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ჯუჯები და გოლიათები





ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲐ 

ყვავილიდან თესლამდე 

.მცენარეთა ყვავილების დამტვერვის შემდეგ ვითარდება ნაყოფი. წიწვოვანი ხეების ნაყოფი არის 
გირჩი. მათი ქერცლის ქვეშ ვითარდება თესლი. ფოთლოვანი ხეების უმეტესობას თესლი 
დაფარული აქვს ქსოვილით, რომელიც შეიძლება იყოს რბილი, როგორც ეს ხილის შემთხვევაშია, 
ან ხისტი, როგორიც აქვს თხილს.


როგორ ვრცელდება თესლი 

თესლი ბევრნაირად ვრცელდება. უმეტესწილად კი - ცხოველების დახმარებით. განსაკუთრებით 
კენკროვანების შემთხვევაში, რომლებსაც ჩიტები ჭამენ და სხვაგან გამოყოფენ. ჩხიკვი და ციყვი 
ზამთრისთვის თხილისა და რკოს საცავებს აწყობენ, მაგრამ სრულად არ ჭამენ. ზოგიერთ თესლს 
აქვს წებოვანი ქსოვილი, რითაც ეკვრის გამვლელებს  - ცხოველებს ან ადამიანებს და ამ გზით 
ვრცელდება. სხვები ქარს და ზოგ შემთხვევაში წყალს გადააქვს.


საჭირო დრო: ≈ 2 1/2 საათი

საჭირო მასალები: ლენტები

შეიძლება სთხოვოთ ბავშვებს ძველი წინდების მოტანა 

15 მარცვალი ლობიო ან თხილი თითოეული ბავშვისთვის

სამაგრები

სასწორი

პატარა სარკეები, ბავშვების რაოდენობის ნახევარი ოდენობით

კონტექსტის შესაბამისობა პროგრამასთან - მცენარეთა განვითარება, მათზე დაკვირვება, აღწერა და წერილობით ასახვა - მცენარის ნაწილები და მათი ფუნქცია - მცენარეებისა და ცხოველების ადაპტაცია მათ ჰაბიტატთან



მნიშვნელოვანი საკვები რესურსი 

.თესლი მნიშვნელოვანი საკვები რესურსია ბევრი ცხოველისთვის. ციყვებსა და თაგვებს 
განსაკუთრებით  ზამთრის რაციონში აქვთ თხილი, წაბლი, რკო და წიფლის თხილი. ყვავები ჭამენ 
ნიგოზს და გასაოცარი ხრიკები აქვთ შემუშავებული მყარი ნაჭუჭიდან თესლის მოსაპოვებლად. 
ჩხიკვისთვის მუხა და თხილი ასევე მნიშვნელოვანი დამატებითი საკვებია. ნისკარტმარწუხა 
დახელოვნებულია გირჩის ჭამაში, ხოლო უჩვეულო ფორმის ნისკარტი ადაპტირებულია გირჩიდან 
თესლის ამოსაღებად. გარეულ ღორსაც ასევე უყვარს თხილი, რკო და წიფლის თხილი. 
ფრინველებისა და ძუძუმწოვრების უმეტესობა კენკროვანების ჭამისას იკვებებიან თესლით. 


სიბნელესა და სინათლეზე დამოკიდებული თესლის გაღივება 

ზოგიერთი თესლი გაღივებისთვის სიბნელეს ანიჭებს უპირატესობას. რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი 
ნიადაგით უნდა იყოს დაფარული. თუმცა, მათ მაინც სჭირდებათ სინათლე - გრძელტალღოვანი 
სინათლე, რომელიც რბილად აღწევს ნიადაგის ფენაში. სინათლეზე დამოკიდებულ გაღვივებულ 
მცენარეებს სჭირდებათ ნათელი მოკლეტალღოვანი შუქი აღმოცენებისთვის. ორივე სახის თესლს 
განვითარებისთვის სჭირდება სითბო, ჟანგბადი და ტენიანობა.


