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მოკლე აღწერა  

ამ მოდულში მოსწავლეებს მოუწევთ ისეთი მოვლენის გამოკვლევა, რომელსაც ხვდებიან ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. კერძოდ, სიმკვრივე, ცურვის პირობები, ქიმიური ნივთიერებების შედგენილობის 

დადგენა.  მოსწავლეებს ექნებათ საშუალება გამოთქვან ვარაუდი და ეს ვარაუდი შეამოწმონ 

ექსპერიმენტულად. ჩაატარონ გაზომვები, გამოითვალონ და შეადარონ coca-cola Zero-სა და 

ჩვეულებრივი coca-cola-ს სიმკვრიეები.  ასევე, აღმოაჩინონ, თუ რამდენ ნატეხ/კუბ შაქარს შეიცავს 250 

მლ coca-cola და იმსჯელონ სასმელის ენერგეტიკულ ღირებულებაზე. 

 შესაძლებელია, მოსწავლეებს გაუჩნდეთ კითხვები სხვა სასმელებში შაქრის შემცველეობასთან 

დაკავშირებით,  გამოთქვან ვარაუდები, რომლებსაც შეამოწმებენ ექსპერიმენტულად. 

 SALiS-ის მოდული „Coca-Cola და დიეტური Coca-Cola“  საბოლოოდ წარმოდგენილი „რატომ 

ტივტივებს  წყალში Coca-Cola Zero და იძირება ჩვეულებრივი Coca-Cola?“ ადაპტირებულია VII-IX 

კლასის მოსწავლეებისთვის. მისი მოდიფიცირება შესაძლებელია კონკრეტული კლასის სასტარტო 

ცოდნიდან გამომდინარე. 

რატომ ტივტივებს  წყალში 

Coca-Cola Zero და იძირება 

ჩვეულებრივი Coca-Cola?  
 

ბუნებისმეტყველების მოდული  –  

სპეციალურად ბუნებისმეტყველებისთვის –  

VII –IX კლასებისთვის 
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საგანი:  ბუნებისმეტყველება/ქიმია/ფიზიკა/ბიოლოგია 

კლასი:  VII, VIII ან/და IX  კლასები 

კურიკულუმთან შესაბამისობა: სიმკვრივე, ცურვის პირობები, საკვების ენერგეტიკული 

ღირებულება. 

 

აქტივობების სახეობა: კითხვაზე პასუხის გასაცემად ვარაუდების გამოთქმა;  ვარაუდის 

შესამოწმებლად საჭირო ექსპერიმენტის  ჩატარება, მონაცემთა აღრიცხვა.  

გამოთვლების გაკეთება, გრაფიკის აგება; გამოთვლების შედეგების ანალიზის 

საფუძველზე სათანადო შეფასების გაკეთება და დასკვნის გამოტანა. ჯგუფში 

მუშაობა; 

სავარაუდო დრო: 3-4 გაკვეთილი 45 წუთიან  საგაკვეთილო დროში  

ზოგადი მიზნები/ კომპეტენციები: შაქრის წყალხსნარის სიმკვრივის  შაქრის კუბების 

რაოდენობაზე  დამოკიდებულების  გარაფიკის აგება, 

სითხის სიმკვრივის  დამოკიდებულება წყალხსნარის 

შაქრიანობასთან, ცურვის პირობების ცოდნის 

გათვალისწინებით  coca cola-ს ქილის მდგომარეობა 

წყალში.  

 

თანდართული ფაილები 

1.  მოსწავლეთა აქტივობები სცენარი დეტალურად აღწერს აქტივობებს, რომლებიც 

მოსწავლეებმა უნდა შეასრულონ. 
ეს არის მოსწავლეებისთვის მისაცემი სამუშაო ინსტრუქციები. 

2. მასწავლებლის გზამკვლევი აღწერს სწავლების მიდგომებს. 

 
 
 

წყაროები: 

ეს მასალები აღებულია „სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში“– SALiS-ის 

სატრენინგო მასალებიდან (კერძოდ მომზადებულია შტრელერი, ჰოფმანი, & ბოლტე, 2011) 

რომელიც განხორციელდა – TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში და ადაპტირებულია ილიას 

უნივერსიტეტის PROFILES სამუშაო ჯგუფის მიერ – PROFILES-ის კონსორციუმის წევრია. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://salislab.org/. 

file:///C:/Users/emikautadze/Desktop/Coca-cola-bolo%2021.03.2014/PROFILES_Templates-Modules3_Students-11-07-31%20(1)ქართ.docx
file:///C:/Users/emikautadze/Desktop/Coca-cola-bolo%2021.03.2014/PROFILES_Templates-Modules2_Teachers-11-07-31%20(1)ქართ.docx

