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პირველი გვერდის ილუსტრაცია: ვიქტორ კოჩეტკოვი

ფოტო: საბუკო-ს ახალგაზრდა ნატურალისტები



აღმოაჩინე ტყის ნიადაგი


 

საჭირო დრო: ≈ 2 1/2 საათი

საჭირო მასალები: ნიადაგში მცხოვრები არსებების საიდენტიფიკაციო სქემა

ფერადი თოკი ან სქელი ძაფი თითოეული ბავშვისთვის

მცირე ზომის კონტეინერები (მაგალითად, პატარა ჭიქები)

სათლი

რამდენიმე მოხერხებული პატარა ჩანთა

პატარა ნიჩაბი

ჭიქა გამადიდებელი შუშით, ან პეტრის ჭურჭელი. ან ნებისმიერი 
კონტეინერი ცოცხალი არსებების შესანახად, მათზე დაკვირვებისთვის, 
გამადიდებელი მინები

ჯაგრისები

2  ბადიანი პლასტმასის ყუთი, ბარი

ტუჩიანი სარწყავი ჭურჭელი 

ტაიმერი

თუნუქის ქილა ძირის გარეშე, მცირე ზომის დაფა

კონტექსტის შესაბამისობა პროგრამასთან - მცენარეთა განვითარება, მათზე დაკვირვება, აღწერა და წერილობით ასახვა - მცენარეებისა და ცხოველების ადაპტაციის აღწერა მათ ჰაბიტატთან - კავშირის წარმოჩენა სიცოცხლის სხვადასხვა ფორმებს შორის



ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ 

მცენარეთა უმეტესობა საკვებ ნივთიერებებს ნიადაგიდან იღებს. ნიადაგი ადამიანების, 
ცხოველებისა და ფრინველებისთვის საკვების მთავარ წყაროს წარმოადგენს. ამიტომ, უმეტესი 
ხმელეთზე მცხოვრები ცოცხალი ორგანიზმების არსებობა ნიადაგზეა დამოკიდებული. 

ნიადაგი არის ღირებული რესურსი, რომელიც სიფრთხილით მართვას საჭიროებს, რადგან ის 
ადვილად ზიანდება, ირეცხება ან იშლება. თუ ჩვენ გვესმის ნიადაგის და სწორად ვმართავთ მას, 
თავიდან ავიცილებთ ჩვენი გარემოსა და სურსათის უსაფრთხოების ერთ-ერთი არსებითი    
საძირკველის განადგურებას.


როგორ ყალიბდება ნიადაგი 

ნიადაგი მუდმივად წარმოიქმნება, მაგრამ ხანგრძლივად, კლდეების თანდათანობითი 
გამოფიტვის შედეგად. გამოფიტვა შეიძლება იყოს ფიზიკური, ქიმიური ან ბიოლოგიური პროცესი:


• ფიზიკური გამოფიტვა - ქანების დაშლა მექანიკური ზემოქმედების შედეგად. 
ტემპერატურის ცვლილებამ, აბრაზიამ (ქანების ერთმანეთთან შეჯახებამ) ან 
ყინვამ შეიძლება გამოიწვიოს ქანების ნგრევა.


• ქიმიური გამოფიტვა - ქანების დაშლა მათი ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების 
შედეგად. ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც ქანებში არსებული მინერალები 
რეაქციაში შედიან წყალთან, ჰაერთან ან სხვა ქიმიკატებთან.


• ბიოლოგიური გამოფიტვა - ქანების დაშლა ცოცხალი არსებების მიერ. სიღრმეში 
ბინადარი ცხოველები ხელს უწყობენ წყლისა და ჰაერის შეღწევას ქანებში. 
მცენარის ფესვებს შეუძლიათ კლდის ნაპრალებში გაზრდა, რაც იწვევს ქანების 
გაყოფას.


წყლის, ქარის და გრავიტაციის მოქმედებით მასალის დაგროვება ასევე ხელს უწყობს ნიადაგის 
წარმოქმნას. აღნიშნული პროცესები ძალიან ნელა მიმდინარეობს, ათეულობით ათასი წლის 
განმავლობაში.