ჩრდილი და სინათლე 

ყველა მცენარეს მეტნაკლებად ესაჭიროება სინათლე ზრდისთვის. ხეებს, მაგალითად, მუხას, 
იფანს, ფიჭვს და ცაცხვს ბევრი შუქი სჭირდება. ისინი ძალიან სწრაფად იზრდებიან საწყის წლებში 
და მეტ-ნაკლებად წყვეტენ ზრდას 15-20 წლის შემდეგ. მეორე მხრივ, წიფელს, ნაძვსა და ურთხელს 
ბევრი სინათლე არ სჭირდებათ ზრდის საწყის წლებში. ისინი იზრდებიან  ხანდაზმულ ასაკში და 
ასაკის მატებასთან ერთად უსწრებენ სინათლის მოყვარულ სახეობებს. მართულ ტყეში სინათლის 
განსხვავებული პრეფერენციები დაბალანსებულია მეტყევეობასთან დაკავშირებული  მოვლა-
შენახვის ღონისძიებებით, კონკრეტულ ტყეში სასურველი სახეობების კომბინაციის მიხედვით.


ფესვები


ხეების ფესვთა სისტემა განსხვავებულია. ზოგიერთს ნაკლებად ღრმა ფესვები აქვს. ასეთია სოჭი, 
რცხილა ან ტირიფი. თუ ნიადაგი მძიმე და სველია, მათ არ აქვთ საკმარისი მოჭიდება და ადვილად 
ხდებიან ქარიშხლის მსხვერპლი. ის ხეები, რომელსაც  ღერძულა ფესვები აქვთ, ღრმად აღწევენ 
მიწაში. ღერძულა ფესვები აქვს ნაძვს, სოჭს  და მუხას. საუკეთესო შემთხვევაში, ისინი ტყეში 
შერეულად არიან წარმოდგენილნი, რათა დაეხმარონ ერთმანეთს ქარიშხლების დროს და 
შეამცირონ მავნებლების ზემოქმედება. 


ᲛᲝᲡᲐᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲔᲚᲘ ᲔᲢᲐᲞᲘ  

კარგი იქნება  შემოდგომაზე სხვადასხვა სახის ხის თესლის შეგროვება და შენახვა.


ᲨᲔᲛᲓᲒᲝᲛᲘ ᲐᲥᲢᲘᲕᲝᲑᲔᲑᲘ ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

მოამზადეთ ბავშვები ტყის მოსანახულებლად. დისკუსია შემდეგ თემებზე:


- ვინ არის ტყეში ნაყოფი?


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


იქონიეთ ტელეფონი დამუხტული და გქონდეთ ყველა საჭირო ნომერი შეტანილი.




ტყეში გატარებული დღე 

თემის წარდგენა და სენსიბილიზაცია 




ჯუჯებიდან გოლიათებამდე 

ᲮᲔ-ᲛᲪᲔᲜᲐᲠᲔᲔᲑᲘᲡ ᲗᲔᲡᲚᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა და აქტივობა - 20 წუთი


- რამდენად პატარაა თესლი? სად შეიძლება მათი პოვნა?


- როგორ გამოიყურება სხვადასხვა თესლი? აღწერეთ მათ შორის არსებული განსხვავებები.


დაავალეთ ბავშვებს, რომ ეძებონ თესლი მიწაზე ან ბალახზე და შემდეგ აღწერონ რაც იპოვეს. 
იციან რა არის, რომელ ხეს ეკუთვნის? შეადარეთ საიდენტიფიკაციო ფურცლებს. წაიღეთ 
რამდენიმე თესლი სკოლაში შემდგომი აქტივობისთვის.


ᲩᲔᲛᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲛᲝᲫᲘᲔᲑᲣᲚᲘ ᲗᲔᲡᲚᲘ 

აქტივობა - 5 წუთი


.დაავალეთ ბავშვებს, რომ აირჩიონ ერთ-ერთი თესლი ან ქსოვილი. სთხოვეთ მათ, რომ დახუჭონ 
თვალები და ყურადღება გადაიტანონ  თითის წვერებით შეგრძნებაზე. მიეცით მათ საშუალება, 
რომ  შეეხონ სტრუქტურას, ფორმას. შემდეგ დადექით წრეში და ზურგსუკან ხელიდან ხელში 
გადააწოდეთ თესლები და ქსოვილები. როდესაც ბავშვი ჩათვლის, რომ ის ნიმუში დაუბრუნდა, 
რომელიც თვითონ გასცა, იგი ინახავს აღნიშნულ ნიმუშს  და აგრძელებს თამაშს სხვა  ნიმუშებით.


ᲜᲔᲠᲒᲔᲑᲘ 

ჯგუფური განხილვა და აქტივობა - 20 წუთი


Hდაავალეთ ბავშვებს, რომ მოიძიონ ნერგები და მონიშნონ ტერიტორია ლენტით. თუ ტყეში 
გაზაფხულზე გახვალთ, მათ შეიძლება შეამჩნიონ, რომ პირველი ფოთლები ძალიან 
განსხვავებულია გარშემო არსებული ხეებისგან. სთხოვეთ მათ, რომ ფრთხილად ამოიღონ 
ნიადაგი თესლის გარშემო. როგორი თესლი აქვს ნერგს? როგორ და სად იზრდება ფესვები? 
როგორ გამოიყურება ნერგები? მოამზადონ ჩანახატები.


სად იზრდება ნერგები? უფრო ბნელ თუ მეტად განათებულ 
ადგილებში? ემთხვევა თუ არა თესლი გარშემო არსებულ ხეებს? 
შესაძლებელია თუ არა, რომ თესლი სხვა სახეობის ხეს ეკუთვნოდეს? 
როგორ მოხვდა აქ? 




ᲗᲔᲡᲚᲘᲡ ᲒᲐᲕᲠᲪᲔᲚᲔᲑᲐ 
 

აქტივობა - 5 წუთი

სთხოვეთ ბავშვებს, რომ ფეხზე გაიხადონ. შეუძლიათ ჩაიცვან ძველი წინდები და ამის შემდეგ 
გაიარონ რამდენიმე მეტრი - ეს საუკეთესო გადაწყვეტილებაა იმ შემთხვევაში, თუ ტყის ნაკვეთს 
კარგად განვითარებული ბალახოვანი ფენა აქვს. შესაძლებელია მდელოზე გასვლაც.


როგორ გამოიყურება მათი წინდები ახლა? რა არის ეს, რაც ეკვრის წინდებს? (იმედია, ბევრი 
თესლი.) შეადარეთ წინდებზე მიკრული და ხეებიდან მოპოვებული თესლი. აუხსენით ბავშვებს, 
რომ ეს მცენარეების გავრცელების სხვა სტრატეგიაა. 


ᲪᲘᲧᲕᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲛᲐᲨᲘ 

აქტივობა - 20 წუთი

ციყვი არ იზამთრებს. მათ გაცილებით მეტი სძინავთ, მაგრამ დროდადრო საჭმელად იღვიძებენ.


.მონაწილეების რაოდენობის მიხედვით, აირჩიეთ 3-მდე ყვავი. ისინი თქვენს გვერდით უნდა 
დარჩნენ და მხოლოდ თვალი უნდა ადევნონ. ნუ მისცემთ მათ მითითებებს.


დანარჩენი მონაწილეები ციყვებს განასახიერებენ და თითოეული 15 ლობიოს მარცვალს  ან 
თხილს მიიღებს. ბავშვებს 3 წუთი აქვთ საკვების მოცემულ ტერიტორიაზე დასამალად. მათი 
გადასაწყვეტია, სხვადასხვა ადგილას გაანაწილებენ თუ ყველას ერთად შეინახავენ.


