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აღწერა  

ყველა ადამიანმა იცის კბილების გახეხვის და კბილის პასტის გამოყენების საჭიროების შესახებ. 

მაგრამ, იცით თუ არა, რომ მე-18 საუკუნეში კბილის პასტა სახიფათო იყო, რადგან მისი გამოყენება 

აზიანებდა კბილის მინანქარს და იწვევდა კარიესს.    

 

 

 

 

 

ბუნებისმეტყველების მოდული  –  

ბიოლოგია 

VIII, IX–Xკლასებისთვის 

ხომ  არ გავიწყდებათ 

კბილების გახეხვა? 

ყოველთვის ერთსა და 

იმავე კბილის პასტას 

იყენებთ? 
 



 
 

Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science 

 

 

შემუშავებულია: ლინდის, ნილსონის და კენედის მიერ,  2009. 

ორგანიზაცია: International Council of Associations for Science Education (ICASE), დიდი ბრიტანეთი 

ადაპტირებულია: მარიკა კაპანაძის, ეკა სლოვინსკისა და  PROFILES-ის მონაწილე პედაგოგების მიერ (2013). 

ორგანიზაცია: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო 

ვებ-გვერდი: www.profiles-georgia.iliauni.edu.ge - ელ.ფოსტა:profiles.georgia@gmail.com 

 

 

for students – 2/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

დღესდღეობით, კარიესის თავიდან აცილების მრავალი საშუალება არსებობს. თქვენ შეიძლება 

დაგილევიათ  წყალი, რომელიც შეიცავს ფტორს. ასევე,  შეიძლება იცით ისეთი კბილის პასტები, 

რომლებიც შეიცავს ფტორს, კბილის მინანქრის  მათეთრებელს, ან ანტიბაქტერიული მოქმედების 

ნივთიერებებს.  

თუ გიფიქრათ იმაზე, რამდენად სასარგებლოა ასეთი კბილის პასტების გამოყენება?  

 

ამის დასადგენად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ თუ რა იწვევს კბილის კარიესს და რამდენად ეფექტურია 

სხვადასხვა ტიპის კბილების მოვლის საშულებების გამოყენება. 

 

 

 
 

ძვირფასო, ჩვენ მალე 

გავმდიდრდებით! 

 ახლახანს მომივიდა თავში 

ფანტასტიური აზრი - ისეთი 

კბილის ჯაგრისის დამზადება 

რომელიც არასოდეს არ უნდა 

გადააგდო!!! 
 

და კბილის ჯაგრისის  

ფერი 

რომმომბეზრდეს?! 
 

...კბილის ჯგრისი 

ფოლადის ჯაგარით, 

რომელიც არასდროს არ 

გაცვდება!!!!!! 
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სამუშაო ფურცელი 1 
მოსწავლის  გზამკვლევი 

 

1. პატივი  ეცით  ერთმანეთის  აზრს 

2. სამუშაო  გადაანაწილეთ  ჯგუფის თითოეულ  წევრზე 

3. ჯგუფის  წარმატება  ყველას  წარმატებაა 

4. ხელი  არ  შეუშალოთ  სხვა  ჯგუფის  მუშაობას 

5. აქტიურად  ჩაერთეთ  დისკუსიაში  

6. დაიცავით დროის ლიმიტი 

7. გახსოვდეთ, რომ ყველა  მოსაზრება  მისაღებია 

8. გაეცანით  ლაბორატორიაში  მუშაობის  უსაფრთხოების  წესებს 

 
ლაბორატორიაში  მუშაობის  უსაფრთხოების  წესები: 

 ლაბორატორიაში ჭამა და წყლის დალევა, სირბილი, ხტუნვა და ა.შ. 

დაუშვებელია. 

 ყოველი ცდის ჩატარების შემდეგ საჭიროა გამოყენებული ჭურჭლის გარეცხვა. 

 დაუშვებელია უცნობი ნივთიერების გემოს გასინჯვა.  

 ცდის ჩატარებისას საჭიროა ხელთათმანის გაკეთება. 

 ცდის ჩატარებისას, თუ რომელიმე ნივთიერება შემთხვევით კანზე მოგხვდა, 

სასწრაფოდ მოიბანე საპნიანი წყლით და ეს ამბავი მასწავლებელს აცნობე. 