ფოთლებიდან ჰუმუსამდე 

ნიადაგის ფორმირებაზე გავლენას ახდენენ ორგანიზმები (მცენარეები, ცხოველები), 
მიკროორგანიზმები (ბაქტერიები ან სოკოები) და ადამიანები.


როცა ნიადაგი ფორმირდება, მასში მცენარეები იწყებენ ზრდას. ისინი იზრდებიან, კვდებიან და 
მათ ადგილს ახლები იკავებენ. მათი ფოთლები და ფესვები ერევა ნიადაგს. ცხოველები ჭამენ 
მცენარეებს და მათ ნარჩენებს, საბოლოოდ კი ცხოველების სხეულიც ერევა მიწას.


ეს პროცესი ცვლის ნიადაგს. ბაქტერიები, სოკოები, ჭიები და სხვა სიღრმეში მცხოვრები 
ორგანიზმები ანადგურებენ მცენარეთა და ცხოველთა ნარჩენებს და ისინი საბოლოოდ ორგანულ 
ნივთიერებებად იქცევიან ტორფის, ჰუმუსის ან ნახშირის სახით.




გამხმარი ხეები 

ჰუმუსის ფენას მრავალი ორგანიზმის დახმარებით ემატება გამხმარი ხე-ტყეც. თუმცა, აღნიშნული 
პროცესი მეტ დროს მოითხოვს. ჰუმუსად გადაქცევამდე გამხმარი ხე საკვების წყაროა ბევრი 
სახეობისთვის. სინამდვილეში გამხმარი ხე მთლიანად ჰაბიტატია.


ნიადაგის ფუნქცია 

ნიადაგი წარმოადგენს გარემოს ყველა სახის მცენარის ზრდისთვის.


ნიადაგი ცვლის ატმოსფეროს აირების (ნახშირორჟანგი, მეთანი, წყლის ორთქლი და სხვა) და 
მტვრის გამოყოფით და შთანთქმითt.


ნიადაგი უზრუნველყოფს ჰაბიტატს მასში ბინადარი ცხოველებისთვის (როგორიცაა ვირზაზუნა და 
თაგვი) და  იმ ორგანიზმებისთვის (ბაქტერიები და სოკოები), რომლებიც დედამიწაზე მცხოვრები 
არსებების უმეტესობას წარმოადგენენ.


ნიადაგი შთანთქავს, ინარჩუნებს, ათავისუფლებს, ცვლის და წმენდს წყლის უმეტეს ნაწილს 
ხმელეთის სისტემებში.


ნიადაგი ამუშავებს გადამუშავებულ საკვებ ნივთიერებებს, მათ შორის ნახშირბადს. შესაბამისად, 
ცოცხალ არსებებს შეუძლიათ მათი უსასრულოდ გამოყენება.


ნიადაგი წარმოადგენს საშუალებას საძირკვლების, გზების, კაშხლებისა და შენობების 
ასაშენებლად და ინარჩუნებს ან ანადგურებს ადამიანის ძალისხმევით შექმნილ არტეფაქტებს.


ნიადაგი წარმოადგენს ცოცხალ ფილტრს წყლის გასაწმენდად, სანამ ის ნიადაგის წყალშემცველ 
ფენაში გადავა.


ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲔᲢᲐᲞᲘ  

ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

მოამზადეთ ბავშვები ტყეში ვიზიტისთვის. დისკუსია შემდეგ თემებზე:


- ვინ არის ტყეში ნამყოფი?


- რას აკეთებდით ტყეში?


- რომელი ცხოველები ბინადრობენ ტყეში?


- როგორ ვიქცევით ტყეში?


ᲠᲐ ᲣᲜᲓᲐ ᲘᲥᲝᲜᲘᲝᲗ ᲗᲐᲜ 
 

დარწმუნდით, რომ ყველამ იცის როგორ ჩაიცვას და რა მოიტანოს!


ყველა უნდა იყოს ჩაცმული 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 ჭურჭლით. 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 თქვენი 
საქმიანობისთვის. 

