blue Population _ lurji populacia
Gray Population _ nacrisferi populacia
Run Simulation _ simulaciis dawyeba
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mwvane burTulis gadaadgilebiT SeZlebT mcenaris raodenobis Secvlas, lurji burTulis gadaadgilebiT Seicvleba lurji individebis raodenoba, nacrisferi burTuliT ki _ nacrisferi organizmebis ricxvi. simulaciis CasarTavad
daawkapeT Run Simulation- s.
simulacia gamosaxavs ekosistemaSi konkurencias. lurj da nacrisfer organizmebs sWirdebaT erTi sakvebi. amitom erTmaneTis konkurentebs warmoadgenen.
simulaciis dawyebis Semdeg daaxloebiT aseT suraTs miiRebT:

suraTze marjvena zeda kuTxeSi
warmodgenilia grafiki, romelzec
gamosaxulia individebis raodenoba Taobebis ganmavlobaSi.

danarTi 4 _ https://bit.ly/3cv1PSq kvebiTi jaWvi da qseli
simulacia aRwers kvebiT jaWvsa da kvebiT qsels. moswavle daakvirdeba rogor
icvleba kvebiTi jaWvis TiToeul rgolSi individebis raodenoba. qveda nawilSi
warmodgenili diagrama ixazeba gansxvavebuli feris mrudebiT. TiToeuli feris
mrudi Seesabameba konkretuli saxis individebs.
muSaobis dawyebamde da monacemebis SerCevamde simulacia ase gamoiyureba:
LAB: Ecology _ lab: ekologia
Food web _ kvebiTi jaWvi
All On _ yvela monacemis CarTva
All off _ yvela monacemis gamorTva
Resets _ Tavidan dawyeba
Stop _ gaCereba

Tu airCevT Food Web-s, moiniSneba
erTi konkretuli kvebiTi jaWvi. Run
Rilakze dawkapebiT daiwyeba mrudebis
xazva. mwvane feriT aRniSnulia mcenare,
narinjisferiT - balaxismWameli, cisferiT ki _ nairWamia individi.

Top predator _ bolo rigis mtacebeli
Omnivores _ yvelafrisWamia
Herbivores _ mcenareebis Wamia
Plants _ mcenareebi

suraTze warmodgenilia nawilobriv
Sevsebuli sqema. yavisfer fonze dawkapebiT CamoiSleba sami saxis mcenare,
survilis mixedviT SearCevT an mxolod
erTs, an nebismier ors, an samive variants.
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sakvebis asarCevad CamoSliT suraTze mocemul vels da airCevT mcenares an cxovels, imis mixedviT, Tu kvebiTi qselis romel rgols irCevT. SesaZlebelia, rom erT
saxeobas SeurCioT sxvadasxva sakvebi. yuradRebaa gasamaxvilebeli imaze, rom moswavlem
gaiTvaliswinos romelia mcenariWamia, romeukve aiwyo kvebiTi qseli da simulali _ xorciWamia da romeli _ nairWamia or- ciis CasarTavaT daawkapebT Run-ze.
ganizmi.

mas Semdeg, rac daawkapebT Run Rilaks, daiwyeba mrudebis xazva. moswavle
daakvirdeba kvebiTi qselis Semadgeneli individebis raodenobis cvlilebas.
Tu maswavlebels surs moswavles aCvenos, rom, rac ufro meti saxis sakvebiT
ikvebeba individi, mas gadarCenis ufro meti SesaZlebloba aqvs, amisTvis kvebiTi
qselis awyobisas erT SemTxvevaSi sTxoveT rgolebis raodenoba cvalos da Tavad
gamoitanos daskvna.

danarTi 5 _ https://bit.ly/39xtYqe energiis gadacema kvebiT jaWvSi
linkis gaxsniT gamoCndeba aseTi suraTi:
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gamuqebul or samkuTxedze dawkapebiT gaixsneba fanjara, romelzec gamosaxulia TiToeul doneze arsebuli da
gadacemuli energiis raodenoba:

marjvena samkuTxedebze dawkapebiT gamoCndeba Semdegi suraTi:

Respiration: sunTqva;
Herbivors - balaxismWameli;
Organic waiste - organuli narCenebi;

Decomposers - damSlelebi (reducentebi);

Producers - producentebi;

danrTi 6 _ https://bit.ly/2MHJdnz
bmulis gaxsnis Semdeg Cndeba
erTi piramida, romlis Sesabamisi
ricxvTa, energiisa da biomasis piramidebi SeiZleba aigos.
pirvel suraTze warmodgenilia
energiis piramida:

231

Pyramid of biomass -ze dawkapebiT
gamoCndeba biomasis piramida:

Pyramid of numbers _ ricxvTa piramida

Kg/ha = kg/ha (ha - heqtari)
simulacia agebs aseve toqsinebis raodenobis amsaxvel piramidas:

aRniSvna ppm Seesabameba saerTo masis memilioned nawils.

danarTi 7 eqsperimenti: mJava wvimis garemoze gavlenis modelireba
resursi:
1. mcire zomis ori erTnairi Tavsaxuriani qila;
2. erTi mcenaris ori foToli;
3. umi kvercxis naWuWi;
4. ori samagri;
5. Zmari;
6. xelTaTmani da winsafari;
eqsperimentis mimdinareoba:
minis erT qilaSi moaTavse foToli, samagri da kvercxis naWuWis erTi naxevari. Seavse wyliT da daaxure Tavsaxuri; meore qilaSi moaTavse meore foToli,
samagri da kvercxis naWuWis meore naxevari. qila Seavse ZmriT. moarge Tavsaxuri.
orive qila dadgi erTsa da imave adgilas. daakvirdi Svidi dRis ganmavlobaSi.
yoveldRiurad daakvirdi qilebis SigTavss da rveulSi CainiSne feris cvlileba,
airis gamoyofa.
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wyliT savse qila

ZmriT savse Wiqa

dRe I
dRe II
dRe III
dRe IV
dRe V
dRe VI
dRe VII

danarTi 8. mJava wvimis modelis Seqmna da indikatoriT pH -is gansazRvra.
(eqsperimetis sademonstracioa)
resursi:
1.
2.
3.
4.
5.

minis qimiuri Wiqa 500 ml - 2 cali
asanTi;
webovani lenti;
bamba;
sqeli muyaos 6sm X6 sm (umjobesia yavisferi yuTebis masala) SuaSi gaCvretili kvadrati;
6. gamoxdili wyali;
7. Txevadi an qaRaldis indikatori;
8. xelTaTmani; saTvale; winsafari;
eqsperimentis mimdinareoba:
asanTis aTi Reri Sekari webovani lentiT. erT WiqaSi Cade bambis ramdenime
burTula, WiqaSi Cakide asanTis kona, kargad miamagre webovani lentiT. meore
WiqaSi Caasxi wyali da romelime indikatori; bambian WiqaSi Cakidebul asanTs moukide cecxli da Zalian swrafad daafare muyaos kvadrati, gaCvretil adgilas
TiTi daafare, rom naxSirorJangi ar gamovides. daaxloebiT 3-4 wT-is Semdeg
gaCvretili adgilidan Caasxi wyali, ise rom bamba dasveldes. daayovne kidev 2 wT
da moxade muyao. amoiRe wyliT gaJRenTili bamba da Cawure indikatorian WiqaSi.
daakvirdi feris cvlilebas.
Txevadi indikatoris nacvlad SesaZlebelia qaRaldis universaluri indikatoris gamoyeneba.
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danarTi 9. simulaciaSi muSaobis instruqcia _ https://bit.ly/2MKHy0d
bmulis gasaxsnelad aucilebelia Java -s arseboba kompiuterSi. smartfoniT es aplikacia jer-jerobiT ar ixsneba.
bmulis gaxsnis Semdeg gamoCndeba sawyisi gverdi:

Glass Laier _ ze dawkapebis Semdeg gamoCndeba aseTi suraTi:

marjvna mxares mocemuli Rilakebis
moniSvniT moswavle naxavs rogori siToday _ dRes
tuacia iyo sxvadasxva periodSi.
Ice Age _ gamyinvarebis periodi
Greenhouse Effect _ saTburis efeqti
Sunlight Photon _ mzis sinaTle
Infrared Photon _ infrawiTeli gamosxiveba
Greenhouse Gas Concentration _ airebis
koncentracia saTburSi
None/Lots _ araferi/mravali
Atmosphere during ... _ atmosfero ... dros
View All Photons _ yvela sinaTlis naxva

Photon adsorbtion _ ze dawkapebiT
gaixsneba Semdegi fanjara, romlis daxmarebiT moswavle naxavs atmosferos
airebis Tvisebebs da daadgens romeli
airi iTvleba saTburis airad.

Build Atmosphere _ rgolis moniSvniT moswavles saSualeba aqvs Tavad
Seqmnas atmosferos modeli, cvalos
airebis raodenoba da daakvirdes ra
icvleba, saboloo daskvnis gakeTebasac ufro artivad moaxerxebs.
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Adjustable Concentration _ regulirebadi
koncentracia
Humidity _ haeris tenianoba
Glass Layers _ SuSis fenebi
Number of glass Panes _ fanjris SuSebis
raodenoba
Thermometer _ Termometri
Fast/Slow _ swrafad/nela

danarTi 10.
Tamri fxakaZe

me _ lokokina
xandaxan mgonia, rom erTaderTi da ganumeorebeli var. rom cisqveSeTSi aravinaa CemsaviT erTaderTi da ganumeorebeli... arc oTxfexebSi, arc orfexebSi,
arc ufexoebSi... imitom, rom me _ lokokina var. da me vitvirTe... me raRac iseTi
vitvirTe... rac... rasac... rac aravis...
o, ufalo! ra gulis amaCuyeblad caxcaxebs mTeli es gamWvirvale simwvane...
me mivcocav sadRac... arsaiT... me ubralod, mivcocav da zurgze imas vgrZnob,
rac Sen matvirTebine ufalo, _ Cems saxls! Cems cixesimagres! Cems mZime, magram
tkbil tvirTs... rogor mZimes mainc, ha?.. da Tan rogor tkbils... da rom mivcocav, ufalo, Tan kvals vtoveb... da amiTac Sen gamomarCie sxvaTagan... mivcocav
Cemi mZime da tkbili tvirTiT da vtoveb kvals da yvelam icis, _ aq me viyavi,
lokokina, da brWyviala, sifrifana kvali davtove... mxiaruli da naRvliani erTdroulad...
maRla ki sul caa. didi da lurji. me mxolod pawia nawils vxedav, imitom, rom
Tavs ver vwev da mxolod Tvalebs Tu avatrialeb Zalian, Zalian da maRla ki ara
_ win, Sors, Cagubebul silurjes Tu davinaxav... da didroni xeebi Srialeben zemoT, da Citebi frenen... da mze?! mze?!! ufalo, es ramxela tvirTi amkide! imxela,
rom lamis gamsrisos xandaxan... da Tan imdeni ram ar minaxavs da ar migrZnia! arada, arsebobs sadRac! uCemobaSi...
me mxolod Crdilebis sigrZe-simuqiT vxvdebi, sadaa mze... da kidev guburaSi,
guburaSi vxedav xolme wiTeli diskos namtvrevebs... da almodebul Rrublebs...
axla yvelaferi minda giTxra, ufalo! imitom, rom didi, mooqrosfro naTelia
zemodan Camowolili, garinduli gavkvrivar miwas, gars makravs Tbili burusi da
vgrZnob, rom sadRac aqve xar... sul axlos... iqneb, am brWyviala namis wveTebSic...
codvili var, ufalo!
ar vici, saidan daviwyo...
me _ lokokina var da es Seni neba iyo. Seni nebaa, rom zurgiT davatareb sakuTar saxls. an iqneb mTlianad imas, rasac adamianebi samSoblos uwodeben? ver
gamigia, ufalo, _ Tu es niJara Cemi saxlia, maSin es, irgvliv yvelaferi, _ samSoblo gamodis da Tu es niJara samSobloa, maSin... maSin gamodis, rom irgvliv
yvelaferi mTeli samyaroa? da me mTel a m x e l a samyaroSi vtoveb raRac kvals?
mereda, saocari araa? da cota, gasaRimaric?..
magram, ufalo! msubuqad da Tvinierad unda davatarebde am Cems tvirTs! msubuqad da Tvinierad... me ki, zogjer... zogjer... Seminde da, iimxela sevda Semomawveba gulze, rom minda gamovZvre am Cemi sulTanmdevi wiaRidan da gavvarde,
gadavikargo, gavfrinde _ aviWra zemoT, usasrulo, STanmTqmel silurjeSi, daviviwyo Tavi, da daviviwyo sadRac, Sors, surnelovan neSoSi CaZiruli Cemi saxli...
erTxel...
ai, yvelafers geubnebi, ufalo...
erTxel asec moviqeci... mTvariani Rame idga. garinduli, macduri, ucnauri,
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idumali xmebiT savse... me mTvares tborSi vxedavdi Sors, Cem gaswvriv, balaxebsa
da kenWebs Soris... is tboris Camuqebul zedapirze irweoda da sul sxva samyaroSi saxetialod mixmobda. drodadro Ramurebi mfrinavi Savi urCxulebiviT
gaifarTqunebdnen xolme Cem Soriaxlo da drodadro, bu gahkioda sazarel xmaze
Rrma, saSiS siSaveSi da me ki, ufalo, imis magivrad, rom SevyuJuliyavi Cems... ar
vici raSi... saxlSi, samSobloSi, Tu iqneb, sulac meSi, _ am yvelafridan gaqcevis
giJuri survili dameufla... sasacilo araa, ufalo? lokokina da gaqcevis giJuri
survili...
dameufla da! TviT Ramurebis farTxuna, demonuri frenac ki vinatre... da ucnauri lawaluwiT da buTa sazareli gadaZaxilebiT savse wyvdiadSi SeWrac! Tumca, ratom wyvdiadSi? tboris gluv, moSavod mbzinav zedapirze mTvare irweoda,
tivtivebda da misi mkrTali naTeli irgvliv yvelafers gayuCebul da naRvlian
sasaflaos amsgavsebda... hoda, mec iq mindoda, ufalo! im ucnaur CrdilTa tortmanSi! im Seucnobel TavgadasavlebSi! mindoda pirdapir im veeba, uRran arviciSi
SeWra!
magram zurgze... zurgze Cemi saxli medga, Sengan naboZebi, Cemi wilxvedri, da
is CemiT iyo is, me ki misiT viyavi me, lokokina!
sadRac, Soriaxlo ki Rameuli, giJurad mborgavi sicocxle duRda... mtacebluri RreniT, vnebiani ymuiliT, cofiani brdRvinviT da sulac, daZabuli, mocaxcaxe siCumiT savse... ai, ai raze msurda Cems zurgze samyaros Seqmnisas nagebi simyudrovis gacvla! vfiqrobdi qarisgan daglejil ablabudasaviT awewil
fiqrebs... vfiqrobdi, rom _ gaviqcevi!! Sors! Sors... sadRac... da yvelafers
vnaxav... da yvelafers vigrZnob... da gulaRma amovtrialdebi da davinaxav cas...
mTvares... varskvlavebs... da mkerdze gadamirbenen Savi Ramurebis veeba Crdilebi... da davinaxav, rogor mowydeba cidan varskvlavi, rogor gaskdeba gzadagza
da ferad, brWyviala mtvrad rogor gadmoifrqveva... da ici, ufalo, aRarc es
kvalis toveba mindoda! mindoda verasdros veravis gaego, rom aq viyavi... mindoda, samyaros uzarmazar saidumloebs Sevreodi da mec erTi patara saidumlo
vyofiliyavi...
ufalo, mimixvdi, ra mindoda? didi, udiadesi gaqceva!
da Tanac, Tvalcremliani vfiqrobdi, rom ager, ra droJamia ase var... zurgiT
damaqvs RvTiTnaboZebi Tu RvTiTmosjili Cemi tvirTi, Cemi saxli... Cemi, Cemi mTeli yvelaferi, da axla ki, _ vRalatob...
vfiqrobdi, rom _ swored es saxli, swored es Cemi tkbili yvelaferi msress,
mborkavs da maiZulebs ase nela vixoxo, Torem ai, davtoveb aqaurobas, gamovZvrebi da eheeeeei!! gavfrindebi! gavqroldebi! qarze uswrafesad! umsubuqesad!
mTavaria... mTavaria ukan ar movixedo. da mitovebuli, gamocarielebuli e s ar
davinaxo... ai, es... Cemi sasaxle _ satusaRo... ar davinaxo, rogor darCeba mTvaris
Suqze mkrTalad gasxivosnebuli mitovebuli saflaviviT unugeSo da sevdiani.
vfiqrobdi: morCa! Tavisufali varr!! es aaamxela samyaro Cemmia! da me _ missi!!
aviTqvifebi am, am aaamxela samyaroSi, Cavikargebi Cemi sabralo, sasacilo kvalianad! mere... mere mze amova! da me mis oqrosfer namsxvrevebs ki aRar davinaxav guburaSi, aramed mTlianad, erTianad SevigrZnob da mis Zlevamosil naTels davnebdebi... hoda,... mTavaria i s aRar gavixseno... is, rasac Cemi erqva... ar mqondes
aRaraferi Cemi... ufro sworad, ufalo, C e m i unda gaxdes yvelaferi! mTeli
samyaro, mTeli Tavisufleba, mTeli sicocxle da TviT mTeli sikvdili... Cemi _
axla iqneba uzarmazari da diadi raRac, da ara erTi mZime da tkbili sakani...
mismine, ufalo... sadRac aq xar axla, ara? sul axlos... iqneb, mTlianad es xar,
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es oqrosferi Tbili burusi, gars rom makravs da guls rom miCuyebs... an iqneb es
miwa, _ grili da surnelovani, zed rom gavkvrivar...
mismine, ufalo...
im mTvarian RamiT Sens nebasac vuRalate da nela, qurdulad gamovZveri Cemi
mSobliuri wiaRidan da ukanmouxedavad gavwie win, Tavbrudamxvevi Tavisuflebisken!
mivcocavdi gacilebiT swrafad da msubuqad uwindelze da mTeli cisqveSeTi, da TviT cac, _ yvelaferi Cemi iyo! mindoda meyvira: eheeeeii! movediiiii!!
da mindoda SevSverodi da Tavi damexrCo zemodan movercxlisfro CanCqerebad
gadmoRvril mTvaris naTelSi... mindoda saTiTaod Camomevlo namiT damZimebuli
Ramis yvavilebisTvis da aRtacebiT memcno, rom ai, aq var! sruliad Tavisufali!
da jerac ar vici, sad damiRamdeba an sad gamiTendeba... da ai, aRar davaTrev im
TavSesafars da var TavSeufarebeli... rogorc qari da wvima...
mere... mere TiTqos uzarmazar, awyvetil mejlisze aRmovCndi da TiTqos, gonic
ki davkarge erT did morevad qceul vnebaTaRelvaSi da swored maSin, ufalo,
roca sakuTari arsebisTvis raRac axali saxeli unda damerqva, swored maSin...
erTbaSad moviwyine da zurgze, romelzec uaxloes wamebSi frTebis amosvlas velodi, ai is adgili, sadac uwin Cemi saxli medga, swored is adgili, TiTqos...
amitirda...
da davmZimdi, ufalo... nela, miwaze lamis dasresilma ganvagrZe gza, magram
irgvliv Txeli da brWyviala yinuliviT imsxvreoda Cemi ocneba... da es uzarmazari
Tavisufleba suls mixuTavda... da ise saocrad da sabralod damaklda zurgze
is simZime, ufalo! da uimisoba ki aTasgzis ufro metad damimZimda da msresda,
msresda uimtvirToba da uceb imasac mivxvdi, ufalo, rom swored im tyveobaSia
Cemi Tavisufleba da swored is... is Cemi patara sasaxle _ sakani Sobs Cems sulSi
ocnebebs da legendebs Tavisuflebaze, Torem... Torem TviT Tavisufleba erTi
didi, xalvaTi sakania mere, rakiRa igemeb da ariqa! Cqara! sadaa?! sad?! avwrialdi,
avforiaqdi, ufalo da rogorRa, rogorRa mepova Cemi saxli? Cemi yvelaferi...
Cemi sakuTari Tavi...
da aha, mTvaris sxivze abrwyinebuli win... Tu ukan... _ ar vici saiT, magram gamiZRva Cemive sabralo da sasacilo nakvalevi... unazes, cimcima Zafad miiklakneboda igi Cemi warsulisken da Tan, momavlisken da aha! ai, Cemi saxlic...
o, rom icode, ufalo, rogor gamixarda misi danaxva, misi povna, misi es diadi
aRmoCena da masSi dabruneba... aha, SevZveri, davbrundi Cems mSobliur wiaRSi da
movirge Tu ara zurgze, myisve mivxvdi, rom swored es iyo Cemi frTebi, romelic
ocnebebSi damafrenda...
ai, yvelaferi giTxari, ufalo... axla vici, rom gaqceva araferia... mxolod
gaqcevaze ocnebaa raRac da isic vici ufalo, rom... Tumca, Sen Tavad ici yvelaferi...
da aha, mivcocav axla zurmuxtisfer maradisobaSi, mivcocav Cemi uZvelesi
tvirTianad da me var me... lokokina...
odesme ki, isev...
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V-3 Temis kompleqsuri davalebebis Sefaseba SOLO taqsonomiis mixedviT
kompleqsuri davaleba: `abioturi faqtori _ sinaTle“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs sinaTprestruqturuli
lis mimarT Camoyalibebul Seguebdone
ulobebs.
struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

moswavle asaxelebs sinaTlis
unistruqturuli
mimarT Camoyalibebul zogierT
done
Seguebulobas.
multistruqturuli done

moswavle aRwers epifitebis Taviseburebebs, Tumca ver xsnis ra
mniSvneloba aqvs maT mcenarisTvis.

moswavle msjelobs fikoeriTrinis mniSvnelobaze wylis
mimarTebiTi done
siRrmeSi mcxovrebi wiTeli
wyalmcenareebisTvis.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs sinaTlis
intensivobasTan dakavSirebuli
morfologiuri Seguebulobebis
mniSvnelobas cocxali organizmebisTvis.

moswavle ver ganmartavs terprestruqturuli
minebs: `fototaqsisi“ da `fotopedone
riodizmi“.

sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle ganmartavs terunistruqturuli minebs: `fototaqsisi“ da fotodone
periodizmi“, Tumca ver xsnis maT
mniSvnelobas.
moswavle asaxelebs fotoperiodizmTan dakavSirebul qceviT
multida fiziologiur Seguebulobebs,
struqturuli done
Tumca ar icis ra akavSirebs maT
sinaTlis xangrZlivobasTan.
moswavle msjelobs fototaqsimimarTebiTi done sis mniSvnelobaze wylis erTujrediani organizmebisTvis.
gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavle afasebs fotoperiodizmis mniSvnelobas organizmebis aqtivobasa da ganviTarebis
regulaciaSi. aseve afasebs sinaTlis mniSvnelobas aRmonacenis
zrda-ganviTarebisTvis.

biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

moswavle ver asaxelebs ekoloprestruqturuli
giur faqtorebs. ar icis ra aris
done
ekosistema da Tanasazogadoeba.
moswavle asaxelebs ekologiur
unistruqturuli faqtorebs da ajgufebs maT abiodone
tur, biotur da anTropogenur
faqtorebad.

multistruqturuli
done

moswavle grafikis mixedviT
adgens SemzRudvel faqtorsa
da gamZleobis zRvars. abiotur
faqtorebs ajgufebs fizikur da
qimiur faqtorebad.

moswavle msjelobs sinaTleze,
mimarTebiTi done rogorc upirates ekologiur
faqtorze.

gafarToebuli
abstraqciis done

prestruqturuli
done

moswavle afasebs organizmebis
sinaTlis intensivobisa da xangrZlivobis mimarT Camoyalibebuli
Seguebulobebis mniSvnelobas ekosistemis mdgradobisTvis.

moswavle ver atarebs kvlevas.

moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
atarebs kvlevas, Tumca ver aRdone
ricxavs monacemebs.

multistruqturuli done

moswavle instruqciis mixedviT
atarebs kvlevas da agrovebs monacemebs, Tumca uWirs cvladebis
dadgena da miRebuli Sedegebis
analizi.

moswavle sworad adgens damokidebul, damoukidebel da samimarTebiTi done
kontrolo cvladebs. aanalizebs
Sedegebs da gamoaqvs daskvnebi.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvlevis Sedegebis mniSvnelobas, adgens kvlevis
srulyofil angariSs; msjelobs
Catarebuli kvlevis Zliersa da
sust mxareebze. saWiroebis SemTxvevaSi gegmavs axal eqsperiments.
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kompleqsuri davaleba: `abioturi faqtori _ temperatura“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver asaxelebs
prestruqturuli mcenareebis morfologiur Seguedone
bulobebs mSral garemoSi cxovrebasTan dakavSirebiT.
moswavle asaxelebs mcenareebis
unistruqturuli morfologiur Seguebulobebs mSral garemoSi cxovrebasTan dakavdone
SirebiT.
multistruqturuli done

moswavle ganmartavs termins
`endogenuri wyali“, asaxelebs mis
wyaros.

moswavle msjelobs mcenareebis
foTlebis cvliT dafarvis mniSmimarTebiTi done
vnelobaze garemos pirobebTan
Sesagueblad.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs Tbilsisxliani
organizmebis upiratesobas zamTris civ pirobebTan Sesagueblad.

moswavle ver ganmartavs termins `anabiozi“ da ar SeuZlia
prestruqturuli
temperaturasTan dakavSirebuli
done
fiziologiuri Seguebulobebis
dasaxeleba.
sasicocxlo Tvisebebi
• Tvisebebis erToblioba,
romliTac cocxali gansxvavdeba aracocxalisgan;
• sasicocxlo Tvisebebia:
zrda-ganviTareba, gamravleba, metabolizmi (kveba,
sunTqva, gamoyofa), gaRizianebadoba,
moZraoba, memkvidreobiToba, cvalebadoba.

moswavle ganmartavs termins
unistruqturuli `anabiozi“ da SeuZlia temperaturdone
asTan dakavSirebuli fiziologiuri Seguebulobebis dasaxeleba.

multistruqturuli done

moswavle msjelobs zogierTi
organizmis ujredebSi glicerinis,
mimarTebiTi done
eTilis spirtisa da glukozis koncentraciis zrdis mniSvnelobaze.
gafarToebuli
abstraqciis done
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moswavlem icis rom sezonuri foTolcvena zamTris civ
pirobebTan Seguebaa. Tumca
ver xsnis ra moxdeboda, aseTi
mcenareebi foTlebs zamTarSic
rom inarCunebdnen.

moswavle afasebs anabiozis
mniSvnelobas organizmebisTvis
zamTris civ pirobebTan Sesagueblad.

biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs abiodone
tur faqtorebs.

unistruqturuli
moswavlem icis, rom temperatudone
ra da wyali abioturi faqtorebia.

multistruqturuli
done

moswavle ganmartavs temperaturisa da wylis mniSvnelobas
organizmebisTvis.

moswavle msjelobs temperaturaze, rogorc mniSvnelovan
mimarTebiTi done abiotur faqtorze da wyalze,
rogorc yvelaze mkacr abiotur
faqtorze.

gafarToebuli
abstraqciis done

prestruqturuli
done

moswavle msjelobs garemosTan organizmebis Seguebulobebis
mniSvnelobaze saxeobis mdgradobisTvis da xsnis, rom es Seguebulobebi warmoqmneba memkvidreobiTobis, cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

moswavle ver atarebs kvlevas.

moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
atarebs kvlevas, Tumca ver aRdone
ricxavs monacemebs.

multistruqturuli done

moswavle instruqciis mixedviT
atarebs kvlevas da agrovebs monacemebs, Tumca uWirs cvladebis
dadgena da miRebuli Sedegebis
analizi.

moswavle sworad adgens damokidebul, damoukidebel da samimarTebiTi done
kontrolo cvladebs. aanalizebs
Sedegebs da gamoaqvs daskvnebi.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvlevis Sedegebis mniSvnelobas, adgens kvlevis
srulyofil angariSs; msjelobs
Catarebuli kvlevis Zliersa da
sust mxareebze. saWiroebis SemTxvevaSi gegmavs axal eqsperiments.
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kompleqsuri davaleba: `niadagis mniSvneloba organizmebisTvis“

SOLO taqsonomiis es cxrili SegiZlia gamoiyenoT ori kompleqsuri davalebis
Sesafaseblad: 1. vardis baRis gasaSeneblad niadagis SerCeva da 2. lurji mocvi.
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi
niSan-Tvisebebis mixedviT
da qmnian sistematikur
jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi
ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas
xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo
pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi
gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan
xels uwyobs saxeobis
mdgradobas da warmoiqmneba
memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis Sedegad.
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solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavle ver asaxelebs niadagis
done
mTavar komponentebs.
moswavle asaxelebs niadagis
unistruqturuli mTavar komponentebs. ganmartavs
done
termins `kapilaruli wyali“, Tumca ar icis ra mniSvneloba aqvs mas.
moswavle asaxelebs sxvadasxva mcenaris moTxovnebs niadagis
multinayofierebis mimarT. ganmartavs,
struqturuli done rogor niadagebs aniWeben upiratesobas sxvadasxva saxeobis
organizmebi sabinadrod.
moswavles SeuZlia Seadaros
mimarTebiTi done sxvadasxva mcenaris moTxovnebi
niadagis nayofierebis mimarT.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavles SeuZlia argumentebiT daasabuTos, ratom aris
niadagi abioturi da bioturi
faqtorebis damakavSirebeli rgoli. moswavle asabuTebs niadagis
qimiuri da fizikuri Sedgenilobis
mniSvnelobas masze/masSi mcxovrebi organizmebisTvis.

kvleva
• kvlevis meTodebia:
cda, eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis dacva, monacemis
Segroveba, organizeba,
analizi, daskvnis Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis
da teqnologiebis miRwevebis codna aucilebelia
sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

prestruqturuli
done

moswavle ver atarebs kvlevas.

moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
atarebs kvlevas, Tumca ver aRdone
ricxavs monacemebs.

multistruqturuli done

moswavle instruqciis mixedviT
atarebs kvlevas da agrovebs monacemebs, Tumca uWirs cvladebis
dadgena da miRebuli Sedegebis
analizi.

moswavle sworad adgens damokidebul, damoukidebel da samimarTebiTi done
kontrolo cvladebs. aanalizebs
Sedegebs da gamoaqvs daskvnebi.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvlevis Sedegebis mniSvnelobas, adgens kvlevis
srulyofil angariSs; msjelobs
Catarebuli kvlevis Zliersa da
sust mxareebze. saWiroebis SemTxvevaSi gegmavs axal eqsperiments.

kompleqsuri davaleba: `xanZari“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
biomravalferovneba (Sedegebi:
1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi
dajgufebulia msgavsi niSan-Tvisebebis mixedviT da
qmnian sistematikur jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas xels
uwyobs: memkvidreobiToba,
cvalebadoba da Seguebulobebi garemo pirobebTan.
• cocxali organizmebis
mravali urTierTdamokidebuli saxeoba warmoiqmneba bunebrivi gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan xels
uwyobs saxeobis mdgradobas
da warmoiqmneba memkvidreobis,
cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

prestruqturuli
moswavlem ver xsnis ra safrTxdone
es uqmnis is ekosistemas.
moswavle xsnis ra safrTxes uqmnis xanZari ekosistemas, Tumca ar
unistruqturuli
icis, rom is zogierTi mcenaris sadone
sicocxlo ciklisTvis aucilebeli
komponentia.
moswavle xsnis, ratom aris xanmultiZari zogierTi mcenaris sasicocxstruqturuli done lo ciklisTvis aucilebeli komponenti.
moswavle msjelobs usafrTxoebis zomebze, romlebic nebismierma
mimarTebiTi done
adamianma unda miiRos tyeSi koconis danTebis dros.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs saqarTveloSi
2008 wlisa da 2017 wlis xanZrebiT
gamowveul problemebs ekosistemebisTvis. msjelobs tyeebis aRsadgenad Casatarebeli RonisZiebebis
mniSvnelobaze. argumentirebulad
asabuTebs, ratom aris tyis ekosistemis dacva nebismieri adamianis
samoqalaqo movaleoba.
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kompleqsuri davaleba: `urTierTobebi ekosistemaSi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi

struqtura da funqcia
• yvela organizmi
Sedgeba sxvadasxva nawilisagan;
• TiToeuli nawili
specifikur qmedebas axorcielebs;
• organizmebis agebuleba da funqciebi Seesabameba garemo pirobebs;
• cocxalis agebuleba
Seesabameba mis funqcias.