  

 

  

კბილები - რა ვიცით მათ შესახებ 
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სამუშაო ფურცელი 2 

მოიძიეთ  ინფორმაცია შემდეგ  თემებზე: 

 მონიშნეთ v 

კბილის აგებულება  

რისგან შედგება კბილის მინანქარი და რა თვისებები აქვს მას;   

რამ შეიძლება გამოიწვიოს კბილის მინანქრის დაზიანება.  რა სახის 

დაზიანებები არსებობს;   

 

რა სახის არჩევანი არსებობს კბილების დასაცავად;   

რა შემადგნლობისაა კბილის პასტები და რა არის მათი დანიშნულება? 

ეცადეთ დაადგინოთ კბილის პასტაში რომელია აქტიური ნივთიერება;  

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

კბილები - რა ვიცით მათ შესახებ 
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სამუშაო ფურცელი 3 

 

 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში ადამიანებს უხდებათ გააკეთონ არჩევანი, თუ რა საკვები 

მიიღონ. 

 

ჩაატარეთ ექსპერტიმენტი იმის დასადგენად, თუ 

 

რომელი საკვები საღებავი წარმოქნის კბილის ემალზე (კვერცხის ნაჭუჭზე) სხვებთან 

შედარებით უფრო მდგრად ფერად ნადებს. 

 

 

რესურსები (ერთ ჯგუფზე): 

 3 კვერცხი (მოხარშული,თეთრი) 

 3 ტიპის საკვები საღებავი (ჩაი / საკვების  დანამატი  საღებავი / ფერადი ლიმონათი 

/ ყავა) 

 3 ერთნაირი კბილის ჯაგრისი 

 კბილის პასტა  

 კონტეინერი კვერცხების ჩასალაგებლად 

 პერმანენტული მარკერი 

 რეზინის ხელთათმანები 

 წამზომი/საათი 

 გამდინარე წყალი ან კონტეინერი წყლით 

 0.5 ლ  მოცულობის 3  ქილა 

 

 

 

 

ექსპერიმენტიN1-ისდაწყებამდეაუცილებლადწაიკითხეთინსტრუქცია-SOP 

გულდასმით(იხ. ქვემოთ ცხრილი 1, ცხრილი 2). 
 

ცხრილში  თანმიმდევრულად  მონიშნეთ  უკვე  გაკეთებული ექსპერიმენტის  ეტაპები.  

ესსაშუალებასმოგცემთსწორადდაგეგმოთ ექსპერიმენტი 

დათავიდანაიცილოთგაუთვალისწინებელი შემთხვევები. 

 

 

 

რატომ გვიმუქდება კბილები? (ექსპერიმენტი #1) 
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SOP      ექსპერმენტი N1        ცხრილი 1 

N ექსპერიმენტის მსველობა შენიშვნა მარკირება 

1.  რაიმე სხვადასხვა ტიპის საკვებ საღებავში  წინასწარ 

შეღებილი  3 კვერცხი    ჩაალაგეთ  კონტეინერში 
  

2.  თითოეული  კვერცხი მარკერით  გაყავით  შუაზე  და  

ზედა  ნაწილი  დაამუშავეთ ერთ-ერთი სახის კბილის  

პასტით 

  

3.  თითოეულ  კბილის ჯაგრისზე  დაიტანეთ ერთნაირი 

რაოდენობის   კბილის პასტა (0,5სმ) . 
  

4.  თითოეული კვერცხის ზედა ნაწილი   გახეხეთ  30 წამის  

განმავლობაში  და შემდეგ კვერცხები  გამდინარე წყალში 

გაავლეთ. 

  

5.  შეადარეთ სხვადასხვა კვერცხის დამუშავებული 

ზედაპირები და შეაფასეთ რამდენად მდგრადია ამა თუ იმ 

საკვები საღებავის მდგრადობა კვერცხის ნაჭუჭზე. 

  

6.  დაკვირვების მონაცემები შეიტანეთ  ცხრილში (იხ. 

