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აღწერა  

ადამიანის შეგრძნება და განწყობილება ბევრადაა დამოკიდებული მისი კბილების მდგომარეობაზე. 

მოხუციც კი, თუ მას მაგარი, თეთრი და სუფთა კბილები აქვს, თავს მხნედ გრძნობს და თავის თავში 

დარწმუნებულია. დღევანდელ დღეს არსებობს კბილის მოვლის მრავალი საშუალება. მათ შორის 

ყველაზე პოპულარულია კბილის პასტები. არსებობს კბილის პასტები ყველა ასაკისა და 

გემოვნებისათვის, სამკურნალო და პროფილაქტიკური. 

 

საინტერესოა, რა ნივთიერებები შედის კბილის პასტების შემადგენლობაში? რით განსხვავდებიან 

ისინი ერთმანეთისაგან და  როგორია ამ ქიმიური ნივთიერებების მოქმედბა. 

 

წმენდა ქიმიით - 

,,ჰოლივუდის ღიმილი’’ 

ბუნებისმეტყველების მოდული –  

ქიმია 

X კლასი 
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სიტუაციის მოკლე აღწერა: 
  მოსწავლეს ქიმიის გაკვეთილზე ატკივდა კბილი. 

  მასწავლებელი დაინტერესდა კბილის ტკივილის გამომწვევი მიზეზით. აღმოჩნდა, რომ 

მოსწავლეს დიდი ხანია აქვს კარიესი, რომელსაც არ აქცევდა ყურადღებას. 

  გამოიკვლიეთ კარიესის გაჩენის მიზეზები, თავიდან აცილების გზები და რამდენად 

სასარგებლოა ან მავნეა კბილის პასტების შემადგენელი ნივთიერებები. 
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სამუშაო ფურცელი 1 

მოიძიეთ ინფორმაცია  გაყიდვაში არსებული კბილის პასტების შესახებ.  

ყურადღებით გაეცანით კბილის პასტების ეტიკეტებს. 

 

დაადგინეთ,  კბილის პასტის ფუნქციურ ჯგუფებში რა  ნივთიერებები შედის. 

 

ფუნქციური 

ჯგუფები 

კბილის პასტა 

# 

კბილის პასტა 

# 

კბილის პასტა 

# 

კბილის პასტა 

#  
აბრაზიული 

ნივთიერებები 
    

შეკვრელი 

(შემასქელებელი) 

ნივთიერებები 

    

ქაფწარმომქმნელი 

ნივთიერებები 
    

დამატენიანებელი 

ნივთიერებები 
    

აბრაზიული/სახეხი 

დანიშნულების 

ნივთიერებები 

    

პლასტიკუორობის 

გამზრდელი 
    

დამცავი     
დამატკბობელი     
მათეთრებელი     

  

კვლევა 1.  როგორია კბილის პასტების შედგენილობა, რა ფუნქციური  ჯგუფის 

ნივთიერებებს შეიცავენ? 
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სამუშაო ფურცელი 2 

 
როგორ ისუფთავებდნენ კბილის პასტის გარეშე კბილებს ჩვენი წინაპრები? 

 

კბილების წმენდის გავრცელებული საშუალება იყო ხის ნაცრის ფხვნილი, რომელსაც 

იღებდნენ არყის ხის დაწვის შედეგად. ამ ფხვნილით გაწმენდის შემდეგ პირში წყალს 

კარგად ივლებდნენ და სურნელოვანი საპნით იბანდნენ. 

 

ძალიან სასარგებლოდ ითვლებოდა წიწვოვანი მცენარეების – ფიჭვის, ნაძვის და ა.შ. 

საღეჭი ფისი. ფისს იმარაგებდნენ შემოდგომაზე და ნაჭრის ტომსიკებში ან ხის ქერქის 

კოლოფებში ინახავდნენ. ფისს გასასუფთავებლად ათავსებდნენ წვრილხვრელებიან 

ფიცარზე, რომელიც ქოთანს ეხურა. ნედლი ფისი ნახვრეტებდან ქოთანში 

ეწვეთებოდა, უსარგებლო მყარი ნაწილაკები კი  – ზემოთ რჩებოდა. 

  

კბილების გასაწმენდად წიწვოვანი ხის ტოტის კანიც კარგია. კანს აცლიან, შემდეგ კი 

ერთი  მხრიდან კარგად ჩეჩქვავენ მძიმე საგნით და ფუნჯს ამსგავსებენ (დაღეჭვაც 

შეიძლება). ასეთმა ფუნჯმა საველე პირობებში თავისუფლად შეიძლება შეცვალოს 

ჯაგრისიც და პასტაც. 