solo taqsonomiis
done

moswavle ver asaxelebs da ilustraciaze ver amoicnobs mtaceblisa
prestruqturuli da msxverplis damaxasiaTebel morfologiur Seguebulobebs, romdone
lebic CamouyalibdaT maT urTierTobis procesSi.
moswavle ilustraciaze amoicnobs mtaceblisa da msxverplis daunistruqturuli
maxasiaTebel morfologiur Seguebdone
ulobebs, romlebic CamouyalibdaT
maT urTierTobis procesSi.

multistruqturuli done

• cocxali organizmebi
dajgufebulia msgavsi niSan-Tvisebebis mixedviT da
qmnian sistematikur jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas xels
uwyobs: memkvidreobiToba,
cvalebadoba da Seguebulobebi garemo pirobebTan.
• cocxali organizmebis
mravali urTierTdamokidebuli saxeoba warmoiqmneba bunebrivi gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan xels
uwyobs saxeobis mdgradobas
da warmoiqmneba memkvidreobis,
cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.
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moswavle aRwers sxvadasxva saxis
morfologiuri Seguebulobebs, romlebic CamouyalibdaT organizmebs
urTierTobis procesSi.

moswavle msjelobs parazitsa
mimarTebiTi done da mtacebels Soris arsebul msgavsebasa da gansxvavebaze.
gafarToebuli
abstraqciis done

biomravalferovneba (Sedegebi:
1, 2, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,13)

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle afasebs sxvadasxva saxis morfologiuri Seguebulobebs,
romlebic CamouyalibdaT organizmebs urTierTobis procesSi.

moswavle ver asaxelebs Tanasazogadoebis wevrebs Soris urTprestruqturuli
ierTobis formebs. ver amoicnobs
done
ilustraciaze individebs Soris
urTierTobis formebs.
moswavle asaxelebs Tanasazogadoebis wevrebs Soris urTunistruqturuli
ierTobis formebs. amoicnobs
done
ilustraciaze individebs Soris
urTierTobis formebs.
multistruqturuli done

moswavle ganmartavs ra aris
simbiozi da mohyavs sxvadasxva
formis simbiozis magaliTebi.

moswavle msjelobs ilustraciaze individebs Soris urTiermimarTebiTi done
Tobebis formebze da maT mniSvnelobaze.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs rogor uzrunvelyofs Tanasazogadoebis wevrebs
Soris mravalmxrivi urTierTobebi
ekosistemis mdgradobas.

kompleqsuri davaleba: `kvebiTi jaWvi, kvebiTi qseli“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi
dajgufebulia msgavsi niSan-Tvisebebis mixedviT da
qmnian sistematikur jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas xels
uwyobs: memkvidreobiToba,
cvalebadoba da Seguebulobebi garemo pirobebTan.
• cocxali organizmebis
mravali urTierTdamokidebuli saxeoba warmoiqmneba bunebrivi gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan xels
uwyobs saxeobis mdgradobas
da warmoiqmneba memkvidreobis,
cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

kvleva
• kvlevis meTodebia: cda,
eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis
dacva, monacemis Segroveba,
organizeba, analizi, daskvnis
Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis da
teqnologiebis miRwevebis
codna aucilebelia sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver ganasxvavebs kvebiprestruqturuli Ti jaWvis rgolebs. ver ganmartavs
done
terminebis: `producenti“, `konsumenti“ da `reducenti“ Sinaarss.
moswavle ganasxvavebs kvebiTi
unistruqturuli jaWvis rgolebs da ganmartavs
done
terminebis: `producenti“, `konsumenti“ da `reducenti“ Sinaarss.
moswavle suraTebis gamoyenebiT
agebs kvebiT jaWvsa da kvebiT
qsels. konsumentebs ajgufebs I, II
da III rigis konsumentebad.
moswavle msjelobs kvebaze,
rogorc ekosistemaSi TanasazogamimarTebiTi done
doebis wevrebs Soris urTierTobis sayrdenze.

multistruqturuli done

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvebiTi qselis sirTulis rols ekosistemis
mdgradobisTvis. sakuTar mosazrebas asabuTebs eqsperimentulad
(simulaciaSi) miRebuli monacemebiT.

prestruqturuli
moswavle instruqciis mizedviT
done
ver muSaobs simulaciaSi.
moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
muSaobs simulaciaSi, Tumca ver
done
aRricxavs monacemebs.

multistruqturuli done

moswavle instruqciis mixedviT muSaobs simulaciaSi da
agrovebs monacemebs, Tumca uWirs
cvladebis dadgena da miRebuli
Sedegebis analizi.

moswavle simulaciaSi muSaobisas Segrovil monacemebs aanamimarTebiTi done
lizebs, akeTebs daskvnas. qmnis
kvlevis angariSs.
gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvlevis Sedegebis mniSvnelobas. msjelobs
Catarebuli kvlevis Zliersa da
sust mxareebze. saWiroebis SemTxvevaSi gegmavs axal eqsperiments.
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kompleqsuri davaleba: `ekologiuri piramidebi“
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
biomravalferovneba
(Sedegebi: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,12,13)
• cocxali organizmebi
dajgufebulia msgavsi niSan-Tvisebebis mixedviT da
qmnian sistematikur jgufebs;
• garemos dacviTi
RonisZiebebi mniSvnelovania
biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis SenarCunebas xels
uwyobs: memkvidreobiToba,
cvalebadoba da Seguebulobebi garemo pirobebTan.
• cocxali organizmebis
mravali urTierTdamokidebuli saxeoba warmoiqmneba bunebrivi gadarCevis gziT.
• organizmis Seguebulobebi garemo pirobebTan xels
uwyobs saxeobis mdgradobas
da warmoiqmneba memkvidreobis,
cvalebadobisa da bunebrivi
gadarCevis Sedegad.

kvleva
• kvlevis meTodebia: cda,
eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis
dacva, monacemis Segroveba,
organizeba, analizi, daskvnis
Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis da
teqnologiebis miRwevebis
codna aucilebelia sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.
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solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle erTmaneTisgan ver
prestruqturuli
ganasxvavebs energiis, biomasisa da
done
ricxvTa piramidebs.
moswavle erTmaneTisgan gaunistruqturuli
nasxvavebs energiis, biomasisa da
done
ricxvTa piramidebs.
multistruqturuli done

moswavle sqematurad warmoadgens rogor nawildeba energia
kvebiTi jaWvis yovel safexurze.

moswavle msjelobs, ratom
warmoadgenen kvebiT jaWvs piramidis saxiT. SeuZlia sxvadasxva
mimarTebiTi done saxis ekologiuri piramidis ageba,
aseve ilustraciaze warmodgenili
ekologiuri piramidis gaanalizeba
da daskvnis gamotana.
gafarToebuli
abstraqciis done

prestruqturuli
done

moswavle afasebs informaciis ekologiuri piramidebis saxiT
warmodgenis mniSvnelobas adamianebisTvis konkretuli problemebis mosagvareblad.
moswavle ver atarebs kvlevas.

moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
atarebs kvlevas, Tumca ver aRdone
ricxavs monacemebs.

multistruqturuli done

moswavle instruqciis mixedviT
atarebs kvlevas da agrovebs monacemebs, Tumca uWirs cvladebis
dadgena da miRebuli Sedegebis
analizi.

moswavle sworad adgens damokidebul, damoukidebel da samimarTebiTi done
kontrolo cvladebs. aanalizebs
Sedegebs da gamoaqvs daskvnebi.

gafarToebuli
abstraqciis done

moswavle afasebs kvlevis Sedegebis mniSvnelobas, adgens kvlevis
srulyofil angariSs; msjelobs
Catarebuli kvlevis Zliersa da
sust mxareebze. saWiroebis SemTxvevaSi gegmavs axal eqsperiments.

kompleqsuri davaleba: ` biomravalferovneba da adamianis saqmianobis gavlena
garemoze “
samizne cnebasTan
dakavSirebuli mkvidri
warmodgenebi
biomravalferovneba (Sedegebi: 1, 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13)
• cocxali organizmebi dajgufebulia msgavsi niSan-Tvisebebis mixedviT da qmnian sistematikur jgufebs;
• garemos dacviTi RonisZiebebi mniSvnelovania biomravalferovnebis SenarCunebisaTvis da
mdgradi ganviTarebis TvalsazrisiT.
• saxeobaTa mravalferovnebis
SenarCunebas xels uwyobs: memkvidreobiToba, cvalebadoba da
Seguebulobebi garemo pirobebTan.
• cocxali organizmebis mravali urTierTdamokidebuli saxeoba
warmoiqmneba bunebrivi gadarCevis
gziT.
• organizmis Seguebulobebi
garemo pirobebTan xels uwyobs
saxeobis mdgradobas da warmoiqmneba memkvidreobis, cvalebadobisa da bunebrivi gadarCevis
Sedegad.

kvleva
• kvlevis meTodebia: cda,
eqsperimenti, gamokiTxva, interviu;
• kvlevis dagegmva-ganxorcielebisas mniSvnelovania: sakvlevi kiTxvis dasma,
hipoTezis Camoyalibeba,
procedurebisa da resursebis gansazRvra, usafrTxoebis
dacva, monacemis Segroveba,
organizeba, analizi, daskvnis
Camoyalibeba, modelis Seqmna;
• kvleviTi unarebis
Camoyalibeba, mecnierebis da
teqnologiebis miRwevebis
codna aucilebelia sxvadasxva profesiis dauflebisTvis.

solo taqsonomiis
done

taqsonomiis donis Sesabamisoba
cnebasTan

moswavle ver adgens ra kavSiria
prestruqturuli
garemos dabinZurebasa da adamianis
done
saqmianobas Soris.
moswavlem icis, rom adamianis
unistruqturuli
saqmianoba gavlenas axdens garedone
moze. asaxelebs magaliTebs.
moswavle aRwers mJava wvimebis
multiwarmoqmnis process, Tumca ver
struqturuli done xsnis ra roli aqvs masSi cementis
qarxanas.
moswavle msjelobs adamianis bunebis mimarT momxmarebluri damokidebulebis Sedegebze.
mimarTebiTi done mohyavs argumentebi rogor SeiZleba konkretuli teritoriis
dabinZureba mTeli regionis problemad iqces.
moswavle msjelobs cmentis
mtvriT gamowveul safrTxeebze. afasebs cmenetis qarxnebis
rols mJava wvimebis warmoqmnaSi.
gafarToebuli
agrovebs monacemebs saqarTvelos
abstraqciis done
regionebSi arsebuli cementis qarxnebisa da maTi xelmZRvanelobis
mier gatarebuli garemosdacviTi
RonisZiebebis Sesaxeb.
moswavle ver muSaobs simulaprestruqturuli
ciaSi miTiTebuli instruqciis
done
mixedviT.
moswavle instruqciis mixedviT
unistruqturuli
muSaobs simulaciaSi. uWirs monadone
cemebis Segroveba.
moswavle instruqciis mixedviT
atarebs eqsperiments, ganixilavs
multiadreul, gamyinvarebis periodisa
struqturuli done da Tanamedrove atmosferoSi arsebul situacias. agrovebs monacemebs.
moswavle msjelobs saTburis
efeqtiT gamowveul safrTxeze da
mimarTebiTi done simulacis saSualebiT adgens romeli airebi miekuTvneba saTburis
airebs da ratom.
moswavle gegmavs kvlevas. simulaciis saSualebiT qmnis sxvadasxva saxis atmosferos, romelSic
gafarToebuli
airebis koncentracia gansxvaveabstraqciis done
bulia da afasebs naxSirorJangisa
da saTburis sxva airebis koncentraciis rols saTburis efeqtis
SeqmnaSi.
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V-3 Temis kompleqsuri davalebebis baraTebi

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 11)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8)
sakiTxi: ekosistema. ekologiuri faqtorebi, abioturi faqtorebi _ sinaTle
verc erTi arseba garemosgan damoukideblad ver iarsebebs. masze gavlenas
axdens rogorc cocxali, aseve aracocxali garemo. mcenaris ganviTarebaze
sinaTlis gavlenis Sesaswavlad aiRe ori miwiani qoTani. danomre da CaTese
lobios gaRivebuli Teslebi. dadgi pirveli qoTani Tbil da ganaTebul adgilas, meore qoTani ki _ Tbil da bnel adgilas. morwye orive qoTani Tanabrad,
ise rom miwa qoTnebSi Zalian ar gamoSres. Seadare aRmonacenebi sami-oTxi
kviris Semdeg. monacemebi Seitane cxrilSi.
aRmonacenis
qoTnis
nomeri

zrdis
pirobebi

ylortis
simaRle

foTlebis
raodenoba

foTlebis
Seferiloba

Seadgine kvlevis oqmi. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•
•
•
•
•
•

sakvlevi SekiTxva;
hipoTeza;
miRebuli monacemebi;
damokidebuli, damoukidebeli da sakontrolo cvladebi;
kvlevis Sedegebis mixedviT gamotanili daskvna;
miRebuli Sedegebis Seneuli analizi;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
niadagTan muSaobis dros aucileblad xelTaTmanebi gamoiyene.
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8)
sakiTxi: abioturi faqtorebi _ temperatura, tenianoba
Semodgomis miwuruls mZRolebi avtomobilis radiatorSi asxamen antifrizs, siTxes, romelic ufro dabal temperaturaze iyineba, vidre sufTa
wyali. msgavsi `antifrizis“ saSualebiT yoCivardebi Tovlis safaris qveS
yvaviloben, mwerebi umklavdebian zamTris sicives, bayayi ise ekroba wyalsatevis gayinul zedapirs, rom ar iyineba. sxvadasxva organizmi dabal temperaturas gansxvavebulad egueba. maT sxeulSi garkveuli cvlilebebi xdeba. bayayis sisxlSi izrdeba glukozis raodenoba, zogierT organizmSi ki _
glicerinisa da eTilis spirtis koncentracia. Caatare kvleva da daakvirdi
rogor icvleba xsnaris gayinvisTvis saWiro dro masSi Saqris raodenobis
mixedviT; Seadare toli moculobis wylis, eTilis spirtisa da glicerinis
gayinvisTvis saWiro dro.
danarTi 1
Seadgine kvlevis oqmi. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

sakvlevi SekiTxva;

•

hipoTeza;

•

miRebuli monacemebi;

•

damokidebuli, damoukidebeli da sakontrolo cvladebi;

•

kvlevis Sedegebis mixedviT gamotanili daskvna;

•

miRebuli Sedegebis Seneuli analizi;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://cutt.ly/dnoxXZj
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8, 9,10)
sakiTxi: niadagis struqtura. niadagis mniSvneloba organizmebisTvis
mcenareebi Seguebulni arian niadags, romelSic arseboben. zogi maTgani
mxolod erTi konkretuli saxis niadagSi binadrobs, zogs ki niadagisadmi
gansakuTrebuli moTxovnebi ar aqvs. Seni mizania skolis ezoSi vardebis
baRis gaSeneba. winaswar unda gansazRvro, skolis ezos niadagi akmayofilebs Tu ara vardis moTxovnebs. amisaTvis ezos sxvadasxva adgilidan
aiRe niadagis ramdenime nimuSi, gamoikvlie instruqciis (danarTi 2) mixedviT da Seadgine kvlevis angariSi.
masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

vardebis gasaSeneblad saWiro pirobebi (niadagis Sedgeniloba, ganaTeba).

•

sakvlevi SekiTxva da hipoTeza;

•

kvlevis mimdinareoba;

•

miRebuli monacemebi;

•

Sen mier Camoyalibebuli daskvnebi;

•

ra mniSvneloba aqvs organizmisTvis sxvadasxva saxis niadagTan Seguebulobas;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/3oIzevg
https://bit.ly/36RN34P

250

klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 5, 6, 7, 8, 10)
sakiTxi: niadagis struqtura. niadagis mniSvneloba organizmebisTvis
saqarTvelos regionebi mdidaria tyis ekosistemebiT, Tumca xSirad ziandeba xanZris Sedegad. moiZie informacia, ra ziani miadga saqarTvelos tyeebs
2008 wlis omisa da 2017 wlis xanZrebis Sedegad. moamzade da waradgine
sainformacio xasiaTis naSromi, romelSic xazgasmiT warmoaCen:
•

ratom aris mniSvnelovani garemosdacviTi RonisZiebebi saxeobaTa
mravalferovnebis SenarCunebisa da mdgradi ganviTarebisTvis;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

ra safrTxes uqmnis xanZari ekosistemas;

•

ramdeni heqtari tye daiwva 2008 da 2017 wlis xanZrebis dros;

•

ra saxis tyes ekida cecxli;

•

SesaZlebelia Tu ara am tyeebis TviTaRdgena;

•

tardeba Tu ara raime samuSaoebi damwvari tyeebis aRsadgenad;

•

Seni azriT, ratom aris tyis dacva nebismieri moqalaqis movaleoba;

•

usafrTxoebis ra zomebi unda gaataro tyeSi koconis danTebisas?

https://bit.ly/3afu8Sk
https://bit.ly/3r931iG
https://bit.ly/2L1TgTM
https://bit.ly/39vXf4o
https://bit.ly/2YvBr2I
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: urTierTobani organizmebs Soris TanasazogadoebaSi

muxis fesvTa sistema aumjobesebs niadagis qimiur
da fizikur struqturas.
saukeTeso pirobebs qmnis aerobuli baqteriebis (A)
dasasaxleblad. es baqteriebi antibiotikebs gamoyofen da erTgvar damcav xazs warmoqmnian muxis
fesvebis garSemo. daavadebis gamomwvevi baqteriebi
(B) am barieris gadalaxvaSi uZlurebi arian. Rimilakebis saSualebiT warmoadgine:
•

ra mniSvneloba aqvs organizmebs Soris urTierTobas ekosistemis mdgradobisTvis;

A
B

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

ra damokidebulebaa muxis fesvebsa da A
baqteriebs Soris;

•

ra damokidebulebaa A A da B B baqteriebs
Soris;

•

ra damokidebulebaa muxis fesvebsa da B
baqteriebs Soris;

•

ra damokidebulebaa A da B baqteriebs Soris;

https://bit.ly/3oIzevg
https://bit.ly/36RN34P
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 6, 7, 8)
sakiTxi: kvebiTi jaWvi, kvebiTi qseli
rac ufro rTulia kvebiTi qseli, miT ufro stabiluria is da daSla ar
emuqreba, radgan saxeobaTa simravlis gamo TiToeul maTgans kvebis alternatiuli wyaroebi aqvs. Tu raime mizeziT romelime saxeoba Semcirda an
gaqra, mis adgils sxva ikavebs. amis dasadastureblad imuSave simulaciis
https://bit.ly/3cv1PSq gamoyenebiT, Seadgine sxvadasxva sirTulis kvebiTi
qselebi, daakvirdi kvebiTi qselis TiToeuli rgolis raodenobas da Seadgine kvlevis angariSi; masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

sakvlevi SekiTxva da hipoTeza;

•

Sedgenili kvebiTi qselebis sqemebi;

•

TiToeuli kvebiTi qselis Sesabamisi diagrama;

•

diagramebis SedarebiT gamotanili daskvnebi;

•

ratom aris mniSvnelovani kvebiT qselis sirTule ekosistemis mdgradobisTvis.

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis

https://bit.ly/3cv1PSq
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 8)
sakiTxi: nivTierebaTa da energiis gadacema ekosistemaSi
davuSvaT, fermers aqvs 1 heqtari miwis nakveTi da gadawyvita sakvebi produqtis warmoeba. or gzas Soris unda airCios ufro momgebiani. SeuZlia
daTesos Zroxebis sakvebi balaxi, romliTac gamokvebavs Zroxebs da xorcs
Zvirad gayidis, an daTesos xorbali da is gayidos, aseve daamzados namjis
kubebi da isic gayidos. fermers daexmare gadawyvetilebis miRebaSi. Seafase
orive gza ekologiuri piramidebisa da maTematikuri aparatis gamoyenebiT.
fermerisTvis moamzade angariSi. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

ratom aris mniSvnelovani ekosistemis mdgradobisTvis organizmebis
erTmaneTTan da aracocxal garemosTan urTierToba;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

orive situaciis Sesabamisi kvebiTi jaWvi;

•

orive situaciis Sesabamisi energiis, ricxvTa da biomasis piramidebi;

•

TiToeuli saxis ekologiuri piramidis Sedareba;

•

TiToeul SemTxvevaSi miRebuli mogeba;

•

TiToeuli gzis gavlisas mosalodneli safrTxeebi da riskebi.

•

Seni saboloo Sefaseba.

https://bit.ly/39xtYqe
https://bit.ly/2MHJdnz
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klasi _ 9
sagani _ biologia
samizne cneba:
struqtura, funqcia (Sedegebi: 1,2,3)
sasicocxlo Tviseba (Sedegebi: 2)
janmrTeloba da daavadebebi (Sedegebi: 2, 12, 13)
biomravalferovneba (Sedegi: 3, 11)
kvleva (Sedegebi: 7, 8)
sakiTxi: biomravalferovneba da adamianis saqmianobis gavlena garemoze

didi wvlili atmosferos dabinZurebaSi cementis qarxnebs miuZRvis. cementis mtvers SeuZlia mwvane oazisi unayofo da usicocxlo adgilad
gadaaqcios. moiZie informacia, moamzade da waradgine sainformacio xasiaTis bukleti. masSi xazgasmiT warmoaCine:
•

ratom aris mniSvnelovani garemosdacviTi RonisZiebebi saxeobaTa
mravalferovnebis SenarCunebisa da mdgradi ganviTarebisTvis;

rekomendaciebi kompleqsuri davalebis SesrulebisaTvis
•

saqarTvelos romel qalaqebSi muSaobs cementis qarxnebi;

•

arian Tu ara isini Tanamedrove teqnikiT aRWurvilni;

•

ra RonisZiebebs mimarTavs qarxnis xelmZRvaneloba haeris dabinZurebis
Tavidan asacileblad;

https://bit.ly/39Aj96I
https://bit.ly/39AfJ3I
https://bit.ly/3j9fKyP
https://bit.ly/2L6tRIF
https://bit.ly/3tgFNZN
https://bit.ly/36sDHvU
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swavlebis strategiebi
saintereso da xalisiani gakveTilis dasagegmad, rekomendaciis saxiT gTavazobT ramdenime meTods/strategias, romlebic moswavleebis CarTulobisa da motivaciis asamaRleblad gamogadgebaT. saWiroebidan gamomdinare, SegiZliaT maTi
modificireba an erTmaneTTan kombinaciaSi gamoyeneba.

1.meTodi : gonebrivi ieriSi
mizani: problemis gadaWra moswavleebis monawileobiT, SemoqmedebiTi azrovnebis ganviTarebis xelSewyoba, ideebis Tavisuflad warmoTqmis waxaliseba.
meTodis gamoyenebis instruqcia:
I. SekiTxvis Camoyalibebis etapi. dasviT erTi mkafiod Camoyalibebuli problemuri SekiTxva.
II. ideebis dagrovebis (generirebis) etapi.
1. dawereT dafaze nebismieri moswavlis mier gamoTqmuli azri Sefasebis, kritikis gareSe;
2. mieciT moswavleebs saSualeba, Tu survili eqnebaT, warmoTqvan ramdenime idea;
3 sasurvelia dauniSnoT dro;
4. Tu ideebis raodenoba ar iqneba sakmarisi, daexmareT maT damazustebeli SekiTxvebiT.
III. ideebis Sefasebis etapi: ganixileT warmoTqmuli mosazrebebi, gaaerTianeT
msgavsi ideebi, daalagebineT moswavleebs CamoTvlili ideebi prioritetebis
mixedviT _ metad mniSvnelovanidan naklebad mniSvnelovanisken. zogierTi idea,
romelic ar Seesabameba pasuxs, SemoxazeT. auxseniT moswavleebs, ratom aris
idea araswori, rom mas ar darCes ukmayofilebis gancda da sxva dros ar Tqvas
uari azris gamoTqmaze.

ratom aris aucilebeli
vaqcinacia?
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2. meTodi: identificireba - interpretireba
moswavleebisTvis erT-erT yvelaze problemur sakiTxs warmoadgens grafikebisa da diagramebis gaanalizeba. gTavazobT erT-erT strategias, romelsac ori
saxelwodebiT moixsenieben: `identificireba da interpretireba“ da `amoicani da
axseni“.
mizani: analizis unaris ganviTareba moswavleebSi.
meTodis gamoyenebis instruqcia:
1. SesTavazeT moswavleebs grafiki, cxrili an diagrama.
2. sTxoveT moswavleebs monacemebis identificireba (amoicani); moswavle amoicnobs sxvadasxva saxis informacias: ras xedavs grafikze, romeli cvladebia
warmodgenili grafikze.
3. sTxoveT moswavleebs informaciis interpretireba (axsna); moswavle axsnis mis
mier CaniSnul informacias.
4. sTxoveT moswavleebs grafikis dasaTaureba. moswavle moifiqrebs grafikis,
diagramis saTaurs, romelic gamosaxavs cvladebs Soris damokidebulebas.

sxeulis masa (kg)

gTavazobT nimuSs:
70
60
50

mozardis
zrda

nayofis zrda

40
30

bavSvis
zrda

20
10

Cvilis zrda

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22
asaki

I . identificireba (amocnoba)
•
•
•
•

me vxedav am grafikze erT mruds;
me vxedav rom X RerZze gadazomilia adamianis asaki;
me vxedav rom Y RerZze gadazomilia adamianis masa;
me vxedav, rom mrudze mocemuli msxvili wertilebi Seesabameba adamianis
ganviTarebis sxvadasxva periods.

II . interpretireba (axsna)
•
•
•
•
•

3 Tvidan 13 wlamde masis matebis procesi yvelaze nela mimdinareobs.
13-dan 18 wlis asakSi adamianis zrda yvelaze intensiurad mimdinareobs.
3-13 wlis asakSi masis namati 25 kg-s Seadgens.
13-18 wlis asakSi masis namati daaxloebiT 20 kg-ia.
mrudi gviCvenebs, rom adamianis zrda sxvadasxva asakSi gansxvavebuli intensivobiT mimdinareobs.
III. grafikis dasaTaureba
•

grafiki gamosaxavs adamianis masis zrdis damokidebulebas asakze.
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3. meTodi: mtkiceba, mtkicebuleba, msjeloba
(`mmm strategia“)
mizani: argumentirebuli msjelobis unaris ganviTareba.
argumentirebuli msjeloba sami nawilisgan Sedgeba: mtkiceba, mtkicebuleba da msjeloba. am sami sityvis pirveli asoebidan gamomdinareobs strategiis
saxelwodeba: `mmm strategia~.
strategiis gamoyenebis mTavari azri is aris, rom moswavlem gaiaros samive
etapi; ganasxvaos mtkiceba mtkicebulebisgan, rac samomavlod argumentisa da
kontrargumentis CamoyalibebaSi daexmareba. Tqven SegiZliaT SecvaloT Tanmimdevroba. magaliTad, sTxoveT moswavleebs, mtkicebulebis mixedviT Camoayalibon
mtkiceba an mtkicebis asaxsnelad moipovon mtkicebuleba. nebismier SemTxvevaSi
es moswavleebisgan maRal saazrovno unarebs moiTxovs. am gziT Tqven maT e.w.
deklaratiul codnas CamouyalibebT.
mtkiceba:
•

SekiTxvaze pasuxi;

•

sakiTxis Sesaxeb gakeTebuli daskvna;

•

debuleba, romelic unda damtkicdes;

•

debuleba, romelic gamosaxavs damokidebulebas sidideebs (cvladebs) Soris;

•

debuleba, romelic adgens mizezSedegobriv kavSirs.

mtkicebuleba:
•

raodenobrivi da Tvisobrivi monacemebi;

•

diagrama, grafiki;

•

detalebi, romlebic asabuTebs mtkicebas;

•

sando informacia;

•

pasuxi, romelsac imave pirobebSi miiRebs nebismieri adamiani.

msjeloba:
•

kavSiri mtkicebasa da mtkicebulebas Soris;

•

axsna, Tu ratom asabuTebs mtkicebuleba mtkicebas;

•

monacemebis interpretacia;

•

raime samecniero principi, romelic mtkicebulebis ganxilvisas gamoiyeneba.

am strategiis gamoyenebis dros moswavle:
1. waradgens mtkicebas. es aris misi mosazreba, SekiTxvaze pasuxi, daskvna, romelic kvlevis dros Camouyalibda.
2. CamoTvlis mtkicebulebebs. es SeiZleba iyos monacemebis Semcveli cxrili,
sxvadasxva formis diagrama, kvlevis Sedegad mopovebuli monacemebi da sxva.
3. imsjelebs. erTmaneTTan daakavSirebs mtkicebulebasa da mtkicebas.
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gTavazobT erT-erT nimuSs:
SekiTxva: ra damokidebulebaa forToxlis baRSi muxluxoebis raodenobasa da
foTlebis raodenobas Soris?
mtkiceba

foTlebis raodenoba mcirdeba, muxluxoebis raodenoba izrdeba merve dRemde.
1000
900
800
700
600
500
400

mtkicebuleba

300
200
100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

dReebi
foTlebis
raodenoba

msjeloba

muxluxoebis
raodenoba

grafikidan Cans, rom foTlebis raodenoba mcirdeba, muxluxoebis raodenoba izrdeba. Tavidan foTlebis raodenoba ufro
mkveTrad icvleba, vidre muxluxoebis raodenoba. muxluxoebis
raodenobam maqsimums miaRwia me-8-me-9 dRes. am dros foTlebis
raodenobaa 150. foTlebis raodenobis nakleboba niSnavs muxluxoebisTvis sakvebis mcire raodenobas, amitom maTma ricxvmac kleba daiwyo mecxre dRes. meTxuTete dRes muxluxoebi
TiTqmis aRar arseboben, miuxedavad imisa, rom foTlebis raodenoba izrdeba. maTi raodenobis zrda mecxre dRidan daiwyo.
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4. meTodi: cda da eqsperimenti
mizani: moswavleebs ganuviTardes: kvleva-Ziebis unari; hipoTezis Camoyalibebis unari; bunebrivi movlenisa da procesis warmodgenisa da axsnis unari; Sedarebisa da analizis unari.
instruqcia meTodis gamosayeneblad: CaatareT sademonstracio eqsperimenti an
sTxoveT moswavleebs, Tavad Caataron is (individualurad an mcire jgufebSi).
gaiTvaliswineT usafrTxoebis wesebi, sTxoveT moswavleebs maTi dacva. sasurvelia, saklaso oTaxSi an laboratoriaSi gamoakraT „laboratoriaSi qcevis wesebi“
da moswavleebs xSirad gaamaxvilebinoT masze yuradReba.
eqsperimentis gasaxorcieleblad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SearCieT sakiTxi da sakvlevi SekiTxva;
moamzadeT eqsperimentis Catarebis instruqcia;
SearCieT eqsperimentisTvis saWiro resursebi;
sTxoveT moswavleebs, gamoTqvan varaudi/hipoTeza sakvlev SekiTxvasTan dakavSirebiT;
sTxoveT moswavleebs, Caataron eqsperimenti instruqciis mixedviT;
sTxoveT moswavleebs, aRricxon monacemebi Tqven mier momzadebul cxrilebSi an samuSao furclebSi.
sTxoveT moswavleebs, gamoitanon daskvna miRebuli Sedegebis analizis safuZvelze da Seadaron sakuTar varauds/hipoTezas;
sTxoveT moswavleebs, warmoadginon miRebuli Sedegebi.

