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ტყის ხმები





ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ 

ხმა 

ხმა არის სმენადი ვიბრაცია, რომელიც ძირითადად ჰაერით გადაეცემა. თუ ვინმე ყვირის, ჰაერის 
ნაწილაკები ძლიერად მოძრაობენ, თუ ვინმე ჩურჩულებს - უმნიშვნელოდ. ვიბრაცია გადაეცემა 
სხვა ნაწილაკებს. ამ გზით იქმნება (ხმოვანი) ტალღა. ჩვენ კი ამ ტალღების აღქმა ყურებით 
შეგვიძლია. ხმის ტალღები გადაეცემა ნერვული იმპულსებით. ტვინი შიფრავს ამ იმპულსებს - 
შესაბამისად, ჩვენ გვესმის.


ხმის სიჩქარე დამოკიდებულია მასალაზე, რომელშიც გადის ხმის ტალღები. ჰაერში ხმა წუთში 20 
კმ-ით მოძრაობს. რაც უფრო მაგარია მატერია, მით უფრო სწრაფად მოძრაობს ხმის ტალღები. 
ხეში ის წუთში 240 კმ-ს აღწევს.


Bმაგრამ, ჩვენ ყველა ბგერას ვერ გავიგებთ, რადგან ბგერების აღქმა ინდივიდუალურია.  ზოგიერთ 
ადამიანს ესმის ძალიან მაღალსიხშირიანი ხმაურიც კი. მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასაკიც. ჩვენ 
ასაკთან ერთად ვკარგავთ უფრო მაღალსიხშირიანი  ბგერების გაგების უნარს. ზოგიერთი ხმა 
იმდენად მაღალია, რომ მხოლოდ ცხოველებს ესმით. ძლიერ მაღალსიხშირიან ბგერები 

საჭირო დრო: ≈ 3 საათი

საჭირო მასალები: ცარიელი ბარათები

ბარათები ცხოველების სურათებით, ორი ბარათი ერთ სახეობაზე, თითო 
ბარათი ბავშვზე 

ცხოველების ხმების ჩანაწერი

თვალების სახვევი

პატარა ზარები/ზანზალაკები

3 პატარა ჩანთა თესლით

მუყაოს თავსახური, ლურსმანი, ჩაქუჩი, ძაფი

კონტექსტის შესაბამისობა პროგრამასთან - გარემო;ადგილმდებარეობის აღწერა და საჯარო სივრცის ფუნქცია - შეგრძნებები, ფუნქცია, გამოცდილება



შესაძლოა მტკივნეულიც იყოს. მაშინაც კი, თუ არ გვესმის, მათ შეუძლიათ დისკომფორტი 
გამოიწვიონ. ზოგიერთი ცხოველი ორიენტაციისთვის ულტრაბგერას იყენებს. 

კოდალების კაკუნი 

გაზაფხულზე, როდესაც ხეზე კოდალას კაკუნი გესმით, ე.ი. მამრ კოდალას მდედრის მოხიბლვა 
სურს. ამ უკანასკნელმა შეიძლება ხანმოკლე კაკუნით  უპასუხოს. კოდალას მარტივად შეუძლია 
წუთში 100 ჯერ დააკაკუნოს.


ყეფა 

თქვენ შეიძლება გაიგოთ უჩვეულო ყეფის ხმა, რომელიც აშკარად განსხვავდება ძაღლის ყეფისგან. 
ეს ან შველია, რომელიც თავისიანებს აფრთხილებს, ან მელიას ხმა, რომელიც კომუნიკაციას 
ამყარებს. ისინი შესაძლოა უხმობდნენ პარტნიორებს ან ნიშნავდნენ თავიანთ ტერიტორიას. 


ჩიტების გალობა 

გაზაფხულზე ჩიტები გალობენ პარტნიორის მოსაზიდად და თავიანთი ტერიტორიების 
მოსანიშნად. თუმცა, ფრინველები გაცილებით მეტ ბგერებს გამოსცემენ, რომლებსაც 
განსხვავებული საკომუნიკაციო დანიშნულება აქვთ. ყველა ფრინველი არ გალობს, მაგრამ ყველა 
განსხვავებულ ბგერებს გამოსცემს.


