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ტყის იარუსები





ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ 

ბუნებასთან ახლოს მდებარე ტყეები მრავალსართულიან შენობას ჰგავს. „სარდაფი“ ფესვების 
ტერიტორიაა. აქ ცხოვრობენ ორგანიზმები, რომლებიც მკვდარ მცენარეულ მასალას ახალ 
ნიადაგად აქცევენ. ხავსის ფენა შედგება ხავსის, სოკოებისა და მკვდარი ფოთლებისგან. 
ჭიანჭველები, ხოჭოები და ობობები აქ პოულობენ საკვებს. კომბინაციაში ამ ორ ფენას ხშირად 
უწოდებენ ტყის საფენს. 

შემდეგ სართულს ბალახოვანი ფენა წარმოადგენს. აქ გვხვდება ბალახები, გვიმრები და დაბალი 
მცენარეები. ბუჩქნარის ფენისთვის დამახასიათებელია მერქნიანი მცენარეულობა, რომელიც 
მიწასთან შედარებით ახლოს იზრდება. ის შედგება ახალგაზრდა ხეების, ბუჩქების და 
ხვიარებისგან. აქ ბედნიერად გრძნობენ თავს გარეული ღორები და შვლები. ტყის ქვედა იარუსი 
შედგება ახალგაზრდა და პატარა ხეებისგან, რომლებიც ძირითადი ხეების კორომის 

საჭირო დრო ≈ 2 1/2 საათი

საჭირო მასალები:       ტყის ცხოველების სურათები

თითო ნაკრები ბავშვზე

მცირე ზომის მუყაოს ბარათები, ორმხრივი ლენტით ან წებო

4 x DIN à 3 ზომის მუყაო

წებო

თხილი ან რკო - 5 -10 ცალი თითო ბავშვზე

მცირე ზომის სარკე, ბავშვების რაოდენობის ნახევარი ოდენობით

ტყის დონეების აღმნიშვნელი დიაგრამა (მაგ. პირველ გვერდზე)

კონტექსტის შესაბამისობა პროგრამასთან − ტყეების მნიშვნელობის განსაზღვრა ადამიანებისა და ცხოველებისთვის− ტყის სხვადასხვა დონეების განსაზღვრა
− ცხოველების და მცენარეების ადაპტაცია მათ საცხოვრებელ გარემოსთან− ორგანიზმების აღწერა მათ ჰაბიტატში− კავშირის წარმოჩენა სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმებს შორის− გარემოზე ზემოქმედების გაცნობიერება



საბურველთან შედარებით დაბალია. ტყის ჩარდახი არის ფენა, სადაც ტყის ხეების უმეტესობის 
საბურველი შეკრულია. ამ ტოტებში ბინადრობენ მწერების უმეტესობა, ფრინველები და ციყვები.


ტყის საფენი 

ზედაპირის ქვეშ ხეების და სხვა მცენარეების ფესვებია განტოტვილი. ისინი ნიადაგიდან წყალს და 
საკვებს იღებენ. გარდა ამისა, ფესვები მნიშვნელოვანია მცენარეების სტაბილიზაციისთვის. 
აღნიშნული ფენა მრავალი სახეობის ჰაბიტატია. აქ არა მხოლოდ მიწის ჭიები და მრავალფეხა 
უხერხემლო  ცხოველები, არამედ თაგვები, მაჩვები და მელიებიც ბინადორბენ. აქვე ბინადრობენ 
რედუცენტები - ბაქტერიები და სოკოები. ისინი  მკვდარ მასალას ახალ ნიადაგად გარდაქმნიან. 
შესაბამისად, ეს ფენა მდიდარია საკვებით. ტყის ნიადაგის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი 
ფუნქციაა წყლის შენახვისა და გაფილტვრის უნარი.  

ბალახოვანი იარუსი 

ბალახის ფენა წარმოადგენს მრავალი ცხოველის ჰაბიტატს, როგორიცაა ხოჭოები, ლოკოკინები, 
პეპლები, ფუტკარი და ზღარბი. უკიდურესად ხშირ ტყეებში, სადაც სინათლე მიწამდე თითქმის არ 
აღწევს, ეს იარუსი შეიძლება მხოლოდ გაზაფხულზე არსებობდეს.  ეს იარუსი ადამიანებშიც 
ძალიან პოპულარულია. აქ შეიძლება იპოვოთ სოკო, მარწყვი და მრავალი საკვები თუ სამკურნალო 
მცენარე.  