4.1. virtualuri laboratoriebi
virtualuri laboratoria samecniero laboratoriis analogia.
misi gamoyenebis mizania:
moswavlem SeZlos:
•
•
•
•
•

biologiuri procesebis amsaxveli iseTi eqsperimentis Catareba kompiuteris gamoyenebiT, romelsac realurad ver ganaxorcielebs;
axali codnis SeZena saxaliso da saintereso garemoSi;
procesebis meqanizmebis kvleva;
erTi movlenis/procesis mravaljer ganxorcieleba;
distanciuri swavla.

instruqcia meTodis gamosayeneblad:
1. moZebneT internetis gamoyenebiT virtualuri laboratoriis internetmisamarTi.
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2. SeqmeniT moswavleebisTvis virtualuri laboratoriiT sargeblobis instruqcia;
3. moamzadeT resursi;
4. gaacaniT moswavleebs virtualuri laboratoriis gamoyenebis mizani;
5. sTxoveT moswavleebs, imuSaon instruqciis mixedviT da gamoitanon daskvna;
6. daakvirdiT moswavleebis muSaobas da mieciT miTiTeba saWiroebis SemTxvevaSi.

5. meTodi: manipulativebi
manipulativi sxvadasxva zomisa da formis sagania, romelic gamoiyeneba rogorc swavlebis saSualeba, mag., marcvleuli, Cxirebi, kubebi, Jelatini, ConCxi,
ujredis modeli da sxva. is SeiZleba iyos damzadebuli moswavlis an maswavleblis mier.
manipulativebi gamoiyeneT iseTi procesebis/movlenebis asaxsnelad, romlebic:
•
•
•

aradakvirvebadia mikroskopuli agebulebis gamo;
moicavs bevr safexurs;
warmoadgens abstraqtul ideas.

mizani:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

samecniero cnebebisa da ideebis ganxilva.
problemis gadasawyvetad swori gzis Zieba.
movlenebze sakuTari mosazrebis gamoxatva.
moswavleebis erToblivi muSaoba.
sakuTari swavlis procesis marTva.
moswavlis CarTulobis gazrda.
sssm moswavleebis CarTva saswavlo procesSi.
moswavlis TviTSefasebis amaRleba.

instruqcia meTodis gamosayeneblad:
1. gansazRvreT manipulativis gamoyenebis mizani;
2. SearCieT saWiro resursi;
3. CamoayalibeT manipulativis damzadebis instruqcia (Tu manipulativs amzadeben moswavleebi);
4. sTxoveT moswavleebs, instruqciis gamoyenebiT daamzadon manipulativi;
5. sTxoveT moswavleebs, warmoadginon manipulativebi;
6. SeafaseT moswavleebis mier momzadebuli manipulativi.
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6. meTodi: jigsou - mozaika
6.1. didi jigsou
mizani: didi zomis informaciis mcire droSi damuSaveba da moswavleebs Soris
TanamSromlobiTi unarebis ganviTareba.
meTodis gamoyenebis instruqcia:
1. SearCieT teqsti, romlis damuSavebac gsurT, dayaviT is imden nawilad, ramdeni moswavlec aris jgufSi;
2. dayaviT klasi jgufebad, SeqmeniT heterogenuri (Sereuli) jgufebi. jgufSi
moswavleTa maqsimaluri raodenoba SeiZleba iyos eqvsi. gaacaniT moswavleebs
meTodis instruqcia;
3. sTxoveT moswavleebs, gaiTvalon 1-dan 6-mde. daurigeT moswavleebs teqstis
nawilebi, romlebsac daamuSaveben individualurad. yvela jgufSi N1 moswavleebi amuSaveben teqstis erTsa da imave nawils, N2 moswavleebi _ meore nawils
da a.S.
4. drois amowurvis Semdeg, sTxoveT moswavleebs, Seqmnan axali jgufebi. pirvel
jgufSi moxvdebian is moswavleebi, romelTa rigiTi nomeri erTia, meoreSi _
ori, mesameSi _ sami, meoTxeSi _ oTxi da a. S. ase SeqmniT e.w. `eqspertTa jgufs“.
eqspertTa jgufebis raodenoba Seesabameba teqstis nawilebis raodenobas.
5. moswavleebi eqspertTa jgufebis SigniT Seajereben individualurad miRebul
codnas; imsjeleben imaze, Tu rogor gadascen es informacia ZiriTadi jgufis
wevrebs;
6. sTxoveT moswavleebs, daubrundnen ZiriTad/jigsous jgufebs, gadascen
eqspertTa jgufebSi damuSavebuli informacia. isini gaamTlianeben danawevrebul teqsts;
7. daurigeT moswavleebs SekiTxvebi/savarjiSoebi, axali masalis gagebis donis
Sesamowmeblad;
8. SeafaseT jgufebis muSaoba, gakveTilis bolos gaakeTeT refleqsia.

6.2. mcire jigsou
mizani: didi zomis informaciis mcire droSi damuSaveba da moswavleebs Soris
TanamSromlobiTi unarebis ganviTareba.
meTodis gamoyenebis instruqcia:
1. SearCieT teqsti, romlis damuSavebac gsurT, dayaviT is imden nawilad, ramdeni moswavlec aris jgufSi;
2. dayaviT klasi jgufebad, SeqmeniT heterogenuri (Sereuli) jgufebi. jgufSi
moswavleTa maqsimaluri raodenoba SeiZleba iyos eqvsi. gaacaniT moswavleebs
meTodis instruqcia;
3. sTxoveT moswavleebs, gaiTvalon 1-dan 6-mde. daurigeT moswavleebs teqstis
nawilebi, romlebsac daamuSaveben individualurad. yvela jgufSi N1 moswavleebi amuSaveben teqstis erTsa da imave nawils, N2 moswavleebi _ meore nawils
da a. S.
4. sTxoveT moswavleebs, gauziaron miRebuli informacia jgufis danarCen wevrebs, amiT isini gaamTlianeben danawevrebul teqsts;
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5. daurigeT moswavleebs SekiTxvebi/savarjiSoebi, axali masalis gagebis donis
Sesamowmeblad.
6. SeafaseT jgufebis muSaoba, gakveTilis bolos gaakeTeT refleqsia.

7. meTodi: diskusia
mizani:
9
9
9

kritikuli mosmenis unaris ganviTareba.
kritikuli azrovnebis unaris ganviTareba.
sakuTari azris Camoyalibebisa da dasabuTebis unaris ganviTareba.

konkretuli diskusiis mizani: xeli Seuwyos jgufs gansaxilveli sakiTxis Sesaxeb codnis gamomJRavnebaSi da am codnis problemis gadasaWrelad gamoyenebaSi.
meTodis instruqcia:
1. moamzadeT Ria tipis sadiskusio SekiTxvebi, romlebzec SeiZleba gansxvavebuli mosazrebebi arsebobdes.
warmarTeT diskusia Ria SekiTxvebiT:
9

rogoria Tqveni reaqcia -------------------- sakiTxTan dakavSirebiT?

9

romelma problemam dagainteresaT?

9

ra gaZlevT aseTi daskvnis gakeTebis safuZvels?

9

ra argumentis/argumentebis safuZvelze gamoitaneT aseTi daskvna?

9

ra aris saWiro imisTvis, rom ...........................................................?

9

ra moxdeboda im SemTxvevaSi, Tu --------------------------?

9

rogor gavlenas iqoniebs ---------------------------- da ratom?

9

ras unda velodeT -----------------------?

2. daurigeT moswavleebs sami sxvadasxva feris alami, sTxoveT daamagron almebi RrubelSi.
3. gaacaniT moswavleebs diskusiis warmarTvis wesebi. TiToeul moswavles azris gamoxatvis ufleba mieciT samjer. yoveli pasuxis Semdeg, moswavlem unda
amoiRos erT alami da gadados gverdiT (sasurvelia diskusiis wesebis moswavleebTan erTad SemuSaveba).
sarekomendacio qcevis wesebi diskusiis dros:
1. azris gamoTqmis survilis SemTxvevaSi aiwie xeli;
2. daicavi reglamenti;
3. mousmine mosaubres;
4. pativi eci nebismieri adamianis mosazrebas;
5. gaakritike azri da ara adamiani.
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diskusiis xerxebi:
1. problemis an SekiTxvis dasmis Semdeg sTxoveT moswavles, Sebrundes gverdiT
mjdomi moswavlisken da gamarTos diskusia mewyvilesTan pasuxebis mosaZebnad
(dro 30 wami). sTxoveT moswavleebs, gauziaron sakuTari argumentebi mTel klass.
meTodi gamoiyeneT mokle droSi martivi pasuxebis misaRebad.
2. problemis an SekiTxvis dasmis Semdeg sTxoveT moswavles, 30 wamis ganmavlobaSi ifiqros damoukideblad, Semdeg Sebrundes mewyvilisken da masTan Seajeros sakuTari mosazrebebi. sTxoveT moswavleebs, gauziaron sakuTari argumentebi mTel klass.
3. warmarTeT diskusia 3-5 moswavlisgan Seqmnil jgufebSi. jgufebi SeiZleba
CamoayaliboT:
9

moswavleTa survilis gaTvaliswinebiT;

9 feradi baraTebiT. erTi feris baraTebis mqone moswavleebi erT jgufSi
moxvdebian.
sasurvelia, gaunawiloT jgufis wevrebs movaleobebi:
1. moswavle, romelic CainiSnavs argumentebs;
2. moswavle, romelic moiZiebs damatebiT informacias;
3. moswavle, romelic dasvams SekiTxvebs;
4. moswavle, romelic waradgens argumentebs.
sasurvelia, jgufebi zogjer gadanawildes, raTa moswavleebma sxva TanatolebTanac imuSaon.
sTxoveT moswavleebs, jgufuri diskusiis dasrulebis Semdeg, sakuTari mosazrebebi gauziaron mTel klass.
4. gaacaniT mosazreba klass da sTxoveT gadanawildnen or jgufad: mosazrebis
momxreebad da mowinaaRmdegeebad. erTi jgufi unda ganTavsdes klasis erT, meore jgufi ki meore kuTxeSi. SeqmeniT wyvili _ momxre da mowinaaRmdege. sTxoveT
wyvilebs, warmarTon diskusia, daasabuTon sakuTari pozicia.
5. warudgineT klass problema, daurigeT sainformacio masalebi. sTxoveT
moswavleebs, daamuSaon informacia, moiyvanon am mosazrebis damadasturebeli
argumentebi da kontrargumentebi. marTeT procesi da dasviT mimarTulebis mimcemi SekiTxvebi.
Sefaseba: diskusiis msvlelobis dros: gaakontroleT, icaven Tu ara moswavleebi diskusiis wesebs; CainiSneT maTi pasuxebi; ar gamoxatoT Tqveni mosazreba.
SeafaseT argumentebi da ara poziciis marTebuloba. gamoiyeneT jgufis muSaobis
Sefasebis rubrika, romelic SeiZleba Seavsos jgufis mxolod erTma an yvela
wevrma.
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diax

ara

zogjer

diskusiaSi monawileobda da azrs gamoTqvamda
jgufis yvela wevri
komunikacia iyo interaqtiuli
jgufis wevrebi xSirad svamdnen SekiTxvebs azris
dasazusteblad da/an procesis gaaqtiurebis mizniT
diskusia exeboda mxolod sadiskusio Temas
daculi iyo diskusiis wesebi
diskusiis dros moswavlem unda icodes, rom ar arsebobs mcdari da swori
azri. arsebobs dasabuTebuli da dausabuTebeli mosazreba.
diskusiis dros xeli SeuwyveT moswavleebs:
•

yuradRebiT moisminon yvelas mosazreba;

•

dasvan SekiTxvebi;

•

gadaamowmon variantebi;

•

Seajamon gamoTqmuli azri;

•

ikamaTon konstruqciulad;

•

miiRon gadawyvetileba;

•

moiyvanon argumentebi.

8. meTodi: vici/ minda vicode/ gavige
mizani: es meTodi moswavleebs exmareba codnis daxarisxebaSi, umaRlebs motivacias, aaqtiurebs winare codnas, uviTarebs weriT unar_Cvevebs.
instruqcia: sTxoveT moswavleebs sakiTxTan dakavSirebiT Seavson I sveti.
axali masalis wardgenis Semdeg (SegiZliaT axali masala warudginoT TqvenTvis
sasurveli formiT) sTxoveT, Seavson II sveti. meore svetis Sevsebis Semdeg, saintereso iqneba informaciis gaziareba wyvilSi, jgufSi an mTel klasTan. gakveTilis
bolos moswavleebs sTxoveT, Seavson III sveti. momdevno gakveTilis dasagegmad
gamogadgebaT im sakiTxebis CamonaTvali, romlebic moswavleebs ainteresebT.
vici

gavige

minda vicode
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9. meTodi: 3, 2, 1
mizani: weriTi unar-Cvevebis ganviTareba, sakiTxze yuradRebis koncentrirebis
unaris Camoyalibeba, sakiTxebis daxarisxebis unaris ganviTareba.
es instrumenti SegiZliaT gamoiyenoT ganmaviTarebeli SefasebisTvis, gasasvleli bileTebis formiT. moswavleebisgan miRebuli informaciis safuZvelze,
dagegmeT momdevno gakveTili.
instruqcia: moswavleebs sTxoveT, gakveTilis bolos daweron furcelze an
Tqven mier darigebul formebSi:
sami ram, ramac damainteresa

ori ram, razec minda meti gavigo

erTi ram, rasac gavakritikebdi/ar veTanxmebi

10. meTodi: ra damamaxsovrda gakveTilidan?
mizani: moswavles ganuviTardes metakognituri unarebi.
instruqcia: daurigeT moswavleebs gakveTilis bolos grafikuli organizatori an sTxoveT sqemis rveulSi gadaxazva da aTvisebuli masalis erTi abzacis
saxiT warmodgena. instrumenti gamogadgebaT ganmaviTarebeli SefasebisTvisa da
werilobiTi ukukavSirisTvis.
ra damamaxsovrda gakveTilidan?
saxeli da gvari _
klasi _
gakveTilis Tema _
erTi abzacis meSveobiT CamoayalibeT sakuTari mosazreba imis Sesaxeb,
Tu ra iswavleT, gaigeT am konkretuli gakveTilidan. ra dagamaxsovrdaT
yvelaze metad:
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11. meTodi: kognituri diagramebi da saazrovno sqemebi
11. 1. movlenebis jaWvi
mizani: moswavlem SeZlos movlenebisa da procesebis erTmaneTTan dakavSireba.
instruqcia sqemis gamosayeneblad: sTxoveT moswavleebs daakavSiron erTmaneTTan movlenebi da procesebi.

11. 2. sakiTxis an movlenebis klasifikacia
mizani: moswavlem SeZlos sakiTxis an movlenebis klasifikacia.
instruqcia sqemis gamosayeneblad: sTxoveT moswavleebs, sqematurad warmoadginon romelime sakiTxi, magaliTad, warmoadginon cxovelebis klasifikacia sqemis
saxiT.
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11.3. venis diagrama
mizani: moswavlem SeZlos or movlenas Soris msgavsebisa da gansxvavebis povna.
instruqcia sqemis gamosayeneblad: sTxoveT moswavleebs, Seadaron ori organizmi, movlena. TanakveTaSi iwereba msgavseba, marcxena da marjvena nawilebSi ki
TiToeuli organizmis, movlenis maxasiaTebeli niSnebi.

magaliTad: ra gansxvavebaa parazitizmsa da mtaceblobas Soris?

12. meTodi: sityvis nawilebi
mizani: moswavlem SeZlos axali terminis mniSvnelobis dadgena da damaxsovreba.
instruqcia meTodis gamosayeneblad: gamoiyeneT es meTodi axali samecniero
terminis axsnis dros. sTxoveT moswavleebs, termini dayon nawilebad, TiToeul
maTgans mouZebnon ganmarteba, Semdeg daakavSiron es nawilebi erTmaneTTan. am
gziT moswavle Tavad gaSifravs termins da advilad daimaxsovrebs mis Sinaarss.
magaliTad: termini `fotosinTezi“ dayaviT or nawilad _ `foto” da `sinTezi”.
(`foto” _ sinaTle da `sinTezi” _ Seqmnis/warmoqmnis procesi). Tu SevaerTebT am
mniSvnelobebs, moswavles vaCvenebT, rom fotosinTezi aris nivTierebis sinaTleze warmoqmnis procesi.

13. meTodi: blumis kubiki
mizani: moswavlem SeZlos sakiTxis sxvadasxva saazrovno donis mixedviT
ganxilva.
meTodi xels uwyobs komunikaciis, sakuTari azris gamoTqmis, informaciis
daxarisxebis, analizis, msjelobisa da Sefasebis unarebis ganviTarebas. `blumis
kubiki“ saSualebas mogcemT, yvela moswavle CarToT muSaobaSi.
instruqcia meTodis gamosayeneblad: gakveTilis dagegmvis dros SearCieT Tema,
romelic yvela donis SekiTxvis dasmis saSualebas mogcemT. daamzadeT qaRaldisgan kubi, mis yvela waxnagze gaanawileT blumis taqsonomiis mixedviT sxvadasxva
saazrovno donis Sesabamisi SekiTxvebi.
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I waxnagi _ aRwere sagani an movlena (fizikuri Tvisebebis an etapebis mixedviT);
II waxnagi _ Seadare erTmaneTs (ori movlena. ori organizmi an ujredebi, miamsgavse rame aracocxal sagans);
III waxnagi _ gaaanalize, ram gamoiwvia esa Tu is movlena, rogor muSaobs mcenaris
an cxovelis organizmi, an misi romelime organo;
IV waxnagi _ ra mniSvneloba aqvs romelime organos an process? mag: ra mniSvneloba aqvs vaqcinacias?
V waxnagi _ moiyvane argumenti/argumentebi (romelime movlenis mniSvnelobaze);
VI waxnagi _ moiyvane kontrargumenti (sawinaaRmdego argumenti).
meTodi `blumis kubiki“ SegiZliaT gamoiyenoT rogorc mimdinare, ise Semajamebel gakveTilze.
Temis SerCevis Semdeg, klasi dayaviT jgufebad ise, rom SeqmnaT SesaZleblobebis
(mzaobis) mixedviT Sereuli jgufebi, romlebSic moxvdebian gogonebic da biWebic.
dagWirdebaT imdeni kubi, ramdeni jgufic gaqvT. meTodi moiazrebs wyvilebSi
muSaobas, Tumca SegiZliaT misi modificireba (arsebobs misi mravali varianti) da
klasis saWiroebebze morgeba.

14. roluri TamaSi
roluri TamaSi TanamSromlobiTi swavlebis meTodia.
mizani:
• sxva adamianis rolis TamaSiT, moswavleebSi erTi da imave problemis ramdenime gansxvavebuli kuTxiT ganxilva;
•

maRali saazrovno unarebis ganviTareba;

•

empaTiis unaris ganviTareba;

•

Tematurad msgavsi Sinaarsebis urTierTdakavSireba;

•

informaciisa da gamocdilebis roluri gaTamaSebiT gadmocema;

•

komunikaciuri unarebis ganviTareba;

•

TviTrefleqsia, TviTrealizeba;

am dros iqmneba iseTi xelovnuri garemo, romelic realurs emsgavseba. swavlebis aqtiuri formaa. am dros moswavleebi gonebrivad da fizikurad aqtiurebi
arian, gamoxataven sakuTar damokidebulebebs, emociebs. es ki aadvilebs daswavlis process.
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roluri TamaSi

Tavisuflad asocirebuli
da spontanuri

reglamentirebuli

spontanuri roluri TamaSis dros monawileebi fantaziiT qmnian da umetes
SemTxvevaSi cvalebadi scenarebiT TamaSoben.
reglamentirebuli roluri TamaSis dros monawileebi myar scenars misdeven,
TamaSis gansazRvrul saSualebebs iyeneben.

roluri TamaSi

I etapi:
momzadeba

miznis
gansazRvra

rolis
Sesruleba

Sefasebis
kriteriumebis
SemuSaveba

rolidan
gamosvla

scenaris
Sedgena
instruqciis
momzadeba
da gacema
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III etapi:
ganxilva

II etapi:
gaTamaSeba

mosazrebebis
gamoTqma
emociebisa da
miRebuli
codnis Sesaxeb

maswavleblis
Sejameba

damkvirveblis
komentari

15. samecniero meTodi
samecniero meTodi aris Svidi nabijis erToblioba, romelic moswavles daexmareba sakvlev SekiTxvaze pasuxis gacemaSi. aucilebelia moswavlem gaiaros nabijebis Semdegi Tanmimdevroba:
nabiji 1. sakvlevi SekiTxvis dasma (kiTxva unda Seesabamebodes dasakvirvebel obieqts. kiTxvaze pasuxis gasacemad aucilebelia romelime tipis kvlevis
gaxorcieleba);
nabiji 2. sakvlevi sakiTxis Sesaxeb informaciis Segroveba da damuSaveba;
nabiji 3. hipoTezis Camoyalibeba _ moswavle gamoTqvams varauds kvlevis savaraudo Sedegis Sesaxeb;
nabiji 4. cdis/eqsperimentis dagegmva. es nabiji moicavs cvladebis gansazRvras,
resursebis dadgenasa da eqsperimentis gegmis Sedgenas;
nabiji 5. eqsperimentis gaxorcieleba da monacemebis Segroveba;
nabiji 6. monacemebis analizi da daskvna;
nabiji 7. miRebuli Sedegebisa da daskvnis gaziareba.

samecniero praqtikebi
dReisTvis cnobilia rva samecniero praqtika. samecniero meTodisgan gansxvavebiT, nabijebis Tanmimdevrobis dacva ar aris savaldebulo, Sesabamisad, moswavle ufro Tavisufalia.
maTematikuri aparatisa da ist-is gamoyeneba
•
•
•
•

movlenis axsnis, problemis gadaWris an mtkicebis dasasabuTeblad moswavle iyenebs maTematikur, kompiuterul da algoriTmul gamosaxulebebs;
monacemebis warmodgenisas iyenebs Sesabamis erTeulebs;
iyenebs wiladebs, aTwiladebs, procents, ZiriTad da warmoebul erTeulebs;
iyenebs algebrul gamosaxulebas.

mtkicebulebebze dafuZnebuli argumentirebuli msjeloba
•
•
•
•
•
•
•

adarebs erTmaneTs urTierTsawinaaRmdego argumentebs da mtkicebulebebis
safuZvelze aanalizebs maT sandoobas;
xsnis da afasebs argumentebs mtkicebis, mtkicebulebisa da msjelobis safuZvelze;
aqvs mis mimarT gamoTqmuli kritikuli azris mimRebloba; gansazRvravs
damatebiT saWiroebebs winaaRmdegobebis dasaZlevad;
agebs, iyenebs da warmoadgens zepir an werilobiT argumentebs da kontrargumentebs monacemebisa da mtkicebulebebis safuZvelze;
xsnis movlenebsa da procesebs da eZebs problemis gadaWris gzebs;
warmoadgens raodenobriv da Tvisobriv mtkicebulebebs damokidebul da
damoukidebel cvladebs Soris kavSiris safuZvelze;
sxvadasxva wyarodan moZiebuli sando mtkicebulebebis safuZvelze, xsnis
movlenasa da process;
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•

iyenebs samecniero mosazrebebs, principebsa da mtkicebulebebs movlenis
axsnisa da problemebis gadaWrisTvis;
• warmodgenili mtkicebis asaxsnelad iyenebs mtkicebulebebze dafuZnebul
argumentirebul msjelobas;
• samecniero monacemebze dayrdnobiT, xsnis realur cxovrebasTan dakavSirebul problemebs.
informaciis moZieba, Sefaseba da gaziareba
•

•
•

kritikulad kiTxulobs da amuSavebs samecniero literaturas; afasebs wakiTxuli masalis sandoobasa da validurobas, gamoyofs sakvanZo sakiTxebs,
SeuZlia rTuli teqstis adaptireba;
erTmaneTs adarebs da aanalizebs sxvadasxva gziT mopovebul informacias;
informacias warmoadgens werilobiT an zepirad.

sakvlevi SekiTxvis dasma da problemis gansazRvra
•

svams sakvlev SekiTxvas sakuTari dakvirvebisa da gamocdilebis safuZvelze;
• svams SekiTxvebs cvladebs Soris damokidebulebis dasadgenad;
• gamoTqvams varauds sakvlev SekiTxvaze pasuxis gasacemad;
• gansazRvravs problemas da afasebs sakvlevi SekiTxvis relevanturobas;
• ayalibebs hipoTezas Teoriaze an modelze dayrdnobiT;
• svams SekiTxvebs, romlebic SeiZleba gamokvleuli iyos skolis laboratoriaSi, savele pirobebSi.
kvlevis dagegmva da Catareba
• gegmavs da atarebs kvlevas individualurad an jgufis wevrebTan TanamSromlobiT, monacemebis Sesagroveblad da mtkicebulebebis mosapoveblad;
• atarebs eqsperiments da gansazRvravs damokidebul, damoukidebel da sakontrolo cvladebs. xsnis maT Soris damokidebulebas;
• irCevs instrumentebs monacemebis Segrovebis, gaanalizebis, wardgenisa da
SefasebisTvis;
• adgens kvlevis CatarebisTvis saWiro resursebs. afasebs riskebs;
• icavs usafrTxoebis wesebs.
modelebis Seqmna da gamoyeneba
•
adarebs modelebs erTmaneTs da afasebs maT Sesabamisobas moTxovnebTan,
irCevs iseT models, romelic akmayofilebs kriteriumebs;
• qmnis models;
• SeuZlia modelis naklovanebebsa da upiratesobebze msjeloba.
monacemTa analizi da interpretacia
• aanalizebs sxvadasxva formiT warmodgenil monacemebs saTanado daskvnis
gamosatanad;
• iyenebs albaTobisa da statistikis elementebs;
• monacemTa analizisa da interpretaciis dros iTvaliswinebs gazomvis cdomilebebs;
• adarebs sxvadasxva gziT miRebul monacemebs, Catarebuli eqsperimentis Sedegebis sandoobis dasadastureblad.
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16. meTodi: saswavlo proeqti
ratom aris proeqtebiT swavleba efeqturi? ra sirTuleebi axlavs proeqtis
dagegmvas?
proeqtze dafuZnebuli swavleba aris moswavleze orientirebuli swavlebis
forma, roca maswavlebeli da moswavleebi TanamSromloben. proeqtgakveTili
aris swavlebis gansakuTrebuli forma, romlis drosac maswavleblebi da moswavleebi mimarTaven erToblivad formulirebul Temas/sakiTxs, problemas, mis
dasamuSaveblad adgenen gegmas, monawileoben am gegmis SesrulebaSi da warmoadgenen erT saerTo produqts. pedagogiur literaturaSi proeqtgakveTilis sxvadasxva sinonimi gvxvdeba: proeqtmeTodi, proeqtze dafuZnebuli swavleba, saswavlo proeqti da sxv.
am dros izrdeba orive mxaris SesaZleblobebi. aseTi tipis swavleba moswavles
akavSirebs realur samyarosTan. is ufro Rrmad swavlobs gansaxilvel sakiTxs da
fasdeba mravalmxriv. swavleba moswavlezea orientirebuli. yvelaze mniSvnelovani is aris, rom maswavlebelma warmatebuli proeqtgakveTilis mosamzadeblad
Tema SearCios moswavleebTan erTad. proeqtgakveTilis sqema aseTia:
•
•
•
•

iniciativis wardgena da ganxilva;
proeqtis monaxazis warmodgena, dagegmva (amocanebi, resursebi, dro, movaleobebi);
proeqtis gaxorcieleba, Sualeduri Sefaseba;
Sedegebis prezentacia da saboloo Sefaseba.

saswavlo proeqtisTvis damaxasiaTebeli niSnebia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

iniciativa momdinareobs moswavlisgan an maswavleblisgan;
proeqtis monawileebi erTad muSaoben gegmis Sedgenaze;
Tanxmdebian urTierTobis formebze;
erTad gansazRvraven proeqtis mizans, gegmaven aqtivobebs, msjeloben savaraudo Sedegebze, adgenen ra droSi unda Sesruldes esa Tu is amocana;
iTvaliswineben sakuTar da jgufis interesebs;
kritikulad afaseben rogorc sakuTar, aseve sxva monawilis namuSevars;
iziareben pasuxismgeblobas;
exmarebian erTmaneTs;
individualuri interesi ukana planzea gadaweuli.

proeqtze dafuZnebuli gakveTilis maxasiaTeblebi:
1. saswavlo procesi orientirebulia moswavleebze (idea momdinareobs moswavleebisgan);
2. proeqtSi Setanilia urTierTdakavSirebuli davalebebi da aqtivobebi, romlebic droSia gawerili;
3. proeqtSi integrirebulia mimdinare da Semajamebeli Sefasebis komponentebi.
4. proeqti ukavSirdeba realur cxovrebas;
5. moswavleebi warmoadgenen TavianT codnasa da unar-Cvevebs namuSevrebis gamoqveynebiT, prezentaciiT an gamofeniT;
6. swavlebis mravalferovani meTodebi exmareba swavlis sxvadasxva stilis mqone
moswavleebs.
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metakognicia - swavlis swavla
termini gulisxmobs `azrovnebas imaze, Tu rogor vazrovneb“. arsebobs sxvadasxva strategia, romlebic xels uwyobs moswavles masalis efeqtur aTvisebaSi.
imisTvis, rom daexmaroT moswavles metakognituri unarebis Camoyalibebasa da
ganviTarebaSi:
•
•
•
•

sTxoveT moswavleebs, erTad imecadinon mcire jgufebSi an wyvilebSi;
mieciT monaxazi Canawerebis gasakeTeblad;
dausviT SekiTxvebi imasTan dakavSirebiT, Tu rogor swavlobs sagans (swavlis ra strategias iyenebs);
xSirad gaakeTebineT moswavleebs TviTSefaseba da urTierTSefaseba Sefasebis sistemis gamoyenebiT.

swavlis efeqturi strategiebi metakognituri unarebis gansaviTareblad:

1. mniSvnelovani informaciis amocnoba
•
•
•
•
•

miuTiTeT moswavleebs, romeli cneba an informaciaa yvelaze mniSvnelovani;
miaxvedreT, ra aris gakveTilSi yvelaze mniSvnelovani;
gaacaniT gakveTilis miznebi (dafaze dawereT);
dafaze dawereT mTavari cnebebi da SeadgineT konceptualuri ruka (Sinaarsis ruka);
dausviT iseTi SekiTxvebi, romlebiTac yuradRebas gaamaxvilebinebT mTavar
cnebebze.

•
2. arsebuli codnis gaxseneba
• gakveTilis axsnis dros sTxoveT moswavleebs, daakavSiron axali masala ZvelTan an sakuTar gamocdilebasTan. daexmareT damazustebeli SekiTxvebiT.
3. Canawerebis gakeTeba
•
•

mieciT moswavleebs gegma, romlis mixedviTac isini Canawerebs gaakeTeben;
periodulad SeamowmeT Canawerebis xarisxi, mieciT rCevebi xarisxis gasaumjobeseblad.