 

კბილების გაწმენდის  მრავალი სხვა ხერხიც არსებობდა. ბევრ ეთნოგრაფს აოცებდა 

აფრიკული ტომის – ბერგდამების – კბილების თვალისმომჭრელი სითეთრე. როგორც 

აღმოჩნდა, ისინი საკმაოდ მარტივ და ხელმისაწვდომ საშუალებას იყენებდნენ: 

განუწყვეტლივ ღეჭავდნენ ტყავის პატარა ნაჭერს. 

 

დღემდე შემორჩენილია  კბილის პასტის რეცეპტი, რომელის მიხედვითაც ადრე მას  

სახლში ამზადებდნენ.  ასეთი კბილის პასტის დამზადება მოგიქწევთ გაკვეთილზე. 

 

 

  

კვლევა 2. რომელი კბილის პასტა უკეთ  აცილებს  ნადებს კბილიდან  - სახლში 

დამზადებული თუ ქარხნული? 
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კითხვა: 

რომელი კბილის პასტა უკეთ აცილებს ნადებს კბილიდან  - სახლში დამზადებული 

თუ ქარხნული? 

 

მასალა:  

1. საკვები საღებავით შეღებილი მოხარშული 3 კვერცხი. 

2. საჭმლის სოდა (2 ს.კ./10გ)  

3. სუფრის მარილი(1/4 ჩ.კ./1.25გ)  

4. გლიცერინი (3/4 ს. კ /3.75მლ) 

5. პიპეტი/ საწვეთური  

6. წყალი  

7.  ქარხნული წარმოები კბილის პასტა 1ცალი  

8. კბილის ჯაგრისი 1ცალი  

9. მარკერი და უჯრიანი რვეული 

10. პლასტმასის ჭიქა  200 მლ-იანი 1 ცალი 

11. შპადელი (მოსარევად) 

12. pH-ის განმსაზღვრელი ინდიკატორის ქაღალდები 

13. ხელთათმანები (მოსწავლეების მიხედვით)  

14. ფაიფურის ჯამი 

 

მიმდინარეობა: 

 

I ეტაპი  _  კბილის პასტის დამზადება  

 

1. აიღეთ 2 სუფრის კოვზი საჭმელი სოდა (10მლ) და მეოთხედი ჩაის კოვზი (1.25მლ) 

მარილი. ჩაყარეთ ფაიფურის ჯამში ურიეთ სანამ კარგად არ შეერევა ერთმანეთს.  

2. სოდისა და მარილის ნარევს დაამატეთ სამი მეოთხედი სუფრის კოვზი (3.75მლ) 

გლიცერინი.  

3. ურიეთ მას რაც შეიძლება გულდასმით. მიღებული ნარევი იქნება სქელი. 

დაამატეთ წყალი საწვეთურით, ურიეთ მანამ, სანამ არ გახდება იგივე 

კონსისტენციის, რაც ნაყიდი/ქარხნულად დამზადებული კბილის პასტებია.  
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II ეტაპი _ ექსპერიმენტის მსვლელობა  

4. აიღეთ  ერთსა და იმავე ნივთირებებაში ერთნაირად შეღებილი 3  კვერცხი;  

5. შავი მუდმივი მარკერით გაავლეთ ხაზი კვერცხის გარსზე რითაც კვერცხების 

ზედაპირს გაყობთ  ორად; 

6. გადანომრეთ კვერცხები : #1, #2, #3; 

7. კვერცხი N 1 - კვერცხის ნახევარი მხარე აღნიშნეთ როგორც საკონტროლო, 

კვერცხის მეორე მხარე  კი დაამუშავეთ  მხოლოდ  ჯაგრისით. ამისათვის,  აიღეთ 

ჯაგრისი და დაასველეთ წყლით. დაიწყეთ ჯაგრისით კვერცხის ერთ-ერთი 

ნახევრის გახეხვა. გააკეთეთ  5 შემოკვრითი მოძრაობა, ისე რომ  1 შემოკვრა იგივე 

იყოს, რაც ერთი სრული მოძრაობა წინ და უკან. გადარეცხეთ კვერცხი გამდინარე 

წყალში.  დააკვირდით გამწმენდ ეფექტს.  წყლით გარეცხეთ ჯაგრისი.   