ტყე და ხმაურისგან დაცვა 

ფოთლების საფარი ხმაურს ამცირებს. ახალგაზრდა ტყეს, ან ტყეს ხშირი ბუჩქნარით, ხმაურისაგან 
დაცვის უფრო მაღალი პოტენციალი გააჩნია, ვიდრე ხნიერ ტყეს მხოლოდ რამდენიმე ბუჩქით და 
ახალგაზრდა ხეებით.


ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

მოამზადეთ ბავშვები ტყეში ვიზიტისთვის. განიხილეთ შემდეგი თემები:


- ვინ არის ტყეში ნამყოფი?


- რას აკეთებდით ტყეში?


- როგორ ვიქცევით ტყეში?


ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲔᲢᲐᲞᲘ 

მოიმარაგეთ საკმარისი რაოდენობის თუნუქის სახურავები ან სთხოვეთ ბავშვებს, რომ 
თითოეულმა სულ მცირე 10 ცალი მოიტანოს თან. 

მოამზადეთ ცხოველების ხმების კოლექცია. ინტერნეტში ფართო არჩევანია ხელმისაწვდომი.  



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 თავისი 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 თქვენი სკოლის შემთხვევაში აღნიშნული სავალდებულო არ არის, პირველადი დახმარების 
ნივთები თან იქონიეთ. მინიმუმ სადეზინფექციო საშუალება მცირე ზომის ბოთლით და სახვევები. 


იქონიეთ ტელეფონი დამუხტული და გქონდეთ ყველა საჭირო ნომერი შეტანილი.


 



ტყეში გატარებული დღე 

თემის წარდგენა და სენსიბილიზაცია 

ტყის ხმები 
20 წუთი


ᲓᲦᲘᲡ ᲮᲛᲔᲑᲘ 

ჯგუფური დისკუსია - 5 წუთი


- რომელი ხმები მოისმინეთ დღეს უკვე?


- მოსმენილი ხმები სასიამოვნო იყო თუ უსიამოვნო?


ᲑᲒᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲠᲣᲙᲐᲖᲔ ᲓᲐᲢᲐᲜᲐ 

აქტივობა - 15 წუთი


ყველამ თან უნდა იქონიოს საკუთარი რვეული ან ფურცელი და ფანქარი. 

ყველანი  ჩუმად სხდებიან წრეზე.


დახუჭეთ თვალები და კონცენტრირდით სმენაზე. რა გესმით? საიდან გესმით? შორიდან ისმის თუ 
ახლოდან?  ხმამაღალია თუ ჩუმი?


შექმენით ბგერების რუკა. მარკერით მონიშნეთ თქვენი ადგილმდებარეობა. აღნიშნეთ მარკერით 
სხვადასხვა ბგერები თქვენთან მიმართებაში.


შექმენით ბგერების რუკა. მარკერით მონიშნეთ თქვენი ადგილმდებარეობა. აღნიშნეთ მარკერით 
სხვადასხვა ბგერები თქვენთან მიმართებაში.


დისკუსია:


- რა გაიგონეთ?


- ცხოველის ხმა გაიგეთ? ხეებისგან გამოცემული ხმა?


- შეგიძლიათ ქარის, ან წყლის ხმის გაგება?


- გაიგეთ მანქანების, თვითმფრინავების, ადამიანის მიერ შექმნილი 
სხვა საშუალებების ხმა?


- რა იყოს სასიამოვნო? უსიამოვნო?


- იყო ისეთი ხმაც,  რომელიც პირველად გაიგეთ? 

👂



რა ხმები ისმის ტყეში? 
ნაწილი I: განკუთვნილი დრო: 70 წუთი


ისაუბრეთ ბავშვებთან, რა შეუძლიათ ყურებს. მათ შეუძლიათ ყველა მიმართულებით მოსმენა. 
მათ ესმით, როცა ბნელა. ჩვენი ყურებით ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ ხმები და ბგერები. ჩვენი 
ყურებით შეგვიძლია განვსაზღვროთ თუ რა მანძილზეა ხმის წყარო … 

რატომ შეიძლება იყოს სმენა მნიშვნელოვანი ცხოველებისთვის?