4. informaciis organizeba
•
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SeadgenineT moswavleebs cnebaTa ruka (diagrama, romelic cnebebs Soris
kavSirs asaxavs). am dros isini axdenen masalis vizualurad kodirebas.

5. informaciis gadamuSaveba
•
•
•
•

sTxoveT moswavleebs, moiyvanon Sesaswavl masalasTan dakavSirebuli magaliTebi;
sTxoveT, daakavSiron cnebebi da ideebi;
dausviT saazrovno SekiTxvebi, romlebic maT daskvnis gamotanamde miiyvans;
sTxoveT, imuSaon patara jgufebSi an wyvilebSi, Tavad dasvan da upasuxon
SekiTxvebs.

6. masalis mokled gadmocema/Sejameba moicavs mniSvnelovani da umniSvnelo
informaciebis gansxvavebas, informaciis sinTezs, cnebebsa da ideebs Soris kavSiris danaxvas.
•
•
•

regularulad daavaleT moswavleebs Seajamon wakiTxuli masala;
moamzadebineT mokle zepiri prezentacia jgufebSi nebismier Temaze;
sTxoveT, warmoadginon abzacis Sinaarsi erTi winadadebis saxiT.

7. gageba-gaazrebis Semowmeba
•
•

•

sTxoveT moswavleebs, sakuTar Tavs dausvan SekiTxva: ra viswavle?
ra gavige?
sTxoveT moswavleebs, qaRaldis furcelze Camoweron yvelaferi, rac sakiTxis irgvliv gaaxsendebaT. xelmeored waikiTxon teqsti da Seadaron sakuTar Canawerebs.
daavaleT, imuSaon mcire jgufebSi da Seafason erTmaneTis codna.
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blumis taqsonomia
benJamen semuel blumis mixedviT, azrovnebis unari eqvs doned SeiZleba daiyos.
es doneebia: codna, gageba, gamoyeneba, analizi, sinTezi da Sefaseba. azrovnebis
es doneebi safexurebad aris ganlagebuli, sadac yoveli momdevno done ufro
rTuldeba da moicavs erT an ramdenime wina dones. codna, gageba da gamoyeneba
qveda saazrovno dones miekuTvneba, xolo analizi, sinTezi da Sefaseba _ zeda
doneebia da aviTarebs maRal saazrovno unarebs. blumis mixedviT, ganaTlebis
mizania ara mxolod codnis dagroveba, aramed maRali donis azrovnebis formebis
Camoyalibeba.

Sefaseba
sinTezi
analizi
gamoyeneba
gageba
codna

raSi dagexmarebaT blumis taqsonomiis codna?
misi daxmarebiT SeZlebT:
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•

gakveTilebi dagegmoT martividan rTuli unarebis ganviTarebis mimarTulebiT, riTic daexmarebiT klasSi myof yvela moswavles gakveTilis bolos
garkveul Sedegze gavides;

•

gakveTilze dasvaT iseTi sirTulis SekiTxvebi, romlebic blumis taqsonomiis mixedviT Seesabameba rogorc dabal, aseve maRal azrovnebis doneebs.

•

gakveTili marto codnis doniT ar Semoifarglos;

•

saSinao da saklaso davalebebi ise CamoayaliboT, rom SesaZlebeli iyos misi
miRwevis doneebad dalageba (martividan rTulisken);

•

swavlis Sedegebi obieqturad SeafasoT.

done

ganmarteba

1

codna

es aris informaciis amocnobis
an gaxsenebis done. gulisxmobs
faqtebis, cnebebis, ganmartebebis,
wesis, Sinaarsis gaxsenebas.

Sesabamisi
zmnebi
daasaxele, aRniSne,
CamoTvale, Cawere,
mohyevi, gaixsene, dawere,
miakuTvne, daasrule.

2

gageba

am doneze xdeba azris gageba, sakuTari sityvebiT faqtis gadmocema.
gulisxmobs msjelobas, cnebis an
koncefciis azris axsnas da interpretacias, samoqmedo gzis an problemis gadawyvetis gzis dasaxvas.

axseni, ganmarte,
gansazRvre, daamtkice,
daaxarisxe, daajgufe,
Seajame, gadmoeci Seni
sityvebiT, Seasrule
ilustracia.

3

gamoyeneba

es aris Teoriis praqtikaSi da
realur situaciaSi gamoyenebis
done. xasiaTdeba Teoriis praqtikaSi gatarebiT, konkretuli amocanis
gadawyvetiT, qmedeb(eb)iT.

gamoiyene, gamoTvale,
gadaamuSave, ipove,
aRmoaCine, amoxseni,
aCvene, aage, sqema
Seqmeni.

4

analizi

am doneze xdeba elementebis struqturis, agebulebis organizaciuli
principebis, Sinagani mimarTebebis
interpretireba. done xasiaTdeba
procesis an cnebis nawilebis
gamorCeviT, meTodologiis an
procesis funqciebis analiziT,
elementebis mimarTebis, maTi funqcionirebis Sedegebis Tvisebrivi
analiziT.

ZiriTadi kiTxvaa
ratom?
Seadare, gaaanalize,
ganasxvave, gamoyavi,
dayavi kategoriebad,
gamoikvlie, daaxarisxe.

5

sinTezi

es done xasiaTdeba axali unikaluri struqturis, sistemis modelis
SemqniT, axali ideis, axali
midgomis CamoyalibebiT. am doneze
xdeba gegmisa da procedurebis
SemuSaveba, ideebis, saSualebebisa
da meTodebis integrireba, axali
midgomebis SemuSaveba.

dagegme, daaproeqte,
aRmoaCine, Seqmeni, aawyve,
ganazogade, Camoayalibe,
Seajame, daajgufe.

6

Sefaseba

am doneze xdeba modelis, koncefciis efeqturobis Sefaseba misi
Sedegianobis TvalsazrisiT, kritikuli analizi, strategiuli variantebisa da gegmebis Sefaseba, riskebis gaTvla.

Seafase, daadgine, Seamowme, gadaamowme, miiRe
gadawyvetileba, gamoitane daskvna, uaryavi,
gaakritike, moiyvane
argumentebi.
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blumis taqsonomiis
done

codna

daasaxele TanasazogadoebaSi wevrebs Soris urTierTobis formebi;

gageba

ganmarte, rogor niadagebs aniWeben upiratesobas sxvadasxva saxeobis cxovelebi sabinadrod?

gamoyeneba

analizi

sinTezi

Sefaseba
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Sesabamisi SekiTxvebi

Seni sityvebiT ganmarte termini `rudimenti“.

Seadare erTaneTs parazitizmi da mtacebloba.

dagegme eqsperimenti, romliTac axsni rogor icavs zogierTi cxoveli Tavs siTxis dakargvisgan?;
argumentebiT daasabuTe, rom evolucia cocxali samyaros ganviTarebis procesia.

SekiTxvis dasma da misi mniSvneloba
gakveTilze dasmuli SekiTxvebi emsaxureba:
•

moswavlis codnis donis gansazRvras erovnuli saswavlo gegmis standartTan mimarTebiT.

•

ganmaviTarebel Sefasebas (im SemTxvevaSi, Tu is maRali donis saazrovno
unarebs afasebs).

arsebobs daxuruli da Ria tipis SekiTxvebi:
daxuruli kiTxvebi saSualebas iZleva, gavarkvioT moswavlis codnis done, mag.,
waikiTxa Tu ara sakiTxavi masala, axsovs Tu ara gakveTilze mosmenili. aucilebelia amgvari kiTxvebis dasmac, Tumca, rogorc wesi, es ar gvaZlevs informacias
moswavleebis gagebis/gaazrebis donis Sesaxeb.
Ria kiTxvebi saSualebas iZleva, miviRoT ufro meti informacia, Tumca Ria
kiTxvebic SeiZleba mxolod codnis donis Sesaxeb informaciis miRebas emsaxurebodes;
•

kiTxva: ra gziT gadaecema gripis virusi? _ ar iZleva gageba-gaazrebis donis Sefasebis SesaZleblobas.

•

kiTxva: Wiayela da bayayi kaniT sunTqaven. saamisod maTi kani uxvad maragdeba sisxliT. Wiayelis SemTxvevaSi es advilad SesamCnevia, bayayze ki amas
erTi SexedviT ver vityviT. imsjele, riTaa gamowveuli es gansxvaveba. aZlevs maswavlebels saSualebas, Seafasos, Tu ramdenad kargad gaigo da
gaiazra moswavlem informacia Wiayelisa da bayayisTvis kanis mniSvnelobisa
da misi sisxliT momaragebis Sesaxeb.

kiTxvebis dasmisas umniSvnelovanesia:
•

rom moswavleebs misceT saWiro dro kiTxvebze pasuxis mosafiqreblad.

•

Tu moswavleebma kiTxvebs xelis aweviT unda upasuxon, sTxovoT maT, jer
dafiqrdnen da Semdeg aswion xeli.

•

SeecadoT, gamoiyenoT kiTxvis dasmis mravalferovani teqnikebi.
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arsebobs eqvsi kategoriis kiTxvebi

SekiTxvis kategoria
kiTxvebi yuradRebis fokusirebisTvis
kiTxvebi gazomvisa da angariSisTvis
kiTxvebi SedarebisTvis
kiTxvebi moqmedebisTvis
kiTxvebi problemis gadaWrisTvis
kiTxvebi msjelobiasTvis
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nimuSi biologiidan
ra aris gamosaxuli suraTze ...
energiis ramdeni procenti gadadis erTi
trofikuli donidan meoreze?
ra gansxvavebaa darvinisa da lamarkis mosazrebebs Soris?
ra gavlenas axdens cementis mtveri garemoze
da adamianis janmrTelobaze?
ra gzebi arsebobs mJava wvimebis Tavidan
asacileblad?
Seafase naadrevi qorwinebiT, orsulobiTa da
mSobiarobiT gamowveuli emociuri, fsiqologiuri da fizikuri problemebis simZime.

klasis organizaciis formebi
jgufuri muSaoba
jgufuri muSaobis danergva maswavleblisTvis sasargebloa, radgan:
•

Sedegze gadis ufro mokle droSi;

•

eqmneba naklebi disciplinis problemebi (im SemTxvevaSi, Tu moswavleebs
ukve Camoyalibebuli aqvT jgufSi muSaobis unarebi), iRebs maRal akademiur
Sedegebs klasSi.

jgufuri muSaobis dagegmvasTan dakavSirebuli sirTuleebi:
•

aseTi tipis swavlebas esaWiroeba meti dro, meti Sroma, winaswari dagegmva,
specifikuri davalebebis Seqmna da SerCeva.

•

jgufuri muSaobis dagegmvis, gaxorcielebisa da Sefasebis etapebis codna;

•

jgufuri muSaobisaTvis davalebebis Seqmna da/an SerCeva;

•

moswavleebisTvis jgufuri muSaobis normebis gacnoba da axsna; jgufuri
muSaobis qcevebis gamomuSaveba, maTi yoveldRiur rutinad gadaqceva;

•

mudmivi TviTSefaseba da refleqsia maswavleblis mier;

jgufuri muSaobis gaxorcielebisTvis aucilebelia sami ZiriTadi etapis gavla. TiToeuli maTgani SegviZlia davyoT qveetapebad.
I. momzadeba (dagegmva, davalebis Seqmna, resursis momzadeba);
II. ganxorcieleba (detaluri instruqciis gacema, monitoringi, daxmareba);
III. Sefaseba (TviTSefaseba, urTierTSefaseba, maswavleblis Sefaseba).
jgufuri muSaoba, individualurTan SedarebiT, metad uwyobs xels TanamSromlobiTi da socializaciis unarebis ganviTarebas, moswavleebs ufro rTuli
davalebebis gadaWra SeuZliaT, radgan jgufebSi arsebuli codna da unarebi aRemateba im codnas, romelic calkeul moswavles SeiZleba hqondes. Sesabamisad,
erT mTlian jgufs gacilebiT meti resursi aqvs, vidre jgufis TiToeul wevrs
cal-calke. moswavleebs Tanagancdis unarebic uviTardeba.
kvlevebma aCvena, rom jgufuri muSaoba dadebiTad aisaxeba moswavleebis akademiur miRwevebze mxolod maSin, roca TanamSromloba urTierTpativiscemazea
dafuZnebuli.
nebismier klasSi arseboben iseTi moswavleebi, romelTac SeuZliaT Tanaklaselis daxmareba. isini am saqmes siamovnebiTa da pasuxismgeblobiT ekidebian. es
saSualeba uZvelesi droidan gamoiyeneboda. am SemTxvevaSi sargebels orive mxare
iRebs _ visac exmarebian da vinc exmareba.
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aRniSnuli aqtivoba SeiZleba gaxorcieldes sxvadasxva drosa da sivrceSi,
magaliTad:
1. saklaso oTaxSi, gakveTilis msvlelobisas;.
2. gakveTilebis Semdeg;
3. saxlSi orive mxarisa da maTi mSoblebis SeTanxmebis safuZvelze.
gTavazobT ramdenime rCevas jgufur muSaobasTan dakavSirebiT:
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•

moswavleebis dajgufebisas maswavlebelma saWiroa daicvas genderuli balansi. gogonebi da vaJebi gadaanawilos daaxloebiT Tanabrad.

•

Tu klasSi gyavT sssm moswavle, is unda iyos romelime jgufis srulfasovani wevri da Seasrulos davalebis misTvis Sesabamisi nawili.

•

maswavlebeli darwmunebuli unda iyos, rom jgufuri muSaoba konkretuli
gakveTilis miznis misaRwevad namdvilad kargi strategiaa.

•

jgufuri muSaobis dawyebamde maswavlebelma moswavleebs unda ganumartos
rogor da ra saqmianobisTvis Sefasdebian.

•

mniSvnelovania, rom maswavlebelma kargad ganumartos moswavleebs jgufuri muSaobis mniSvneloba - Tu ra unarebis ganviTarebas SeZleben isini da
ratomaa mniSvnelovani es unarebi.

•

mniSvnelovania, rom maswavlebeli daexmaros moswavleebs jgufuri samuSaos
struqturirebaSi, raTa moswavleebs gauadvildeT samuSaos erTmaneTSi
gadanawileba.

•

xangrZlivi drois ganmavlobaSi gaTvlili jgufuri muSaobis SemTxvevaSi
aucilebelia maswavleblis mier Sualeduri Sefasebis gakeTeba da moswavleebisTvis ukukavSiris miwodeba, romelic umjobesia iyos werilobiTi.

•

maswavlebeli valdebulia, monitoringi gauwios process da sabolood
gaarkvios, ra Sedegze gavida moswavleTa TanamSromloba.

•

moswavleTa dajgufebisas maswavlebelma saWiroa gaiTvaliswinos jgufis
wevrebs Soris arsebuli pirovnuli urTierTobebi. arsebobs magaliTebi,
rodesac saukeTeso megobrebis erT jgufSi moxvedras uaryofiTi Sedegebi
moaqvs.

diferencirebuli swavleba
diferencirebuli swavleba niSnavs swavlebis tempis, sirTulis an meTodis
cvlas calkeuli moswavlis saWiroebis, swavlis stilis an interesebis mixedviT
(Heacox, 2002).
diferencirebuli swavlebis mizania gansxvavebuli SesaZleblobebis mqone moswavleebisTvis maT saWiroebebze, interesebze da SesaZleblobebze morgebuli
swavlebis gansxvavebuli midgomebis SeTavazeba.
diferencireba SesaZlebelia moxdes ramdenime gziT:
1. meTodologiis mixedviT: misi erT-erTi formaa gaCerebebiT swavleba.
2. Sinaarsis mixedviT. davalebis sirTulis mixedviT diferencireba. Tu moswavleebs davalebebs SesTavazebT individualurad, es ar iqneba diferencirebis
magaliTi, SesTavazeT `saswavlo meniu“, romelSic moswavles saSualeba eqneba
Seasrulos davalebebi Tavisi survilisa da SesaZleblobebis mixedviT.
3. saswavlo miznebis mixedviT. erovnuli saswavlo gegmis Sesabamisi standartis
daZlevis mixedviT, sxvadasxva safexurze mdgom moswavleebs ganusazRvreT
maTTvis Sesabamisi mizani, maT Soris sssm moswavlesac. mizani ar unda iyos
miuRweveli, raTa ar gamoiwvioT moswavlis demotivacia.
4. motivaciis mixedviT. sxvadasxva moswavles motivaciisTvis gansxvavebuli motivatori sWirdeba. Tu Tqven moswavleebis saWiroebebs daadgenT, motivatoris
SerCevac ar iqneba rTuli.
5. organizebis formis mixedviT. gakveTilze sxvadasxva aqtivobisTvis gansxvavebuli organizebis forma SearCieT, rac moswavleebis interesebis gaTvaliswinebaSi dagexmarebaT. roca moswavleebi erTi da imave formiT muSaoben gakveTilze,
es maTTvis mosawyeni xdeba da maT demotivacias iwvevs.
6. drois mixedviT diferencireba. saWiroebebidan gamomdinare, moswavleebs ganusazRvreT gansxvavebul dros erTi da igive samuSao. moswavleebis imis mixedviT
Seafaseba, vin ufro swrafad daasrula muSaoba, gamoiwvevs namuSevris xarisxis Semcirebas, im moswavleebis demotivacias, romlebsac meti dro sWirdebaT
samuSaos xarisxianad Sesasruleblad.
7. swavlis stilis mixedviT. moswavleebs swavlis stilis mixedviT yofen sam tipad:
vizualuri, smeniTi da kinesTetikuri swavlis stilis mqone. yvela moswavleSi
samive mimarTulebaa ganviTarebuli, Tumca erTi romelime stili ufro sWarbobs. Tqven xeli unda SeuwyoT sxvadasxva stilis ganviTarebas, moswavleebisTvis erTi romelime mimarTulebiT ganviTareba ar iqneba xelsayreli.
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vizualuri swavlis stilis moswavleebisTvis gamoiyeneT sqemebi, diagramebi,
eleqtronuli prezentaciebi, grafikuli organizatorebi, procesis amsaxveli
videoebi.
smeniTi swavlis stilis mqone moswavleebs SesTavazeT saubari, videoresursi.
kinesTetikuri swavlis stilis mqone moswavleebisTvis eqsperimentuli samuSaoebi da roluri TamaSebi iqneba ukeTesi.
swavlis stilis mixedviT diferencireba ar gulisxmobs, rom Tqven, magaliTad,
kinesTetikuri swavlis stilis moswavleebs mxolod eqsperimenti SesTavazoT.
Tqveni mizania xeli SeuwyoT swavlis sxvadasxva stilis ganviTarebas.

saswavlo meniu - instrumenti diferencirebuli swavlebisTvis
saswavlo meniu moswavleebs saSualebas aZlevs airCion savarjiSoebs an miznis
misaRwev saSualebebs Soris. saswavlo meniuSi saswavlo amocanebis diferencireba
SesaZlebelia moswavleebis mzaobis, swavlis stilisa da interesebis mixedviT. saswavlo meniu mravalmxrivi diferencirebis saSualebas iZleva. maswavlebeli Tavisufalia saswavlo menius formatis SemuSavebaSi. yvelaze mniSvnelovani is aris,
rom am instrumentis gamoyenebiT gazrdiT moswavlis avtonomiurobis xarisxs,
ris Sedegadac moswavle ufro Tavdajerebuli gaxdeba. saswavlo meniu SegiZliaT
gamoiyenoT saSinao davalebis saxiT an gakveTilze _ sakiTxis gageba-gaazrebis
donis Sesafaseblad. aseve SesaZlebelia moswavleebma muSaoba daiwyon klasSi da
ganagrZon saxlSi. saswavlo menius Sedgenisas instruqciebi gawereT detalurad.
gTavazobT ramdenime mniSvnelovan rCevas, romlebic saswavlo menius Sedgenis
dros unda gaiTvaliswinoT:
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•

SearCieT formati (magaliTad, savaldebulo, arCeviTi da arasavaldebulo
komponentebi).

•

SearCieT saswavlo meniusTvis mravalferovani aqtivobebi, romlebic miznis
miRwevaSi dagexmarebaT.

•

kargad gaiazreT, ris mixedviT akeTebT diferencirebas.

•

saswavlo menius gamoyenebamde moswavleebs auxseniT/gaacaniT ra mniSvneloba aqvs am instrumentis gamoyenebas, ra sargebels miiReben misgan.

•

Tu saswavlo menius moswavleebi klasSi asruleben, imoZraveT klasSi, SeafaseT yvela moswavlis winsvla, mieciT ukukavSiri, daakvirdiT rogor
muSaoben, yuradReba gaamaxvilebineT sakuTar Secdomebze.

•

samuSaos dasrulebis Semdeg moswavleebs miawodeT amomwuravi informacia
davalebebis Sesaxeb.

•

saswavlo menius gaanalizebis Semdeg gamokveTeT is aqtivoba an savarjiSo,
romelic moswavleTa umetesobam airCia. SegiZliaT es aqtivoba SemdgomSi
ufro xSirad, Tumca ara yovelTvis, gamoiyenoT.

Tu gsurT diferencireba swavlis stilis mixedviT, moswavleebs mieciT saSualeba, sakuTari surviliT imuSaon foto/videomasalaze, daxaton plakati, Seqmnan modeli, Seavson cxrili an warmoadginon prezentacia.
Tu gsurT diferencireba mzaoba/saWiroebis mixedviT, moswavleebs SesTavazeT
sxvadasxva sirTulis davaleba an aqtivoba.
Tu gsurT diferencireba interesebis mixedviT, moswavles SesTavazeT iseTi
savarjiSo, romelSic kvlevis sasurvel meTods Tavad moswavle airCevs.

saswavlo meniu
sagani: ------------------------------------------------------------------------------------Tema: --------------------------------------------------------------------------------------klasi: ------------------------------------------------------------------------------------saswavlo mizani: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------savaldebulo (SeasruleT yvela davaleba)
1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------------------------arCeviTi ( CamonaTvalidan SeasruleT erTi mainc)
1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------------------------arasavaldebulo (SegiZliaT mocemuli davalebebidan SearCioT erTi, erTze
meti an arcerTi)
1. ------------------------------------------------------------------------------------------2. -------------------------------------------------------------------------------------------
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saswavlo gaCerebebi
`saswavlo gaCerebebi“ _ aqtivobebis erToblioba, romelic maswavlebels saSualebas aZlevs: miaRwios dasaxul mizans, Seuqmnas moswavleebs saxaliso da
saintereso garemo, aamaRlos motivacia, gazardos CarTuloba moswavleTa SesaZleblobebis da interesebis gaTvaliswinebiT.

gaCerebebisa da TiToeul jgufSi moswavleTa raodenobebs (moswavleebis dajgufebisas maswavlebelma saWiroa daicvas genderuli balansi. gogonebi da vaJebi gadaanawilos daaxloebiT Tanabrad.) gansazRvravs maswavlebeli, gakveTilis
miznidan da klasis specifikidan gamomdinare. aseve mniSvnelovania, maswavlebelma sworad gansazRvros TiToeul `saswavlo gaCerebaze” moswavleebisTvis
gaTvaliswinebuli dro. aqtivobebis sworad warmarTvisTvis aucilebelia, rom
yvela gaCerebas daeTmos Tanabari dro, maswavlebelma akontrolos moswavleTa
gadaadgileba gaCerebebze da gansakuTrebuli yuradReba miaqcios drois limitis
dacvas. moswavleebis jgufebad dayofis sxvadasxva meTodi arsebobs. erT-erTi
formaa 1-4-ze gaTvla (moswavleebi gaiTvlian imdenze, ramdeni gaCerebac aris),
pirvelebi dadgebian pirvel gaCerebaze, meoreebi _ meoreze, mesameebi _ mesameze
da meoTxeebi _ meoTxeze. aseve SesaZlebelia, maswavlebelma patara furclebze
daweros gaCerebebis nomrebi, moswavle amoiRebs furcels da dadgeba im `gaCerebaze~, romeli cifric furcelzea weria.
SesaZlebelia, maswavlebelma gamoiyenos dawyvilebuli gakveTili. aseTi tipis gakveTili gamoiyeneba rogorc samodelo gakveTilis erT-erTi forma _
inovaciuri gakveTili. am gziT is kolegebs gaacnobs swavlebis axal strategias.
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moswavleebis Sefaseba
saklaso Sefaseba unda Seesabamebodes erovnuli saswavlo gegmis pirveli karis
me-7 TavSi gansazRvrul Sefasebis principebs, miznebsa da amocanebs.
swavlis xarisxis gaumjobesebis xelSesawyobad, upiratesoba unda mieniWos
ganmaviTarebel Sefasebas, romelic afasebs moswavles Tavis winare SedegebTan
mimarTebiT, zomavs individualur winsvlas da, amdenad, aZlevs moswavles codnis
etapobrivi konstruirebis saSualebas.
mniSvnelovania, moswavle Tavad iyos CarTuli ganmaviTarebel SefasebaSi.
swavlis procesis Sefaseba moswavles gamoumuSavebs damoukideblad swavlis unar-Cvevebs, daexmareba swavlis strategiebis aTvisebaSi, saSualebas miscems, gacnobierebulad Seuwyos xeli sakuTar winsvlasa da warmatebas. SefasebaSi CarTvis
ZiriTadi mizania moswavlis gaTviTcnobiereba swavlis procesebSi, rac mas am
procesebis gaazrebulad da damoukideblad marTvas Seaswavlis.
1. ganmaviTarebeli Sefaseba akontrolebs TiToeuli moswavlis ganviTarebis
dinamikas da xels uwyobs swavlis xarisxis gaumjobesebas.
2. ganmsazRvreli Sefaseba akontrolebs swavlis xarisxs, adgens moswavlis
miRwevis dones erovnuli saswavlo gegmiT gansazRvrul miznebTan mimarTebiT.
ganmsazRvrel SefasebaSi iwereba qula.
Sefasebis principebi
moswavleTa Sefasebis dros maswavlebelma unda daicvas Sefasebis oTxi principi:
1. sandooba _ moswavle ramdenjer da vis mierac unda Sefasdes, misi Sefaseba
identuria.
2. validoba _ moswavlem winaswar icis, raSi Sefasdeba.
3. gamWvirvaloba _ moswavleebma da maTma kanonierma warmomadgenlebma winaswar
ician Sefasebis kriteriumebi.
4. obieqturoba _ Sefaseba Tavisufalia stereotipebisa da piradi damokidebulebebisgan.
Sefasebis indikatorebi gamomdinareobs Sedegebidan da aCvenebs, Tu ra unda
SeZlos moswavlem konkretuli Temis farglebSi. sxva sityvebiT, indikatori
aris TemaSi realizebuli Sedegi, romelic savaldebulo xasiaTs atarebs. indikatorebSi dakonkretebulia codnis is savaldebulo minimumi, romelsac moswavle
Temis farglebSi unda daeuflos. Sefasebis indikatorebze dayrdnobiT yalibdeba kriteriumebi Sefasebis rubrikebisTvis.
swavlis xarisxis gaumjobesebis xelSesawyobad, upiratesoba unda mieniWos
ganmaviTarebel Sefasebas, romelic afasebs moswavles Tavis winare SedegebTan
mimarTebiT, zomavs individualur winsvlas da, amdenad, aZlevs moswavles codnis
etapobrivi konstruirebis saSualebas.
mniSvnelovania, moswavle Tavad iyos CarTuli ganmaviTarebel SefasebaSi.
swavlis procesis Sefaseba moswavles gamoumuSavebs damoukideblad swavlis unar-Cvevebs, daexmareba swavlis strategiebis aTvisebaSi, saSualebas miscems, gacnobierebulad Seuwyos xeli sakuTar winsvlasa da warmatebas. SefasebaSi CarTvis
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ZiriTadi mizania moswavlis gaTviTcnobiereba swavlis procesebSi, rac mas am
procesebis gaazrebulad da damoukideblad marTvas Seaswavlis.
Semajamebeli (ganmaviTarebeli da ganmsazRvreli) Sefaseba
Semajamebeli SefasebisTvis gamoiyeneba kompleqsuri, konteqstis mqone davalebebi, romelTa Sesruleba moiTxovs standartiT gansazRvruli codnisa da unarebis integrirebulad da funqciurad gamoyenebas. am davalebaTa Sesafaseblad
gamoiyeneba Sefasebis rubrika, anu kriteriumebis bade.
moswavles TiToeuli saswavlo Temis damuSavebis Semdeg evaleba Semajamebeli
davalebis warmodgena. Semajamebeli davalebis minimaluri raodenoba wlis ganmavlobaSi savaldebulo saswavlo Temebis raodenobas emTxveva.
tipobrivi davalebebi Semajamebeli SefasebisTvis
standartis moTxovnaTa miRwevis Sesafaseblad rekomendebulia Semajamebel
davalebaTa mravalferovani formebis gamoyeneba. Semajamebeli davaleba unda
iZleodes im codnisa da unarebis srulfasovnad Sefasebis saSulebas, romelTa
dauflebasac emsaxureboda swavlebis procesi.
sabunebismetyvelo sagnebis Semajamebel davalebaTa tipebi SeiZleba iyos:
testi, modelireba, proeqti, prezentacia, problemis gadaWraze dafuZnebuli
davalebebi, eqsperimentis Sedegebis analizi, savele/gasvliTi samuSaos angariSi
da sxva.
testi _ testuri davalebebis erToblioba. testuri davalebebi SeiZleba
iyos rogorc daxuruli, aseve - Ria. daxuruli tipis davalebebis qulebis wili
mTlian testSi, sasurvelia, ar aRematebodes 30%-s. Ria tipis davalebebi unda
amowmebdes moswavleebis analitikuri azrovnebis unarebs. sasurvelia, Ria tipis
testur davalebebSi wamyvani iyos kiTxvebi: ratom? rogor? sabunebismetyvelo
mecnierebebis testuri davalebebi unda moicavdes sqemebis, naxatebisa da naxazebis wakiTxvis, gagebisa da analizis komponentsac. moswavles unda moeTxovebodes
grafikuli maorganizeblebiT mocemuli informaciis wakiTxva da/an grafikuli
maorganizeblebis ageba procesebis aRweris mizniT.
kvleva-Ziebaze dafuZnebuli davalebebi (maT Soris eqsperimentuli samuSaoebi)
_ moiTxovs moswavleebis CarTvas rogorc praqtikul kvleviT aqtivobebSi, ise
monacemebis damuSavebis, analizis interpretaciaSi.
modelireba _ procesis, movlenis, obieqtis analogis gamoyeneba an/da Seqmna. modeli SeiZleba iyos rogorc organzomilebiani (samecniero naxati/naxazis
Seqmna), aseve samganzomilebiani. mniSvnelovania, rom moswavleebma SeZlon, axsnan modelis komponentebis funqciebi, modelis daxmarebiT aRweron procesebi,
modeli Seqmnan garkveuli problemis gadasaWrelad. aucilebelia, moswavleebma
imsjelon modelis SezRudvebze (mag., kanis sibrtyeze gamosaxuli sqema ver xsnis
kanSi sisxlis mimoqcevis process).
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problemis gadaWraze dafuZnebuli davalebebi. Sesrulebuli samuSao unda moicavdes problemis gansazRvras, analizs, problemis gadaWris optimaluri gzis
SerCevas da problemis gadaWras. problemis gadaWraze dafuZnebuli davaleba
unda iZleodes alternatiuli gadaWris gzebis arsebobis SesaZleblobas.
proeqti. Sesrulebuli samuSao unda moicavdes problemis/sakiTxis analizs;
problemis/sakiTxis irgvliv Segrovebuli informaciis analizs; proeqtis dagegmvisa da Sesrulebis (aqtivobebis) aRweras, daskvnebs; proeqtis saboloo produqts.
prezentacia _ Sesrulebuli naSromis wardgena auditoriis winaSe. mniSvnelovania, rom prezentacia ar unda iyos moZiebuli informaciis wardgena. saprezentacio davaleba unda iZleodes saSualebas, TiToeulma moswavlem/jgufma
warmoadginos sakuTari originaluri gadawyvetileba, analizi, Sefaseba an sxva.
moTxovnebi, romlebsac unda akmayofilebdes Semajamebeli ganmsazRvreli SefasebisTvis gankuTvnili davaleba:
•
•
•

TiToeul davalebas unda axldes piroba da davalebis pirobis Sesabamisi
Sefasebis rubrika;
davalebis Sefasebis rubrika, standartis Sedegebis garda, unda efuZnebodes erovnuli saswavlo gegmis gamWol unarebsa da Rirebulebebs;
10 qula unda gadanawildes rubrikaSi Semaval kriteriumebze.

