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პირველი გვერდის ილუსტრაცია: ვიქტორ კოჩეტკოვი

ფოტო: საბუკო-ს ახალგაზრდა ნატურალისტები



ტყის ბინადრები





ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ 

ტყე მრავალი ცხოველის საცხოვრებელია.  თუ იკითხავთ, რომელი ცხოველები ბინადრობენ ტყეში, 
დიდი ალბათობით ძუძუმწოვრებისა და ფრინველების სახელებს მოისმენთ. ყველა ცხოველს აქვს 
თავისი ეკოლოგიური ნიშა. ამასთან, სახეობებს შორის ნაკლები კონკურენციაა. ტყე 
უზრუნველყოფს ადგილს გამრავლებისთვის, ამინდის პირობებისგან  და მტაცებლებისგან თავის 
დასაცავად და საკვების მოსაპოვებლად.


.გარეული ცხოველები ადამიანებს საფრთხედ აღიქვამენ. როგორც კი შეგვნიშნავენ, აუცილებლად 
მოგვერიდებიან. ამიტომ ჩვენ მათ ძალიან იშვიათად ვხვდებით.


ცხოველების ადაპტაცია 
კლიმატის გამო საკვებზე ხელმისაწვდომობა ყოველთვის ერთნაირი არ არის. ამიტომაც 
ცხოველებს შემუშავებული აქვთ სტრატეგიები საკვების დეფიციტის დასაძლევად. ზოგიერთი 
სახეობა იზამთრებს - მათ მთელი ზამთარი სძინავთ, სხვები კი მხოლოდ ამცირებენ აქტივობას. 
რაც იმას ნიშნავს, რომ ზამთარში ისინი ბევრად მეტ დროს ატარებენ ძილში, მაგრამ 
პერიოდულად აქტიურდებიან საკვების მოსაძებნად. ზოგიერთი ფრინველი მიგრირებს უფრო 
ხელსაყრელ ადგილებში. 

საჭირო დრო ≈ 2 1/2 საათი

საჭირო მასალები:       ტყის ცხოველების სურათები (ძუძუმწოვრები, ფრინველები, მწერები...)

მარკერები (მცირე ზომის დროშები ან ფერადი თოკები) 

პლასტელინი

საინფორმაციო დაფა ცხოველების შესახებ

სახის საღებავები

სასწორი

კონტექსტის შესაბამისობა პროგრამასთან - აღწერეთ ცხოველებისა და მცენარეების ადაპტაცია მათ ჰაბიტატთან



არიან სახეობები, რომლებიც მაინც ახერხებენ საკმარისი საკვების მოპოვებას, მაგრამ იცვლიან 
შეფერილობას, რათა მოერგონ ლანდშაფტის ფერებს და უკეთესად შეინიღბონ.  

ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲔᲢᲐᲞᲘ  

ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

- მოამზადეთ ბავშვები ტყეში ვიზიტისთვის. დისკუსია შემდეგ საკითხებზე: 
- ვინ არის ტყეში ნამყოფი? 
- რას აკეთებდით ტყეში? 
- როგორ ვიქცევით ტყეში? 

ᲠᲔᲙᲝᲛᲔᲜᲓᲐᲪᲘᲐ 

შეამოწმეთ ადგილი, სადაც გსურთ წასვლა ცხოველების კვალდაკვალ. (კოდალას მიერ 
დატოვებული ნიშნები, შველის მოსასვენებელი ადგილი, კბილების კვალი ხის ქერქზე, ტოტებზე 
ან ფოთლებზე, ექსკრემენტები, ძვლები...). წვიმიანი დღის შემდეგ ან თოვლში, ჩვეულებრივ უფრო 
ადვილია ნაკვალევის პოვნა. თუ თქვენ არეალი შეზღუდულია და ვერაფერს იპოვით, შეგიძლიათ 
განათავსოთ რამდენიმე ნიმუში თქვენი კოლექციიდან. (ბუმბული, ძვლები,…). 

ᲠᲐ ᲣᲜᲓᲐ ᲘᲥᲝᲜᲘᲝᲗ ᲗᲐᲜ 
 

დარწმუნდით, რომ ყველამ იცის როგორ ჩაიცვას და რა მოიტანოს! 

ყველას უნდა ეცვას 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 საკუთარი სასმელი წყალი და მსუბუქი ლანჩი. სასურველია 
მრავალჯერადი გამოყენების ჭურჭელში. ყველასთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ ნაგავი არავინ 
დატოვოს!  

დაავალეთ ბავშვებს, რომ თან იქონიონ რვეულები და ფანქრები. 

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

თუ თქვენი სკოლის შემთხვევაში აღნიშნული 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.