უჩქოვანი იარუსი 

.ბუჩქოვანი იარუსი ძირითადად გავრცელებულია ტყის პირას, ან იქ, სადაც ხეების სიხშირე მზეს 
ტყის ქვედა ფენებში შეღწევის საშუალებას აძლევს. აქ იზრდება ხვიარა ბუჩქები და ანწლი. ისინი 
შესანიშნავ გარემოს ქმნიან ფრინველების ბუდობისა და დასვენებისთვის. ასევე, ბევრი ცხოველი 
იკვებება კენკრით.   

ტყის ჩარდახი 
ტყის ჩარდახი  ქმნის ტყის „სახურავს“. ის მრავალ ცხოველს საცხოვრებლით უზრუნველყოფს. აქ 
ხშირად შეხვდებით მტაცებლებს. კოდალების უმეტესობა, როგორც წესი, ამ იარუსს ანიჭებს 
უპირატესობას. ისევე როგორც კვერნა, ციყვი და უამრავი მწერი, რომლებიც აუცილებელი არიან 
დამტვერვისთვის. აქ მიმდინარე ფოტოსინთეზის პროცესი, რომლის დროსაც ნახშირორჟანგიდან 
(CO2) წარმოიქმნება ჟანგბადი (O2), მნიშვნელოვან როლს ასრულებს რეგიონული კლიმატისთვის. 

.ტყეს საკუთარი მიკრო კლიმატი აქვს, რომელშიც ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსით უფრო 
დაბალია, ვიდრე მის შემოგარენში.   

ჩხიკვი 

სიგრძე: 34 – 35 სმ


ფრთების შლილი: 52 – 58 სმ 



ისინი ყორნისებრთა ოჯახის ყველაზე ფერადი წევრები არიან, მოწითალო-ყავისფერი სხეულით 
და ყველაზე გამორჩეული, ლურჯი ჩანართებით შავ-თეთრ ფრთებში. 

ჩხიკვი ძირითადად ფოთლოვან და შერეულ ტყეებში ბინადრობს. ხშირად გვხვდება პარკებში, 
სადაც ბევრი ხეა. ის მთელი წლის განმავლობაში საქართველოში რჩება. ჩხიკვი ცნობილია, 
როგორც რკოს მოყვარული და შემოდგომაზე შეგიძლიათ იხილოთ, თუ როგორ ინახავს რკოს 
ზამთრისთვის მიწის ქვეშ. თხილის გარდა ისინი ჭამენ კენკრას, მწერებს, მატლებს, კვერცხებს და 
სხვა ახლადგამოჩეკილ ფრინველებს. ციყვებისგან განსხვავებით, მათ შეუძლიათ დაიმახსოვრონ 
1000-ზე მეტი სხვადასხვა საცავი.  ჩხიკვებს ასევე შეუძლიათ ფრინველთა სხვა სახეობების ხმების 
იმიტაცია.  

ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ  

ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

ბავშვების მომზადება ტყეში ვიზიტისთვის. დისკუსია შემდეგ თემებზე:


- ვინ არის ტყეში ნამყოფი?


- რას აკეთებდით ტყეში?


- რომელი ცხოველები ცხოვრობენ ტყეში?


- როგორ ვიქცევით ტყეში?


ᲛᲐᲡᲐᲚᲔᲑᲘ ᲗᲐᲛᲐᲨᲘᲡᲗᲕᲘᲡ „ᲕᲘᲜ ᲕᲐᲠ ᲛᲔ’’ 

ბავშვების რაოდენობიდან გამომდინარე, შეარჩიეთ ცხოველების თანაბარი რაოდენობა 
თითოეული იარუსისთვის.