აქტივობა - 15 წუთი

დასვით შეკითხვა: რა სიტყვებს ვიყენებთ ტყეში არსებული ხმების აღსაწერად? - დაწერეთ ისინი 
თქვენს ბარათებზე.


მოათავსეთ მდებარეობის აღმნიშვნელი ბარათები ცენტრში - ხეები, წყალი, ცხოველები და სხვა. 
შემდეგ სთხოვეთ ბავშვებს, რომ მათ მიერ ჩამოწერილი აღწერილობითი სიტყვები განათავსონ 
შესატყვის ადგილას.


ᲒᲐᲛᲝᲘᲪᲐᲜᲘᲗ ᲪᲮᲝᲕᲔᲚᲔᲑᲘᲡ ᲮᲛᲔᲑᲘ 

თამაში - 10 წუთი


დაარიგეთ ბარათები ცხოველების გამოსახულებით. ყველა ინახავს თავის ბარათს საიდუმლოდ. 
შემდეგ, ყველა გამოსცემს იმ ცხოველის ხმას, რომელიც მის ბარათზეა მითითებული. ერთსა და 
იმავე ცხოველს განასახიერებს 2 ბავშვი. შეგიძლიათ გამოიცნოთ წყვილი? 


ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲐᲠᲘᲡ ᲡᲛᲔᲜᲐ ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ  

თამაში - 5 წუთი


მოასმენინეთ ბავშვებს ცხოველის ჩაწერილი 
ხმები. განიხილეთ, თუ რა მიზნით გამოსცემენ 
ცხოველები აღნიშნულ ხმებს:


- ორიენტაცია


- თავდაცვა


- ტერიტორიის მონიშვნ


- კომუნიკაცია





ყველა ცხოველს არ აქვს სმენა. ამის მიუხედავად, ისინი არჩევენ ბგერებს და ვიბრაციებს. ტყის ცხოველებს, როგორც წესი, ჩვენზე დიდი ყურები აქვთ და შეუძლიათ ისინი ყველა მიმართულებით შეატრიალონ. მათ ადამიანებზე გაცილებით უკეთესი სმენა აქვთ. ასევე, ყურების მნიშვნელოვან როლს თამაშობს არავერბალური კომუნიკაციისთვის ზოგიერთი ცხოველის შემთხვევაში.



ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


რა განსხვავებაა ადამიანის და ცხოველის ყურებს შორის?


ᲒᲐᲛᲝᲘᲙᲕᲚᲘᲔ - ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔ 

აქტივობა - 20 წუთი


- სთხოვეთ ბავშვებს გამოსცენ ექო იმ ადგილზე, სადაც იმყოფებიან.


- სთხოვეთ ბავშვებს, რომ ხელები ყურების უკან მოათავსონ. როგორ შეიცვალა 
სმენადობა?


- რა იცვლება როდესაც ყურებზე ხელებს იფარებთ?


- აიღე ხმელი ხის ტოტი და დაადეთ მას ყური. ამ დროს მეორემ გაფხაჭნოს ტოტი. ან 
უფრო უკეთესი იქნება,  ხის გრძელ ღეროს თუ იპოვით. დააყენეთ თითოეულ ბოლოში 
თითო მოსწავლე. ერთი ბოლოზე ბავშვმა მიადოს ყური, მეორე ბოლოში მდგომი ბავშვი 
დაფხაჭნის ან დააკაკუნებს ხეზე.


- …


ᲗᲐᲒᲕᲘ ᲓᲐ ᲑᲣ 

თამაში - 15 წუთი


- მოაწყვეთ ჯგუფი წრეზე და აირჩიეთ ორი 
მოხალისე.


- აუკარით თვალები ორ მოხალისეს. უთხარით 
ერთ მოხალისეს, რომ იგი თაგვს 
განასახიერებს და ხელებსა და მუხლებზე 
უნდა დადგეს. თაგვს კოჭებზე ზარები 
შეაბით. უთხარით მეორე მოხალისეს, რომ იგი 
ბუს განასახიერებს.