SefasebisTvis aucilebeli komponentebia: mizani, kriteriumi, saboloo Sedegi. Sefasebis sworad ganxorcielebaSi maswavlebels Sefasebis rubrika exmareba.
rubrika ori tipisaa: analitikuri da holisturi.
analitikur rubrikaSi Sefasebis kriteriumebi warmodgenilia cal-calke, miRwevis doneebi aRwerilia TiToeuli maTganisTvis aseve cal-calke. TiToeuli
kriteriumi fasdeba damoukideblad, Sesabamisi miRwevis doneebis mixedviT.
holistur rubrikaSi Sefasebis kriteriumebi warmodgenilia erTianad, miRwevis doneebi mocemulia am erTobliobisTvis. yvela kriteriumi fasdeba erTianad,
warmodgenili Sefasebis doneebis mixedviT;
Sefasebis rubrika Sedgeba sami komponentisgan: Sefasebis skala, miRwevis donis
kriteriumebi da maTi aRwerilobebi.
miRwevis donis kriteriumi unda gamomdinareobdes gakveTilis miznidan. magaliTad, mizania: moswavlem SeZlos civ pirobebTan organizmebis morfologiuri,
fiziologiuri da qceviTi Seguebulobebis axsna da ujredebSi glukozis, glicerinis an sxva spirtis dagrovebis mniSvnelobis dasabuTeba eqsperimentis gziT.
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mizani

Sefasebis kriteriumi

1.moswavlem SeZlos civ
pirobebTan organizmebis
morfologiuri Seguebulobebis aRwera;

1. moswavle aRwers civ
pirobebTan organizmebis
morfologiur Seguebulobebs;

2. moswavlem SeZlos civ
pirobebTan organizmebis
fiziologiuri Seguebulobebis aRwera;

2. moswavle aRwers civ
pirobebTan organizmebis
fiziologiur Seguebulobebs;

3. moswavlem SeZlos civ
pirobebTan organizmebis
qceviTi Seguebulobebis
aRwera;
4. moswavlem eqsperimentulad daadasturos glukozis, glicerinisa da
eTilis spirtis ujredebSi
dagrovebis mniSvneloba civ
pirobebTan Sesagueblad.

3. moswavle aRwers civ
pirobebTan organizmebis
qceviT Seguebulobebs;
4. moswavle atarebs eqsperiments da asabuTebs
civ pirobebTan organizmebis Seguebulobis mizniT
maT ujredebSi glukozis,
glicerinisa da eTilis
spirtis raodenobis zrdis
mniSvnelobas.

analitikuri rubrika
1

2

3

ver aRwers morfologiur Seguebulobas.

nawilobriv
aRwers morfologiur Seguebulobas.

srulyofilad
aRwers morfologiur Seguebulobas.

fiziologiuri Seguver aRwers
aRwers fizioloebulobebis aRweris fiziologiur Seguegiur Seguebulobas.
unari.
bulobas.

srulyofilad
aRwers fiziologiur Seguebulobas.

morfologiuri
Seguebulobebis
aRweris unari.

qceviTi Seguebulobebis aRweris
unari.
eqsperimentis
Catarebis, monacemebis Segrovebisa da
daskvnis Camoyalibebis unari.

srulyofilad
nawilobriv
aRwers qceviT SeguaRwers qceviT
Seguebulobas.
ebulobas.
moswavle atamoswavle atamoswavle atarebs
rebs eqsperiments,
rebs eqsperiments,
eqsperiments, Tumca
agrovebs monacemebs,
agrovebs monacever agrovebs mouWirs daskvnis Camomebs da ayalibebs
nacemebs.
yalibeba.
daskvnas.
ver aRwers qceviT Seguebulobas.

holisturi rubrika
1

2

3

ver aRwers morfologiur, fiziologiur da
qceviT Seguebulobebs,
atarebs eqsperiments,
Tumca ver agrovebs
monacemebs.

nawilobriv aRwers morfologiur, fiziologiur
da qceviT Seguebulobebs,
atarebs eqsperiments,
agrovebs monacemebs, uWirs
daskvnis Camoyalibeba.

srulyofilad aRwers
morfologiur, fiziologiur da qceviT Seguebulobebs, atarebs eqsperiments, agrovebs monacemebs
da ayalibebs daskvnas.
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Sefasebis rubrikebi
1. jgufis muSaobis Sefaseba jgufis erT-erTi wevris mier _ jgufis muSaobis
TviTSefaseba.
SekiTxva

komentari

gqondaT Tu ara funqciebi (rolebi) gadanawilebuli?

TanamSromlobdnen Tu ara jgufis wevrebi erTmaneTTan?
ram ganapiroba jgufis muSaobis warmateba? daasaxeleT erTi mizezi.
ram ganapiroba jgufis muSaobis warumatebloba?
daasaxeleT erTi mizezi.
SeafaseT jgufis muSaoba xuTquliani skaliT
1, 2, 3, 4, 5

2. jgufis wevris muSaobis Sefasebis rubrika
maswavlebeli moswavleebs individualurad urigebs Sefasebis furclebs.
TiToeuli moswavle afasebs jgufis danarCeni wevrebis muSaobas kriteriumebis
mixedviT.
1 _ arasodes; 2 _ iSviaTad; 3 _ xSirad; 4 _ yovelTvis.
Sefasebis
kriteriumi

kargad erkveva aqtivobis Sesabamis sakiTxSi
Seaqvs mniSvnelovani
wvlili
jgufuri muSaobis
warmarTvaSi
avsebs jgufis davalebas droulad
iziarebs jgufis
wevrebis azrs. Tavs ar
axvevs sakuTar mosazrebebs
muSaobs instruqciis
mixedviT
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jgufis wevri jgufis wevri jgufis wevri jgufis wevri
(saxeli, gvari) (saxeli, gvari) (saxeli, gvari) (saxeli, gvari)

3. jgufis mier eqsperimentis Catarebis Sefasebis rubrika
Sefasebis
kriteriumebi

1 qula

moswavleebi
arasworad
irCeven
resursebis SerCevisa
resursebs,
da eqsperimentis
eqsperimentis
Catarebis unari
msvlelobis
dros ar icaven
instruqcias.

monacemebis aRricxvis unari

moswavleebi
arasworad
aRricxaven
monacemebs.

miRebuli monacemebis analizis unari

moswavleebi
arasworad
adgenen damokidebulebas
sakvlev sidideebs Soris. uWirT
daskvnis
gamotana.

2 qula

moswavleebi
resursebs
sworad irCeven, Tumca
eqsperimentis
gaxorcielebis dros ar
icaven
instruqcias.

3 qula

4 qula

resursebis
moswavleebi
SerCevis dros
sworad irCeaqvT xarvezebi, ven resursebs.
eqsperiments
eqsperiments
umetesad
instruqciis
instruqciis
dacviT axordacviT axorcieleben.
cieleben.

moswavleebs
moswavleebs
monacemebis
monacemebis
aRricxvis
aRricxvis
dros mosdiT
dros mosdiT 1
orze meti Secan 2 Secdoma.
doma.

moswavleebi
uSecdomod
aRricxaven
monacemebs.

moswavleebi
moswavleebi
sworad admoswavleebi
arasworad adgenen damoki- sworad adgenen
genen damokidebulebas
damokidebuledebulebas
miTiTebul si- miTiTebul si- bas miTiTebul
dideebs Soris, dideebs Soris. sidideebs Soris. gamoaqvT
Tumca SeuZli- Tumca uWirT
swori daskvna.
daskvnis
aT argumentis
gamotana.
moyvana.

4. jgufis muSaobaze maswavleblis dakvirvebis forma
jgufis muSaobaze dakvirveba
diax ara nawilobrivi

komentari

moswavleebi jgufSi muSaobis dros TanamSromloben erTmaneTTan
icaven drois limits
dominirebs erTi moswavle
jgufis mier warmodgenili namuSevari
Seesabameba instruqcias
moswavleTa muSaobaSi CarTuloba
maRalia
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5. prezentaciis Sefasebis rubrika
Sefaseba

Temis
warmodgena

saubari

1

3

4

Tema
Tema
Tema TanmimaraTanmimdevaraTanmimdevdevrulia,
rulia, sakiTxi
rulia, sakiTxi sakiTxi mkabundovnad
xarvezebiTaa
fiod ar aris
aris warmodwarmodgenili. gadmocemuli.
genili.

Tema Tanmimdevrulia,
sakiTxi mkafiod aris
gadmocemuli.

mosaubre
gamarTulad
da gasagebad
saubrobs,
Tumca yoymanobs, aklia
Tavdajerebuloba.

mosaubre
gamarTulad
da gasagebad
saubrobs, ar
yoymanobs,
Tavdajerebulia.

mosaubre
dabneulia
da gaugebrad
saubrobs.

saprezentacio
masala

saprezentacio masala
ar aris Tanmimdevruli,
slaidebi
Seicavs didi
moculobis
teqstebs.

auditoriasTan
kontaqti

uWirs auditoriasTan
kontaqti.

ver icavs
drois limits.
drois limitis prezentacia an
Zalian mokdacva
lea, an Zalian
vrceli.
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2

mosaubre xSirad imeorebs
naTqvams. saubari zogjer
gaugebaria.

saprezentacio masalaSi
saprezenTanmimdevroba
saprezentacio
masala
darRveulia,
tacio masala
sainteresoa,
slaidebi
sainteresoa,
ar aris damRgadatvirTumca mosaTulia teqsleli. slaidewyenia, slaidetiT, ar aris
bi ar aris
bi gadatvirwarmodgeniteqstebiT gaTulia.
li advilad
datvirTuli.
aRsaqmeli
informacia.
auditorikontaqts
asTan sworad
periodulad
amyarebs auurTierTobs,
cdilobs auditoriasTan,
iyenebs verditoriasTan Tumca zogjer
baluri da
kontaqts.
kargavs msme- araverbaluri
nels.
komunikaciis
unarebs.
drois limits drois limits
zustad icavs
scdeba 3_4
arRvevs 1 an 2
drois limits.
wuTiT.
wuTiT.

specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone
moswavleebTan muSaobis rekomendaciebi
moswavlis individualuri saswavlo gegma (isg)
individualuri saswavlo gegma (isg) aris specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone (sssm) moswavlisTvis Seqmnil erovnul saswavlo gegmaze dafuZnebuli saswavlo gegma.
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monacemebi specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone moswavlisTvis mimdinare saswavlo procesis Taobaze
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SeniSvna: dadebiTi pasuxebis SemTxvevaSi, piradi saqme unda Seicavdes Sesabamis
dokumentacias (samedicino informacia, multidisciplinuri gundis daskvna, sxva
specialistebis daskvna), romelSic Sesabamisi specialistis mier dasabuTebuli
unda iyos aRniSnuli saWiroebebi.

klasis damrigeblis xelmowera ______________________________________
direqtoris xelmowera _____________________________________________
mSoblis xelmowera ________________________________________________
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Sefasebis Sedegebi
individualuri saswavlo gegma unda iTvaliswinebdes informacias bavSvis akademiuri, kognituri, socialuri, qceviTi, emociuri, motoruli da sxva sferoebis Sesaxeb.

300

moswavlis sagnobrivi Sefaseba saswavlo wlis dasawyisSi

moswavlis saxeli, gvari: ______________________________________________
klasi: _____________________________________________________________
sagani: _____________________________________________________________
maswavleblis saxeli, gvari: ___________________________________________
TariRi: ____________________________________________________________
aq iwereba monacemebi moswavlis miRwevis donis Sesaxeb, sagnobriv programasTan mimarTebiT. sssm moswavles afasebs yvela im sagnis maswavlebeli, romlebsac is swavlobs.
Sedegebis grafaSi SeiZleba Caiweros Sedegebi da indikatorebi sxvadasxva klasis standartidan sxvadasxva mimarTulebisTvis da sagnebisTvis.
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moswavlem gasuli saswavlo wlis dasasruls
gamoavlina Semdegi
saswavlo Sedegi/ebi

Sedegebis miRwevas
adasturebs Semdegi
indikatori/ebi

Sedegebis iRwevas ar
adasturebs Semdegi indikatori/indikatorebi

moswavles SeuZlia
ilustraciaze an maketze ConCxis ZiriTadi
Zvlebis amocnoba

moswavle ilustraciaze amoicnobs
kidurebis Zvlebs.

moswavle ilustraciaze ver amoicnobs
gulmkerdis ConCxis
Zvlebs.

moswavles SeuZlia
ilustraciaze an
maketze zogierTi
kunTis amocnoba

moswavle ilustraciaze amoicnobs mimikur kunTebs.

moswavle ilustraciaze an maketze ver
amoicnobs kanWis
kunTs.

moswavles SeuZlia
saWmlis momnelebeli
organoebis amocnoba;
momnelebeli milis
swori TanmimdevrobiT
awyoba;

moswavle ilustraciaze amoicnobs saWmlis momnelebel organoebs.

moswavle ver awyobs
saWmlis momnelebel
mils swori TanmimdevrobiT.

moswavles SeuZlia
sunTqvis organoebis
amocnoba;

moswavle amoicnobs
filtvebs da cxviris
Rrus.

moswavle ilustraciaze ver amoicnobs
xorxs, traqeasa da
bronqebs.

moswavles SeuZlia
sisxlis mimoqcevis
sistemis organoebis
amocnoba.

moswavle ilustramoswavle ver ganasxciaze amoicnobs gulsa vavebs arteriasa da
da sisxlZarRvebs.
venas.

maswavleblis daskvna individualuri saswavlo miznebis saWiroebis Taobaze:

maswavleblis xelmowera ––––––––––––––––––––––––––
direqtoris xelmowera ––––––––––––––––––––––––––
SeniSvna: es furceli gadamravldeba yvela sagnis maswavleblisTvis.
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gTavazobT erT-erT nimuSs:

individualuri saswavlo gegma
TariRi:
sagani:
maswavleblis saxeli, gvari
mimarTuleba: cocxali samyaro
grZelvadiani mizani (wliuri an semestruli)
Tema: SegrZnebis organoebi
• SegrZnebis organoebSi Semavali struqturebisa da maTi funqciebis aRwera (biol.
sab.1,2,9,10);
• adamianisaTvis SegrZnebis organoebis mniSvnelobis dasabuTeba (biol.sab.
1,2,5,6,7,8,9,10);
Tema: saxeoba da populacia
• Seguebulobebis saxeebis daxasiaTeba da maT mniSvnelobaze msjeloba (biol.sab: 1,2,3);

moklevadiani mizani (erTi moklevadiani mizani ganisazRvreba 4-6 kviris vadiT,
saswavlo wlis ganmavlobaSi sssm moswavlisTvis Sedgenili unda iyos 6-7 moklevadiani mizani)
1. moswavlem SeZlos ilustraciaze ZiriTadi SegrZnebis organoebis amocnoba;
2. moswavlem SeZlos ilustraciaze Tvalis damxmare organoebis (warbebi, wamwamebi,
quTuToebi, sacremle jirkvlebi) amocnoba da maTi funqciis dasaxeleba;
3. moswavlem martivi naxatis saxiT warmoadginos ra moxdeba, Tu adamiani ferebs ver
gaarCevs;
4. moswavlem SeZlos smenis organos ZiriTadi nawilebis amocnoba;
5. moswavlem SeZlos axsnas ra saxis diskomforts uqmnis maRal xmaze yvirili an musika;
6. moswavlem SeZlos daasaxelos zogierTi mcenarisa da cxovelis Seguebulobebis CamoTvla, ilustraciaze amocnoba.

CamowereT miznis Sesabamisi aqtivobebi magaliTisTvis, msgavsi
aqtivobebis winaswar Sedgena Tqven dagWirdebaT yoveli gakveTilis
dagegmvamde
1

naxatis saxiT warmoadginos adamanis Tvali. SeZlebisdagvarad daxatos misi struqturebi.

2

plastilinis saSualebiT daamzados Tvalis modeli;

3

daxatos erTi suraTi Savi ubralo fanqriT, meore suraTze igive naxati Seasrulos feradi fanqrebiT da isaubros
SegrZnebebze.

4

martivi simulaciiT daakvirdes ra mniSvneloba aqvs bgerebis aRqmas.

resursi

saxatavi
rveuli,
fanqrebi.
plastilini, Tvalis
ilustracia.
feradi
fanqrebi,
furclebi,
suraTebi.
kompiuteri,
simulaciis
bmuli.
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individualuri saswavlo gegmis monitoringi
grZelvadiani mizani:
Tema: SegrZnebis organoebi
• SegrZnebis organoebSi Semavali struqturebisa da maTi funqciebis aRwera
(biol.sab.1,2,9,10);
• adamianisaTvis SegrZnebis organoebis mniSvnelobis dasabuTeba (biol.sab.
1,2,5,6,7,8,9,10);
Tema: saxeoba da populacia
• Seguebulobebis saxeebis daxasiaTeba da maT mniSvnelobaze msjeloba (biol.
sab: 1,2,3);
1. moswavlem SeZlos ilustraciaze ZiriTadi SegrZnebis organoebis amocnoba;
2. moswavlem SeZlos ilustraciaze Tvalis damxmare organoebis (warbebi,
wamwamebi, quTuToebi, sacremle jirkvlebi) amocnoba da maTi funqciis
dasaxeleba;
3. moswavlem martivi naxatis saxiT warmoadginos ra moxdeba, Tu adamiani
ferebs ver gaarCevs;
4. moswavlem SeZlos smenis organos ZiriTadi nawilebis amocnoba;
5. moswavlem SeZlos axsnas ra saxis diskomforts uqmnis maRal xmaze yvirili
an musika;
6. moswavlem SeZlos daasaxelos zogierTi mcenarisa da cxovelis Seguebulobebis CamoTvla, ilustraciaze amocnoba.
moklevadiani miznebi
1
2

3

4
5

6

Tve

Tve

Tve

Tve

Tve

Tve

1

2

3

4

5

6

moswavlem SeZlos ilustraciaze ZiriTadi
SegrZnebis organoebis amocnoba;
moswavlem SeZlos ilustraciaze Tvalis
damxmare organoebis (warbebi, wamwamebi, quTuToebi, sacremle jirkvlebi) amocnoba da
maTi funqciis dasaxeleba;
moswavlem martivi naxatis saxiT warmoadginos ra moxdeba, Tu adamiani ferebs ver
gaarCevs;
moswavlem SeZlos smenis organos ZiriTadi
nawilebis amocnoba;
moswavlem SeZlos axsnas ra saxis diskomforts uqmnis maRal xmaze yvirili an musika;
moswavlem SeZlos daasaxelos zogierTi
mcenarisa da cxovelis Seguebulobebis CamoTvla, ilustraciaze amocnoba.

miRweuli moklevadiani miznebi aRiwereba ganmaviTarebel komentarSi;
mniSvnelovania, individualur saswavlo gegmas Tan axldes saswavlo wlis ganmavlobaSi Sesrulebuli moswavlis namuSevrebi, davalebebi.

304

gakveTilis dagegmva
1. amoirCieT gakveTilis Tema.
2. CamoayalibeT gakveTilis mizani.
mizani gamomdinareobs erovnuli saswavlo gegmis standartidan, moswavleebis
interesebidan da saWiroebebidan da gamoxatavs, ra codna da unarebi unda SeiZinos moswavlem am gakveTilis SeswavliT. gakveTilis gazomvadi mizani Seicavs:
moswavlis qcevas, pirobebs, romlebSic es qceva vlindeba da miRwevis donis kriteriumebs.
3. gakveTilis dagegmvamde daadgineT moswavleebis winare codna, unarebi da
damokidebulebebi Sesaswavl sakiTxTan dakavSirebiT.
4. dagegmeT aqtivobebi, romlebic dagexmarebaT miznis miRwevaSi (maswavleblis
aqtivoba, moswavlis aqtivoba). daalageT aqtivobebi martividan rTulisken. Tu
klasSi sssm moswavle gyavT, nebismieri aqtivobis dagegmvisas, moaxdineT aqtivobis modificireba misi saWiroebebidan gamomdinare. dagegmvis dros gaiTvaliswineT erTi saTadarigo aqtivoba, romelsac gamoiyenebT drois siWarbis dros
da erTi aqtivoba, romelsac ar ganaxorcielebT drois deficitis SemTxvevaSi.
aqtivobis dagegmvis dros gaiTvaliswineT klasis organizebis forma (individualuri muSaoba, wyvilebSi muSaoba, triadebSi muSaoba, mcire jgufebSi muSaoba).
yvela aqtivobas dauwereT mizani. gansazRvreT aqtivobisTvis saWiro dro.
5. SearCieT saswavlo resursebi. daasabuTeT resursis mniSvneloba. SegiZliaT
gamoiyenoT maswavleblis an moswavlis mier damzadebuli resursi. sasurvelia
gakveTili ar iyos gadatvirTuli resursebiT.
6. SearCieT Sefasebis formebi da Sefasebis rubrikebi, gakveTilis miznidan
gamomdinare. sasurvelia, gakveTilis gegma Seicavdes maswavleblis TviTSefasebis rubrikas (gakveTilis bolos gakeTebuli refleqsia dagexmarebaT sakuTari
Zlieri da susti mxareebis gamosavlenad da Semdgomi profesiuli zrdisTvis).
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gakveTilis gegmis nimuSebi
gakveTilis gegma N 1
Tema:
klasi/safexuri:
maswavlebeli:
gakveTilis mizani:
erovnuli saswavlo gegmis standarti:

aqtivobis
N mizani da
aRwera

1

2

3
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gamoyenebuli
meTodi/
meTodebi

klasis
organizebis
forma/formebi

saswavlo resursebi
(daasabuTeT Sinaarsobrivi resursebis
mizanSewonileba
saswavlo mizanTan
mimarTebiT)

dro
(wT)

gakveTilis gegma N 2
maswavlebeli: ________________________________
sagani:

klasi:

Tema:

dro:

moswavleTa profili: (maswavlebeli Cawers moswavleTa raodenobas, Tu hyavs
sssm moswavle, Cawers maT raodenobas, miuTiTebs ra specialuri saWiroeba aqvT
sssm moswavleebs)
gakveTilis mizani:

erovnuli saswavlo gegmis standarti:
(romel Sedegebze/indikatorebze mimdinareobs muSaoba)
saWiro winare codna da unar-Cvevebi:
(ras unda flobdes moswavle, axali masalis aTviseba rom SeZlos)
Sefaseba da TviTSefaseba:
(rogor gazomavs maswavlebeli, miaRwia Tu ara Sedegs. Sefasebis romel tipsa
da meTods gamoiyenebs. ra kriteriumebiT Seafasebs.)
saswavlo masala da resursebi:
(teqsti, TvalsaCinoeba, multimedia, internet-resursi da sxva)
aqtivoba N1 (saxelwodeba, xangrZlivoba, organizebis forma):
aqtivobis mizani:
aqtivobis aRwera:
aqtivoba N2 (saxelwodeba, xangrZlivoba, organizebis forma ):

aqtivobis mizani:

aqtivobis aRwera:

307

gakveTilis gegma N 3
gakveTilis gegma
gakveTilis Tema:

maswavlebeli:
(saswavlo miznebi/ standarti)

codna:

unarebi:

interesis aRZvra, motivacia (ra iqneba
saintereso moswavleebisTvis am gakveTilze.)

diferencireba:

resursebi:

Sefaseba:

SeniSvnebi:
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organizebis forma (gakveTilis struqtura, aqtivobebi)

pasuxebi
pasuxebi moswavlis wignis sagakveTilo teqstSi CarTul da
saSinao davalebebis kiTxvebze

Tema 1. adamianis maregulirebeli sistemebi
1. 1. 1 farisebri jirkvali
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. farisebri jirkvali xorxis yvelaze didi xrtilTan _ farisebr xrtilTan
mdebareobs
2. naxSirwylebis daJangviT organizmi energiiT maragdeba, cilebis sinTezi ki mis
zrda-ganviTarebas uzrunvelyofs.
1. garegani sekreciis jirkvlebi
gaaCnia sadinari, sekreti sxeulis zedapirze an Rru organoSi gamoiyofa, ar gaaCnia samizne organo, sekreti SeiZleba iyos fermenti, fermenti asrulebs brZanebas.
Sinagani sekreciis jirkvlebi
ar gaaCnia sadinari, sekreti sisxlSi gamoiyofa,gaaCnia samizne organo,sekreti
hormonia, hormoni gascems brZanebas.
2. hormonis samizne cisferi ujredia
3. Sinagani sekreciis jirkvali _ hormoni _ sisxli _ samizne ujredi _ receptori.
4. B,C da D ujredebi mdebareobs TirkmelSi, Zvalsa da nawlavebSi.
1. kalcitonini amcirebs sisxlSi kalciumis raodenobas.
2. a.samizne ujredi receptoris saSualebiT aRiqvams brZanebas.
b.hipofizi akontrolebs farisebri jirkvlis muSaobas.
3. hormonis brZanebiT radikalurad icvleba samizne ujredebisa da organoebis moqmedeba.
4. hiperTireozisas gamoyofili Warbi Tiroqsini aZlierebs nivTierebaTa daSla-daJangvis process, amitom adamiani gamxdaria. Jangvisas didi raodenobiT
siTbo gamoiyofa, amitom misi sxeulis temperatura 370 C-ze maRalia. Jangvis
procesi Jangbadis didi raodenobiT miwodebas saWiroebs, amitom daavadebuls
gaxSirebuli sunTqva da pulsi aqvs. gaZlierebuli Jangvisas gamoyofili daSlis
produqtebi amagzneblad moqmedeben nervul sistemaze, rac uZilobis mizezi xdeba. Warbi oflianobiT organizmi cdilobs ganTavisufldes daSlis produqtebisagan.
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mosur wnevas, ris gamoc organizms wyurvilis grZnoba uCndeba.
Tirkmlis milebi ver aswrebs filtratSi didi raodenobiT gadasuli glukozis ukuSewovas, amitom SardSi glukoza Cndeba.
aseTma avadmyofebma
mkveTradjirkvali.
unda SezRudon
sakveb racionSi
1. 1. 2 kuWqveSa4.jirkvali.
Tirkmelzeda
hipofizi
glukoziT mdidari produqtebi.
5. kapilarebis Seviwroeba sxeulis dazianebis SemTxvevaSi amcirebs
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
sisxldenas.
6. nawlavebidan
kapilarebis gadadis.
Seviwroebisas
kanis sisxliT
momarageba
mcirdeba da
1. glukoza sisxlSi
is sxvadasxva
organosTvisaa
gankuTkani fiTrdeba.
vnili.
7. `Tmebis yalyze dadgoma~ siTbos dakargvisgan icavs organizms.
2. kanis arteriolebisTumca
Seviwroeba
sxeulis
dazianebis
SemTxvevaSi
amcirebs
adamianis
kanis
mwiri Tmovani
safarveliT
es sisxlnaklebad xerxdenas.
deba.
8. kankals kunTebis
sustimomarageba
da xSiri SekumSva
zrdis sxe3. kapilarebis Seviwroebisas
kanis sisxliT
mcirdebaiwvevs,
da kanirac
fers
ulis temperaturas.
kargavs.
3.

1.

2. yviTeli figura insulinia, lurji _ insulinis receptori, mwvane ki glukozis
arxi, romliTac is ujredSi aRwevs.

adrenalini

insulini

glukagoni

Tiroqsini

kalcitonini

parathormoni

1

2

3

4

5

6

3. es jirkvali pankreasia, misi hormonebi ki _ insulini da glukagoni.
1. adrenalinis gavleniT saWmlis momnelebeli sistemis moqmedeba
4. swori pasuxia g. insulinis
moqmedebas.
iTrguneba.
2. periferiuli
da Sinagani
wamosuli
sisxli talRasa5. A pankreasis ujredia,
hormoni _ insulini,
B organoebidan
_ RviZlis an kunTis
ujredi.
viT awydeba guls, rac gulis areSi usiamovno SegrZnebas iwvevs.
6.
3. adrenalinis samizne organoebia: kani, guli, sisxlZarRvebi, RviZhormonebi
li, nawlavebi.

1. am hormonis naklebobisas iTrguneba cilebis sinTezi, rac ujredis mTavari samSeneblo organuli nivTierebaa. amitom mkvdari
Sinagani sekreciis
ujredebis Canacvleba axali qsoviliT gaZnelebulia da Wriloba
jirkvlebi
didxans rCeba Ria.
a farisebri jirkvali
X
2. aseT SemTxvevaSi avadmyofs saswrafod unda mivawodoT raime Saqris
b farisebraxlo
jirkvali
X
Semcveli
produqti.
g

Tirkmelzeda jirkvali

d

kuWqveSa jirkvali

X
X

84

7. a. wiTeli feriT aRniSnuli sruqturebi sisxlZarRvebia.
b. Savi isrebi sisxlis moZraobis mimarTulebas miuTiTebs.
g. mwvane ujredebi Sinagani sekreciis jirkvlis ujredebia.
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d. mwvane isrebi hormonis mimarTulebas aRniSnavs.
e. Tiroqsini, kalcitonini, insulini, glukagoni.
v. narinjisferi ujredebi garegani sekreciis jirkvlis ujredebia.
z. narinjisferi isrebi maTi sekretis moZraobas aRniSnavs. mag. nerwyvis, cremlis
da a.S.
1. periferiuli da Sinagani organoebidan wamosuli sisxli guls talRasaviT awydeba, rac gulis areSi usiamovno SegrZnebas iwvevs.
2. daRlilobis SegrZneba imitom Cndeba, rom energiis mTavari wyaros _
glukozis moxmareba qsovilebis mier Semcirebulia.
3. epi niSnavs zemoT, nefroni _ Tirkmels, epinefrini _ Tirkmelzeda.
4. glukozis aRmoCena SesaZlebelia Sardsa da oflSi.
5. antagonisti hormonebia:
a. kalcitonini : parathormoni _ aregulireben sisxlSi kalciumis raodenobas;
b. insulini : glukagoni _ aregulireben sisxlSi glukozis raodenobas.

1. 2. 1 nervuli sistema. refleqsuri rkali
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. mcenareebSi es unari vlindeba sinaTlesa da gravitaciaze reagirebiT _
mcenareebi mzisken gadaixrebian, fesvi yovelTvis vertikalurad qvemoT izrdeba.
2. qalamana wamwamebis swrafi moZraobiT scildeba mariliani wylis garemos.
3. zurgis tvinis rux nivTierebaSi moTavsebulia mgrZnobiare neironis aqsonis
daboloeba, CarTuli neironis sxeuli morCebiTurT da mamoZravebeli neironis
sxeuli dendritebiT. es srtuqturebi mieliniT ar arian dafarulni, amitom
zurgis tvinis es nawili ruxad gamoiyureba.
1. a. muxlis saxsarSi gaSlas barZayis swori kunTis SekumSva iwvevs.
b. am dros modunebulia barZayis orTava kunTi.