რეკომენდაციები ცხოველების კატეგორიზაციისთვის:  

ტყის საფენი: თხუნელა, გომბეშო, ჭიაყელა, ჭიანჭველა, ტყის თაგვი, მელა, მაჩვი, 
ნეხვის ხოჭო


ბალახოვანი იარუსი: ზღარბი, კურდღელი, ტკიპა, გარეული ღორი, ჭიამაია, რომაული ლოკოკინა, 
ბაზი


ბუჩქოვანი იარუსი: ჩვეულებრივი ჯვრიანა ობობა, შავი შაშვი,  შველი, ჭინჭრაქა, მგელი, ბაყაყი, 
წივწივა 

ტყის ჩარდახი: ძილგუდა, ღამურა, ყორანი, კაკაჩა,  ჩხიკვი, ბუ, კვერნა, დიდი ჭრელი კოდალა, 
ხეცოცია, შავი კოდალა, ციყვი


ᲗᲐᲛᲐᲨᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ‘’ᲠᲐ ᲘᲖᲠᲓᲔᲑᲐ ᲐᲥ“ 

მოამზადეთ პატარა მუყაოს ბარათები (დაახლოებით 2 x 6 სმ) ბავშვების რაოდენობის მიხედვით. 
ბარათებს გაუკეთეთ ორმხრივი ლენტი ან იქონიეთ მშრალი წებო.  



ᲗᲐᲛᲐᲨᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ‘’ᲑᲣᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲕᲔᲑᲘ’’ 

მოამზადეთ რამდენიმე სწორი და არასწორი განაცხადი, რომელიც დაკავშირებული იქნება თქვენს 
გაკვეთილზე წარმოდგენილ ინფორმაციასთან.   

ᲠᲐ ᲣᲜᲓᲐ ᲘᲥᲝᲜᲘᲝᲗ ᲗᲐᲜ 
 

დარწმუნდით, რომ ყველამ იცის როგორ ჩაიცვას და რა მოიტანოს! 

ყველამ უნდა ჩაიცვას ამინდის შესაბამისად. ეს შეიძლება იყოს სიცივისგან, ქარისგან ან წვიმისგან 
დამცავი ტანსაცმელი, თავსაფარი, მზისგან დამცავი. 

რეკომენდირებულია გრძელი შარვლის ტარება, რადგან მაღალი ბალახები იწვევს ქავილს, ხოლო  
ეკლიანი მცენარეები შემაწუხებელია. ამავე მიზეზით სასურველია დახურული ფეხსაცმლის 
ტარება. 

ყველამ უნდა მოიტანოს თავისი სასმელი წყალი და მსუბუქი ლანჩი. სასურველია მრავალჯერადი 
გამოყენების ჭურჭელში. ცხადი უნდა იყოს ყველასთვის, რომ ნაგავი არავინ დატოვოს!  

დაავალეთ ბავშვებს, რომ თან იქონიონ რვეულები და ფანქრები.    

დარწმუნდით, რომ თან გაქვთ ყველა მასალა, რომელიც შეიძლება დაგჭირდეთ საქმიანობისთვის. 

თუ აღნიშნული თქვენი სკოლის შემთხვევაში სავალდებულო არ არის, დარწმუნდით, რომ 
პირველადი დახმარების ნივთები თან გქონდეთ. მინიმუმ სადეზინფექციო საშუალება მცირე 
ზომის ბოთლით და სახვევები.  

იქონიეთ ტელეფონი დამუხტული და გქონდეთ ყველა საჭირო ნომერი შეტანილი..




შენი დღე ტყეში 

თემის წარდგენა და სენსიბილიზაცია 

სად ცხოვრობს ტყის ცხოველი? 
შესავლისთვის საჭირო დრო: 20 წუთი


სკოლაში თქვენ უკვე ისაუბრეთ ცხოველებზე. ბავშვები ადვილად შეძლებენ ტყეში მცხოვრები 
ზოგიერთი ცხოველის დასახელებას. საუბრის დაწყება მარტივია, რადგან ბავშვების უმეტესობას 
ცხოველები უყვარს. მაგრამ სად ცხოვრობენ ისინი? ზოგი ნიადაგში ბინადრობს, ზოგი ხეებზე, 
ზოგი კი ტყის ყველა იარუსს იყენებს. ბაზი აშენებს თავის საცხოვრებელს მიწაში და ბინადრობს 
ნიადაგის ყველა ზედა ფენაში.  