- უთხარი ჯგუფის დანარჩენ წევრებს, რომ ისინი ხეებს განასახიერებენ.  მათი წრის შიგნით არის 
ტყე. ღამეა. თესლით სავსე ტომრები მოათავსეთ სამი ხის ძირში. უთხარით მათ, რომ თაგვი 
აპირებს ტყეში თესლის ძებნას. ბუ თაგვზე ინადირებს. აუხსენით ბავშვებს, რომ ბუს ძალიან 
მგრძნობიარე სმენა აქვს და ჩუმად დაფრინავს, შესაბამისად, უმნიშვნელო ხმაც კი ესმის ტყეში. 
ასე რომ, თუ თაგვს არ სურს რომ დაიჭირონ,  ის უნდა იყოს ძალიან, ძალიან ჩუმად, რადგან ის 
დაცვენილ ფოთლებში  ეძებს თესლს.  მშვიდი და წყნარი ღამეა, ამიტომ ხეები უნდა იყვნენ 
ძალიან მშვიდი. 


- დაიწყეთ თამაში. შეახსენეთ ხეებს, რომ ჩუმად იყვნენ და თვალი ადევნონ მტაცებლისა და 
მსხვერპლის ქცევას. თაგვმა უნდა მოძებნოს თესლის სამი ტომარა, სანამ ბუ დაიჭერს. ჭკვიანმა 

თუმცა, ღამით ისინი კარგად ხედავენ, ბუები ძირითადად ხმით ნადირობენ. მათ შეუძლიათ გაიგონ თაგვის ფეხის ხმა სიბნელეში და  ჩუმად გაფრინდნენ, ისე რომ მსხვერპლმა ვერ გაიგოს მისი მიახლოვება თავდასხმამდე. 



ბუმ სწრაფად უნდა დაიჭიროს ხმაურიანი თაგვი. ჭკვიანი თაგვი გაშეშდება, როცა გრძნობს, რომ 
ბუ ახლოსაა.


- აირჩიეთ ორი სხვადასხვა მოხალისე. უთხარით ჯგუფს, რომ იმის გამო, რომ მშვიდი, წყნარი 
ღამე იყო, ტყეში ოდნავი ხმაური ბუს ადვილად ესმოდა. ამჯერად ქარიშხლიანი ღამე იქნება, 
იწვიმებს და ხეებს ქარი დაარხევს. ამიტომ, ხეებმა შეძლებისდაგვარად ბევრი უნდა იხმაურონ. 
ისინი დაინახავენ, რომ ბუს ძალიან უჭირს თაგვის მიგნება ხმით.  ამ შემთხვევაში, შეიძლება 
თაგვმა გაიმარჯვოს. უთხარით ჯგუფს, რომ ასეთ ქარიშხლიან ღამეებში ბუმ შეიძლება ვერ 
იპოვნოს თაგვი, მაგრამ თავი უნდა გადაირჩინოს ჭიებისა და სხვა უხერხემლოების მოპოვებით.


 

ჩვეულებრივი წყრომი



ტყის მუსიკა 
ნაწილი II: მთლიანი განკუთვნილი დრო: 65 წუთი


მუსიკა იქმნება ბგერებისგან. ამგვარად, ბევრი ინსტრუმენტია ხისგან დამზადებული.  


ჯგუფური განხილვა - 5 წუთი


დაუსვით შეკითხვა ბავშვებს: რა კავშირია ტყეს და მუსიკას შორის?


- რომელი ხის ინსტრუმენტებია მათთვის ცნობილი?


- ვინ უკრავს ხის ინსტრუმენტზე?


ᲢᲧᲘᲡ ᲝᲠᲙᲔᲡᲢᲠᲘ 

აქტივობა- 60 წუთი


ტყე იძლევა უამრავ მასალას, რომელიც შეიძლება ბგერების გამოსაცემად 
გამოვიყენოთ. დაავალეთ ბავშვებს გაარკვიონ, თუ რა იქნება შესაფერისი 
მასალა ტოტების გარდა. ქვემოთ წარმოდგენილია რამდენიმე ვარიანტი.


მჟღერი ხეები 

ბავშვები მოძებნიან მცირე ზომის, 1-2 სმ დიამეტრის მქონ ტოტებს (2). 
სხვადასხვა ხე განსხვავებულ ბგერებს გამოსცემს. ხმელი ხე-ტყის ხმა 
განსხვავდება ნედლი ხის მიერ გამოცემული ხმისგან.