ცხრილი 2) 
  

 

მონაცემების აღრიცხვა: 

 ცხრილი 2 

 საღებავის მდგრადობის მაჩვენებლი თავდაპირველ შეღებილ ფერთან შედარებით.  
1 ყველაზე მდგრადი შეღებვის ეფექტი 
2 შეღებვის  საშუალო მდგრადობა 
3  შეღებვის ყველაზე სუსტი მადგრადობა 

ჯგუფის 

ნომერი 
საკვები საღბავი #1 საკვები საღბავი #2 საკვები საღბავი #3 

    

 

 

უპასუხეთ კითხვებს: 

 თქვენს ცდაში რომელმა საღებავმა წარმოქმნა ყველაზე მდგრადი ფერადი ნადები?  

 დაემთხვა თუ არა თქვენი შედეგი სხვა ჯგუფის შედეგბს?  

 შეაჯერეთ კლასის შედეგი და გააკეთეთ საერთო დასკვანა. 

 სხვადასხვა საკვები საღებავის   ღებვითი ეფექტი რომ  შეადარო, მნიშვნელოვანია,  

დაკვირვება ერთნაირ პირობებში მიმდინარეობდეს. ჩამოთვალეთ თქვენს მიერ 

ჩატარებულ ცდაში რა პირობების შენარჩუნებას ცდილობდით კვერცხის ღებვის და 

კვერცხის წმენდის დროს.  ის რასაც თქვენ ჩამოთვლით იქნება საკონტროლო 

ცვლადები.  
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თუმცა ექსპერიმენში არის კიდევ სხვა ცვლადები. ეს არის დამოუკიდებელი ცვლადი, 

რომლის შეცვლასაც ექსპერიმენტატორი თვითონ ახოციელებს. ამ შემთხვევაში, ეს იყო 

საკვები საღებავის ტიპი; რაც სეეხება დამოკიდებულ ცვლადს, ის დამოკიდებული იყო 

დამოუკიდებლ ცვლადზე. თქვენს შემთხვევაში ეს იყო საღებავის მდგრადობის 

მაჩვენებლი თავდაპირველ მდგომარეობასთან შედარებით.  სწორედ ამ ცვლადების 

ანალიზის საფუძველძე შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, თუ რომელი კბილის პასტა 

ხეხავს უკეთ. 

 

დააკვირდით ცხრილს: 

კითხვა დამოუკიდებელი 

ცვლადი 
(ის რასაც ვცვლი) 

დამოკიდებული 

ცვლადი  

(ის რასაც 

ვაკვირდები) 

საკონტროლო ცვლადი  

(ის რასაც მუდმივად 

ვინარჩუნებ ექსპერიმენტის 

ჩატარების დროს) 

რომელი 

საკვები 

საღებავი 

წარმოქმნის 

უფრო 

მდგრად 

ნადებს 

საკვები 

საღებავის ტიპი 

(#1,#2,#3)  

საღებავის 

მდგრადობის 

ჩვენებელი 

თავდაპირველ 

მდგომარეობასთან 

შედარებით. 

მაგ.,  
კვერცხების შეღებვის დრო 

სამივე კვერცხისთვის უნდა 

იყოს ერთნაირი. 
საღებავი ხსნარის რაოდენობა 

და ტემპერატურა უნდა იყოს 

ერთნაირი. 
კვერცხის ზედაპირის  კბილის 

პასტით დამუშავების 

პირობები უნდა იყოს 

ერთნაირი. 

 

 საკვების ღებვითი თვისებებიდან გამომდინარე რა დასკვნას გამოიტანთ კბილების 

მოვლასთან დაკვაშირებით. 
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სამუშაო ფურცელი 4 

 

#1 ექსპერიმენტით  თქვენ  შეამოწმეთ,  სამიდან რომელი საკვები საღებავი წარმოქმნის 

სხვებთან შედარებით მდგრად ნადებს.   

 

დაგეგმეთ და ჩაატარეთ ცდა,  რომლის საშუალებითაც დაადგენთ, თუ  რომელი კბილის 

პასტა წმენდს კბილის ემალს (კვერცხის ნაჭუჭს) სხვებთან შედარებით უფრო კარგად. 

 

ქვემოთ წარმოგიდგენთ რესურსების ერთ-ერთ ვარიანტს, თუმცა, თქვენი 

შეხედულებიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შეცვალოთ. 