ცხოველების სხვადასხვა საცხოვრებელი ადგილის განხილვისას თქვენი მოსწავლეები ეცნობიან 
ტყის სხვადასხვა იარუსებს. აქტივობების დროს ისინი მიიღებენ ცოდნას ტყის იმ იარუსების 
შესახებ, რომელსაც ცხოველები იყენებენ.   

ᲢᲧᲘᲡ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


თუ იყენებთ კუს ტბის ინტერპრეტაციის ბილიკს, ვიზუალიზაციისთვის შეგიძლიათ ისარგებლოთ 
ტყის იარუსების  შესახებ არსებული დაფით. ან აჩვენეთ მოსწავლეებს ტყის იარუსების დიაგრამა.


- რომელი ცხოველები ბინადრობენ ტყეში?


-  სად ბინადრობენ ისინი?


- იცოდით, რომ ტყეს დონეები აქვს სახლის განსხვავებული  
სართულების მსგავსად? 

- …


ᲕᲘᲜ ᲕᲐᲠ ᲛᲔ? 

თამაში - 15 წუთი


ბავშვები გაეცნენ ცხოველების მრავალფეროვნებას.


ყველა ბავშვს ზურგზე მიმაგრებული აქვს ცხოველის სურათი. პარტნიორისთვის დასმულ 
კითხვაზე, თუ რომელი ცხოველია დახატული მის ზურგზე, პასუხი შეიძლება იყოს მხოლოდ 
„დიახ“ ან „არა“. კითხვები დაკავშირებული უნდა იყოს ცხოველების დახასიათებასთან (ბეწვი 
მაქვს? მაქვს 6 ფეხი? ყველაზე აქტიური ვარ ღამით?…)




თუ კითხვაზე პასუხი არის „დიახ“, ერთი დამატებითი 
შეკითხვა ნებადართულია. ამის შემდეგ პარტნიორი 
სვამს კითხვას. შემდეგ მოძებნეთ ახალი პარტნიორი.


თუ შეკითხვა არის „არა“, პირდაპირ შეცვალეთ 
პარტნიორები.  

მათთვის, ვინც გაარკვია, თუ რომელი ცხოველია, ჯერ 
კიდევ შესაძლებელია  კითხვების დასმა.


გაეცანით ტყის იარუსებს 
ნაწილი I - მთლიანი ხანგრძლივობა: 38 წუთი


ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲮᲐᲠᲘᲡᲮᲔᲑᲐ ᲓᲝᲜᲔᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ 

აქტივობა - 5 – 8 წუთი


როდესაც ბავშვები გაიგებენ თუ რომელ ცხოველს 
წარმოადგენენ, სთხოვეთ მათ, რომ ტყის იმ იარუსზე 
განთავსდნენ, რომელზეც მათ მიერ წარმოდგენილი 
ცხოველები ბინადრობენ.


თქვენ უნდა მიუთითოთ ადგილები, რომლებიც სხვადასხვა 
იარუსს წარმოადგენს. 

ბავშვები გაიაზრებენ, რომ ბევრი ცხოველი იყენებს ერთზე 
მეტ იარუსს. თუმცა, არსებობენ ცხოველები, რომლებიც  
მკაფიო უპირატესობას კონკრეტულ დონეს ანიჭებენ.  

თუ კლასის დაყოფა მცირე ჯგუფებად გიწევთ, ყურადღება 
უნდა მიაქციოთ, რომ ყველა იარუსისთვის ცხოველთა 
სახეობების თანაბარი რაოდენობა იქნას შერჩეული.  



ᲢᲧᲘᲡ ᲘᲐᲠᲣᲡᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲮᲐᲡᲘᲐᲗᲔᲑᲐ 

ჯგუფური განხილვა და აქტივობა - 15 წუთი 

თუ თქვენი ჯგუფი მცირერიცხოვანია, ნება მიეცით 
ერთად დაამუშაონ თითოეული იარუსი. თუ კლასს 
სამუშაო ჯგუფებად დაყოფთ, მაშინ ერთი ჯგუფი 
თითო იარუსზე იმუშავებს.  