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

იქონიეთ ტელეფონი დამუხტული და გქონდეთ ყველა საჭირო ნომერი შეტანილი.




ტყეში გატარებული დღე 

თემის წარდგენა და სენსიბილიზაცია 

ნ ი ა დ ა გ ი  
წარსადგენად საჭირო დრო: 20 წუთი


ᲢᲧᲘᲡ ᲜᲘᲐᲓᲐᲒᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


- რა არის თქვენს ფეხქვეშ?


რას უკავშირებენ ბავშვები ნიადაგს? რას ნიშნავს ნიადაგი მათთვის?


ᲩᲔᲛᲘ ᲡᲐᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ 

აქტივობა - 15 წუთი


მიმართეთ ყურადღება ნიადაგზე.


ყველა ბავშვს დაავალეთ მოიძიოს ადგილი, სადაც მას ყველაზე მეტად მოსწონს ტყის საფენი. 
შეიძლება აქ რამე საინტერესო იზრდებოდეს. ან თუნდაც, განსხვავებული ელემენტები ქმნიდნენ 
საინტერესო  სტრუქტურას. შესაძლოა, ეს უბრალოდ მონაკვეთი იყოს, რომელიც ბავშვს 
აინტერესებს.


ყველა ბავშვი ნიშნავს თავის ადგილს კარგად შესამჩნევი ძაფის შემოვლებით.


Nამის შემდეგ ბავშვები უხმოდ გადაადგილდებიან ცალკეულ ‘სურათებს’  შორის, გალერეის 
მსგავსად.




გ ა მ ო ი ყ ე ნ ე ბ თ  თ ქ ვ ე ნ ი  შ ე გ რ ძ ნ ე ბ ე ბ ი  
ნაწილი I - მთლიანი განკუთვნილი დრო: 30 წუთი


T.ბავშვები გამახვილებული შეგრძნებებით უახლოვდებიან ტყის საფენს. შექმენით სამი მცირე 
სამუშაო ჯგუფი. თითოეულ ჯგუფს მიეცით დავალება, დააყენოს ერთი სენსორული სადგური 
თავისი კომპანიონებისათვის: საპარფიუმერიო, რადიოსადგური და სენსორული სადგური.


ᲡᲔᲜᲡᲝᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲔᲑᲘ 

სადგურების მოწყობა



საპარფიუმერიო

ამ სადგურზე ბავშვები აგროვებენ სხვადასხვა 
ნივთებს, რომლებსაც გამორჩეული სუნი აქვთ და 
ათავსებენ პატარა კონტეინერებში. თითოეული 
ვერსიისთვის თითო კონტეინერია განკუთვნილი. ეს 
შეიძლება იყოს: ნიადაგი, ქერქი, ინტენსიური სუნის 
მქონე მცენარის ნაწილები მიწიდან …)


რადიო


ამ სადგურზე ბავშვები აგროვებენ სხვადასხვა ნივთებს 
კალათაში, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 
ხმების გამოსაცემად (ქვები, ხმელი ფოთლები, 
ჯოხები…)


შეგრძნება

ამ სადგურზე ბავშვები აგროვებენ სხვადასხვა ნივთებს 
და ათავსებენ სხვადასხვა ჩანთებში.


სადგურების გაცნობა


ჯგუფები სტუმრობენ ერთმანეთს. გამოცდილების 
განსამტკიცებლად, ბავშვები ხუჭავენ თვალებს, ხოლო 
სადგურის მფლობელი ბავშვები წარმოადგენენ თავიანთ ელემენტებს. შეძლებენ ისინი ამოიცნონ 
სუნით, შეხებით ან მათი მოსმენით?




შ ე ი ს წ ა ვ ლ ე თ  ტ ყ ი ს  ნ ი ა დ ა გ ი  
ნაწილი II - მთლიანი განკუთვნილი დრო: 70 წუთი


შესავლის შემდეგ ბავშვები მზად არიან გარკვეული კვლევითი საქმიანობისთვის. თქვენი ჯგუფის 
სიდიდის და დროის გათვალისწინებით, შეგიძლიათ ჯგუფები კიდევ გაყოთ სხვადასხვა სამუშაო 
ჯგუფად, რომლებიც ბოლოს ერთმანეთს წარუდგენენ თავიანთ შედეგებს; ჩაატარეთ ყველა 
ექსპერიმენტი სხვადასხვა სადგურზე; ან შეარჩიეთ ისინი, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება 
თქვენს ხედვას. 