1. zogierTi neironis morCi imdenad grZelia, rom neoroni mxedvelobis
areSi mTlianad ver eteva.
2. mediatori Suamavals niSnavs. zogierTi simebiani sakravis simebs
musikosi TiTebis nacvlad mediatoriT exeba. neironebic erTmaneTs uSualod ar
exebian.maT Soris Suamavali molekulaa, romelsac mediatori Searqves.
3. zurgis tvinis mgrZnobiare neironis dazianeba mgrZnobelobis dakargvas gamoiwvevs da kunTi veRar amoqmeddeba, radgan informacia mamoZravebel neironamde veRar miaRwevs.
4. poliomielitiT daavadebulebs kidurebis parezi-dambla aReniSnebaT. Tumca
kidurebze kanis mgrZnobeloba SenarCunebuli aqvT.
5. Zvlovani qsovili : osteociti; nervuli qsovili : neironi.
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6. nervuli sistema : neirotransmiteri; endokrinuli sistema : hormoni.
7.zedmeti terminia mielini.
8. neirotransmiterebic da hormonebic informaciis gadamtani molekulebi _
mesenjerebi arian.
9. swori pasuxia: a.dendritidan ujredis sxeulisaken da Semdeg aqsonisken.
10. receptori _ mgrZnobiare neironi _ CarTuli neironi _ mamoZravebeli neironi _ sanerwyve jirkvali.
11. mgrZnobiare neironis sxeuli mdebareobs zurgis tvinis nervis ukana fesvSi.
CarTuli neironi mdebareobs zurgis tvinis rux nivTierebaSi.
mamoZravebeli neironis sxeuli mdebareobs zurgis tvinis rux nivTierebaSi.
12.

a

b

X

g

d

X

X

e

1. 2. 2 zurgis tvini. somaturi da avtonomiuri nervuli sistemebi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. zurgis tvinidan gamomaval nervs qmnis mgrZnobiare neironebis dendritebi da
mamoZravebeli neironebis aqsonebi.
2. es kunTebia: orTava kunTi, samTava kunTi, TerZis kunTi, mkerdis didi kunTi,
zurgis ganieri kunTi.
3. termini „avtonomiuri“ damoukidebels niSnavs.
1. parasimpaTikuri nervuli sistemis grafaSi _ aviwroebs gugas, aZlierebs peristaltikas, aviwroebs bronqebs, aZlierebs Sardis gamoyofas.
nervuli sistema

2.
centraluri
nervuli sistema

Tavis
tvini

zurgis
tvini

periferiuli
nervuli sistema

somaturi
nervuli sistema

avtonomuri
nervuli sistema

simpaTikuri
nervuli sistema

parasimpaTikuri
nervuli sistema

1. naRvlis gamoyofas parasimpaTikuri nervuli sistema aZlierebs.
2. energiis moxmarebas simpaTikuri nervuli sistema aZlierebs, parasimpaTikuri amcirebs.
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1. 2. 3 Tavis tvini. mogrZo tvini, naTxemi, Sua tvini
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. ceminebis refleqsi cxviris Rrus receptorebze ucxo gamRizianeblis zemoqmedebiT aRmocendeba. mgrZnobiare neironiT informacia mogrZo tvins gadaecema da moxdeba swrafi da Zlieri amosunTqva _ cemineba, romelic cxviris
Rrudan gamRizianebels gamodevnis. am refleqsSi amosunTqvaSi monawile yvela
kunTia CarTuli.
2. am refleqsis ganxorcielebaSi mravali kunTia CarTuli. naTxemi makoordinirebel gavlenas axdens am kunTebis moqmedebaze.
xvelis refleqsi xorxis an bronqebis receptorebze gamRizianeblis,
mag. naxvelis zemoqmedebiT aRmocendeba. Semdeg movlenebi ceminebis refleqsis msgavsad warimarTeba.
1. mogrZo tvinSi mdebareobs sasicocxlod aucilebeli sunTqvisa da
gul-sisxlZarRvTa centrebi, romelTa moqmedebis SeCereba sikvdils
iwvevs.
2. Rrma CasunTqva aucilebelia Rrma swrafi da Zlieri amosunTqvisTvis, raTa
ceminebisas haeris Zlierma talRam ucxo sxeuli gamodevnos.
3. ylapvis refleqsis gansaxorcieleblad aucilebelia, rom kbilebiT daqucmacebuli, nerwyviT dasvelebuli da erT lukmad formirebuli sakvebi enis ZirSi
mdebare receptorebs Seexos da aagznos. stresul situaciaSi simpaTikuri nervuli sistema aqtiurdeba da nerwyvis gamoyofa iTrguneba. amitom ylapvis refleqsi aRar aRmocendeba.
4. cdomili nervi X wyvil nervs hqvia. qala _ tvinis 12 wyvili nervidan mxolod
is ainervirebs Sinagan organoebs _ TiTqos gza aebnao.
5. Rebinebis refleqsi damcvelobiTi refleqsia. mas saWmlis momnelebel sistemaSi moxvedrili ucxo, toqsikuri gamRizianeblebi iwveven. am dros diafragmisa da muclis kunTebis erTdrouli da mZlavri SekumSviT sakvebi mTlianad gamoidevneba saWmlis momnelebeli sistemidan.
6. centraluri nervuli sistema ConCxis kunTebsa da Sinagan organoebs nervebiT ukavSirdeba. Tavis tvinidan gamodis 12 wyvili e.w. kranialuri nervi. xolo
zurgis tvinidan ki _ 31 wyvili. nervebi warmoadgenen grZeli morCebis konebs,
romlebic mielinis garsiT arian dafarulni. zurgis tvinis nervebi Sedgebian
mgrZnobiare neironebis dendritisagan da mamoZravebeli neironebis aqsonisagan.
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1. 2. 4 Suamdebare tvini. Tavis tvinis didi naxevarsferoebi
1.

Tavis tvinis didi naxevarsferoebi

mgrZnobiare zona

motoruli zona

Sublis

Txemis

safeTqlis

kefis

wili

wili

wili

wili

2. Tavis tvinis qerqis motorul zonaSi didi adgili ukavia TiTebisa da tuCebis
mamoZravebel ubnebs, agreTve metyvelebis centrebs. TiTebiT adamiani uamrav
rTul, natif moZraobebs asrulebs, rasac mravali kunTis SeTanxmebuli moqmedeba sWirdeba. amaSi bevri neironia CarTuli. igive iTqmis tuCebsa da enaze,
romlebic metyvelebaSi monawileobs.
1. spilos kankunTovan da motorul zonaSi yvelaze didi adgili xorTums unda hqondes daTmobili, radgan xorTumi adamianis xelis msgavs
funqciebs asrulebs. is xorTumiT moipovebs sakvebs, Tavs icavs mtrisagan.
zogjer mas Tavdasxmis iaraRadac iyenebs.
2. hemi naxevars niSnavs. hemisfero _ naxevarsfero.
3. Tu adamianis qerqSi tuCis mgrZnobiare zonas gavaRizianebT, mas tuCze Sexebis SegrZneba gauCndeba.
4. ar veTanxmebi, radgan mecnierebi fiqroben, rom ZilSi tvini, dRis ganmavlobaSi miRebul informacias amuSavebs.
5. es faza paradoqsulia im TvalsazrisiT, rom adamians sZinavs, encefalogramaze ki fxizeli adamianisTvis damaxasiaTebeli mrudebi aRiricxeba da tvinis
gonebrivi aqtivoba aRemateba sifxizlis mdgomareobaSi mis aqtivobas.
6. Zilis dros kunTebi modunebulia da adamiani Tavs ver imagrebs. Zlieri biZgisas kisris malebi win wainacvlebs da zurgis tvins azianebs.
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1. 2. 5 pirobiTi refleqsebi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. ylapvis refleqsis upirobo gamRizianebeli sakvebi an nerwyvia.
2. gemovnebis receptorebidan agzneba miemarTeba mogrZo tvinSi, iqedan _ qerqis
nerwyvis gamomyof zonaSi, Semdeg isev ukan, mogrZo tvinSi. mogrZo tvinidan ki
_ sanerwyve jirkvalSi. jirkvali nerwyvs gamoyofs.
3. mxedvelobis receptorebidan agzneba mxedvelobis nerviT qerqis mxedvelobis
zonas gadaecema. maT Soris kavSiri erTi SexedviT ar Cans.
4. me pirobiTi refleqsi mqonda gamomuSavebuli, magram Sinagani Sekavebis gamo es
refleqsi gaqra.
1. a. am dros erTdroulad agznebulia qerqis mamoZravebeli da smenis
zonebi;
b. qerqis smenis zonidan neironebiT agzneba qerqis mamoZravebel zonas,
iqidan ki kunTebs gadaeca.
upirobo refleqsi

pirobiTi refleqsi

1. gadaecema STamomavlobiT

ar gadaecema STamomavlobiT

2. aqvs yvela adamians

sxvadasxva adamians gansxvavebuli pirobiTi refleqsebi aqvs

3. aqvs mudmivi refleqsuri rkali

ar aqvs mudmivi refleqsuri
rkali

4. ar icvleba

SeiZleba Seicvalos

5. akontrolebs zurgis tvini da
Tavis tvini

akontrolebs Tavis tvini

1. upirobo refleqsi SeiZleba gaqres mxolod im SemTxvevaSi, Tu dazianebulia refleqsuri rkalis romelime ubani an efeqtoruli organo.
2. garegan Sekavebas damcvelobiTi funqcia aqvs. am dros organizmi axdens koncentrirebas da mobilizirebas Zlier, ucxo garegan gamRizianebelze,
romelic SesaZloa misTvis damazianebeli, sasicocxlod saSiSi aRmoCndes.
3. isini sakvebs sxvagan aRar moiZiebdnen, rac maT udaod daazaralebda _ SimSiliT daixocebodnen.
4. a. ZaRli reagirebs ara sityvis Sinaarsze, aramed bgeraTa Tanwyobaze sityvaSi.
b. sityva dajeqi SeiZleba Seicvalos sityviT Cajeqi.
5. a. eqimTan vizitisas TeTri xalaTis danaxva daemTxva tkivilis SegrZnebas,
amitom bavSvs pirobiTi refleqsi Camouyalibda TeTri xalaTis danaxvaze.
b. bavSvs ramdenjerme miviyvandi eqimTan, romelic mas araviTar samkurnalo
proceduras ar Cautarebda, an TeTrxalaTiani eqimi ramdenjerme mxolod sruliad umtkivneulo proceduras Cautarebda, magaliTad, dauTvalierebda piris
Rrus, daumuSavebda RrZilebs gemrieli da surnelovani savlebiT.
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Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi - Tema 1
1. garegani sekreciis jirkvlebs egzokrinul jirkvlebs uwodeben.
2.

a

b

g

X

X

d

e

v

z
X

3. A Tirkmelzeda jirkvlis ujredia. misi hormonia adrenalini. adrenalinis
samizne organoebs erTnairi formis receptorebi unda hqondeT.
4 . a swori pasuxia b _ leikociti;
b. ilustracia aRwers Saqrian diabets;
g. daavadebis mkurnaloba SesaZlebelia insulinis miRebiT;
d. daavadebas mkurnalobs imunologi;
5. a. aseTi efeqti B arteriolis Seviwroebas eqneba;
b. farisebraxlo jirkvlis hiperfunqciisas SardSi kalciumis raodenoba gaizrdeba;
g. daZabuli matCis dros adrenalini gamoiyofa, romelic sisxlSi zrdis glukozis raodenobas. Warbi glukoza SardSi gadadis da organizmidan gamoidevneba.
6. a.hidras badisebri nervuli sistema aqvs, planarias _ RerZuli, Wiayelas _
kvanZovani.
b. hidra fskerze mimarebul cxovrebas eweva da umartivesebiT ikvebeba. nadirobis procesSi is mTeli sxeuliT marjvniv da marcxniv gadaixreba, misi sxeuli
mokldeba da grZeldeba imis mixedviT, sad Seexeba mas msxverpli Tu raime sxva gamRizianebeli. amitom misi nervuli ujredebi difuzuradaa gabneuli mTel sxeulSi
da mis sxvadasxva nawilSi grovebs ar warmoqmnis. misi sxeulis nebismieri nawili
erTnairad reagirebs gamRizianebelze.
planaria Tavisuflad mcxovrebi Wiaa. is sinaTles gaurbis da bnel adgilebSi
poulobs TavSesafars. mis kunTebs signali saSiSroebis Sesaxeb Tvalebidan miewodeba. amitom nervuli ujredebis didi grova _ kvanZebi TvalebTan axlos aqvs.kvanZebidan signali mTel sxeulSi kibiseburad ganlagebuli nervebiT miewodeba. planarias ori simetriuli nervuli RerZi, fskerze srialisas da wyalSi curvisas, sxeulis
wonasworobas uzrunvelyofs.
Wiayela rgolovani Wiaa. is irgvlivi da gaswvrivi kunTebis morigeobiTi SekumSviT miwaze talRiseburi moZraobiT xoxviT gadaadgildeba. saamisod mas yovel
rgolSi nervuli kvanZi aqvs, romelTa erToblioba nervul Zewkvs warmoqmnis.
g. Roris soliteri paraziti Wiaa, romelic wvrili nawlavis kedels emagreba
da adamianis wvrili nawlavis mier gadamuSavebul sakveb nivTierebebs uzarmazari
sxeuliT Seiwovs. mas sakvebis mosapoveblad da mis gadasamuSaveblad moZraoba ar
sWirdeba. amitom misma nervulma sistemam ukuganviTareba ganicada.
7. es organo Sardis buStia.
8. agznebis gadacemis siCqare SedarebiT naklebia CarTul neironSi. misi morCebi
mieliniT ar aris dafaruli.
9. swori pasuxia g _ muclis swori kunTis.
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10.

maxasiaTeblebi

endokrinuli
sistema

nervuli
sistema

hormoni

neirotmediatori

epiTeluri

neironi,
gliuri ujredebi

sisxliT

sinapsuri napralis gavliT

SedarebiT neli

swrafi

mesenjeri
ujredebis tipi
signalis gadacema
informaciis gadacemis
siCqare

11. am xandazmul adamians Sinagani Sekaveba gamoumuSavda, radgan kbilebis
mkurnaloba ramdenjerme zedized umtkivneulod Catarda.

a. Cveni organizmis gadaadgilebas sivrceSi sayrden-mamoZravebeli sistema uzrunvelyofs;
b. kunTs energiiT naxSinwylebi amaragebs;
g. energia naxSirwylebis wvis procesSi gamoiyofa;
d. naxSinwylebi kunTSi nawlavidan transportirdeba, xolo Jangbadi _ filtvebidan;
e. am nivTierebebis transporti sisxliT xorcieldeba;
v. nivTierebaTa daSlis produqtebi organizmidan TirkmlebiT, filtvebiTa da
saofle jirkvlebiT idevneba;
z. am organoTa koordinirebul muSaobas maregulirebeli sistemebi uzrunvelyofs.

Tema 2. SegrZnebis organoebi
2. 1 mxedvelobis organo
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. mxedvelobis zona Tavis tvinis qerqis kefis ubanSia moTavsebuli.
2. brolis simrudes wamwamovani kunTi aregulirebs.
3. Sorsmxedveli adamianebi ormxrivamozneqil linzebian saTvales atareben.
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1. zeda quTuTos amwevi kunTi.
2.

Tvalis nebiTi kunTebi

Tvalis uneblie kunTebi

1. Tvalis mamoZravebeli kunTebi; 1. wamwamovani kunTi;
2. feradi garsis irgvlivi
2. quTuTos amwevi kunTi.
da gaswvrivi kunTebi.

3. 4-9-3-1-7
1. sklera Tvalis damcvelobiTi garsia. is unarCunebs Tvals formas,
icavs Tvals meqanikuri dazianebisagan, mikrobebis SeRwevisagan.
2. surdos dros cxviris RruSi bevri lorwoa, amitom cremls cxvirisaken gza gadaketili aqvs.
3. cremli Trgunavs mikrobebis gamravlebas
4. cxviris Rrudan sacremle arxis gavliT mikrobebma SeiZleba Tvalamde miaRwios da Tvalis garsis anTeba gamoiwvios.
5. es procedura wamwamovan kunTs avarjiSebs, romelic iZulebulia SeikumSos
da modundes, raTa brolis simrudis cvlilebiT uzrunvelyos Sors da axlosmdebare sagnebis mkafiod danaxva.
6. ilustracia aRwers astigmatizms.

2. 2 smenis organo
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. evstaqis luliT haeri Sua yuramde aRwevs, amitom wneva dafis apkis gareT da
SigniT erTnairia da garemos atmosferuli wnevis tolia.
TvaldaxuWuli adamiani smeniTi signalis aRqmaze gacilebiT ukeT koncentrirdeba da Tvalidan Sesuli informaciiT ar tvirTavs Tavis tvins.
1. lokokinaSi erTnairi sigrZis Zafebia. sxvadasxva sixSiris talRas
sxvadasxva sigrZis Zafi mohyavs rxeviT moZraobaSi. amitom adamians esmis rogorc maRali, ise dabali tonis bgerebi. Zafebis erTnairi sigrZis
SemTxvevaSi adamiani mxolod erT, garkveuli tonis bgeras aRiqvamda.
2.

3. sqemaSi unda gacvalon adgilebi: a.grdemlma da CaquCma, b. lokokinas kedelma da siTxem.
gareTan sasmeni mili - dafis apki - CaquCi -grdemli - uzangi - lokokinas kedeli - lokokinaSi arsebuli siTxe - membranis Zafebi - smenis receptori.
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1. dafis apkis gaxvretisas haeris nakadi xvrelis gavliT Sua yurSi aRwevs da membrana rxeviT moZraobaSi veRar mohyavs.
2. simaRleze asvlisas wneva gareTa yurSi mcirdeba amitom dafis apki gareT
gamoibereba. ylapviTi moZraobisas piris Rrusa da evstaqis milSi wneva ecema da
is dafis apkis orive mxares Tanabrdeba.
3. amiT dafis apks dazianebisagan vicavT.
4. am dros Sua yuris Zvlebi erTmaneTs praqtikulad uZravad uerTdeba da sami
Zvlisagan erTi mTliani Zvlovani struqtura warmoiqmneba, romlis asamoZraveblad dafis apki Zlierad unda irxeodes.
5. yvelaze dabali siCqariT bgera gareTa yurSi vrceldeba.
6. swori pasuxia a. lokokinaSi arsebuli siTxis rxeva.
7. rxevis gadacemaSi uSualod ar monawileobs evstaqis mili.
8. otoliTebs vestibularuli aparatis kiris kristalebs uwodeben, romelTa
zewoliT receptorebi Riziandebian.
9. rogorc Cans, kompozitoris smenis daqveiTebis mizezi dafis apkis an Sua
yuris sasmeni Zvlebis dazianeba unda yofiliyo. am meTodiT is instrumentidan
SigniTa yurisken bgerebis gadacemas ConCxis Zvlebis gavliT axerxebda. sasmeni
nervis dazianebis SemTxvevaSi es meTodi efeqturi ar iqneboda.

2. 3 kani, ynosva, gemovneba
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. Tavis tvinidan wamosuli brZanebis sapasuxod viwrovdeba kanis sisxlZarRvebi. amiT maqsimalurad izRudeba kanidan siTbos dakargva, ikumSeba Tmis amwevi
kunTi da Tma yalyze dgeba.
2. swrafi da Rrma SesunTqvisas cxviris RruSi didi raodenobiT haeri da masSi
arsebuli sunis mqone molekulebi xvdeba.
•

gemos gasasinjad sakvebi unda daqucmacdes da enis moZraobiT Seexos enisa da
piris Rrus sxvadasxva ubans. am dros sakvebSi Semavali nivTierebebi nerwyvSi
ixsneba da aseT mdgomareobaSi kargad aRwevs gemovnebis bolqvebis forebamde.

•

civi da Tbili kovzis Sexebisas SegrZnebebi myisierad aRmocenda. gemovnebis
receptorebis garda, enaze siTbosa da sicivis receptorebia ganlagebuli.
1. kani Sedgeba qsovilebisagan _ epiTeluri, SemaerTebeli, kunTovani,
nervuli.
aqvs funqciebi _ damcvelobiTi, mgrZnobelobiTi, gamomyofi, Tboregulaciis.
Seicavs receptorebs _ sicivis, siTbos, tkivilis, Sexebis.

2. tkivilis receptori - mgrZnobiare neironi - Suamdebare tvini - didi naxevarsferoebis kankunTovani zona.
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1. kanis tkivilis receptorebs damcvelobiTi funqcia aqvT.
2. sxeulis mudmivi temperaturis SenarCunebas Suamdebare tvini emsaxureba.
3. kanqveSa cximovani Sre icavs organizms meqanikuri dazianebisagan.
4. metafora sworad aRwers kanis funqciebs. kani TboregulaciaSi monawileobs.
5. fexSi mgrZnobelobis dakargvis mizezi SesaZloa mgrZnobiare neironis dazianeba iyos.
6. sunTqvis SekavebiT an Rrma da xangrZlivi amosunTqviT saSualebas ar vaZlevT mikrobebsa da mavne nivTierebebs organizmSi SemoaRwion.
7. surdos dros cxviris RruSi lorwo grovdeba da sunis mqone molekulebi
receptorebamde ver aRwevs.
8. gayinuli, anu myari produqtidan sunis mqone molekulebi haerSi ver gadadian.
9. ynosvisa da gemovnebis receptorebi qimiuri nivTierebebiT igzneba.
10. gemos SegrZnebis CamoyalibebaSi ynosvis receptorebic monawileoben.
11. siTbos, sicivis, Sexebis, tkivilis receptorebis gaRizianebas fizikuri
faqtorebi iwveven, gemovnebisa da ynosvis receptorebisas ki _ qimiuri nivTierebebi.
12. meore xarisxis damwvrobisas nadgurdebian dermaSi moTavsebuli tkivilis
receptorebi.

Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi - Tema 2
1. a. atropini Tvalis irgvlivi kunTebis modunebas iwvevs. amis gamo gugis
xvreli imdenad farTovdeba, rom Tvalis cisferi feradi garsi Zalze viwro
zolad moCans da Tvali Savad gveCveneba.
b.SavTvala adamianis cisferTvalad gardaqmna am meTodiT SeuZlebelia.
g. atropinizaciis Semdeg mkveTrad gafarToebuli gugidan Sesulma sxivma
SesaZloa Tvalis receptorebi daazianos. amitom eqimebi pacientebs muqi saTvalis tarebas urCeven.
2. yvela saxsarSi Zvlebs kunTebi amoZravebs.

3. Cvils frenisas yuris tkivili awuxebs.sawovaras gamoyenebis SemTxvevaSi wneva dafis apkze Tanabrdeba da tkivilic ixsneba.
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4. TermoregulaciaSi monawileoben saofle jirkvali, cximovani ujredebi, sisxlZarRvebi, receptorebi, Tmis amwevi kunTi, Tma.
eqskreciaSi _ saofle jirkvlebi.

5. a. meqanoreceptorebi Riziandebian meqanikuri zemoqmedebiT, qemoreceptorebi _ qimiur nivTierebebiT, fotoreceptorebi _ sinaTliT, Termoreceptorebi temperaturiT.
b. SigniTa yurSi moTavsebulia meqanoreceptorebi.
g.
1
2
3
4
X

X

6. tkbili gemos SegrZneba SeiZleba cxviris Rrudan piris RuSi SeRweulma sunis mqone nivTierebis molekulebma gamoiwvios.
7.sacremle arxis gavliT virusma SesaZloa jer cxviris RruSi, xolo Semdeg
iqidan piris RruSi SeaRwios da cxvir-xaxis gavliT sasunTq gzebSi aRmoCndes.
8.
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cdis pirobis romelime punqtis darRvevis SemTxvevaSi nivTiereba SesaZloa enis im ubanze gavrceldes,romelzec sxva tipis receptorebia ganlagebuli.
sxvadasxva saxis sielmis mizezi Tvalis mamoZravebeli kunTebis arasrulfasovani muSaobaa.zogjer mizezi romelime kunTis parezi, sxva saxis
dazianeba an `sizarmace~ SeiZleba iyos. Tvalis sizarmacis „gamosworeba~
varjiSiTaa SesaZlebeli.
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Tema 3. reproduqciuli sistema da janmrTeloba
3. 1 mamakacisa da qalis reproduqciuli sistemebi
1. ilustracia aRwers ovulaciis process.
2. ovulacia - ganayofiereba - implantacia - Canasaxis formireba placentisa da Wiplaris warmoqmna - nayofis formireba.
1. saSvilosnos gasqelebul kedelSi Canasaxi efloba da myarad Caezrdeba. kedeli mdidaria sisxlZarRvebiT, rac Canasaxis kvebas uzrunvelyofs.
2. bavSvi dedis organizmidan saSvilosnos kedlisa da muclis kunTebis mZlavri
SekumSvebiT gamoidevneba.
3. placentiT dedis organizmidan CanasaxSi gadadis dedis antisxeulebi, romlebic icavs axalSobils sicocxlis pirvel TveebSi.
4. amnionuri siTxe icavs nayofs gamoSrobisagan,meqanikuri dazianebisagan, temperaturis mkveTri cvlilebebisagan.
a. nayofis Sinagan garemos qmnian sisxli, limfa da qsoviluri siTxe;
b. nayofis garegani garemo amnionuri siTxea.
5. sxvadasxva saxis medikamentis miReba gansakuTrebiT didi riskis Semcveli
pirvel trimestrSia, radgan swored am dros yalibdeba Canasaxis yvela organoTa
sistema.
6. es adgilebia: xrtili saxsrebSi, xrtili malebs Soris, xrtili mkerdis Zvalsa da neknebs Soris, xrtili yurebsa da cxviris midamoSi.
7. nayofi, romelic dedis muclis RruSi fexmZimobis bolo TveebSi did adgils ikavebs, awveba diafragmas gansakuTrebiT mwoliare mdgomareobaSi. amis gamo
diafragma sunTqvis procesSi normalurad veRar monawileobs.
8. spermatozoidebs aqtiuri gadaadgilebisTvis fruqtoza sWirdebaT. isini
sawvavad fruqtozas iyeneben.
9. orive milis kedlebSi peristaltikis talRebi vrceldeba. orive maTganis
SigniTa Sre wamwamovani epiTeliT aris amofenili. sasunTqi gzebis SemTxvevaSi wamwamebi aqtiuri moZraobiT ucxo sxeulebs gamodevnian, xolo saSvilosnos
milebi ki kvercxujreds ubiZgeben saSvilosnos mimarTulebiT.
10. zedmeti terminia ovulacia.
11. nayofs, Canasaxisagan gansxvavebiT, ukve aqvs ZiriTadi organoTa sistemebi.
12. nergs, Canasaxis msgavsad, yvela miniaturuli organo aqvs.
13. spermatozoidi saTesle jirkvlis klaknili milakebidan jer saTesle jirkvlis sadinarSi gadainacvlebs, Semdeg ki SardsadenSi, saidanac gareT gamoiyofa.
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3. 2 sasqeso hormonebi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. xma saxmo iogebis dagrZelebis gamo boxdeba.
2. orsulobis dros progesteronis gamoyofis Semcirebam SesaZloa naadrevi mSobiaroba gamoiwvios.
1. wiTeli burTebi oqsitocinis molekulebia.
2. menjis Zvali, sarZeve jirkvlebi da Tavis tvini sakvercxis hormonis estrogenis samizne organoebia. amitom sakvercxis mier gamoyofili
hormonebi sxvadasxva formis figurebiT ar unda iyos aRniSnuli aramed
rgolebiT, radgan samizne organoebis receptorebs rkalis formis receptorebi
gaaCniaT.
1. meoreuli sasqeso niSnebi SesaZlebels xdis partnioris mozidvas,
Sewyvilebas, Svilebis gaCenas, maTze zrunvas.
2. a. progesteroni uzrunvelyofs saSvilosnos kedlis sisxlZarRvovani garsis zrdas, riTac xels uwyobs implantaciis process.
b. progesteronis gavleniT erTi kvercxujredis ganayofierebis Semdeg iTrguneba sxva kvercxujredebis ovulaciis procesi, raTa erTdroulad saSvilosnoSi ori an orze meti Canasaxi ar aRmoCndes.
3. azrobrivad zedmeti terminia testosteroni.
4. andrologi mkurnalobs mamakacis sasqeso sistemis organoebis daavadebebs.

3. 3 naadrevi qorwineba da sqesobrivi gziT gadamdebi
daavadebebi
1. swori pasuxia d.
2. venera siyvarulis qalRmerTia. adre veneriuli daavadebebi mxolod
sqesobriv urTierTobebTan asocirdeboda, Tumca zogierTi aseTi daavadeba SesaZloa sayofacxovrebo nivTebiT an sisxlis gziTac gadaeces.
a. sqesobrivi gziT gadamdebi infeqciebi;
b. veneriuli daavadebebi;
g. aTaSangi, qlamidiozi, gonorea, triqomoniazi, sasqeso organoebis
herpesi da papiloma, aivi;
d. yvela sggi ar ikurneba;
e. zogjer sggi usimptomod mimdinareobs;
v. wylulebi, gamonayari kanze da lorwovanze, piris RruSi, sasqeso organoebis
midamoSi, wva da tkivili Sardvisa da defekaciis dros;
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z. ssgi-s bevri gamomwvevi azianebs reproduqciul organoebs, iwvevs uSvilobas, impotencias, nervuli sistemis mZime dazianebebs;
T. aivi-c sggs miekuTvneba, radgan is gadaecema sqesobrivi kontaqtiTac;
i. saWiroa misvla eqim venerologTan swori diagnozis dasasmelad da mkurnalobis kursis Casatareblad;
k. diax. bavSvi SeiZleba dainficirdes muclad yofnis dros (aTaSangi), mSobiarobs procesSi (gonorea) da ZuZuTi kvebis dros (aivi);
l. ara. sggi-s diagnostika da mkurnaloba unda moxdes eqim-venerologis mier;
m. ZiriTadad ki, magram zogierTi sggi sayofacxovrebo nivTebiTac gadaecema.

3. 4 uSviloba. uSvilobis daZlevis gzebi
1. am dros SesaZloa mamrobiTi an mdedrobiTi sqesis embrionebis mizandasaxuli SerCeviTi ganadgureba moxdes.
2. oTxive punqti uzrunvelyofs surogatis organizmSi Canasaxis ganviTarebis
normalur pirobebs. Warbma kvebam SesaZloa nayofis masis zrda an surogatis
wonis mateba gamoiwvios. orive maTgani arTulebs mSobiarobis process, rac rogorc bavSvis, aseve surogatis janmrTelobaze cudad aisaxeba.
3. superovulacia xelovnuri ganayofierebis is etapia, romlis dros xelovnurad iwveven ori an ramdenime kvercxujredis erTdroul momwifebasa da ovulacias. ase imitom iqcevian, rom yvela SemTxvevaSi ver xerxdeba erTi kvercxujredis ganayofiereba spermatozoidiT, Semdeg zigotis implantacia da ganviTareba
dedis organizmSi.
4. uSvilobis mizezebs eqimi reproduqtologi ikvlevs da mkurnalobs.

Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi - Tema 3
1. a. am asakSi Zvlebis uZravi SeerTeba Tavis tvinis zrdasa da ganviTarebas
Seaferxebda.
b. qalas Zvlebs Soris rbili SemaerTebeli qsovilis _ yiflibandis arseboba ar zRudavs tvinis zrdas, Tumca am adgilebSi tvini naklebadaa daculi dazianebisagan.
2. a. es ganyofileba saSvilosnos milebia;
b. Zafisebur gamonazardebs saSvilosnos SigniTa Sre _ epiTeli qmnis;
g. wamwamovani gamonazardebis rxeviT kvercxujredi saSvilosnos mimarTulebiT gadaadgildeba;
d. wamwamovan gamonazardebs Seicavs xorxi, traqea, bronqebi;
e. msgavseba maT anatomiur agebulebaSia, gansxvaveba ki _ funqciebSi. saSvilosnos milebisagan gansxvavebiT, sasunTqi gzebis wamwamovani epiTelis funqcia
mikrobebisa da sxva ucxo sxeulebis gamodevnaa organizmidan.