დაურიგეთ ჯგუფებს A3 ფორმატის მუყაოს დაფები. 
მიეცით საშუალება, რომ დაახასიათონ მათთვის 
მიკუთვნებული იარუსი მოძიებული მასალის 
საფუძველზე. ამ ეტაპზე ყველა ჯგუფმა უნდა 
მოამზადოს მათთვის მიკუთვნებული იარუსი. 

მუყაოთი დამზადებული ფენები მოგვიანებით შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სკოლაში.  

შემდგომი აქტივობა - 15 წუთი 

თითოეული ჯგუფი წარმოადგენს თავის შედეგს. დაიწყეთ ტყის საფენიდან და მიჰყევით 
რიგითობის მიხედვით. წარმოდგენილი მუყაოს დაფები განათავსონ ერთ ინსტალაციაზე.


ნაწილი II - მთლიანი ხანგრძლივობა: 70 წუთი 


მას შემდეგ, რაც ბავშვები გაეცნობიან ტყის დონეების სისტემას, ისინი ჩაუღრმავდებიან თემას, 
განიხილავენ რა თითოეულ ინდივიდს ყველა იარუსზე და განსაზღვრავენ  მათ მოთხოვნილებებს.


ᲢᲧᲘᲡ ᲡᲐᲤᲔᲜᲘ 

სენსორული გამოცდილება


წაახალისეთ ბავშვები, რომ გაეცნონ თითოეულ იარუსს შეგრძნების დონეზე. არის თუ არა 
განსხვავებები მათ შორის?


შეგრძნება: როგორი შეგრძნებაა, როცა ფოთლებს, მიწას ეხები? (სტრუქტურა, ტექსტურა)


სუნი: როგორ სუნი აქვს ფოთლებს, ნიადაგს, ქერქს?


სმენა: შეგიძლიათ მათთან ერთად ხმების გამოცემა?


დანახვა: შეგიძლიათ რომელიმე ცხოველის ამოცნობა?




ჯგუფური დისკუსია - 3-5 წუთი


- რისთვის სჭირდება ჩხიკვს ტყის საფენი?


- რას პოულობს ის მიწაზე?  მასალას ბუდობისთვის (ხავსი, ყლორტები) / საკვებს (რკო, მწერები, 
მატლები,  თაგვები და პატარა ამფიბიები).


‣ ჩხიკვები რკოებს შესანახად მარხავენ. ერთი ინდივიდი სეზონზე 3000-მდე რკოს მალავს.  ჩხიკვს 
ჩიჩახვით 10-მდე რკოს გადატანა შეუძლია. ბუმბულის გასაწმენდად კი ზოგჯერ ჭიანჭველებში 
ბანაობს.


ᲖᲐᲛᲗᲠᲘᲡ ᲡᲐᲪᲐᲕᲘ - ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ I 
თამაში - 10 წუთი


.თითოეულ ბავშვს საშუალოდ  10 რკო ექნება მიწაზე დასამალად - შემოდგომით მიეცით 
საშუალება თვითონ შეაგროვონ რკოები. 

თამაშის მეორე ნაწილი გრძელდება ხეების იარუსზე !


ᲑᲐᲚᲐᲮᲝᲕᲐᲜᲘ ᲘᲐᲠᲣᲡᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 3-5 წუთი


- რისთვის სჭირდება ჩხიკვს  ბალახოვანი იარუსი?


‣ აქ ჩხიკვი საკვებად პოულობს მწერებს, მუხლუხოებს და ახლადგამოჩეკილ ცხოველებს.


ᲠᲐ ᲘᲖᲠᲓᲔᲑᲐ ᲐᲥ? 
აქტივობა - 10 წუთი


ეს აქტივობა განსხვავდება სეზონების მიხედვით.


- როგორ შეიგრძნობა მცენარეები, რა სუნი აქვთ მათ?


- ამოიცნობთ ზოგიერთ მათგანს?


- გამოსადეგია თუ არა საკვებად?