ტყეში გატარებული შენი დღე 

თემის წარდგენა და სენსიბილიზაცია 

ვინ ბინადრობს ტყეში  
შესავლისთვის საჭირო დრო: 40 წუთი


ᲢᲧᲘᲡ ᲛᲐᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲚᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 10 წუთი





- რომელი ცხოველები ცხოვრობენ ტყეში? 


- რომელი ცხოველები გყავთ ნანახი ტყეში? 


- როგორ ფიქრობთ, რატომ არის ასეთი რთული ველური 
ცხოველების დანახვა?


ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲐᲛᲝᲪᲜᲝᲑᲐ 

თამაში - 20 წუთი 

დაგჭირდებათ ტყის სხვადასხვა ცხოველების სურათები. 

დაყავით კლასი მცირე ჯგუფებად. აჩვენეთ ბარათზე დატანილი ცხოველი ერთ ჯგუფს. ეს ჯგუფი 
იძლევა მინიშნებებს ცხოველის შესახებ. რამდენი მინიშნება სჭირდება მეორე ჯგუფს იმის 
გასარკვევად, თუ რომელ ცხოველთა ჯგუფს აღწერს პირველი ჯგუფი? 

თუ კლასი დიდია და მისი მცირე ჯგუფებად დაყოფა გიწევთ, შესაძლებელი იქნება კონკურსის 
ჩატარება. 

ᲢᲧᲘᲡ ᲫᲣᲫᲣᲛᲬᲝᲕᲠᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 10 წუთი


განიხილეთ ცხოველები წინა თამაშიდან. თვალი მიადევნეთ „ძუძუმწოვრებს“ და მათ ნიშან-
თვისებებს. 

- რატომ არ არიან ღამურები ფრინველები? 

- რამდენი ფეხი აქვთ ფრინველებს, ძუძუმწოვრებს, მწერებს, ობობებს? 

- - რომელ ჯგუფს მივეკუთვნებით ადამიანები? 

- - რა თვისებები ახასიათებთ ძუძუმწოვრებს? 

- -….  






ძუძუმწოვარი ცხოველების  
ნაკვალევი  
მთლიანი ხანგრძლივობა: 70 წუთი



ჩართეთ ბავშვები აქტივობაში შემდეგი შეკითხვებით:


- როგორი ნაკვალევი შეიძლება დატოვონ 
ცხოველებმა? 


- როგორ შევძლებთ მის პოვნას?


ᲙᲕᲐᲚᲘᲡ ᲛᲝᲫᲘᲔᲑᲐ 
აქტივობა


თქვენი ტერიტორიიდან გამომდინარე, გეძლევათ 
შემდეგი არჩევანი. 

ყველანი ერთად დადიხართ და ეძებთ ნაკვალევს და 
განიხილავთ მათ სიარულის დროს.


ან, დამოუკიდებლად უშვებთ განსაზღვრულ 
ტერიტორიაზე. ბავშვები მარკერით ნიშნავენ სადაც რამეს 
პოულობენ. გარკვეული დროის შემდეგ სიგნალს აძლევთ 
უკან დასაბრუნებლად. ამის შემდეგ ერთად მოინახულებთ 
ინდივიდუალურად მოძიებულ ნაკვალევს. 


დაავალეთ ბავშვებს, რომ შეადარონ ნაკვალევის ზომები, გაზომონ და გადაიტანონ ჩანახატი 
რვეულებში.


ᲨᲔᲜᲘᲦᲑᲕᲐ 

ადაპტაცია


გაანაწილეთ სათამაშო ცომი. 
თითოეული მონაწილე იღებს. 
ცომის პატარა ბურთულას. 
სთხოვეთ ბავშვებს, რომ 
გამოძერწონ ტყის ცხოველები 
ცომის გარდა ნებადართულია 
ბუნებრივი მასალის 
გამოყენება.


პლასტელინი  

1 კგ პლასტელინი: 

400 გრ ფქვილი, 200 გრ მარილი, 2 კოვზი კვარცის 
ფქვილი, 0,5 ლ ადუღებული წყალი, 3 კოვზი ზეთი, 1 
კოვზი საკვები საღებავი

დიდ თასში აურიეთ ფქვილი, მარილი და კვარცის 
ფქვილი 

მდუღარე წყალში აურიეთ ზეთი და საკვები საღებავი. 
ნელ-ნელა დაუმატეთ ფქვილის ნარევს. ურიეთ სანამ 
მასა ნელთბილი არ გახდება, შემდეგ განაგრძეთ 
ხელით დამუშავება. 

თუ ცომი ძალიან მშრალია, დაამატეთ ზეთი. 
შესაძლებელია გარკვეული პერიოდით პლასტმასის 
დახურულ ჭურჭელში შენახვა.