ყველა ბრუნდება.


წარმოიდგინეთ! ნოემბერი მოდის და მართლა ცივდება. ციყვები იმალებიან თავიანთ ბუდეში და 
იძინებენ. ისინი ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან.


.ციყვები უცებ იღვიძებენ, რადგან მშივრები არიან და გარბიან, რათა 2 მარცვალი ლობიო (თხილი) 
მოიტანონ ბუდეში. 

ამის შემდეგ ისევ სძინავთ. ახლა დეკემბერია. ისინი ისევ იღვიძებენ. უკვე უფრო ცივა და მათ მეტი 
საკვები სჭირდებათ. გაუშვით, რომ მოიტანონ 3 მარცვალი ლობიო (თხილი).


ციყვები ისევ იძინებენ. იანვარში ძალიან ცივა და როცა გაიღვიძებენ მათ გადარჩენისთვის 4 
მარცვალი ლობიო (თხილი) სჭირდებათ.


თებერვალში ცოტა თბება. მაგრამ, იანვრის შემდეგ ისინი დასუსტებულები არიან. ამიტომ, როცა 
გაიღვიძებენ, კიდევ ერთხელ უნდა მოიტანონ  4 მარცვალი ლობიო (თხილი).


როცა ციყვები საკვების მოსატანად გარბიან, მათ მხოლოდ 1 წუთი აქვთ. ყვავებიც 
გამოფრინდებიან ლობიოსა თუ თხილის 
მოსაპოვებლად, რომელიც ციყვებმა გადამალეს. 
ციყვებს არ სჭირდებათ მაინცდამაინც მათ მიერ 
შენახული საჭმლის მოტანა.  მათ შეუძლიათ 
მოიტანონ ნებისმიერი, რასაც იპოვიან.


თუ ციყვი ლობიოს ან თხილის სწორი 
რაოდენობით არ დაბრუნდება, შიმშილობს და 
სამწუხაროდ ზამთარს ვერ უძლებს.


დისკუსია - 5 წუთი

რა ბედი ეწევა იმ თხილს, რომელიც ციყვებმა გადამალეს და ვეღარ მიაგნეს?


თხილი მნიშვნელოვან საკვებს მხოლოდ ტყის ცხოველებისთვის როდი წარმოადგენს.  ის მაღალკალორიულია და გააჩნია ბევრი სასარგებლო საკვები ღირებულება, რაც მნიშვნელოვანია ტვინის ფუნქციონირებისთვის.  



ᲠᲐᲛᲓᲔᲜᲘ ᲬᲚᲘᲡ ᲕᲐᲠ 

აქტივობა - 10 წუთი

თუ ხის გადანაჭერი გაქვთ, დაავალეთ ბავშვებს, რომ დათვალონ რგოლები. გაზაფხულზე ხე უფრო 
სწრაფად იზრდება და მასზე ღია ფერის რგოლები წარმოიქმნება. ზაფხულსა და შემოდგომაზე 
ზრდა შენელებულია და წარმოიქმნება მუქი ფერის რგოლები. ისინი ერთად ქმნიან ყოველწლიურ 
რგოლს. სთხოვეთ ბავშვებს მონიშნონ თავიანთი ასაკის შესაბამისი ოდენობის რგოლები. იგივე 
გააკეთონ დამრიგებლებმაც. რამდენი წლის იყო ხე როცა იგი მოჭრეს? 





ᲠᲐᲛᲓᲔᲜᲐᲓ ᲛᲐᲦᲐᲚᲘ ᲕᲐᲠ 

აქტივობა - 15 წუთი

სთხოვეთ ბავშვებს მოძებნონ მათი ხელების სიგრძის ჯოხი. როდესაც ჯოხი ერთი ბოლოთი  
უჭირავთ, მისი სიგრძე ხელების სიგრძეს ემთხვევა.