დაურიგეთ პატარა ბარათები ორმხრივი ლენტით. სთხოვეთ ბავშვებს დაამატონ მცენარის 
ნაწილები ბალახოვანი იარუსიდან.




ᲑᲣᲩᲥᲝᲕᲐᲜᲘ ᲘᲐᲠᲣᲡᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 3-5 წუთი


- რისთვის სჭირდება ჩხიკვს ბუჩქნარის დონე?

‣ ბუჩქნარის დონე უმეტესად ხშირია, რაც უზრუნველყოფს მტაცებლებისგან დაცვას. ამიტომაც 

ჩხიკვი ამ იარუსს ბუდის მოსაწყობად იყენებს. აქვე პოულობს კენკრასა და მწერებს საკვებად. 
ჩხიკვი აქ ასევე პოულობს სხვა ფრინველების ბუდეებს, რომლებიც შეიძლება გაძარცვოს.


ᲒᲐᲛᲐᲤᲠᲗᲮᲘᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲨᲔᲫᲐᲮᲘᲚᲘ 
თამაში - 10 წუთი


ჩხიკვს "ტყის გამაფრთხილებელსაც" უწოდებენ. ადამიანის დანახვის შემთხვევაში ის სპეციფიკურ 
ხმას  გამოსცემს, რომელიც ტყის სხვა ცხოველებისთვის განგაშის მანიშნებელია. 

. 
აირჩიეთ ბილიკი, სადაც ბავშვებს საშუალება ექნებათ დაიმალონ. ამისთვის აუთვისებელი 
ტერიტორია იქნება ხელსაყრელი. როგორც კი დამრიგებელი ჩხიკვის ხმას გამოსცემს, ბავშვებს 
აქვთ 10 წამი მოცემულ ბილიკზე დასამალად. შემდეგ გაუყვებით ბილიკს და მოიძიებთ ტყის 
ცხოველებს. დაიძახეთ ბავშვის სახელი, როდესაც დაინახავთ. შეძლებთ ყველა მათგანის პოვნას?   

ტყის ჩარდახი 

ჯგუფური განხილვა - 3-5 წუთი


- რაში სჭირდება ჩხიკვს ტყის ჩარდახის (საბურველის) იარუსი?


‣ საბურველი  დაცვას უზრუნველყოფს. აქედან ჩხიკვი კარგად ხედავს გარემოს  და სხვა 
ცხოველებსაც აფრთხილებს. გაზაფხულობით აქ ნახავთ ახალგაზრა ჩხიკვების დიდ ჯგუფებს, 
რომლებიც ერთად ატარებენ დროს ჭიკჭიკში.


ᲡᲘᲐᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲠᲙᲘᲗ 
აქტივობა - 10 წუთი


დააწყვილეთ მოსწავლეები. ყველა წყვილს დაურიგდება ჯიბის 
სარკე. ერთი მოთამაშე სარკეს დაიმაგრებს ცხვირზე, რომელიც 
ცისკენ იქნება მიმართული. პარტნიორი ყურადღებით 
წარუძღვება სარკე დამაგრებულ მოსწავლეს ტყეში. მეგზური 
ბავშვი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს და უნდა 
უზრუნველყოს, რომ მისი პარტნიორი არ დაშავდეს.


შეცვალეთ როლები 3 ან 4 წუთის შემდეგ..




ᲖᲐᲛᲗᲠᲘᲡ ᲡᲐᲪᲐᲕᲘ  - ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ II 
თამაში - 5 წუთი


ეს არის იმ აქტივობის გაგრძელება, რომელიც „ტყის საფენიდან“ დაიწყეთ.


„წარმოიდგინეთ, რომ ზამთარია და ჩხიკვი მშიერია. საბედნიეროდ, ზამთრისთვის 
უზრუნველყოფილი ხართ მარაგით. გახსოვთ თუ არა, სად მოათავსეთ თქვენი თხილი/რკო?“


მოაგროვებინეთ თხილი განსაზღვრულ დროში. შემდეგ გამართეთ დისკუსია. ადვილი იყო თუ 
რთული თხილის  ხელახლა პოვნა? რა შეიძლება მოუვიდეს თხილს, რომელიც მათ ვეღარ იპოვეს? 
- ისინი შეიძლება აღმოცენდეს და მუხის ხე ან თხილის ბუჩქი გაიზარდოს (დამოკიდებულია, თუ რა 
შეინახეს მოსწავლეებმა.)




