
 
 

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები
ბიოლოგია

საგანი: ბიოლოგია

საფეხური/კლასი საბაზო / 7 

თემა:
საკითხი:

სოკოები
სოკოების მრავალფეროვნება

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

სტრუქტურა და ფუნქცია/ორგანოს აგებულება და მნიშვნელობა
სასიცოცხლო თვისება/გამრავლება, მეტაბოლიზმი
ბიომრავალფეროვნება/სისტემატიკური ჯგუფი

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

სტრუქტურა და ფუნქცია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  ილუსტრაციაზე ერთი და მრავალუჯრედიანი სოკოების
განსხვავება;
•  სოკოების სხეულის ნაწილებისა და გამრავლების საშუალებების
დასახელება.

სასიცოცხლო თვისება -  მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  სოკოს სასიცოცხლო ციკლის აღწერა და სპირტული დუღილის
მნიშვნელობაზე მსჯელობა;
•  ადამიანის ცხოვრებაში სოკოს ცხოველქმედების
მნიშვნელობაზე მსჯელობა;

ბიომრავალფეროვნება -  მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  სოკოების მრავალფეროვნებაზე მსჯელობა.

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ბიოლოგია 1

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის ინსტრუქცია და
შეფასების რუბრიკები.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს, გაკვეთილის მსვლელობის
ეტაპებსა და შეფასების რუბრიკებს.

ბიოლოგია - სცენარი 1
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ახალი
მასალის
ახსნა 

საკითხავი მასალა:
FlexBooks 2.0: მეცნიერება:

სოკოები

FlexBooks 2.0: მეცნიერება:

ქუდიანი სოკოების
აგებულება

FlexBooks 2.0:  მეცნიერება:

სოკოების გამრავლება

მასწავლებელი მინი-ლექციის მეთოდის
გამოყენებით აუხსნის მოსწავლეებს სოკოების
აგებულებასა და მნიშვნელობას, ესაუბრება
სოკოების კვებისა და გამრავლების ფორმების
თავისებურებების შესახებ და აუხსნის სოკოების
მრავალფეროვნებას, ამავდროულად აჩვენებს
პრეზენტაციას.

მასწავლებელს შეუძლია მინი ლექციის
მოსამზადებლად გამოიყენოს საკითხავი მასალა და
ამ მასალაში არსებული ფოტოები
პრეზენტაციისათვის.

4

3 შესასვლელი
ბილეთები

სამუშაო ფურცელი #1
შესასვლელი ბილეთები

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს შესასვლელ
ბილეთებს.

6 გასასვლელი
ბილეთები

სამუშაო ფურცელი #1
გასასვლელი ბილეთები

მასწავლებელი მოსწავლეებს ურიგებს გასასვლელ
ბილეთებს.

2 გონებრივი
იერიში

დაფა

ცარცი / მარკერი

მასწავლებელი სთხოვს რამდენიმე მოსწავლეს,
გამოვიდნენ დაფასთან და დახატონ სოკოები.
შემდეგ სვამს შეკითხვას:

რატომ გამოყვეს მეცნიერებმა სოკოები დამოუკიდებელ
ჯგუფად?

მოსწავლეები გამოთქვამენ მოსაზრებებს.
მონაწილეობს მთელი კლასი. მასწავლებელი იწყებს
გაკვეთილის ახსნას,  თავდაპირველად  განმარტავს
გაკვეთილის მიზანს. 

5 საკლასო
აქტივობა

(ახსნილი
მასალის
განმტკიცები-
სათვის)

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს საკლასო
აქტივობას - „სამი წინადადება“. მოსწავლეებმა
სამი წინადადებით უნდა შეძლონ უპასუხონ: რით
განსხვავდება სოკო მცენარისა და ცხოველისაგან?
რა თავისებურებებით გამოირჩევა?

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია მოსწავლეებს
შესთავაზოს, აგრეთვე, ვენის დიაგრამა, სადაც
მოსწავლეები დიაგრამაში ჩაწერენ სოკოს,
მცენარისა და ცხოველის გარკვეულ ნიშან-თვისებებს
შორის მსგავსება-განსხვავებას.

https://bit.ly/3yYDdex
https://bit.ly/3PLeEse
https://bit.ly/3PpMZxc


მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

• იმსჯელოს სოკოს აგებულების, კვებისა და გამრავლების თავისებურებების შესახებ;
• დაახასიათოს სოკოს სისტემატიკური ჯგუფი;
• აღწეროს სოკოს საბინადრო გარემო.