მონიშნეთ 10 მ x 10 მ ზომის 2 ველი ცალ-ცალკე. გაყავით 
ჯგუფი ორად. თითოეულ ჯგუფს აქვს 3 წუთი იმისათვის, 
რომ მოათავსონ თავიანთი ცხოველები ერთ ველში და 
დაუბრუნდნენ საწყის მდგომარეობას. 

ამის შემდეგ ჯგუფები ცვლიან ველებს ერთმანეთში. 

ჯერ მხოლოდ საბაზისო ხაზიდან დააკვირდებიან, ხედავენ 
თუ არა რომელიმე ცხოველს. 

ამის შემდეგ ეძლევათ უფლება, რომ ფრთხილად 
გადაადგილდნენ ტერიტორიაზე და ეძებონ ცხოველები. 
მათ არ აქვთ უფლება მიუთითონ ცხოველებზე ან დაიყვირონ მათი ადგილმდებარეობა. შემდეგ 
დაუბრუნდებიან საბაზისო ხაზს.  რამდენი ცხოველის პოვნა შეძელით? რატომ იყო ეს რთული  ან 
ადვილი? 

იმსჯელეთ შენიღბვის დანიშნულებაზე.


გამოიკვლიე-ახსენი  
აქტივობა - 50 წუთი


დაყავით მონაწილეები წყვილებად. ყოველი 
წყვილი იღებს საინფორმაციო ფურცელს ერთი 
ცხოველის შესახებ.


- წაიკითხეთ ინფორმაცია და შეადგინეთ 
საინფორმაციო ფურცელი. 

- სად ბინადრობს თქვენი ცხოველი ტყეში? 
მოცემულ ტერიტორიაზე მოიძიეთ ადგილები, 
სადაც ისინი შეიძლება ბინადრობდნენ.


- როგორ გამოიყურება თქვენი ცხოველი? როგორ 
მოძრაობს? რა ხმებს გამოსცემს?


ყველა წყვილი წარუდგენს თავის ცხოველს ჯგუფის 
დანარჩენ წევრებს. მათ შეუძლიათ შეიღებონ 
სახეები ცხოველების ფერებში ან შექმნან ნიღბები 
ქაღალდისგან. განასახიერე შენი ცხოველი!


(ცხოველთა ხმები ადვილად ხელმისაწვდომია ინტერნეტის მეშვეობით, YouTube -ზე თუ ხმის 
ოფიციალურ არქივებში. ასევე შესაძლებელია ცხოველების ნიღბების დაბეჭდვა.)




დასკვნა და რეფლექსია 

ტყესთან დამშვიდობება  
მთლიანად განკუთვნილი დრო: 35 წუთი 

ᲪᲘᲧᲕᲘ ᲓᲐ ᲙᲕᲔᲠᲜᲐ 

აქტივობა - 10 წუთი


ყველა ბავშვი ხის მერქანს ადებს ყურს და  ყველა მძინარე ციყვად გადაიქცევა. 

ანიშნეთ ერთი ბავშვს, რომელიც კვერნად გადაქცევა.  

მერქანზე თუ დააკაკუნებთ, ციყვებმა იციან, რომ კოდალა აქ არის. 

თუ კვერნას ნაკაწრია მერქანზე, მაშინ ყურადღება! კვერნა აქ არის! - გაიქეცით! ვისაც კვერნა 
დაიჭერს, მასაც  კვერნად გადააქცევს.


ᲫᲣᲫᲣᲛᲬᲝᲕᲠᲔᲑᲘ ᲢᲧᲔᲨᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


რომელი ნაკვალევი აღმოაჩინეთ? 

რომელი ცხოველების შესახებ ვისწავლეთ დღეს? 

რით განსხვავდებიან ძუძუმწოვრები ფრინველებისგან, მწერებისგან და სხვა ცხოველებისგან? 

ᲑᲣᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲧᲕᲐᲕᲔᲑᲘ 

თამაში - 10 წუთ 

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 „ღამურები კვერცხებს დებენ“. 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 

- ასახეთ ტყეში გატარებული დღე. შექმენით სურათების გალერეა, სადაც ტყის 
ცხოველები თავიანთ ჰაბიტატებში იქნებიან წარმოდგენილი. 

- გაააქტიურეთ თემა: კიდევ ვინ ბინადრობს ტყეში? (ჩიტები, მწერები, ობობები, 
ამფიბიები, ქვეწარმავლები). 

- განიხილეთ ტყის ცხოველების წინაშე არსებული საფრთხეები. რომელი საფრთხე 
ახსენდებათ ბავშვებს?


- ნადირობა და ბრაკონიერობა               - ჰაბიტატის დაკარგვა 


- გზები, რომლებიც ჭრიან ჰაბიტატს ნაწილებად (> საგზაო მოძრაობა,)


- გაუვალ გზებზე მანქანით გადაადგილება               - ნაგავი

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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