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მოდულის შინაარსი 

მოდულის მიზანია ქიმიის დავაკავშირება ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებული 

ძვირფასი ლითონის - ოქროს მიღების საკითხებთან.  მოდულის განხორცილებისას 

მოსწავლეები გაცნობიან   ალქიმიკოსების მიერ ოქროს მღების ერთ-ერთ ხერხს, და 

შემდეგ მოიძიებენ გზებს  და  შეამოწმებენ მათ მიერ მიღებული ნაერთის რაობას.  ამ  

გზით მოსწავლეები გაენობიან ნივთიერებათა ქიმიურ თვისებებს, დაეუფლებიან 

ლაბორატორიული აქტივობების განხორციელების უნარებს.  

აღსანიშნავია, რომ მოდულის განხორციელება დაკავშირებულია 

შემოქმედებითობასთან, რაც მოსწავლეების მხრიდან დიდ მოწონებას იმსახურებს. 

 

რაც ბრწყინავს, ყველაფერი 

ოქროა? 

 

ბუნებისმეტყველების მოდული –                                                               

ქიმია – 

IX – X კლასი 
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ეს მოდული საშუალებას იძლევა მოსწავლეებმა იმუშაონ  პრობლემის გადაჭრის 

ტიპის დავალებებზე.  

ეს მოდული საშუალებას იძლევა  განიხილოთ კბილების მოვლის რეგულარობის 

მნიშვნელობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები. მოდულის განხორციელებაში  

ჩართული მოსწავლები განივითარებენ კვლევის უნარებს. 

 
 

 
წინასწარ მოსამზადებელი სამუშაო: 

 მოამზადეთ რექტივები; 

 თავად წინაწარ ჩაატარეთ  ყველა  ექსპერიმენტი; 

 მოსწავლეებს წინასწარ გააცანით უსაფრთხოების წესები.  

 

 

 

შემოთავაზებული სწავლების სტრატეგია: 
1. მოსწავლეებისათვის საკითხის გაცნობა, შესასწავლი პრობლემის დასმა; 
2. მუშაობის წარმართვა ისე, რომ მოსწავლეებმა იფიქრონ პრობლემის 

გადაჭრაზე; 
3. მუშაობის წარმართვა ისე,  რომ მოსწავლეებმა გამოთქვან ვარაუდები, 

განიხილონ  და მიიღონ  გადაწყვეტილებები; 
4. მუშაობის წარმართვა ისე,  რომ მოსწავლეებმა ივარაუდონ რა დამატებითი 

ინფორმაცია სჭირდებათ; 
5. მუშაობის წარმართვა ისე,  რომ მოსწავლეებმა შეძლონ  დაგეგმონ და  

დაადგინონ ნივთიერების ნივთიერების რაობა მისი ფიზიკურ - ქიმიური 
თვისებების მიხედვით; 

6. მოსწავლეებმა შეძლონ  ჯგუფში  მსჯელობა და  დასკვნების გამოტანა. 
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ეტაპები სწავლა-სწავლების მიდგომა სწავლა-სწავლების მონახაზი 

1. სცენარი რეალურ ცხოვრებასთან 

დაკავშირებული მასალა 

1.   სცენარის გაცნობა 

 

2.  ექსპერიმენტის ჩატარება ,,ოქროს „ 

მისაღებად. 

 

2. კვლევაზე 

დაფუძნებული 

პრობლემის 

გადაჭრა 

მასწავლებლის 

ხელმძღვანელობით, მოსწავლეზე 

ორიენტირებული მასალა მოიცავს 

პრობლემის გადაწყვეტას,   

ბუნებისმეტყველების 

კონცეპტუალურ  სწავლებას 

(უკუკავშირი - შეფასება). 

 

1მოსწავლეებს უხდებათ მიღებული 

ნივთიერების, რომელიც გარეგნული 

თვისებებით ძალიან ჰგავს ოქროს, 

რაობის დადგენა 

3.  ვარაუდების შემოწმების მიზნით 

მოსწავლეები მოიძიებენ ინფორმაციას, 

გეგმავენ ვარაუდების შესამოწმებელ 

ექსპერიმენტებს,   ახდენენ მიღებული 

ნივთიერების იდენტიფიცირებას 

ფიზიკური და ქიმიური  თვისებების 

მიხედვით 

 

4. მეცნიერული 

გადაწყვეტილებების 

მიღება 

მასწავლებლის 

ხელმძღვანელობით მოსწავლეზე 

ორიენტირებული მასალა მოიცავს 

გადაწყვეტილებების მიღებას 

(უკუკავშირი-შეფასება).  

მონაცემთა ანალიზი და ანალიზის 

საფუძველზე საბოლოო დასკვნის 

გაკეთება 
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შემოთავაზებული გაკვეთილები 
 

 

გაკვეთილი 1  

 

გაკვეთილის დასასრულს, მოსწავლეებს მოეთხოვებათ რომ შეძლონ: 

ა)  თემის გაცნობა მოსწავლეებისთვის; 

ბ)  სიტუაციური ამოცანის გაანალიზება ჯგუფებში 

გ)  ექსპერიმენტის ჩატარება 

დ) მიღებული ნივთიერების რაობის დადგენა. 

 

რეკომენდაცია მასწავლებლისთვის: საშინაო დავალებად - ინფორმაციის მოძიება 

ოქროს მიღების ისტორიული ფაქტების შესახებ 

 

გაკვეთილი 2  

 

გაკვეთილის დასასრულს, მოსწავლეებს მოეთხოვებათ რომ შეძლონ: 

ა)   მოძიებული ინფორმაციის გაანალიზება ჯგუფებში 

ბ)   პირველ გაკვეთილზე მიღებული ნივთიერების იდენტიფიცირება ფიზიკურ - 

ქიმიური მახასიათებლებით 

გ)   დასკვნების გაკეთება 

დ)  პრეზენტაცია 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

წყაროები: 

 ფოტოს ავტორი  Profiles-საქართველოს გუნდის წევრი  ნინო სააკაშვილი  