7 საშინაო
დავალება 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს წერით
დავალებას. დაამუშაონ საკითხავი მასალა და
უპასუხონ მასალაში არსებულ შეკითხვებს
წერილობით.

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია საკითხავი
მასალა გაუზიაროს მოსწავლეებს ბმულის სახით
(მაგალითად: Teams პლატფორმაზე, classroom-ში,
email-ით და ა.შ.)

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ბიოლოგია 3

სამუშაო ფურცელი #1
შესასვლელი ბილეთები

მოსწავლის სახელი, გვარი

მთავარი ტერმინ(ებ)ი

გაკვეთილის მიზანი

რა არის ცნობილი ჩემთვის
ამ საკითხზე? (წინარე ცოდნა)

ერთი საინტერესო კითხვა
(რა მაინტერესებს ამ გაკვეთილში)

სამუშაო ფურცელი #2
გასასვლელი ბილეთები

მოსწავლის სახელი, გვარი

2 ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ,
რაც ამ გაკვეთილიდან

დამამახსოვრდა

რატომ არის მნიშვნელოვანი
სოკოების მრავალფეროვნების

შენარჩუნება?

ამ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნა
რეალურ ცხოვრებაში დამეხმარება

საკითხავი მასალა:
FlexBooks 2.0: მეცნიერება:

სოკოები

FlexBooks 2.0: მეცნიერება:

ქუდიანი სოკოების
აგებულება

FlexBooks 2.0:  მეცნიერება:

სოკოების გამრავლება

https://bit.ly/3yYDdex
https://bit.ly/3PLeEse
https://bit.ly/3PpMZxc
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საგანი: ბიოლოგია

საფეხური/კლასი საბაზო / VIII

თემა:
საკითხი:

ადამიანის საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა
ძვლოვანი სისტემა

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

სტრუქტურა და ფუნქცია / ორგანო
ჯანმრთელობა და დაავადება / ჯანსაღი კვება, ფიზიკური
აქტივობა

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

სტრუქტურა და ფუნქცია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  ილუსტრაციაზე ან მაკეტზე ჩონჩხის ძირითადი ძვლებისა და
კუნთების ამოცნობა;

ჯანმრთელობა და დაავადება -  მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  ჯანსაღი საკვების მიღების, ფიზიკური აქტივობის მნიშვნელობის
დასაბუთება მოზარდის საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის
ნორმალური განვითარებისთვის

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის  ინსტრუქცია და
შეფასების რუბრიკები.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს, გაკვეთილის მსვლელობის
ეტაპებსა და შეფასების რუბრიკებს.

ბიოლოგია - სცენარი 2

3 ახალი
მასალის
ახსნა 

პრეზენტაციისათვის - 
ფოტოები:
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

ძვლების შეერთების
ფორმები

ვიდეო

მასწავლებელი მინი-ლექციით აუხსნის
მოსწავლეებს ძვლების შეერთების ტიპებს. ახსნას
დაიწყებს შეკითხვით: რატომ გვტკივა მუხლი? 

ამავდროულად, იყენებს პრეზენტაციას. 

შენიშვნა: პრეზენტაციისათვის შეუძლია გამოიყენოს
ფოტო და ვიდეო საკითხავი მასალიდან.

2 ინტერესის
აღძვრა და
იდეების
გენერირება

საკითხავი მასალა:
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

ძვლოვანი სისტემა

(გონებრივი იერიში)
მასწავლებელი სვამს შეკითხვებს:
ძვალი ცოცხალია?
რა მნიშვნელობა აქვს ჩონჩხს?
იწყება დისკუსია, ერთვება მთლიანი კლასი.

მასწავლებელი აჯამებს აქტივობას და მოსწავლეებს
უხსნის ძვლის აგებულებასა და ჩონჩხის ფუნქციას.