 

სარეკომენდაციო რესურსები (ერთ ჯგუფზე)  

 საკვები საღებავი (ჩაი/საკვების  დანამატი  საღებავი/ფერადი ლიმონათი/ყავა) 

 3 კვერცხი (ერთ ჯგუფისათვის სამივე კვერცხი ერთიდა იმავე საღებავში უნდა 

იყოს შეღებილი) 

 3 ერთნაირი კბილის ჯაგრისი 

 3 სხვადასხვა ტიპის კბილის პასტა (#1, #2, #3) 

 კონტეინერი კვერცხების ჩასალაგებლად 

 პერმანენტული მარკერი 

 რეზინის ხელთათმანები 

 წამზომი/საათი 

 გამდინარე წყალი ან კონტეინერი წყლით 

 0.8 -1 ლ  მოცულობის ქილა 

 

 

 

 

  

რომელი კბილის პასტა წმენდს უკეთ? (ექსპერიმენტი #2) 
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სანამ ცდის დაგეგმვას დაიწყებთ, დააკვირდით ცხრილს და შეეცადეთ დაასრულოთ 

მესამე გრაფა. 

 

კითხვა დამოუკიდებელი 

ცვლადი 
(ის , რასაც ვცვლი) 

დამოკიდებული 

ცვლადი  

(ის, რასაც 

ვაკვირდები) 

საკონტროლო ცვლადი  

(ის,  რასაც ვინარჩუნებ 

უცვლელად) 

რომელი 

კბილის პასტა 

უკეთ წმენდს 

ნადებისაგან 

კბლებს? 

კბილის პასტის 

ტიპი  
კვერცხის 

გათეთრების 

მაჩვენებლი 

თავდაპირველ 

მდგომარეობასთან 

შედარებით. 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 

--------------------------------- 
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მოიფიქრეთ, რა პროცდეურებს და რა თანმიმდევრობით ჩაატრებთ.  

ამისათვის თითოეული ეტაპი  წინასწარ დეტალურად გაწერეთ ცხრილში და შემდეგ 

მიჰყევით მის განხორციელებას.  მოიფიქრეთ, როგორ აღრიცხავთ მონაცემებს. 

 

N ექსპერიმენტის მსველობა შენიშვნა მარკირება 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

    

    

    

(დაწერეთ იმდენი ეტაპი, რამდნსაც  საჭიროდ ჩათვლით)  
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თუ ცდა სწორად დაგეგმეთ, მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა შეძლოთ შემდეგ 

კითხვაზე პასუხის გაცემა: 

 

 თქვენს ცდაში რომელ კბილის პასტას აღმოაჩნდა ყველაზე კარგი წმენდითი 

ეფექტი? 

 გაეცანით კბილის პასტების  ეტიკეტებს და დაადგინეთ, სავარაუდოდ,  რა 

ინგრედიენტი განაპირობებს ,, გამარჯვებული“ კბილის პასტის კარგ წმენდით 

თვისებას. 

 დაემთხვა თუ არა თქვენი შედეგი სხვა ჯგუფის შედეგბს?  

 შეაჯერეთ კლასის შედეგი და გააკეთეთ საერთო დასკვანა. 
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სამუშაო ფურცელი 5 

 

კბილის კარიესის გამოწვევა შეუძლია მჟავას, რომელიც ქიმიურად შლის კბილის ემალს. 

კვების შემდეგ პირის ღრუში დარჩენილი  ნარჩენები კარგი გარემოა ბაქტერიებისათვის, 

რომლებიც იკვებებიან ამ ნამცეცებში შემავალი ორგანული ნივთიერებებით.  ამ დროს 

წარმოიქმება ცხოველქმედების პროდუქტი, რომელიც მჟავას წარმოადგენს, მჟავა კი 

კარიესის გამომწვევია. 

 

ფტორის შემცველ ყველა კბილის პასტას აწერია, რომ ისინი იცავენ კბილებს კარიესისგან. 

 

რა გავლენა აქვს ფტორის ნაერთებს კბილებზე? არსებობს თუ არა  რაიმე პოტენციური 

საფრთხე ფტორის შემცველი კბილის პასტებისგან?  