აირჩიე ხე გასაზომად.


.ბავშვებმა უნდა დაიჭირონ ჯოხი ერთი ბოლოთი და გაშალონ მკლავები. მათ უნდა გაამახვილონ 
ყურადღება ხეზე და იარონ უკან, სანამ ჯოხის წვერი  და ხის კენწერო, და ასევე ჯოხის მეორე 
ბოლო  და ხის ძირი არ გაუტოლდება ერთმანეთს.


Mმონიშნეთ ეს ადგილი.


ახლა გაზომეთ მანძილი ამ ადგილიდან ხემდე და თქვენ 
გაიგებთ ხის სიმაღლეს.


წიწვოვანი ხეების ასაკის განსაზღვრა ადვილია. ყოველ წელს ემატება ტოტების თითო ფენა ან რკალი. შესაბამისად,  საკმარისია მხოლოდ რკალების რაოდენობის დათვლა.



ᲙᲝᲠᲝᲛᲘᲡ ᲡᲐᲑᲣᲠᲕᲔᲚᲨᲘ ᲡᲘᲐᲠᲣᲚᲘ 

აქტივობა - 15 წუთი


 დაავალეთ ბავშვებს, რომ დაწყვილდნენ და თითოეულ  წყვილს დაურიგეთ თითო სარკე.  ბავშვი 
სარკეს თვალების ქვეშ, ცხვირის ნესტოებთან  იმაგრებს. ბავშვი ნელა იწყებს სიარულს. მეწყვილე 
ფრთხილად მიუძღვება სარკიან  ბავშვს ხეებს შორის. მისი პასუხისმგებლობაა, რომ მისი 
მეწყვილე დაცული იყოს. 

გარკვეული დროის შემდეგ შეცვალეთ როლები. 



დასკვნა და რეფლექსია 

ტყესთან დამშვიდობება 

ᲮᲘᲡ ᲡᲣᲠᲐᲗᲘ 

აქტივობა - 15 წუთი


Aსაბოლოო ჯამში, დაავალეთ ბავშვებს, რომ დახატონ სურათი მიწაზე, სადაც მათ მიერ 
აღმოჩენილი ელემენტები იქნება ასახული. უნდა წარმოაჩინონ არსებული ხე მთელი თავისი 
ელემენტებით.





ᲒᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲐ ᲡᲙᲝᲚᲐᲨᲘ 

- დაავალეთ ბავშვებს, რომ მათ მიერ მოპოვებული თესლი ყვავილის ქოთნებში 
მოათავსონ. მცირეოდენი მოთმინებითა და ყურადღებით მათ შეეძლებათ 
დააკვირდნენ თესლიდან პატარა მცენარეების განვითარებას. დაავალეთ ბავშვებს, 
რომ  გააკეთონ ჩანაწერები. ყველაზე შესაფერისია რკოები და ცხენის წაბლი.


- მოახდინონ ხის სიმულაცია.


- განიხილეთ ხის და ხის პროდუქტების გამოყენება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში.


Bსანამ 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.



ᲮᲔ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲔᲑᲘᲡᲒᲐᲜ 

ბავშვები განასახიერებენ ხის სხვადასხვა კომპონენტს: მთავარ ფესვს, გვერდით ფესვებს, მერქანს, 
ქსილემას, ლაფანს, კამბიუმს და ქერქს. 


მერქნის გული 
წარმოადგენს ხის ღეროს ყველაზე შიდა ნაწილს. მყარი მერქანი უზრუნველყოფს ხის 
სტაბილურობას.


ფესვები


ამაგრებს ხეს ნიადაგში. ფესვები იღებენ წყალს და საკვებს, რომელიც ნიადაგში იხსნება.


ქსილემა  

ქსილემა წყალს აწვდის ფოთლებს.