თუ გაქვთ შესაძლებლობა, შედარებისთვის, გაიმეორეთ კვლევა სხვადასხვა ტიპის ტყეებში 
(ფოთლოვანი და წიწვოვანი ტყეები), სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან სხვა, 
განსხვავებულ ჰაბიტატებში არსებულ ნიადაგზე.


ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲗᲘ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲔᲑᲘ - ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ I 

თითოეული კვლევითი სადგურისთვის გაითვალისწინეთ დაახლოებით 30 წუთი. 
მოამზადეთ წერილობითი დავალება  თითოეული სადგურისთვის, რათა ბავშვებმა თავად 
მოაწყონ ისინი. 



ნიადაგის ბადე

დაავალეთ ბავშვებს განათავსონ ჯოხები ისე, რომ 
ერთმანეთის მიყოლებით 4 თანაბარი ზომის ველი 
მოეწყოს.


პირველი მონაკვეთი: ყველაფერი რჩება ისე, როგორც 
არის.


მე-2 მონაკვეთი: მოაცილეთ ყველა მცენარე, ყლორტი 
და ფოთოლი.


.მე-3 მონაკვეთი: მოაცილეთ ყველაფერი, როგორც 
მე-2 მოედანზე და ასევე ის ფოთლები ან ყლორტები, 
რომელსაც ჯერ შენარჩუნებული აქვს ფორმა.


მე-4 მონაკვეთი: მოაცილეთ ყველაფერი და 
დამატებით მოაცილეთ ჰუმუსის ფენა ნიადაგის 
მინერალურ ნაწილამდე. 


აღნიშნული საშუალებას მოგცემთ, რომ ვიზუალურად 
წარმოიდგინოთ ორგანული მასალის განვითარება 
ჰუმუსამდე.


მიეცით ბავშვებს შენიშვნების ჩაწერის საშუალება, 
რათა მოგვიანებით წარუდგინონ თავიანთი 
დაკვირვება თანატოლებს. 



- რა ემართება ფოთლებს ნიადაგის სიღრმეში?


- რომელ ბადეში ჩანს ფესვები ყველაზე კარგად? რატომ?


ნიადაგის არსებები


.შეიძლება გამოგადგეთ საიდენტიფიკაციო ფურცლები, თუ ისინი გაგაჩნიათ.


ასევე შეგიძლიათ სთხოვოთ ბავშვებს, რომ მოამზადონ  ჩანახატები და ჩაატარონ შემდგომი 
კვლევა მათ აღმოჩენებზე.


ბავშვებს შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეთ,  სანამ მიწაში მობინადრე არსებებს იპოვიან. 
უმეტესობა ძალიან მცირე ზომისაა და მათ შესამჩნევად გარკვეული დროა საჭირო. ბავშვებს 
შეუძლიათ ფრთხილად აწიონ ტოტები, ფოთლები და ბელტები, ან მოთხარონ მიწა. 

მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები ყურადღებით მუშაობდნენ! ჯაგრისი არ არის იარაღი მიწის 
ამოსათხრელად! მისი დანიშნულებაა ცოცხალი არსებების 
კონტეინერში ფრთხილად მოთავსება. ჩვენი თითები 
ძალიან დიდია, რომ ასეთ პატარა ცხოველებს მათთვის 
ზიანის მიყენების გარეშე შევეხოთ.


დაავალეთ ბავშვებს, რომ გააკეთონ ჩანაწერები და 
მოამზადონ ჩანახატები, რათა მოგვიანებით 
თანატოლებს გააცნონ თავიანთი დაკვირვებები. 

- როგორ გამოიყურებიან ცხოველები? რამდენი 
ფეხის და სხეულის რამდენი ნაწილის დათვლაა 
შესაძლებელი?


