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მოკლე აღწერა 

მოდულის  მიზანია ბილოგიის, ქიმიის  ან/და ფიზიკის დაკავშირება ყოველდღიურ 

ცხოვრებასთან ყოველდღიური მოხმარების პროდუქტების შენახვის პირობების 

გაცნობის გზით. ასეთი მიდგომით, ერთის მხრივ, გაიზრდება მოსწავლეთა 

მოტივაცია  საბუნებიმეტყველო საგნების სწავლების მიმართ  და მეორეს მხრივ, 

კვების პროდუქტების შენახვის პირობების კვლევის  დროს  მმოსწავლეებს ექნებათ 

საშუალება შეისწავლონ ოსმოსის პროცესი. 

აღსანიშნავია, რომ მოდულის განხორციელება დაკავშირებულია 

შემოქმედებითობასთან, რაც მოსწავლეების მხრიდან დიდ მოწონებას იმსახურებს.  

მოდულის განხორციელებაში  ჩართული მოსწავლები განივითარებენ კვლევის 

უნარებს. 

რატომ არ ფუჭდება (ლპება) 

მურაბა, ჯემი ან ყველი და 

სხვა დამარილებული 

პროდუქტები?              

 

ბუნებისმეტყველების მოდული –  

ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა 

X კლასი 
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საგანი: ბილოგია, ქიმია, ფიზიკა 

კლასი: X  კლასი 

თემა:  დიფუზია და მისი სახეები - ბუნებისმეტყველება, ბიოლოგია 

            ოსმოსი და პლაზმოლიზი - ფიზიკა, ბიოლოგია 

            მოლარული ხსნარები - ქიმია 

            მცენარეული უჯრედის სტრუქტურული თავისებურებები - ბიოლოგია  
            ლპობის პროცესი და მისი ხელშემწყობი პირობები - ბიოლოგია, ქიმია 

 

კურიკულუმთან შესაბამისობა: კბილის პასტაში შემავალი ქიმიური ნივთიერებები 

და მათი თვისებები;   ჰალოგენშემცველი ქიმიური 

ნივთიერებები და მათი თვისებები.  
 

აქტივობების სახეობა: პრობლემის გააზრება, სხვადასხვა კონცენტრაციის 

ხსნარების დამზადება, მონაცემების შეგროვება და ორგანიზება, ხსნარის 

კონცენტრაციაზე ნიმუშის მასის ცვლილების დამოკიდებულების დადგენა, 

საკვლევ ნიმუშში ხსნარის pH-ის ცვლილების მიზეზების ახსნა, დაკვირვება 

პლაზმოლიზის მოვლენაზე სინათლის მიკროსკოპის გამოყენებით,  პლაზმოლიზის 

პროცენტული მაჩვენებლის ხსნარის კონცენტრაციაზე დამოკიდებულების 

გრაფიკის აგება, შედეგების პრეზენტაცია და ანალიზი, არგუმენტირებული 

მსჯელობა, მიღებული შედეგების საფუძველზე დასკვნების გაკეთება. 

 

 
სავარაუდო დრო: 4 გაკვეთილი  

სავალდებულო წინასწარი ცოდნა:  დიფუზია და მისი სახეები, ოსმოსი, 

პლაზმოლიზი, მცენარეული და ცხოველური უჯრედის აგებულება, მოლარული 

ხსნარები, მიკროორგანიზმები და მათი როლი ლპობის პროცესში, ლპობის 

პროცესის ხელშემწყობი პირობები, pH-ის დადგენა უნივერსალური ინდიკატორის 

გამოყენებით, დროებითი პრეპარატის დამზადება და დათვალიერება სინათლის 

მიკროსკოპის გამოყენებით.  

 

ზოგადი მიზნები/ კომპეტენციები: 

ა) სხვადასხვა მცენარეულ ობიექტებზე შეისწავლონ ოსმოსის და პლაზმოლიზის 

მოვლენები, დააკავშირონ ისინი პროდუქტების შენახვის პირობებთან; 

ბ) ცდებით დაადგინონ და გააანალიზონ ლპობის პროსცესის ხელშემწყობი 

პირობები; 

ამ მიზნების მისაღწევად მოსწავლეებმა უნდა განახორციელონ კვლევითი 

პროცედურა, მონაცემების აღრიცხვა და ანალიზი. 
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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. 
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