დასკვნა და რეფლექსია 

ტყესთან დამშვიდობება 
მთლიანი ხანგრძლივობა: 20 წუთი


ᲢᲧᲘᲡ ᲘᲐᲠᲣᲡᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


გაიმეორეთ თითოეული იარუსის ფუნქციები.


იყო რამე, რამაც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მათზე? ან კონკრეტულად რა 
მოეწონათ?


ᲑᲣᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲕᲔᲑᲘ 

თამაში - 15 წუთი


რეკომენდირებულია, რომ წინასწარ მოამზადოთ სწორი და არასწორი განცხადებები.

შექმენით ორი ჯგუფი. მონიშნეთ ველი შუაში ზოლის გავლებით. თითოეული ჯგუფი განთავსდება 
ხაზზე დაახლოებით 6 ნაბიჯის დაშორებით შუა ზოლიდან, მეორე ჯგუფისკენ მიმართული. 
თითოეული ჯგუფის უკან დაახლოებით 10 მ მანძილზე უნდა იყოს მონიშნული ბოლო ხაზი.


.ერთი ჯგუფი წარმოადგენს ბუებს. ბუ სიბრძნის სიმბოლოა და აღნიშნული ჯგუფი სწორ პასუხს 
დაიცავს. როგორც ცნობილია,  ყვავები თავხედები და მზაკვრები არიან და ისინი არასწორ 
პასუხებს დაუჭერენ მხარს.


.თქვენ ასახელებთ არგუმენტს, მაგალითად „ჩხიკვი მხოლოდ ტყის ჩარდახის იარუსზე 
ბინადრობს“. ვინაიდან ეს მცდარი არგუმენტია, ყვავებს უწევთ ბუების დაჭერა. თუ არგუმენტი 
სწორია, ბუებმა უნდა დაიჭირონ ყვავები. თუ მოთამაშე მიაღწევს ბოლო ხაზს, ის უსაფრთხოდ 
არის. თუ მოთამაშე დაიჭირეს, ის უნდა შეუერთდეს მეორე ჯგუფს.


რეკომენდირებულია რამდენიმე სატესტო ვარიანტის გათამაშება მარტივი არგუმენტებით იმის 
გასაგებად, თუ რომელი ჯგუფი რა მიმართულებით უნდა წავიდეს. 





 

ᲨᲔᲛᲓᲒᲝᲛᲘ ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲔᲑᲘ ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

მიეცით ბავშვებს საშუალება, რომ ისაუბრონ თავიანთ გამოცდილებაზე ტყეში.


განათავსეთ ტყის იარუსების კოლაჟი კედელზე.


ასახეთ ტყის სხვადასხვა იარუსების გამოყენება ადმიანების სასარგებლოდ:


- რისგან მზადდება ჩემი საწოლი? (ხე)


- რა ასუფთავებს ჩვენს სასმელ წყალს? (ნიადაგი)


- რა გამოიმუშავებს ჟანგბადს? (ფოთლები)


- სად ვაგროვებთ სოკოს? (ტყის საფენ იარუსზე)


- …


წელიწადის სხვადასხვა დროს, ტყი იარუსები სხვადასხვანაირად გამოიყურება. გაიმეორეთ ვიზიტი 
და მიეცით ბავშვებს შედარების საშუალება. თქვენ მარტივად შეძლებთ ტყეში ვიზიტის შეთავსებას  
სხვა მხიარულ, სეზონურ აქტივობებთან. 

სანამ ტყეს დატოვებდეთ დარწმუნდით, რომ მოაგროვეთ 
ყველაფერი რაც თან გქონდათ და უკან წაიღეთ! 

ნარჩენები არ დატოვოთ! 

ნაგავი ზიანს აყენებს გარემოს და ცხოველებს. 

გარემოს დაბინძურებით ჩვენ საკუთარ თავს ვაყენებთ 
ზიანს 
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