8. კვერცხი N 2 - კვერცხის ნახევარი მხარე აღნიშნეთ როგორც საკონტროლო, 

კვერცხის მეორე მხარე კი - დაამუშავეთ ქარხნული კბილის პასტით და  

ჯაგრისით. ამისათვის,  აიღეთ ჯაგრისი, დაასველეთ წყლით და მოათავსეთ მასზე 

ბარდისოდენა ქარხნული კბილის პასტა. დაიწყეთ ჯაგრისით კვერცხის ერთ-

ერთი ნახევრის გახეხვა. გააკეთეთ  5 შემოკვრითი მოძრაობა, ისე რომ  1 შემოკვრა 

იგივე იყოს, რაც ერთი სრული მოძრაობა წინ და უკან. გადარეცხეთ კვერცხი 

გამდინარე წყალში.  დააკვირდით გამწმენდ ეფექტს.  წყლით გარეცხეთ ჯაგრისი.   

9. კვერცხი N 3 - კვერცხის ნახევარი მხარე აღნიშნეთ როგორც საკონტროლო, 

კვერცხის მეორე მხარე  კი დაამუშავეთ დამზადებული კბილის პასთით და  

ჯაგრისით. ამისათვის,  აიღეთ ჯაგრისი, დაასველეთ წყლით და მოათავსეთ მასზე 

ბარდისოდენა დამზადებული კბილის პასტა. დაიწყეთ  ჯაგრისით კვერცხის ერთ-

ერთი ნახევრის გახეხვა. გააკეთეთ  5 შემოკვრითი მოძრაობა, ისე რომ  1 შემოკვრა 

იგივე იყოს, რაც ერთი სრული მოძრაობა წინ და უკან. გადარეცხეთ კვერცხი 

გამდინარე წყალში.  დააკვირდით გამწმენდ ეფექტს.  წყლით გარეცხეთ ჯაგრისი.  
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10. დაკვირვების შედეგები შეიტანეთ ცხრილში. 

 

 

 

შედეგი 

შეაფასეთ ფერის ინტენსივობა 1-10 შკალით (თუ 1 არის ყველაზე ღია 

კვერცხის ფერი, ხოლო 10 არის შეღებილი კვერცხის თავდაპირველი - 

ყველაზე მუქი  ფერი) 

1.  წყლით  

2.  ქარხნული კბილის 

პასტით 

 

3.  დამზადებული 

კბილის პასტით 

 

 

 

სადისკუსიო კითხვები: 

 

1. შეადარეთ ქარხნული და დამზადებული კბილის პასტები შემადგენლობები. 

შეადარეთ ქარხნული და სახლში დამზადებული კბილის პასტების 

აბრაზიული (სახეხი) თვისებები. აბრაზიული თვისებების შეფასება 

შესაძლებელია თითებით მნიშვნელოვანია სინჯებს შორის ხელები 

გულდასმით დაიბანოთ.  ჩაინიშნეთ თქვენი დაკვირვებები. 

 

2. გაზომეთ წყლის, ქარხნული და  დამზადებული კბილის პასტების pH. როგორ 

ფიქრობთ, რით არის განპირობებული თქვენს მიერ მიღებული შედეგი. 

 

3. კბილის პასტის ფუნქციური ჯგუფების როლს რა ნივთიერებები ასრულებენ 

ერთის მხრივ ქარნულ და მეორეს მხრივ დამზადებულ კბილის პასტაში. 

 

4. თქვენი დაკვირვებების საფუძველზე შეავსეთ ვენის დიაგრამა: 
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კბილის პასტა (ქარხნული)                                                           კბილის პასტა 

(დამზადებული)                                                

 

 

                                             

                                                                  მსგავსებები   

     

 

 

                                                                      განსხვავებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გამოთქვით ჰიპოთეზა; 

 შეადგინეთ ექსპერიმენტების გეგმა თქვენი ახალი კბილის პასტის მოქმედების 

შესამოწმებლად. გეგმის შედგენიასას იხელმძღვანელეთ წინა კვლევის დროს 

გამოყენებული მიდგომებით; 

 ჩაატარეთ ექსპერიმენტი; 

 გააკეთეთ დასკვნები. 

 

 

კვლევა 3. თუ თქვენ მოინდომებდით კბილის ‘გათეთრებას’ სახლში 

დამზადებული პასტით, რა ინგრედიენტს დაუმატებდით თქვენს ნაზავს? 
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გამოყენებულია ევროკავშირის მე-6 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში (SIXTH FRAMEWORK 

PROGRAMME SCIENCE AND SOCIETY PRIORITY . Science education and careers 2005 
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