324

3. ilustraciaze nayofis wovis upirobo refleqsia.
4. a. ilustraciis C fragmenti asaxavs saSvilosnos sisxlZarRvovani Sris
zrdas.
b. ilustraciis B ganyofileba asaxavs sakvercxeSi kvercxujredebis momwifebisa da ovulaciis process.
g. A ganyofilebis lurji mrudi asaxavs estrogenis koncentraciis cvlilebas,
mwvane ki _ progesteronisa.
5. aseTi ram ar xdeba, radgan parathormonis gavleniT daSlas iwyebs dedis
Zvlebis ujredSorisi nivTiereba da kalciumi sisxlSi gadainacvlebs, iqidan ki
CanasaxSi xvdeba.
6. placenta, miuxedavad misi barieruli funqciisa, atarebs zogierT iseT nivTierebas, romelmac SesaZloa Semaferxebeli da damazianebeli gavlena iqonios
Canasaxis ganviTarebaze. aseTi nivTierebebia _ nikotini, narkotikebi, alkoholi.
placenta ar aris gadaulaxavi barieri virusebisaTvisac. nayofis ganviTarebaze
uaryofiTad moqmedebs Zlieri xmauri, dedis uaryofiTi emociebi, arasrulfasovani kveba. arasrulfasovan kvebaSi igulisxmeba sakvebis rogorc energetikuli,
aseve biologiuri Rirebuleba.
7. orive faqtori xels uSlis spermatozoidebis normalur warmoqmnasa da ganviTarebas.
8. placenta akavSirebs nayofsa da dedis organizms.
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9. mTeli sicocxlis ganmavlobaSi qalis organizmSi saSualod 300-400 kvercxujredi mwifdeba
10. kastracias im mizniT mimarTavdnen, rom maT ar gasCenodaT ltolva Sahis
rCeuli qalebis mimarT.
11. hipofizi akontrolebs sxva Sinagani sekreciis jirkvlebis moqmedebasac,
amitom hipofizis funqciebis moSlas Zalze seriozuli darRvevebi mohyveba adamianis organizmSi.
12. a. hermafroditebia: hidra, Roris soliteri, lokokina.
b. am cxovelebis hermafroditizmis ZiriTadi mizezi mjdomare, parazituli
da naklebad moZravi cxovrebis niria, ris gamo maTi sqesobriv partniorTan Sexvedris Sansi mcirea.
13. futkari.

Tema 4. ujredis metabolizmi
4.1 metabolizmi. plastikuri da energetikuli cvla

teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. gansakuTrebiT didi raodenobiT adamiani 4 qimiur elements Seicavs: Jangbads,
naxSirbads, wyalbadsa da azots.
2. axalSobilSi wylis Semcveloba 80%-mdea. asakTan erTad es maCvenebeli mcirdeba da moxucebSi daaxloebiT 55%-s Seadgens.
3. wylis es Tviseba siTburi balansis SenarCunebaSi exmareba ujreds.
4. es aZlevs saSualebas zogierT organizms wyalsacavis fskerze gamoizamTron.
5. lipidebi aSeneben yvela ujredis erT-erT mTavar komponents _ membranas, amarageben ujreds energiiT, icaven organizms siTbos dakargvisa da dazianebisagan.
6. naxSirwylebis mTavari funqcia organizmis energiiT momaragebaa. rTuli naxSirwylebi aSeneben mcenarisa da sokos ujredebis kedels.
7. cilebs proteinebs uwodeben organizmSi maTi mravalferovani funqciebis gamo.
cila ujredis mTavari samSeneblo nivTierebaa. isini aCqareben ujredSi qimiur
reaqciebs, monawileoben nivTierebaTa transportirebaSi, organoidTa moZraobaSi, ebrZvian organizmSi SemoWril mikrobebs, aRiqvamen gaRizianebas da a.S.
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1. hidrofobur nivTierebebs wylis moZule nivTierebebs uwodeben, romlebic wyalSi ar ixsnebian. hidrofobur nivTierebebs lipidebi miekuTvnebian.
2. a. anemiis mizezi SesaZloa organizmSi rkinis nakleboba iyos.
b. rkina mikroelementebis jgufs miekuTvneba.
g. terminSi sityvis nawili _ mikro, am elementis mcire, umniSvnelo funqciaze
ar miuTiTebs. misma naklebobam SesaZloa seriozuli Zvrebi gamoiwvios adamianis
organizmSi.
3. makroelementebs iseT qimiur elementebs uwodeben, romlebic didi raodenobiT Sedian adamianis organizmSi. makromolekulebi ki didi zomis molekulebia,
romelTac polimeruli aRnagoba aqvT.
4. ftori minanqris SedgenilobaSi Sedis. misi deficiti kbilebis dazianebas _
kariezs iwvevs.
5. Tiroqsini aZlierebs cilebis sinTezs (plastikur reaqcias) da naxSirwylebis daJangvas (energetikul cvlas).

1. a. cocxali da aracocxali buneba erTmaneTs Jangbadis maRali procentuli SemcvelobiT emsgavseba.
b. siliciumi mikroelementyebis jgufSi Sedis.
2. a. am sam ujreds erTmaneTisagan naxSirwylebis sinTezi ganasxvavebs;
b. es procesi mcenaris ujredSi, qloroplastSi xdeba da mas fotosinTezi
ewodeba;
g. samive ujredisaTvis damaxasiaTebeli energetikuli cvlis reaqciebi mitoqondriebSi mimdinareobs;
d. glukozis plastikuri cvlis reaqciebSi CarTvis Sedegad mcenaris, sokosa
da cxovelis ujredebSi rTuli naxSirwylebi saxamebeli, celuloza, glikogeni
da qitini warmoiqmneba.
e. sokosa da cxovelis ujredi erTmaneTs glikogenis SemcvelobiT emsgavseba.
am nivTierebas samarago funqcia gaaCnia.
v. mcenaris ujredSi msgavs funqcias saxamebeli asrulebs.
z. struqturuli daniSnuleba rTuli naxSirwylebidan aqvs celulozas da qitins.
T. kvebis mrewvelobaSi iyeneben sokos ujredisaTvis damaxasiaTebel erT-erT
metabolur process _ spirtul duRils;
i. samive ujredSi energetikuli cvlis saboloo produqtebs warmoadgenen
wyali da naxSirorJangi.
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4.2 mitozi. mitozis mniSvneloba
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. organizmis sasicocxlo cikli ewodeba periods misi Casaxvidan zrdasrul
mdgomareobamde, rodesac mas ukve gamravleba SeuZlia.
2. dediseul ujredSi 4 qromosoma iyo. TiToeul Svileul ujredSi aRmoCnda 4 -4
qromosoma, zustad imdeni, ramdenic dediseul ujreds hqonda.
3. mitozis telofazaSi qromosomebi erTi qromatidisgan Sedgebian.
1.
1

1

1

1

1

2

2

2. ilustracia asaxavs mitozis profazas.
3. a. ujredis sapirispiro polusebidan gamosuli TiTistaras Zafebi anafazaSi
grZeldebian;
b. ujredis zomebi sigrZeSi matulobs;
g. es forma aadvilebs citoplazmis gadaRvedvas telofazaSi.
4. isari diagramaze miuTiTebs, rom ujredi e.w. mosvenebis fazaSi gadadis da
aRar daiyofa.
5. anafazaSi cilovani Zafebi mokldeba da qromatidebs ujredis polusebisaken
miezideba. blant citoplazmaSi moZraobis gamo qromatida ixreba da aseT damaxasiaTebel formas iRebs.

1. metafazaSi qromosomebi ori qromatidisgan Sedgebian, anafazaSi _
erTisgan.
2. mitozis bolos Svileul ujredebSi dnm-is 5 molekula iqneba.
3. metafazaSi adamianis somatur ujredSi 46 qromosoma da 92 qromatidaa.
4. 78 qromosoma da 78 qromatida
5. swori pasuxia: a. metafazaSi 2, telofazaSi 1.
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4.3 meiozi. meiozis mniSvneloba
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
gametis qromosoma erTqromatidiania.
1. A figuraze gamosaxulia mitozuri gayofis metafaza.
B figuraze ujredis meore meiozuri gayofis metafazaa, radgan qromosoma Seicavs lurj da wiTel fragmentebs, romlebic krosingoveris
mimaniSnebelia.
2. swori pasuxia: b. pirveli meiozuri gayofis anafaza.
3. ilustracia aRwers pirveli meiozuri gayofis metafazas.
1. meore meiozuri gayofis telofazaSi iqneba 20 qromatida.
2. es ujredi koRos ar ekuTvnis, radgan 6 qromosomas koRos diploiduri kompleqsi Seicavs. gametebSi qromosomebis ricxvi naxevrdeba.
3. es ujredi Tagvs ekuTvnis.
4. araswori frazaa: a. haploiduri zigota.
5.zedmeti terminia TiTistaras Zafi.
6. 4 - 6 - 5 - 3 - 1 - 2

Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi - Tema 4
1. kadrilSi mocekvave wyvilebi xan uaxlovdebian erTmaneTs, xan Sordebian.
qromosoma TviTon ar cekvavs. is marionetia, mas TiTistaras Zafebi amoZravebs.
2. telofazaSi qromosomebi despiralizacias ganicdian. profazaSi ki piriqiTspiralizacias. profazaSi birTvis garsi iSleba, telofazaSi ki aRdgeba. profazaSi qromosoma ori qromatidisgan Sedgeba, telofazaSi _ erTi qromatidisgan.
3.

a

b

g

d

e

X

X

X

4. mravalujredian organizmebSi Svileuli organizmis warmoqmnis Semdeg dedis organizmi garkveuli xnis Semdeg iRupeba. erTujrediani organizmebis gamravlebis SemTxvevaSi deda ujredi or Svileul ujredad gardaiqmneba. xatovan
gamoTqmaSi _ `ujredi ukvdavia~ - swored es igulisxmeba.
5. ilustraciaze pirveli meiozuri gayofis metafazaa.
6. a. 1. interfaza, 2. pirveli meiozuri gayofa, 3. meore meiozuri gayofa;
b.1. diploiduri ujredis homologiuri qromosomebi, 2.gaormagebuli qromosomebis homologiuri wyvili, 3. Svileuli qromosomebi.
g.1. qromosomebi ormagdeba, 2. homologiuri qromosomebi erTmaneTs scildeba,
3.qromatidebi erTmaneTs scildeba.
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7. process sworad C sqema aRwers.
8. krosingoveris etapze dediseuli da mamiseuli qromosomebi erTmaneTs
genebs ucvlian. amitom Svileul organizmebs maTi mSoblebis niSan-Tvisebebis
Zalian mravalricxovani kombinaciebi uCndebaT.
9.

a

b

g

d
X

e

v
X

10. kiTxvis niSani Seicvleba terminiT spermia
11. a. am wyalmcenaris sporebi usqeso gamravlebis saSualebaa, gametebi ki _
sqesobrivisa.
b. ulotriqsis spora moZravia. is SoltiT dacuravs. tipuri sporebiT xmeleTis mcenareebi mravldebian, romelTa gavrcelebas wyali ar sWirdeba. ulotriqsi ki wyalSi binadrobs.
g. tipuri gametebi _ kvercxujredi da spermatozoidi erTmaneTisagan zomebiT
da formiT gansxvavdebian. am maxasiaTeblebiT ulotriqsis gametebs erTmaneTisagan ver ganarCev.
12. a. reaqciaSi monawile nivTierebebia glukoza da glikogeni;
b. cisferi isriT aRniSnuli procesi miekuTvneba plastikur cvlas. wiTeli
isriT aRniSnuli _ energetikuls;
g. msgavsi gardaqmna RviZlSi xdeba;
d. am process insulini aZlierebs;
e. es hormoni kuWqveSa jirkvalSi warmoiqmneba;
v. misi hipofunqcia Saqriani diabetis saxiT vlindeba;
z. wiTeli isriT aRniSnul metabolur gardaqmnas aZlierebs kuWqveSa jirkvlis
hormoni _ glukagoni da Tirkmelzeda jirkvlis hormoni _ adrenalini.
1. a. xelis lupis dabali gamadidebeli SesaZleblobebi ar iZleva
ujredze da, miT umetes, qromosomaze dakvirvebis saSualebas. eleqtronuli mikroskopi Zlier adidebs obieqts da SesaZlebelia ara mxolod
mitozis procesze dakvirveba, aramed qromosomis umciresi detalebis danaxvac. sinaTlis mikroskopSi ujredi kargad Cans, qromosomebis danaxvacaa SesaZlebeli.
b. ilustraciaze 1 _ gamtari, 2 _ meqanikuri, 3 _ ZiriTadi da 4 _ warmomSobi qsovilebia. mitozze dasakvirveblad warmomSobi qsovili sjobs, radgan misi
ujredebi intensiurad iyofian.
g. xaxvis wveros ujredebi swrafad mravldebian da fesvi Rrmad miiwevs niadagSi.
d. warmomSobi qsovilisagan Sedgeba kvirti da TeslSi arsebuli Canasaxi.
e. 1 _ profaza, 2 _ anafaza, 3 _ interfaza, 4 _ metafaza.
v. mitozze dasakvirveblad mxolod fagociti gamodgeba, radgan Trombociti
da eriTrociti birTvs ar Seicavs.
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Tema 5. saxeoba da populacia
5.1 memkvidreobiToba da cvalebadoba
5.1.1. hibridTa erTgvarovnebis kanoni. niSan-TvisebaTa
daTiSvis kanoni
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
AA genotipis individebi warmoqmnian erTi tipis A alelis Semcvel gametebs. aa
individebic erTi tipis _ a alelis Semcvels, xolo Aa individebi ori tipis A
da a alelebis Semcvel gametebs.

F1 TaobaSi heterozigotebisa da homozigotebis Sefardebaa 1:1.
2 Aa,1AA,1aa.
1. dominanturi niSania mokle bewvi.
2. a. Savbewviani bocvrebis mosaSeneblad mxolod AA genotipis mqone
Savbewviani bocvrebi gamodgebian.
b. TeTri bocvrebi (aa) mxolod TeTri bocvrebis SejvarebiT daibadebian.
3. a. aseTi Tanafardoba miiReba mxolod im SemTxvevaSi, Tu orive mSobeli
heterozigotia am niSnis mixedviT. mwvane bartyebis 1 nawili _ 8 bartyi homozigotia am niSnis mixedviT AA, xolo 2 nawili ki _ 16 heterozigoti Aa.

P:
G:

F1

b. mwvane TuTiyuSis genotipi unda iyos Aa, rom misi cisfer TuTiyuSTan SejvarebiT mxolod mwvane TuTiyuSebi gaCndnen.
g. mxolod cisferi TuTiyuSebi cisferi TuTiyuSebis SejvarebiT Cndebian.
4. diagramaze B genis mopirdapired araaleluri C genia moTavsebuli.
5. swori pasuxia: b. homologiuri qromosomebis mopirispire lokusebSi.
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5.1.2. sqesis gansazRvris qromosomuli meqanizmi. tyupebi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. vaJisa da gogonas dabadebis albaToba erTnairia.
2. araidenturi tyupebi SeiZleba iyvnen rogorc erTi, ise sxvadasxva sqesis. es
imazea damokidebuli, Tu romeli sasqeso qromosomis Semcveli spermatozoidebi gaanayofiereben erTdroulad momwifebul kvercxujredebs. garegnulad isini
isevve daemsgavsebian erTmaneTs, rogorc sxvadasxva dros dabadebuli da-Zmebi.
3. identuri tyupebi erTi zigotidan viTardebian. maTi genotipi erTnairia,
radgan mitozi uzrunvelyofs or Svileul ujredSi zustad im raodenobisa da
genuri Sedgenilobis qromosomTa gadacemas, romelic zigotas hqonda. amitom
identuri tyupebi erTi sqesisani da absoluturad erTnairebi arian.
1. a. bolo monacemebiT tyupebis dabadebis zrdis albaToba ikveTeba.
b. xelovnuri ganayofierebis dros hormonebis saSualebiT hiperovulacias iwveven da saSvilosnoSi ramdenime ganayofierebuli kvercxujredi gadaaqvT, radgan ganviTarebis Sansi yvela maTgans ar aqvs. magram
zogjer isec xdeba, rom 2,3 embrioni normalurad viTardeba da ibadebian tyupebi.
2. erTamnionian, erTplacentian tyupebs sqema C asaxavs.

1. es pretenzia sruliad gaumarTlebelia, radgan adamianis sqesi
imazea damokidebuli, X qromosomian kvercxujreds mamakacis X Tu
Y qromosomis Semcveli spermatozoidi anayofierebs.
2. erTdroulad ramdenime kvercxujredis momwifeba hormonebis gavleniT dedis organizmSi xdeba da mama amaSi ar monawileobs.
3. siamis tyupebi araidenturebi ver iqnebian, radgan maTi erTmaneTTan
dakavSireba ara calkeuli nayofebis erTmaneTTan Semdgomi Sezrdis Sedegia, aramed zigotis ganviTrebis adreul etapze misi nawilebis erTmaneTisagan daucilebloba.
4. fito rTuli sityvis Semadgeneli nawilia, romelic mcenares aRniSnavs. fitoestrogeni nivTierebaa, romelsac mcenareebi Seicaven da maT
organizmze qalis sasqeso hormonis _ estrogenis msgavsi zemoqmedeba axasiaTebs. estrogenebi ki sakvercxeebSi kvercxujredebis momwifebas ganapirobeben. savsebiT SesaZlebelia aseTi mcenareebi sakveb racionSi superovulacias iwvevdes.
5. imis gamo, rom X an Y qromosomaTa Semcveli spermatozoidebis raodenoba Tanabaria da kvercxujredTan maTi Sexvedris albaTobac erTnairi,
gogonebisa da vaJebis dabadebis albaToba erTnairia. ase rom, mamam imedi
unda iqonios, Tumca am ojaxSi es meramdene Svilis gaCenis SemTxvevaSi moxdeba, Zneli saTqmelia.
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5.1.3. memkvidruli niSnebis gadacema adamianSi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. janmrTel mSoblebs, romelTa genotipebia aa, ar SeiZleba aqondroplaziiT
daavadebuli Svilebi eyoloT, radgan aqondroplazia dominanturi geniT gamowveuli daavadebaa. am genis mtarebeli inividebi, rogorc homozigotebi AA,
aseve heterozigotebi Aa, daavadebulebi arian.
2. janmrTeli bavSvebis dabadeba gamoricxulia im SemTxvevaSi, Tu: a) orive mSobeli homozigotia mocemuli dominanturi genis mixedviT AA; b) erTi homozigotia
AA, meore ki _ heterozigoti Aa.
.STamomavlebs Soris qalebic arian da vaJebic, radgan es geni autosomaSia lokalizebuli.
3. baduraze sinaTlis receptorebia ganlagebuli, amitom misi aSrevebis SemTxvevaSi adamiani mxedvelobas kargavs. broli gamosaxulebis simkveTreze agebs
pasuxs, amitom misi gadaadgileba SesaZloa axlomxedvelobis an Sorsmxedvelobis
mizezi gaxdes.
4. smenadaqveiTebuli bavSvi SeiZleba gaCndes im SemTxvevaSi, Tu erT-erTi mSobeli
smenadaqveiTebulia (aa), meore ki recesiuli genis mtarebeli (Aa) heterozigoti.
1.

Svilebis genotipebia Aa da aa. isini daimemkvidreben rogorc mamis, aseve dedis niSnebs.
2.

bavSvis genotipia bb.
3.

cacia bavSvebis dabadebis albaToba 25%-ia.
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4. Tandayolili sielme recesiuli niSania, amitom es daavadeba maT SvilebSi
aucileblad gamovlindeba.
5. es sqema nebismieri dominanturi niSnisa Tu daavadebis STamomavlobaze gadacemis aRsawerad gamodgeba. magaliTad, rogoricaa: Taflisferi Tvalebi, kexiani
cxviri, muqi da xveuli Tmebi, marfanis sindromi da a.S.

5.1.4. memkvidruli cvalebadoba
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. ferad garsSi arsebuli melanini icavs baduras sinaTlis Zlieri sxivebisagan
da sxivi baduramde mxolod gugis gavliT xvdeba. albinosebs es pigmenti ar aqvT,
amitom isini iZulebulebi arian ataron muqi saTvale.
1. a.

b. daunis sindromi.
2.

Aa,

aa;

b.

Aa,

Aa;

g.

Aa,

Aa;

d.

Aa,

aa.

a.
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1. yvela cxoveli, romlebic sxeulis fragmentaciiT an dakvirtviT mravldebia. mag. planaria, hidra, rgolovani Wiebi.
2. kalendulas gvirgvinis furcelSi mutacia somaturi mutaciaa, romelic memkvidreobiT ar gadaecema, radgan kalendula gvirgvinis furclebiT
ar mravldeba.
3. daunis sindromi memkvidreobiT ar gadaecema, radgan daavadebulebi
unayofoni arian.
4. foto _ sinaTle, fobia _ SiSi. fotofobia sinaTlis SiSs niSnavs.
5. genuri mutacia _ marfanis sindromi, aqondroplazia;
qromosomuri mutacia _ angelmanis sindromi;
genomuri mutacia _ daunis sindromi.

5.1.5. adamianis genetikuri kvlevis meTodebi
1. metafazaSi yvela qromosoma ukve formirebulia. isini erT sibrtyeSi arian ganlagebulni, mxedvelobis erT areSi, rac aadvilebs
maTze dakvirvebas.
2. braqidaqtilia ar iwvevs sasicocxlod mniSvnelovani funqciebis moSlas. daavadebul adamians garkveuli diskomforti iseT specialobebSi
eqmnebaT, romlebic TiTebis daxvewil, koordinirebul moqmedebebs moiTxovs. daavadebuli adamianebi gonebrivi SesaZleblobebiT ar CamorCebian
janmrTel adamianebs.
3. citogenetikuri meTodiT dgindeba angelmanis sindromi, daunis sindromi.
4. a. nayofSi daavadebis aRmoCena SesaZlebelia amniocenteziT;
b. axalSobilSi sisxlisa da Sardis bioqimiuri gamokvleviT.
1. melanqoliuri temperamentis pesimisti xasiaTis damemkvidreba atarebs recesiul xasiaTs, vinaidan is STamomavalTa mcire raodenobas axasiaTebs. aqedan gamomdinare, melanqoliuri temperamentis pesimisti xasiaTi recesiuli (a) Tvisebaa, xolo sangvinikuri tipis, optimisturi xasiaTi
_ dominanturi (A).
dedas, tasosa da gelas eqnebaT aa genotipi, xolo mamas, mananas, qeTevansa da
giorgis _ Aa, xolo nikas genotipi SeiZleba iyos _ AA an Aa.
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deda

mama

I

II
taso

manana

qeTevani

}

giorgi

III
gela

melanqoliuri
temperamentis
individebi

nika

5.1.6. modifikaciuri cvalebadoba

teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. isaras samive formas erTnairi genotipi aqvs.
2. Savi bewvi icavs cxovels dabali temperaturisagan. bunebriv pirobebSi Savi bewvi bocvrebs sxeulis im adgilebSi aqvT, romlebsac metad emuqrebaT gadaciebis
safrTxe. sicxeSi Savi bewvi gadaaxurebda sxeuls, amitom 300 C-ze bewvi mTlianad
TeTria.
1. a. cdis mizani iyo gaerkviaT amovidoda Tu ara dabali temperaturis
gavleniT zurgze Savi bewvi.
b.zurgze Savi laqa unda gaCeniliyo.
2. oTaxis temperaturaze baWiebs am saxeobisTvis damaxasiaTebeli Seferiloba
ganuviTardebaT _ sxeulze TeTri bewvi, xolo TaTebze, kudze da cxvirze
_ Savi laqebi.
1. a.
kiTxvebi

mutacia

modifikacia

cvlis Tu ara genotips?

cvlis

ar cvlis

aqvs Tu ara cvalebadobis
farglebi?

ar aqvs

aqvs

gadaecema

ar gadaecema

gadaecema Tu ara
memkvidreobiT?
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2. genuri mutacia _ xuTTiTian mSoblebs SeeZinaT eqvsTiTiani Svili.
genomuri mutacia _ normaluri qromosomuri kompleqtis mSoblebs SeeZinaT
daunis sindromis mqone vaJi.
modifikaciuri cvalebadoba _ mTeli wlis ganmavlobaSi adamians aReniSneba
Sinagani sekreciis jirkvlebis funqcionirebis sezonuri cvlileba, sportsmenebs
intensiuri varjiSis procesSi gaezardaT kunTebis masa da Zala.

1. swori pasuxia: b. aramemkvidruli cvalebadobis.
2. swori pasuxia: d. sxvadasxva garemo pirobebisadmi Seguebas.
3. modifikaciuri cvalebadobis mizezi organizmze momqmedi sxvadasxva saxisa
da intensivobis garemo faqtorebia.
4. modifikaciuri cvalebadobis Sedegi organizmTa Seguebaa garemosTan.
5. operaciiT Selamazebuli cxviri modifikaciuri cvalebadobaa, romelic memkvidreobiT ar gadaecema.
6. a. simaRlis matebasTan erTad mcirdeba atmosferuli wneva da Jangbadis raodenoba haerSi, rac qsovilebSi Jangbadis ukmarisobas iwvevs. sisxlSi eriTrocitebis raodenobis momateba organizmis kompensatoruli meqanizmia, romelic
mimarTulia sisxlSi Jangbadis koncentraciis normalizaciisaken.
b. Tu mTian raionebSi mcxovrebi adamianebi barSi dasaxldebian, maT sisxlSi
eriTrocitebis raodenoba SeumcirdebaT.
7. yvavilebis feris cvlilebis mizezi modifikaciuri cvalebadobaa.

5.2 cocxali samyaros ganviTareba
5.2.1. lamarkis Sexedulebebi samyaros ganviTarebis Sesaxeb
1. ixvis winaprebs xmeleTis cxovelebisaTvis damaxasiaTebeli Cveulebrivi fexebi hqondaT:
•

wyalSi sacuraod mas iseTi fexebi dasWirda, romelsac didi zedapiri eqneboda da wyals niCabiviT ukuagdebda;

•

ixvi fexebs avarjiSebda. is mondomebiT Wimavda TiTebs Soris kans;

•

ase warmoiqmna ixvis TiTebs Soris sacurao apki;

•

SeZenili niSani yvela ixvma Tavis STamomavals gadasca. ixvis Wukebi fexebze
sacurao „aRWurvilobiT“ iCekebodnen.
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2. varjiSis Sedegad fexburTelebs fexis kunTebi namdvilad uZlierdebaT,
xolo Sewyvetis Semdeg usustdebaT.
•

es modifikaciuri cvalebadobaa, romelic memkvidreobiT ar gadaecema. maT
Svilebs dabadebisas iseTive kunTebi eqnebaT, rogoric gauvarjiSebeli adamianis Svilebs.

•

lamarkis mosazreba garemos gavleniT organizmebis cvlilebis Sesaxeb
sruliad misaRebia. miuRebelia mosazreba imis Taobaze, rom aseTi cvlilebebi varjiSiTa da srulyofisaken swrafviT miiRweva da is STamomavlebSi
memkvidreobs.

3. sruliad warmoudgenelia kvercxebis mfarvelobiTi Seferilobis warmoqmna
kvercxebis varjiSiT miiRweodes _ kvercxi organizmi ar aris. lamarki arasworad
xsnida evoluciis meqanizms. swored aseTi auxsneli faqtebis dagrovebiT dakarga
man TandaTan Tanamoazreebi. misi mosazrebebi mxolod hipoTezad darCa da sabolood is mecnierebma uaryves.

5.2.2. darvinis mogzauroba msoflios garSemo.
mogzaurobis Sedegebi
saqarTveloSi yvelaze farTod rqawiTeli da saferavia gavrcelebuli. maRali sagemovno Tvisebebis garda, es jiSebi yinvagamZleobiTac
gamoirCevian.

1. mexorculi da merZeuli jiSis Zroxebis didi wona bunebriv pirobebSi
sazianoa. aseTi Zroxebi Znelad gadaadgildebian, amitom maT gauWirdebaT
sakvebis mopoveba, mtrisgan Tavis daRweva.
3. Tu ilustraciis mixedviT vimsjelebT, es Rori albaT Zlivs moZraobs. amitom verc mters gaeqceva da verc did manZils gaivlis sakvebis mosapoveblad.
4. didi wonisa da zomis megrul Zroxas mTaSi siaruli gauWirdeboda.
5. adamianebi Sarpeis iyeneben sacxovrebeli adgilisa da cxvris faris dasacavad. Zlier danaoWebuli kani, Rrmad Camjdari Tvalebi, patara yurebi upiratesobas aniWebs am ZaRlebs nadirobaSic. Tu mowinaaRmdege moaxerxebs mis Cavlebas,
Sarpei nakecebiani kanis gamo elvis siswafiT axerxebs motrialebas da mowinaaRmdegesTan SebrZolebas.
6. ZaRlebs adamianebi iyeneben mcvelebad, usinaTloTa satareblad, narkotikebisa da asafeTqebeli nivTierebebis aRmosaCenad. CrdiloeTis qveynebSi ZaRlebs
marxilSi abamen. isini Sesabamisad gamoirCevian fizikuri siZlieriT, patronisadmi erTgulebiT, yuradRebiT, maxvili ynosviT.
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5.2.3. darvin-uolesis evoluciuri Teoria. arsebobisTvis
brZola, misi formebi. bunebrivi gadarCeva
1.
gadarCeva

xelovnuri

bunebrivi

gadamrCevi
faqtori

buneba

adamiani

romeli niSnebiT
gadairCevian

saxeobisTvis sasargeblo

adamianisTvis sasargeblo

raSi gamoixateba
gadarCevis Sedegebi

axali saxeobis warmoqmna

axali jiSis Seqmna
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2.

arsebobisTvis brZolis formebi

erTi saxeobis
individebs Soris

sxvadasxva saxeobis
individebs Soris

garemos
araxelsayrel
faqtorebTan

magaliTebi

magaliTebi

magaliTebi

brZola mtacebelsa da msxverpls
Soris, brZola
sarevela mcenaresa da kulturul
mcenares Soris.

udabnos mcenareebis brZola wylis
mosapoveblad
da dasamarageblad, civ wylebSi
mcxovrebi ZuZumwovrebis kanqveSa
cximis sqeli fena.

brZola or mamrs
Soris mdedrisTvis, brZola or
beRuras Soris
sakvebisTvis,
brZola or erTi
saxeobis mcenares
Soris sinaTlis
mosapoveblad.