 

 

რესურსები (ერთ ჯგუფზე) 

 2 კვერცხი (მოხარშული) 

 ძმარი 0.5 ლ 

 ფტორის შემცველი  კბილის პასტა / ფტორიანი გელი 

 კონტეინერი კვერცხების ჩასალაგებლად 

 რეზინის ხელთათმანები 

 საათი 

 გამდინარე წყალი ან კონტეინერი წყლით 

 2 ცალი 500 მლ -იანი ჭიქა/ქილა თავსახურით 

 ცელოფანის პარკი 

 

ფტორიანი კბილის პასტები -მითები და რეალობა (ექსპერიმენტი #3) 
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SOP      ექსპერმენტი N3            ცხრილი 3 

N ექსპერიმენტის მსველობა შენიშვნა მარკირება 
I დღე    
1 აიღეთ ერთი კვერცხი და ჩადეთ ფტორის გელით 

ამოვსებულ პლასტმასის  ჭურჭელში /პოლიეთილენის 

პარკში (დარწმუნდით, რომ პლასტმასის  

ჭურჭელი/პოლიეთილენის პარკი მთლიანად არის 

ამოვსებული ფტორის გელით). მეორე  კვერცხი კი 

დატოვეთ ისე.  

  

2 კვერხცი ფტორის ნაერთში  გააჩერეთ  24 საათი.    

II  დღე    

1 გარეცხეთ ფტორიანი კვერცხი გამდინარე წყლის ქვეშ.   

2 აიღეთ ორი ჭიქა და  დანომრეთ.   

3 I  ჭიქაში  ჩადეთ  მოხარშული  კვერცხი;  II  ჭიქაში - 

ფტორიან კბილის პასტაში ნადები და   გარეცხილი 

კვერცხი; 

  

4 ჩაასხით ძმარი  იმდენი,  რომ  კვერცხები კარგად 

დაიფაროს; 
  

5 კვერცხების ძმრიან ჭიქაში ჩადებისას, დაუკვირდით და 

შეადარეთ თოთოეულ ჭიქაში მომდინარე პროცესი 
  

6 დატოვეთ კვერცხები  დაახლოებით 24 საათის 

განმავლობაში; 
  

III  

დღე 
   

1.  ამოიღეთ ორივე კვერცხი ძმრიანი ჭურჭლიდან და 

შეამოწმეთ.  

  

2.  მონაცემები შეიტანეთ ცხრილში (იხ. ცხრილი 4)   

3.  გააკეთეთ  მონაცემთა ანალიზი, გამოიტანეთ დასკვნები   
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ცხრილი 4 

აღრიცხეთ დაკვირვების შედეგები: 

II   დღე 
Iჭიქა 
ფტორით დაუშავებული 
კვერცხი 

 

 

II ჭიქა 
ფტორით დამუშავებული 
კვერცხი 

 

 

III   დღე 
Iჭიქა 
ფტორით დაუშავებული 
კვერცხი 

 

 

II ჭიქა 
ფტორით დამუშავებული 
კვერცხი 

 

 

 

 

ამ ექსპერიმენტში: 

კითხვა დამოუკიდებელი 

ცვლადი 
(ის რასაც ვცვლი) 

დამოკიდებული 

ცვლადი  

(ის რასაც ვაკვირდები) 

საკონტროლო ცვლადი  

(ის რასაც უცვლელად 

ვინარჩუნებ) 

რა გავლენა აქვს 

ფტორის 

ნაერთებს 

კბილებზე? 

 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

---------------------------

--------------------------- 

---------------------------

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 

---------------------------- 

-------------------------- 

----------------------------

-------------------------- 
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--------------------------- 

--------------------------- 

---------------------------- 

--------------------------- 

----------------------------- 

----------------------------- 
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სამუშაო ფურცელი 5 

 

 

 

 

 
იმსჯელეთ კბილის კარიესის გაჩენის თავიდან აცილების გზების შესახებ.  რამდენად 

სასარგებლო ან მავნეა კბილის პასტების შემადგენელი ნივთიერებები 

ჯანმრთელობისთვის.  

 

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება კბილის პასტების შერჩევიასას. 

 

კბილის პასტის რომელი შემადგენელი ნივთიერებები შეიძლება იყოს პოტენციურად 

მავნე ჯანმრთელობისთვის? 

 

ამ თემაზე მოამზადეთ მოკლე - 5 წუთიანი პრეზენტაცია /მოხსენება.    

კბილების მოვლის მნიშვნელობა და  გადაწყვეტილების მიღება 

შემაჯამებელი დისკუსია 

 