საჩხარუნო 1 

ბავშვებმა უნდა იპოვონ ჩანგლის ფორმის ტოტი თითქმის 
სიმეტრიული დაბოლოებით. ტოტი შეიძლება შეიღებოს ან მოირთოს 
ფერადი ძაფებით. თუნუქის თავსახურები უნდა გაიხვრიტოს 
ლურსმნის მეშვეობით. გახვრეტილი თუნუქის თავსახურები 
ჩამოკიდეთ ძაფზე და  ძაფის ბოლოები დაამაგრეთ ტოტის 
ბოლოებზე.


საჩხარუნო 2 

შეავსეთ კონტეინერი თესლით. იმის მიხედვით, თუ რა თესლს იყენებთ და რამდენს მოათავსებთ 
კონტეინერში, განსხვავებულ ხმებს მიიღებთ.


იყავი კრეატიული! როგორ შეძლებთ ფოთლების გამოყენებას? მშრალი ფოთლები შეიძლება 
უფრო ეფექტური იყოს. ქვები?...


მიეცით ბავშვებს დრო და სივრცე ექსპერიმენტებისთვის. ბგერები შეიძლება წარმოიქმნას 
სხვადასხვა გზით. დაავალეთ მათ, რომ სცადონ სხვადასხვა რიტმი და შემდეგ შექმნან  მცირე 
მუსიკალური ნაწარმოები 



დასკვნა და რეფლექსია 

ტყესთან დამშვიდობება 
განკუთვნილი დრო: 25 წუთი


ᲓᲐᲛᲨᲕᲘᲓᲓᲘᲗ ᲓᲐ ᲛᲝᲣᲡᲛᲘᲜᲔᲗ 

აქტივობა - 5 წუთი


ამდენი ხმების მოსმენის შემდეგ, შეიძლება დუმილის დრო დადგეს. სთხოვეთ ბავშვებს დასხდნენ, 
იყვნენ აბსოლუტურად ჩუმად, დახუჭონ თვალები და მოუსმინონ. 2 წუთის შემდეგ სთხოვეთ 
ბავშვებს, რომ შეადარონ აქ არსებული ხმები იმ ბგერებს, რომლებსაც შეჩვეულები არიან. 


ᲚᲔᲥᲡᲘ 

ჯგუფური განხილვა - 20 წუთი


სთხოვეთ ბავშვებს, რომ თავიანთი დღე პოეზიით აღწერონ. ტექსტის გარითმვა არ არის 
აუცილებელი, მაგრამ საჭიროა შემდეგი პოეტური ფორმის დაცვა:


l. სტრიქონი - 1 სიტყვა


2. სტრიქონი - 2 სიტყვა


3. სტრიქონი - 3 სიტყვა


4. სტრიქონი - 4 სიტყვა


5. სტრიქონი - 1 სიტყვა


ბავშვები გადმოსცემენ თავიანთ გრძნობებს; მათი მიერ დღის განმავლობაში მიღებულ 
გამოცდილებას  მხოლოდ 11 სიტყვით. მათ შეუძლიათ თავიდან გამოიყენონ აღწერილობითი 
სიტყვები. 

მიეცით საშუალება, რომ ერთმანეთს წაუკითხონ თავიანთი პატარა ლექსები.





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. 



ᲒᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲐ ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

- აღწერე ტყეში გატარებული დღე. რომელი ხმები იყო სასიამოვნო, რომელი უსიამოვნო..


- სად გხვდებათ ხმაური თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? როგორ დავიცვათ ჩენი 
ყურები? საიდან მოდის სხვადასხვა ხმები ჩვენს გარემოში? რა შესაძლებლობები 
არსებობს ამ ხმაურის წყაროებისგან თავის დასაცავად?


- გაიმეორეთ ცხოველების მიერ გამოცემული ბგერების მნიშვნელობა. დაავალეთ 
მოსწავლეებს, რომ შექმნან ცხოველთა პროფილები, რათა გაიგონ უფრო მეტი იმ 
ცხოველების შესახებ, რომლებიც თქვენ გააცანით.


- დაამატეთ შემდგომი ექსპერიმენტები სმენისა და ხმის შესახებ.
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