შენიშვნა: საკითხავ მასალაში მოცემულია
ინფორმაცია აღნიშნული გაკვეთილის შესახებ,
მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს როგორც
ინფორმაცია, ასევე ფოტო-მასალა თავის
პრეზენტაციაში.

https://bit.ly/3yHaRoS
https://bit.ly/3AKU332
https://bit.ly/3aVrIMY
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საკლასო
აქტივობა
(ახსნილი
მასალის
განმტკიცები-
სათვის)

სამუშაო ფურცელი #1

პლიქსი - Plix

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს საკლასო
აქტივობას პლიქსის საშუალებით, რომელიც
დაეხმარება მათ ახსნილი მასალის, ძვლოვანი
სისტემის აგებულების შესახებ განიმტკიცონ ცოდნა.
შესაძლებელია, მასწავლებელმა პროექტორის
საშუალებით გააზიაროს ეკრანი და ჩართოს მთელი
კლასი აქტივობაში ან ეს აქტივობა განახორციელოს
კომპიუტერებით აღჭურვილ ოთახში და
მოსწავლეებმა ინდივიდუალურად შეასრულონ
დავალება.

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია პლიქსის ბმული
გაუზიაროს მოსწავლეებს სხვადასხვა პლატფორმაზე
(Teams პლატფორმაზე, classroom-ში, email-ით და ა.შ.)
ონლაინ სწავლებისას ან მისცეს ეს აქტივობა
საშინაო დავალებად.

მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

• ძვლის, როგორც საყრდენ-მამოძრავებელი სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეულის დახასიათებას;
• ძვლების შეერთების ტიპების დასახელებას და აღწერას;
• ჩონჩხის ფორმირების პროცესში ფიზიკური აქტივობისა და ჯანსაღი კვების მნიშვნელობის
აუცილებლობაზე  მსჯელობას.

4

5 საშინაო
დავალება 

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

ჯანმრთელი ძვალი

მასწავლებელი აძლევს მოსწავლეებს საშინაო
დავალებას. სთხოვს, გაეცნონ საკითხავ მასალას და
მოამზადონ პრეზენტაცია -ჯანსაღი ძვალი.
პრეზენტაციის მომზადებისას მოსწავლეებმა უნდა
შეძლონ უპასუხონ შეკითხვებს : როგორია ძვლის
აგებულების თავისებურება? როგორ შეესაბამება
ძვლის სტრუქტურა მის მიერ შესასრულებელ
ფუნქციებს? როგორაა დაკავშირებული ძვლებში
კალციუმის რაოდენობის შემცირება ოსტეოპოროზის
განვითარებასთან? როგორია  ოსტეოპოროზისთვის
დამახასიათებელი სიმპტომები, გამომწვევი
მიზეზები და პრევენციის გზები? რა მნიშვნელობა
აქვს ფიზიკურ  აქტივობას   ტანადობის
ფორმირებაში?

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია საკითხავი მასალა
გაუზიაროს მოსწავლეებს ბმულის სახით (Teams
პლატფორმაზე, classroom-ში, email-ით და ა.შ.)

https://bit.ly/3cnq7zH
https://bit.ly/3cfeIBV
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სამუშაო ფურცელი #1
შესასვლელი ბილეთები

პლიქსი - Plix

ბმული

ინსტრუქცია: მაუსის გამოყენებით
სწორად შეუსაბამე ძვლების
შეერთების ტიპები ჩონჩხის ძვლებს
და ჩასვი ოთხკუთხედებში.

რა განსხვავებაა ძვლის მოძრავ და უძრავ შეერთებას შორის? დაასახელე მაგალითები. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

აღწერე ძვლების მოძრავი შეერთების ტიპები.
_______________________________________________________________________________________

ძვალთა შეერთების როგორი ფორმები გვხვდება: მხარში? მაჯაში? მუხლში?
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

უპასუხე შეკითხვებს:

მხარი

ბარძაყი

მუხლი

მაჯა

იდაყვი

კისერი

თავის ქალა

https://bit.ly/3cnq7zH
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2 ინტერესის
აღძვრა

დაფა
ცარცი / მარკერი

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი: მხედველობა

როგორ იყენებენ
მხედველობას?