ფლოემა, ანუ ლაფანი ფოთლებში წარმოქმნილ საკვებ ნივთიერებებს აწვდის ხის ყველა სხვა 
ნაწილს.


კამბიუმი  

წარმოადგენს ფენას, რომელიც იზრდება. კამბიუმი წარმოქმნის ‘წყლის მილებს’, ქსილემით 
შიგნით და ‘საკვებ მილებს’, ფლოემას გარედან. 


ქერქი  

წარმოადგენს ხის ‘კანს’. იგი იცავს ხეს მავნებლებისა და ამინდის ზემოქმედებისგან (მზე). 


ხის განსახიერებისთვის თქვენ დაგჭირდებათ 12 ან მეტი ადამიანი, რომლებიც განასახიერებენ 
ხის ნაწილებს.


• მერქნის გული: 1 ადამიანი, ფეხზე მდგომი, დიდი, ძლიერი.


• მთავარი ფესვი: 1 ადამიანი, ზის მერქნის ძირში.


• გვერდითი ფესვები: 2+ ადამიანი, სასურველია გრძელი თმით, ფესვის თმების 
დემონსტრირებისთვის, დაწოლილი მიწაზე, ფეხები მერქნის გულის საპირისპიროდ. ხელები და 
თმა გაშლილი. ფესვები ‘ხვრეპის’ ხმას გამოსცემს.


• წყლის მილები (ქსილემა): 2+ ადამიანი დგას მერქნის გარშემო. ხელები აწეული აქვთ: ხელები 
გამოსახავენ ფოთლებს - წყლის მილები გამოსცემს  ბგერებს - "ააჰ".


• საკვების მილები (ფლოემა): 2+ ადამიანი დგას წყლის მილების ირგვლივ - საკვების მილები 
გამოსცემს ხმას - "უიიიი".


• როდესაც  მონაწილეები თავის ადგილს დაიკავებენ, "ხე" იწყებს ბგერების უწყვეტად გამოცემას: ‘
ხვრეპის’, ‘’ააჰ’’, ‘’უიიი’’.


• ქერქი: ყველა დანარჩენი. გარე რგოლი, სადაც ერთმანეთზე ხელჩაკიდებული ბავშვები ქმნიან 
რკალს და გარს ეკვრიან ხეს.


• ქერქიჭამია ხოჭო: ტოტებით გაკეთებული ანტენით თქვენ თავს ესხმით ხეს - ქერქი იცავს ხის 
დანარჩენ ნაწილს და ცდილობს ხოჭო არ მიიკაროს.




:იმ შემთხვევაში, თუ კლასში საკმარისი რაოდენობის ბავშვები არ გყავთ, შეგიძლიათ ჩაანაცვლოთ 
წარმოდგენილი ალტერნატიული აქტივობით: 


ᲨᲔᲜ ᲮᲐᲠ ᲮᲔ 

იმსჯელეთ ხეების სხვადასხვა მახასიათებლებზე, როგორ იზრდებიან ისინი და როგორ შეიძლება 
მათი იმიტირება.


მტირალი ტირიფი: ჩამოუშვით ხელები და დახარეთ თავი, ნელა იქანავეთ


ნაძვის ხე: ხელები დაწიეთ, დაიჭირეთ სხეულისგან მოშორებით


სოჭი: ზევით აწეული ხელები


მუხა: დგანან მყარად და სტაბილურად


ვერხვი: მოძრაობენ ქარის ოდნავი დაბერვის დროს - ირხევიან მთლიანად


ერთი ბავშვი გასცემს ბრძანებას და იძახის: „თქვენ  ხართ…“ ჯგუფმა უნდა განასახიეროს ზემოთ 
აღწერილი  მოძრაობები. ბრძანებები უნდა შესრულდეს სწრაფად. ვინც არასწორად 
განასახიერებს, ის ანაცვლებს ბრძანების გამცემ ბავშვს.
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