- რამდენი სახეობის  პოვნა მოახერხეთ?


- რითი იკვებებიან ისინი?


   


გამხმარი ხეები

თუ სარკვევი გაქვთ, გამოგადგებათ. ასევე შეგიძლიათ სთხოვოთ ბავშვებს, რომ მოამზადონ 
ჩანახატები და ჩაატარონ შემდგომი კვლევა თავიანთ აღმოჩენებზე.  


ეს დავალება ნიადაგის არსებებისთვის განკუთვნილი სადგურის მსგავსია. უპირველეს ყოვლისა, 
სთხოვეთ ბავშვებს, რომ მოიძიონ ადგილები გამხმარი ხეებით. ეს იქნება მათი სამუშაო ადგილი. 


ამ ორგანიზმების დასანახად დროა საჭირო.  ზოგიერთი უფრო ადვილი შესამჩნევია, ვიდრე 
სხვები. უმეტესობა ძალიან მცირე ზომისაა და მათ დასანახად მოთმინება დაგჭირდებათ. აწიეთ 
ქერქი. ფრთხილად მოხსენით ხის დარბილებული ნაწილი. 



მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვები ყურადღებით მუშაობდნენ! 
ჯაგრისი არ არის იარაღი ამოსათხრელად! მისი 
დანიშნულებაა ცოცხალი არსებების კონტეინერში 
ფრთხილად მოთავსება. ჩვენი თითები მეტისმეტად დიდია 
იმისთვის, რომ მსგავს პატარა ცხოველებს მათთვის ზიანის 
მიყენების გარეშე შევეხოთ.


დაავალეთ ბავშვებს, რომ გააკეთონ ჩანაწერები და 
მოამზადონ ჩანახატები, რათა მოგვიანებით თანატოლებს 
გააცნონ თავიანთი დაკვირვებები.


- როგორ გამოიყურებიან ცხოველები? რამდენი ფეხის 
და სხეულის რამდენი ნაწილის დათვლაა შესაძლებელი?


- თვალები აქვთ? როგორ გამოიყურება მათი 
თვალები?


- როგორ იქცევიან?


- რამდენი სახეობის მოძიება შეძელით?


- კონკრეტულად სად იპოვეთ თქვენ მიერ აღმოჩენილი არსება?


- როგორია ხე, როგორი სტრუქტურა აქვს მას?


- რა სუნი აქვს?


- როგორი მცენარეები, ხავსი, სოკოებია აქ?


- არის თუ არა ცხოველების კვალი, რომელიც შეიძლება არ გინახავთ? (მაგ. კოდალას ან 
ქერქიჭამია ხოჭოს მიერ დატოვებული ნიშნები).


დაფარული და მოშიშვლებული ნიადაგების შედარება

აქ დაგჭირდებათ ორი პლასტმასის ბადიანი ყუთი. ბავშვები ნიჩბით ამოჭრიან ერთ მცენარეულით 
დაფარულ მიწის ნაჭერს, და მეორე მოშიშვლებული ნიადაგის ნაჭერს.  მოათავსეთ ყუთები 
გვერდიგვერდ, შემაღლებულ ადგილზეისე, რომ  ერთი მხარე მეორეზე მაღლა იყოს 
განთავსებული. დაასხით წყალი ნიადაგს სარწყავი ჭურჭლით. ორივე ყუთს დაასხით ერთი და 
იგივე რაოდენობის წყალი. 


- რა მოხდა?


- რატომ არის განსხვავებული შედეგები?


- რა დასკვნა გამოიტანეთ? იფიქრეთ ლანდშაფტზე.


 



წყლის შეწოვა

შეადარეთ, როგორ იწოვს წყალს სხვადასხვა პირობებში არსებული ნიადაგები.


შეარჩიეთ ჰუმუსით და ბალახით კარგად დაფარული ადგილი. უძირო ქილა მოათავსეთ მიწაზე, 
თავზე დაადეთ ხის დაფა და ჩაქუჩით ქილა ჩასვით მიწაში. მილში ჩაასხით 200 მლ წყალი. ერთ-
ერთი ბავშვი ტაიმერით დააკვირდება, თუ 
რამდენი დრო დაჭირდება წყალს ნიადაგში 
ჩასასვლელად.