3. cisferi yvavilis fonze mkveTrad gamoCndebodnen esoden momravlebuli
narinjisferi peplebi. isini mtacebel frinvelebs mizidavdnen, romlebic maT
gaanadgurebdnen. cisfrad SeniRbuli peplebi intensiurad gamravldebodnen,
radgan mtrebisaTvisac SeumCnevelni iqnebodnen da konkurentebic aRar eyolebodaT narinjisferi peplebis saxiT.
4. a. qarxnebis mSeneblobam gamoiwvia garemoSi didi raodenobiT gamonabolqvis
gamoyofa, ramac Zlier daabinZura haeri, rac xelSemSleli faqtoria liqenebis
gamravlebisTvis.
b. mas Semdeg, rac manCesterSi miiRes zomebi garemos dabinZurebis sawinaaRmdegod, haeris dabinZureba Semcirda, rac xelSemwyobi piroba aRmoCnda liqenebis gamravlebisTvis. xis Reroebi isev daifara liqenebiT, romelzec TeTri peplebi SeumCneveli gaxdnen da gadarCnen. muqi peplebi ki xis bac fonze mkveTrad
gamoCndnen da mtaceblebs ver gadaurCnen. amitom saxeobaSi mkveTrad moimata
TeTri peplebis raodenobam.
5. Tevzebis am populacias sxeulis zomis sxvadasxva geni aqvs. zogs sxeulis
didi zomis, zogs saSualo, zogsac patara. rodesac meTevze badeSi moxvedril patara Tevzebs isev wyalSi abrunebs, amiT is xelovnurad zrdis wyalsatevSi mcire
da saSualo zomis Tevzebis ricxobriobas. populacia mravldeba da mcire zomis
Tevzebi TavianT genebs STamomavlobas gadascemen.
Tu es procesi didxans gagrZelda, ramdenime wlis Semdeg meTevze didi zomis
Tevzebis daWeras veRar SeZlebs, vinaidan patara zomis Tevzebs SeeqmnebaT ukeTesi pirobebi gamravlebisTvis _ maT didi Tevzebi aRar uweven konkurencias da
arc meTevzeebi erCian. mocemul pirobebSi isini ukeT Seguebuli aRmoCndebian
da gadarCebian. didi Tevzebi ki droTa ganmavlobaSi mTlianad ganadgurdebian.
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6. evoluciis process asaxavs b situacia.

7. SeguebulTa gadarCenis process asaxavs b situacia.

b

8. a. arsebobisaTvis brZolaSi gadarCebian da STamomavlobas datoveben mxolod is antilopebi, romlebic foTlebs xis maRal totebze miswvdebian. patara
antilopebi foTlebs ver miswvdebian da daiRupebian.

b. lomebs mxolod is antilopebi gadaurCebian, anu arsebobisaTvis brZolaSi
gaimarjveben, romlebic maT balaxSi daemalebian.
9.

morfologiuri Seguebuloba

fiziologiuri Seguebuloba

a, b, z, T, i.

g, d, e, v.

10. ilustracia asaxavs populaciebis izolaciis process.

1. bunebis gadamrCevi xelebi arsebobisaTvis brZolaa.
2. araswori pasuxia: a. Seguebuloba absoluturia.
3. genetikuri mravalferovneba evoluciis safuZvelia, radgan is
mraval gens `sTavazobs~ bunebriv gadarCevas gamoavlinos arsebobisaTvis brZolaSi gamarjvebuli geni, garemos Secvlil pirobebSi.
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4. drozera daWaobebul, mineraluri marilebiT Rarib niadagebze saxlobs. sakvebis deficits is mwerebze nadirobiT ivsebs. kaSkaSa ferebiT da mzeze mbrwyinavi siTxiT, romelsac misi foTlebi gamoyofen, is
mwerebs izidavs (morfologiuri Seguebuloba).
lorwovani siTxe ikrobs mwerebs da masSi arsebuli fermentebi mwerebs
ineleben (fiziologiuri Seguebuloba).
5. morfologiuri Seguebulobebi _ solisebri sxeuli; TiTebze sacurao
apki; lorwovani, uqerclo, sisxlZarRvebiT mdidari kani; lorwovani ena,
romelic wina nawiliT aris damagrebuli piris fskerze; pigmentirebuli
kani.
fiziologiuri Seguebulobebi _ zrdasruli bayayis kaniTa da filtvebiT sunTqva; Tavkombalas sunTqva layuCebiT; zrdasruli bayayis kveba
mwerebiT; Tavkombalas kveba mcenareebiT; arapirdapiri ganviTareba.

5.2.4 evoluciis damamtkicebeli argumentebi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. rogorc Cans, mravali milioni wlis win ivris xeobaSi sruliad sxvagvari klimati iyo.
2. yvela xerxemlianis kiduri Seicavs mxris, winamxris da mtevnis Zvlebs.
3. yvela xerxemlianis kidurSi mwvane feriT aRniSnulia mxris Zvali, yviTliT _
winamxris Zvlebi, iasamnisfriT _ mtevnis Zvlebi.
4. yvela am Zvals sxvadasxva kidurSi sxvadasxva datvirTva aqvs. magaliTad,
mtevnis Zvlebma adamianis kidurSi mravali natifi zusti samuSao unda Seasrulos, Ramuras frTaSi masze safreni apki unda gadaiWimos, cxens aseTi grZeli
TiTebi sirbilSi dauziandeboda.
5. adamianis apendiqsi damcvelobiT funqcias asrulebs. masSi limfuri kvanZebia
moTavsebuli.
6. yuris niJaris mamoZravebelma kunTebma adamianis organizmSi ukuganviTareba
ganicada.

1. qlamidomonadas Tvalaki, planarias Tvalebi, obobas Tvalebi,
buzis Tvalebi, adamianis Tvalebi analogiuri organoebia.
2. Tmis safarveli ZuZumwovrebis organizms siTbos dakargvisagan icavs. adamianebi am problemas sezonis Sesaferisi struqturisa da
feris mqone tansacmliT vigvarebT.
3. a. protonema msgavsi ujredebis Semcveli mcire zomis warmonaqmnia,
romelic simartiviT wyalmcenares emsgavseba. misi arseboba xavsis sasicocxlo ciklSi xavsis wyalmcenareebTan naTesaobaze unda miuTiTebdes.
b. winazrdili gvimris sasicocxlo ciklSi gvimrebis wyalmcenereebTan
naTesaobaze metyvelebs.
4. qvewarmavlis niSnebi _ kbilebi, kudis mravali mala, ar aqvs tropi,
muclis neknebi. frinvelis niSani _ bumbuli.
5. kartofilis tuberi, xaxvis bolqvi, WinWris fesura, marwyvis pwkali _
homologiuri organoebia.
6. swori pasuxia: b. sacremle jirkvali.
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5.3 biomravalferovneba da garemos dacva

5.3.1. ekosistema. ekologiuri faqtorebi, abioturi faqtorebi _
sinaTle
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. am mcenarisTvis temperaturuli optimumia 210C, gamZleobis minimumi 3,50 C,
xolo maqsimumi 400C .
2. am terminis pirveli nawili _ fiko mcenares aRniSnavs, meore nawili, eriTrini
_ wiTels.
1.
abioturi faqtorebi
fizikuri abioturi faqtorebi

qimiuri abioturi faqtorebi

xiluli sinaTle

Jangbadis Semcveloba
atmosferosa da niadagSi

temperatura

naxSirorJangis Semcveloba
atmosferoSi

ultraiisferi sxivebi

mineraluri marilebis
Semcveloba wyalsa da niadagSi

atmosferuli wneva

organuli nivTierebebis
Semcveloba niadagSi

wylis wneva da simkvrive
qari

2. a. ilustracia fototaqsizs aRwers. b. sinaTles gaurbis qalamana, planaria, vazis lokokina, Wiayela. sapirispiro reaqcia aqvT qlamidomonadas, dinoflagelatebs, evglenas.
1. mcenareebi fotosinTezisaTvis naxSirorJangs saWiroeben, romelsac
isini haeridan moipoveben da, amavdroulad, amdidreben haers JangbadiT.
Wiayela moZraobisas afxvierebs niadags da amiT xels uwyobs mis aeracias.
orsagduliani moluskebi filtrven tbisa da zRvis wyals.
2. dRis xangrZlivoba mudmivi faqtoria, romelic mravali saukunis ganmavlobaSi ar icvleba. magaliTad, 16 oqtombris dRis xangrZlioba bolo 100 wlis
ganmavlobaSi erTi da igivea, maSin, rodesac am wlebis ganmavlobaSi temperatura SeiZleba farTo sazRvrebSi _ 50 C dan 300 C-mde _ varirebdes. 300 C-iani
siTbos Semdeg zamTari ise dadgeboda, rom mcenareebi zamTris sicivisTvis
momzadebas ver moaswrebdnen.
3. foTolcvenia mcenares xelovnurad Seqmnil grZeli dRisa da siTbos pirobebSi foTlebi ar dascvivdeba.
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5.3.2 abioturi faqtorebi _ temperatura, tenianoba
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. foTlebi zamTarSi wyals aaorTqlebdnen, fesvi ki civ wyals niadagidan ver
Seiwovda. amitom WurWlebSi arsebuli wyali gamoileoda da xe gaxmeboda.
2. es cxovelebi sicives kanqveSa sqeli cximovani SriT, xSiri bewviTa da bumbuliT
umklavdebian. amas garda, jgufebad Sekrebili pingvinebi erTmaneTs aTboben.
•

pirvel WiqaSi wylis done daiklebs, meoreSi _ ara. e.i. xis bayayis kanis cximovani nivTiereba mis organizms wylis dakargvisagan icavs.
2. Tu Saqris zenajer xsnars moamzadeb da sayinuleSi moaTavseb, is ar
gaiyineba. Teslis ujredebi, zenajeri xsnaris msgavsad, wyals TiTqmis ar
Seicaven da maTSi organuli nivTierebebis didi maragia.

3. macivarSi wyali gaiyineba, spirti da glicerini _ ara. e.i. spirtisa da glicerinis dagroveba organizmSi zrdis mis yinvagamZleobas.
4. B da D mcenareebs naklebi morwyva sWirdebaT, A da C-s xSiri.
1. morfologiuri Seguebulobani _ foTlis zedapiris gazrda an Semcireba, foTlebis eklad gadaqceva, grZeli an zedapiruli fesvebi.
fiziologiuri Seguebulobani _ zafxulisa da zamTris Zili, sunTqvis
gaxSireba, glicerinisa da spirtis dagroveba, foTlis zedapiris cviliT dafarva, TeslebSi organuli nivTierebebis dagroveba da wylis Semcvelobis
Semcireba, foTolcvena.
qceviTi Seguebulobani _ sabinadro garemos Secvla, TSamomavlobaze zrunva,
migraciebi.
2. wylis temperatura, Jangbadisa da marilebis Semcveloba, wylis simkvrive,
wylis dinebis siCqare.
1. sunTqvisas wylis aorTqlebaze siTbo ixarjeba da organizmi grildeba.
2. wylis aorTqlebas Seamcirebs, mcenare gadaxurdeba da daiRupeba.
3. swori pasuxia: b. ZuZumwovris kani.
4. wylis wveTis aorTqlebiT futkari grildeba.
5. cxovelebs gadaadgilebis unari aqvT. garemos temperaturis mkveTri cvlilebisas maT SeuZliaT Zlier sicxeSi Tavi Seafaron soroebs, moscildnen gaxurebul qvebs, gadainacvlon CrdilSi da a.S.
6. endo _ SigniT, geni _ warmoSoba. endogenuri wyali, romelsac organizmi
garedan ki ar iRebs wylis smiT, aramed organizmSi warmoiqmneba.
7.
a
X
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b

g

d
X

5.3.3 niadagis struqtura. niadagis mniSvneloba
organizmebisaTvis
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. sokoebi mxolod organuli nivTierebebiT mdidar niadagebze saxloben.
2. tropikul tyeebSi niadagi praqtikulad ar Seicavs haers, radgan wyali mTlianad ikavebs forebs Soris manZils. fesvebi sunTqvisTvis Jangbads saWiroeben.
amitom maTi nawili qvemodan zemoT izrdeba.
1. Tu miwas wyalSi Cayri, aucileblad SeamCnev haeris buStukebs.

1. anaerobuli organizmebis garda, niadagSi mcxovreb organizmebs Jangbadi sWirdebaT. xagrZlivi, Zlieri wvimebi devnian haers niadagidan.
2. niadagwarmoqmnis process pirvelebi mRierebi iwyeben.
3. gaToxnis dros kapilaruli wylis aorTqleba mcirdeba.

5.3.4 urTierTobani organizmebs Soris TanasazogadoebaSi
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. ormxriv sasargeblo simbiozis _ mutualizmis magaliTia liqenebi, anu mRierebi. heterotrofuli soko liqenis organizmSi erTujrediani wyalmcenaris mier
damzadebuli organuli nivTierebebiT ikvebeba. wyalmcenares wyliTa da mineraluri nivTierebebiT soko amaragebs.
2. adamianis garegani parazitebia _ tili, rwyili, tkipa, baRlinjo, koRo. adamianis saWmlis momnelebel sistemaSi parazitoben _ askarida, lamblia, Roris soliteri.

1.

simbiozi. mRiera _ soko da
wyalmcenare

simbiozi.
mdgmuroba _ xemcenare da xavsi

parazitizmi. adamiani da lamblia

neitralizmi.
mgeli da soko

2. parazitizmi.
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1. frinveli martorqis kanis parazitebiT ikvebeba.
2. ori mglis konkurenciis mizezi SeiZleba iyos mdedri, sakvebi, sabinadro garemo.
3. epifiti xemcenaris mdgmuria.
4. yayaCo da xorbali konkurentebi arian. isini erTmaneTs ecilebian sakvebis,
sinaTlis, wylis mosapoveblad.
5. Smaga, herakleumi.
6. swori pasuxia: d. obis sokoebi baqteriebis winaaRmdeg.
7. swori pasuxia: a. ujredSida parazitebi.
8. urTierTobis aseT formas mdgmuroba hqvia.
9. xemcenaresa da sokos Soris mutualizmia.
10. a. mdgmuroba; b. konkurencia.
11. a. parazitizmi; b. konkurencia.
12. zedmeti wyvili: a. adamiani _ koRo.

5.3.5 kvebiTi jaWvi. kvebiTi qseli
1. qlamidomonada _ vorticela _ dafnia _ xramuli _ Tolia.
2. pirveli rigis _ wiwibura, kartofili, CurCxela, Svriis fafa;
meore rigis _ saqonlis xorci, qaTmis xorci, kvercxi;
mesame rigis _ loqo, qaaTmis xorci.
3. a. muxluxoebis ricxvma mkveTrad zrda mexuTe dRidan daiwyo;
b. muxluxoebis ricxvma maqsimalur niSnuls mecxre dRes miaRwia;
g. am periodSi foTlebis ricxvi mkveTrad mcirdeba;
d. fermerma pesticidi merve dRes Seasxura;
e. pesticidis moqmedebas maqsimaluri efeqti meToTxmete dRes hqonda _ foTlebis ricxvma imata;
v. meTxuTmete dRes baRSi arcerTi muxluxo aRar iyo, amitom frinvelebma
baRi datoves.
1. swori pasuxia a.
2. swori pasuxia a.
3. pirvel kvebiT dones.
4. gamravlebulma Tagvebma SesaZloa fermers mosavali gaunadgurob.
5. yvela producenti avtotrofia, yvela konsumenti _ heterotrofi.
6.swori pasuxia: g. orive sWirdeba sakvebi da energia.
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7. a. mesame kvebiT dones; b. meore; g. meore da mesame.
8. meoTxe kvebiT dones.
9. zebra _ heterotrofi _ mcenareWamia _ I rigis konsumentni;
bayayi _ heterotrofi _ xorciWamia _ II rigis konsumenti;
kalia _ heterotrofi _ mcenareWamia _ I rigis konsumenti;
Zera _ heterotrofi _ xorciWamia II an III rigis konsumenti;
daTvi _ heterotrofi _ nairWamia _ II an III rigis konsumenti.
10.

a

b

X

g

d

X

X

e

v

z

T

X

X

11. sworadaa Sedgenili A kvebiTi jaWvi.

5.3.6 nivTierebaTa da energiis gadacema ekosistemaSi
1. A
2. I kvebiTi done _ 5 842 424; II kvebTi done _ 708624; III kvebiTi done _
354904; IV kvebiTi done _ 30.
3. B _ ricxvis; A _ biomasis.
4.

C
D
A
B
1. mzis energia producentidan mcenareWamia cxovelze im qimiuri
bmebis saxiT gadadis, romlebic producentis mier Seqmnil rTul
organul nivTierebaSi arsebobs.

2. aseTi didi masis Seqmnas mis qvemoT mdebare kvebiTi doneebi ver uzrunvelyofs.
3. Tbilsisxlianebi sakvebSi arsebul energiis nawils sxeulis gaTbobas axmaren. civsisxlianebis sxeulis temperatura mzis gamosxivebazea
damokidebuli. maT sxeuls mze aTbobs.
4. ekologiur sistemebSi mzis energia gardaiqmneba qimiuri bmebis, siTbur da meqanikur energiebad.
5. kvebiTi jaWvi iwyeba wyalmcenareebidan.
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5.3.7 biomravalferovneba da adamianis saqmianobis gavlena
garemoze
teqstSi CarTuli kiTxvebi:
1. am dros yvela organos JangbadiT momarageba ferxdeba da organizmi energiis
mkveTr deficits ganicdis.
2. niadagidan mZime metalebi mcenareebis organizmSi xvdeba, mcenareebidan ki _
cxovelebSi. mcenareuli da cxoveluri sakvebis gamoyenebisas mZime metalebi adamianis organizmSi aRmoCndeba.
3. mJavebis Semcveli Rrublebi dedamiwis erTi regionidan qariT sxva regionebSi
gadaitaneba. amis gamo mJava wvimebi araindustriul raionebSicaa mosalodneli.
1. es procedura mJava wvimis moqmedebis modelia.
1.
ddt

a. ddt _ planqtoni _ Tevzi _ frinveli.
b. malariasTan brZolis ufro misaRebi gza wyalsatevebsa da tbebSi iseTi
Tevzebis moSenebaa, romlebic koRos matlebiT ikvebebian.
2.
indikatori saxeobebi
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mdinaris kibo, mRiera, gingko;

flagmani saxeobebi

qameleoni, lemurebi, Jirafi, panda, spilo,
koala;

problemuri saxeobebi

gvelebi, xvlikebi, morielebi, Ramurebi,
bayayebi.

3.

saxeobaTa gadaSenebis mizezebi

sacxovrebeli
garemos
ganadgureba

Warbi
mopoveba

nadiroba spiloebze, irmebze,
jixvebze, Tevzebze nadiroba
asafeTqebeli
nivTierebebiT.

introducirebuli
saxeobebi

gadaSenebis
jaWvebi

nilosis qorWila tba viqtoriaSi, kurdRlebi avstraliaSi,
ambrozia, artemizia, fitolaka
saqarTveloSi.

dodos gadaSenebam erT-erTi
saxeobis mcenaris gadaSeneba
gamoiwvia.

tyis gaCexa,
xanZrebi, Warbi
Zovebis gamo
bunebrivi
safaris ganadgureba, Waobebis
daSroba, wylis
dabinZureba.

1. erTaderTi bunebrivi procesi ,romelic atmosferoSi naxSirorJangis koncentracias amcirebs, fotosinTezia.
2. swori pasuxia g.
3. haerSi arsebuli radiaqtiuri nivTierebebi qariTa da wvimiT SesaZloa sxva qveynebSi moxvdes. garda amisa, radiaqtiurma nivTierebebma sxva
qveynebSi sakvebi produqtebiTac SeiZleba SeaRwios.
4. swori pasuxia: d. sayofacxovrebo narCenebi.

Seajame Seni codna da gamocade Seni unarebi - Tema 5
1.

cxovelTa Seguebulobebis formebi

2.

morfologiuri

fiziologiuri

qceviTi

d, v.

a, b, e.

g, z.

a

b

X

g

d

e
X

3. araswori pasuxia d.
4. adamianisa da mweris Tvali analogiuri organoebia.
5. sasunTqi fesvebi, sahaero fesvebi,sayrdeni fesvebi warmoadgenen homologiur organoebs.
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6. aleqsis 60 wlis dedas da 47 wlis das daavadebis niSnebi ar etyobaT. es imaze
unda miuTiTebdes, rom isini „janmrTeli“ recesiuli genis mixedviT homozigoturebi arian. janmrTeli qaliSvili mxolod im SemTxvevaSi daibadeboda, Tu
aleqsis mama heterozigoti iyo am niSnis mixedviT.
aseTi qorwinebiT janmrTeli da daavadebuli bavSvebis dabadebis albaTobaa
1:1. es imas ar niSnavs, rom, radgan aleqsis da janmrTelia, aleqss es daavadeba
aucileblad aRmoaCndeba.
7. axlonaTesauri Sejvarebis dros,mcenareTa TviTdamtvervis msgavsad, dominantur genebs Sefaruli daavadebis gamomwvevi recesiuli genebi homozigotur
mdgomareobaSi gadadian da STamomavalTa ¼ -Si iCenen Tavs.
8. saxsrebs SemaerTebelqsovilovani iogebi afiqsirebs, sisxlZarRvebis kedelsac SemaerTebeli qsovili agebs. amitom cvvlilebebi am genSi, cxadia, aseTi simptomebiT gamovlindeba.
9. adamianis garegnobas, genebis garda, garemos mravali faqtori gansazRvravs.
50 wlis tyupebi naklebad hgvanan erTmaneTs 5 wlis tyupebTan SedarebiT, radgan,
maTi genotipis identurobis miuxedavad, maTze sicocxlis ganmavlobaSi sxvadasxva faqtori moqmedebda, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, Tu isini sxvadasxva
ekonomikur, klimatur Tu socialur garemoSi cxovrobdnen.
10. xerxemlis nadrekebi adamianis sicocxlis pirveli wlis ganmavlobaSi da
Semdeg TandaTan yalibdeba. maTi ganviTareba ConCxis sxvadasxva kunTis ganviTarebasa da siZlierezea damokidebuli. sportsmeni mSoblebis Zlieri kunTebi
varjiSis Sedegia _ modifikaciuri cvalebadobaa, romelic memkvidreobiT ar gadaecema.
11. mecnierebi modifikaciur cvalebadobas akvirdebian.
12. swori pasuxia g. zazunas sZinavs. zamTris Zilis dros misi sxeulis temperatura dabla ecema, rac mas energiis ekonomiurad xarjvaSi exmareba.
13. hidro _ wyali, fitos _ mcenare. hidrofiti _ wylis mcenares niSnavs.

a

b
X

g

d
X

14. ilustracia parazitizms asaxavs. Wvavis rqa marcvleulze parazitobs, abeda soko ki _ xemcenareze.
15. adamiani baqteriebTan sabrZolvelad ujredSida parazits _ baqteriofags
iyenebs.
16. a. parazitizmi; b. mutualizmi; g. mtacebloba
17. b.lurj-mwvane wyalmcenare
18. a. bocveri wonaSi 25 gramiT moimatebs; b. gaSlil mindorSi bocveri gacilebiT mets moZraobs, raSic did energias xarjavs. amitom is wonaSi naklebs moimatebs.
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19.1 kg xorcis warmosaqmnelad daaxl. 10 kg mcenareuli sakvebia saWiro.
20. A piramida gamoxatavs kavSirs _ xemcenare _ mweri _ mtacebeli frinveli;

B piramida _ xemcenare _ balaxismWameli cxoveli _ paraziti mweri.
21.

a

b

g

d

e

v

X

z

X

T
X

22. a. niJara icavs lokokinis sxeuls gamoSrobisagan, meqanikuri dazianebisagan, mtaceblebisagan.
b. lokokinis niJara misi garegani ConCxia, romelsac qitini aSenebs. qitini
gacilebiT msubuqia ZvalTan SedarebiT, amitom lokoknas misi tareba ar uWirs.
niJara ar zRudavs lokokinis moZraobas. moZraobaSi lokokinas xels uwyobs
specialuri jirkvlebis mier gamoyofili lorwo, romelic amcirebs xaxuns da
lokokina praqtikulad srialiT gadaadgildeba. lokokina mcenareebiT ikvebeba,
romlebsac radulas uamravi basri kbiliT aqucmacebs. lokokina Zalze mgrZnobiarea sinaTlis mimarT, romelsac sacecebze moTavsebuli TvalebiT aRiqvams da
Zalian swrafad reagirebs masze _ niJaraSi imaleba. is msgavsad Zalian swrafad
reagirebs Sexebazec. niJaraSi SeyuJuli gaurbis aseve mSral dReebs.
g. am Seguebulobebis gareSe lokokina ver SeZlebs arsebobas.
23.
cvalebadobis saxeebi

memkvidruli

aramemkvidruli

mutaciuri

kombinaciuri

genuri

qromosomuri

genomuri

progeria

angelmanis
daavadeba

daunis
sindromi
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damatebiTi resursebi maswavleblebisTvis
Tema 1 _ maregulirebeli sistemebi
https://bit.ly/3ox5CBg _ video1
https://bit.ly/3tdtFJ4 _ video 2
https://bit.ly/3raoxU9 _ video 3
https://bit.ly/36lsk99 _ video 4
https://bit.ly/3t4oUkV _ video 5
https://bit.ly/3r4lD35 _ video 5
https://bit.ly/3csgkX8
https://bit.ly/36qqCTU _ video 6
https://bit.ly/2YupsT2 _ video 7
https://bit.ly/39v6cLm _ video 8
https://bit.ly/3cljWKB _ video 9
https://bit.ly/2MGufhj _ video 10
https://bit.ly/3pyGwTP _ danarTi 4
https://bit.ly/3cqEnFY _ video 11
https://bit.ly/3aeJYwt _ video 12
https://bit.ly/3oBBBQC _ video 13
https://bit.ly/3oyiZRm

https://bit.ly/2L6IXOu
https://bit.ly/36qLKcH _ vaqcinaciis kalendari

https://bit.ly/3r3JdwX
https://bit.ly/3pBSnAk
https://bit.ly/3pzlZyv _ dokumenturi filmi `samyaro stiven hokingTan erTad“

https://bit.ly/3oyRTJW _ danarTi 5
https://bit.ly/2Mh0UdG
https://bit.ly/3aiCdW5
https://bit.ly/3ov7hHd _ video 14
https://bit.ly/3aj0Fa4 _ video 15
https://bit.ly/2MiYjQj _ simulacia danarTi 6
https://bit.ly/3pBQmUM
https://bit.ly/2MHI1Ag
https://bit.ly/39v6Mc0

Tema 2 _ SegrZnebis organoebi
https://bit.ly/3reRm1t _ danarTi 1
https://bit.ly/3pEXtfc _ danarTi 2
https://bit.ly/3ctWsmt _ danarTi 3
https://bit.ly/36shMVG
https://bit.ly/3pDCFVw
https://bit.ly/2Me4EwF
https://bit.ly/3tiRD5p
https://bit.ly/2YzuZaY _ video 1

https://bit.ly/36u0IP4 _ video 2
https://bit.ly/39BrFlM
https://bit.ly/2YyeuvM _ video 3
https://bit.ly/39BX6fR _ danarTi 4
https://bit.ly/36uYZZX _ video 4
https://bit.ly/3cw8XOC
https://bit.ly/2YxGmQz
https://bit.ly/3cvzYli _ video 5

Tema 3 _ reproduqciuli sistema da janmrTeloba
https://bit.ly/39CrTt6 _ video 1
https://bit.ly/39Cs1J6 _ video 2
https://bit.ly/3aleLro _ video 3
https://bit.ly/2LbsatF _ video 4
https://bit.ly/3au4w3Y _ video 5
https://bit.ly/3j9m7lK
https://rugby.ge
https://bit.ly/3cwjhpA
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https://bit.ly/3ja6gmZ
https://bit.ly/39C7d4r
https://cutt.ly/wkaIn2x
https://bit.ly/3qaQDOw
https://bit.ly/2LdCHVa
https://bit.ly/35AtKfD
https://bit.ly/3qhh0Cf
https://bit.ly/3skk2HO

Tema 4 _ ujredis metabolizmi
https://bit.ly/2XEWlMd _ simulacia
https://bit.ly/3nFXXzW _ simulacia
https://bit.ly/3oGhlNU _ video1
https://bit.ly/39shrDg

https://bit.ly/3rhsOF4
https://bit.ly/3pGQ6nH
https://bit.ly/3aFna9t
https://bit.ly/2L8Kl2W

Tema 5.1 _ memkvidreobiToba da cvalebadoba
https://bit.ly/3jcVWed _ danarTi 1
https://bit.ly/3okRx9N _ danarTi 2
https://bit.ly/3j8p4TF
https://bit.ly/3ah5OiS
https://bit.ly/3qmfOhc

https://bit.ly/3tbTglh
https://bit.ly/3j8ucXV
https://bit.ly/3syxE2n
https://bit.ly/38SOXn3

Tema 5.2 _ cocxali samyaros ganviTareba
https://bit.ly/36lxNwM _ danarTi 1
https://bit.ly/2Ytm2jf _ danarTi 2
https://bit.ly/39wbc2y _ industriuli melanizmi

Tema 5.3 _ cocxali samyaros ganviTareba
https://bit.ly/3oIzevg
https://bit.ly/36RN34P
https://bit.ly/3afu8Sk
https://bit.ly/3r931iG
https://bit.ly/2L1TgTM
https://bit.ly/39vXf4o
https://bit.ly/2YvBr2I
https://bit.ly/2L81Yjy _ danarTi 3
https://bit.ly/3cv1PSq

https://bit.ly/39xtYqe _ danarTi 5
https://bit.ly/2MHJdnz _ danarTi 6
https://bit.ly/3oDygjU _ danarTi 9
https://bit.ly/39Aj96I
https://bit.ly/39AfJ3I
https://bit.ly/3j9fKyP
https://bit.ly/2L6tRIF
https://bit.ly/3tgFNZN
https://bit.ly/36sDHvU
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gamoyenebuli literatura
1. Differentiated Instruction Lesson Plans (created by ESA3 teachers) 2004 welihttps://bit.ly/2PajfYh
2. ganviTarebisa da swavlebis Teoriebi _ maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli centri _ 2009 w
3. swavleba da Sefaseba _ maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis erovnuli
centri _ 2009 w
4. saswavlo da profesiuli garemo _ maswavlebelTa profesiuli ganviTarebis
erovnuli centri _ 2009 w
5. saazrovno unarebis ganviTarebis efeqturi strategiebi _ 2009 weli.

https://bit.ly/2SHhyne
6. efeqtiani swavleba, Teoria da praqtika, gamocdebis erovnuli centri, 2010w
7. roluri TamaSi _ TanamSromlobiTi swavlebis erT-erTi forma _ avTandil
SurRaia, Jurnali maswavlebeli, 2012 weli.

https://bit.ly/2v0fzBn
8. TanamSromlobiTi swavla, nefariZe Teo _ Jurnali maswavlebeli 2013 weli.

https://bit.ly/39L8Qd6
9. rogor davgegmoT da ganvaxorcieloT proeqt-gakveTili? _ sofiko lobJaniZe
_ 2014 weli

https://bit.ly/32bpvnB
10. blumis taqsonomia _ praqtikuli miTiTebebi, nana lomiZe, 2015 weli

https://bit.ly/2uf3esJ
11. jgufuri muSaoba da komunikaciis ganviTarebis savarjiSoebi swavlebis pirvel safexurze _ maia firCxaZe, 2015 weli.

https://bit.ly/38McmnB
12. Interactive teaching methods: challenges and perspectives - 2017
https://bit.ly/2SGD7Eq
13. aqtiuri swavleba biologiaSi _ winasatreningo masala `maswavlebelTa da skolis direqtorTa profesiuli ganviTarebis programa“ _ 2017 weli

https://bit.ly/2SYzx7z
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14. Sefasebis rubrikis Seqmnis ZiriTadi principebi _ natalia ediSeraSvili - 2017
weli

https://bit.ly/39OAshz
15. vebinaris saprezentacio masala _ mariana xunZayiSvili _ 2018 weli.

https://bit.ly/2HRK53n
16. ganmaviTarebeli Sefaseba da diferencirebuli swavleba _ mariana xunZayiSvili, sara biveri _ 2018 weli

https://bit.ly/2wpBxhp
17. Project-Based Learning: APBL Lesson Plan for the Classroom - Leader in Me,
October 26, 2018
https://bit.ly/2T3vdE7
18. prioritetuli gamWoli kompetenciebi 2018 weli

https://bit.ly/2v0luGz
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