აღნიშნული აქტივობა გაიმეორეთ სხვადასხვა 
ნიადაგის სტრუქტურაზე. აუცილებლად ჩართეთ 
მონაკვეთი დაპრესილი გრუნტით (მაგ. მანქანის 
ტრასა).


შეადარეთ! რა აღმოაჩინეთ? რა დასკვნები 
გამოიტანეთ? 

ᲡᲐᲙᲕᲚᲔᲕᲘ ᲡᲐᲓᲒᲣᲠᲔᲑᲘ - ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ II 
აქტივობა - 40 წუთი


ჯგუფები ერთად სტუმრობენ ყველა სადგურს. ჯგუფი, რომელმაც ექსპერიმენტი ჩაატარა, 
წარმოადგენს საკუთარ აქტივობას და დაკვირვების შედეგებს. შედეგები ერთად განიხილეთ.  




დასკვნა და რეფლექსია 

ტ ყ ე ს თ ა ნ  დ ა მ შ ვ ი დ ო ბ ე ბ ა  
განკუთვნილი დრო: 35 წუთი


ᲩᲔᲛᲘ ᲡᲐᲧᲕᲐᲠᲔᲚᲘ ᲐᲓᲒᲘᲚᲘ 

აქტივობა - 5 წუთი


თავიდან ყველა ბავშვი სტუმრობს თავის საყვარელ ადგილს და მოაქვს ის ნიმუში/ნაწილი, 
რომელიც ყველაზე მეტად მოსწონს. ასახეთ თქვენი ტყეში ყოფნის დროს განხორციელებული 
აქტივობები. რას აკვირდებოდნენ და რას ამჩნევდნენ ბავშვები. რა დასკვნები გამოიტანეს. რა 
გავლენა გვაქვს ადამიანებს ნიადაგზე და რას ნიშნავს ნიადაგი ადამიანებისთვის.


ᲛᲐᲜᲓᲐᲚᲐ 

აქტივობა - 15 წუთი


დასასრულს მიეცით ბავშვებს საშუალება შექმნან მანდალა მათ მიერ ნიადაგზე ნაპოვნი 
ელემენტებისგან.  მანდალა ეწყობა  ბავშვების მიერ მათ საყვარელ ადგილზე მოპოვებული 
ელემენტებით. 


 






ᲨᲔᲛᲓᲒᲝᲛᲘ ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲔᲑᲘ ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

- აღწერეთ ნიადაგის წარმოშობის პროცესი და მასში ბინადარი ცხოველების გავლენა ამ 
პროცესზე.


- რატომ არის ნიადაგი მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? დაავალეთ ბავშვებს, რომ შექმნან 
პოსტერი, სადაც ადამიანებისთვის ნიადაგის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციები 
იქნება ნაჩვენები.


- შეადარეთ საქართველოს სხვადასხვა რაიონის ნიადაგები. შეადარეთ მსოფლიოს სხვა 
ადგილებში არსებულ ნიადაგებს.


ტყიდან ნიადაგის ნიმუში აიღეთ. სთხოვეთ ბავშვებს სხვადასხვა ნიადაგის ნიმუშების მოტანა. 
შეურიეთ ნიმუშებს წყალი და ცოტა ზეთი. მიღებული მასა გამოიყენეთ, როგორც საღებავი. მისი 
გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მასალაზე. ეს, ასევე, შეგვიძლია დავუკავშიროთ ამბების 
თხრობის უძველეს მეთოდს - პეტროგლიფებს.  

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 ვაზიანებთ.



 

ჭიანჭველა Archaeognath
Tipulidae

ბზუალა
მრავალფეხა ობობა

ორწყვილფეხიანები

ფაროსანა

ხოჭოს ლარვა

ყურბელა

მთიბავი
Oniscidea

ლოქორა

ჭიაყელა

ლოკოკინა
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