(გონებრივი იერიში)
მასწავლებელი შემთხვევითი არჩევის პრინციპით,
მაგალითად: ჟურნალში N4 მოსწავლეს აუხვევს
თვალებს და დაუსვამს შეკითხვას ჯერ მას, შემდეგ
მთელ კლასს:
1. რა ქმედებების განხორციელება გაუჭირდებოდა
ადამიანს მხედველობის გარეშე?
2. რომელი ქმედების შესასრულებლად დასჭირდებოდა მას
მეტი ძალისხმევა?
მასწავლებელი მოსწავლეების პასუხებს ჩამოწერს
დაფაზე და აჯამებს აქტივობას.
ის უხსნის მოსწავლეებს, თუ როგორაა შესაძლებელი
ფერების გარჩევა და საგნის სამგანზომილებაში
დანახვა. 
მასწავლებელი წინასწარ ამზადებს ინფორმაციას
საკითხავი მასალიდან.

საგანი: ბიოლოგია

საფეხური/კლასი საბაზო / IX

თემა:
საკითხი:

შეგრძნების ორგანოები
მხედველობის ორგანო

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

სტრუქტურა და ფუნქცია/ორგანოს აგებულება
სასიცოცხლო თვისებები/ორგანოს მნიშვნელობა

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

სტრუქტურა და ფუნქცია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  თვალის ორგანოში შემავალი სტრუქტურებისა და მათი
ფუნქციების აღწერა

სასიცოცხლო თვისებები -  მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  ადამიანისათვის შეგრძნების ორგანოების მნიშვნელობის
დასაბუთება;

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის ინსტრუქცია და
შეფასების რუბრიკები.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს, გაკვეთილის მსვლელობის
ეტაპებსა და შეფასების რუბრიკებს.

ბიოლოგია - სცენარი 3

https://bit.ly/3NJSF3r


მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

• ილუსტრაციაზე თვალის სტრუქტურების  ამოცნობას და მათ ფუნქციაზე მსჯელობას;
• შეძლებენ მხედველობის დარღვევების მიზეზებსა და დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის
თანამედროვე მეთოდების განვითარების მნიშვნელობაზე მსჯელობას.

6 საშინაო
დავალება (II)

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

მხედველობა

ვიდეო

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს, უყურონ
ვიდეოს : როგორ ვუშველოთ ფერთა სიბრმავეს? და
სცადონ მასალის თარგმნა. გააკეთონ
ინგლისურენოვანი ბიოლოგიური ლექსიკონი.

ამ ვიდეოში გამოყენებული ინგლისური სიტყვები კი
შეიტანონ ბიოლოგიის ტერმინოლოგიურ
ლექსიკონში.

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

შემდეგ გაკვეთილზე - გამოურთონ ხმა ვიდეოს და
ვიდეოს პრეზენტაცია შეძლონ ქართულად.

შენიშვნა: შესაძლებელია, მოსწავლეებმა ვიდეოს
ტრანსკრიპტი ქართულ ენაზე გააკეთონ ან გადააწერონ
ხმა ქართულად.
შესაძლებელია ინგლისური ენის მასწავლებელთან
თანამშრომლობა.

3 ახალი
მასალის
ახსნა 

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

მხედველობის
ორგანო - თვალი

როგორ მუშაობს თვალი? მასწავლებელი მინი-
ლექციით აუხსნის მოსწავლეებს, როგორი
სტრუქტურა და ფუნქცია აქვს მხედველობის
ორგანოს. ახსნის შემდეგ ის აჯამებს გაკვეთილს.
მასწავლებელი ახსნისას იყენებს საკითხავ
მასალაში გამოყენებულ ინფორმაციას, ასევე ფოტო
და ვიდეო მასალას, შეჯამებისას კი - იყენებს
შეკითხვებს, რომელიც მოცემულია საკითხავ
მასალაში. ამ დისკუსიაში ერთვება მთლიანი კლასი.

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია საკითხავი მასალა
გადაუგზავნოს მოსწავლეებს ბმულის სახით
(მაგალითად: Teams პლატფორმაზე, classroom-ში,
email-ით და ა.შ.)

4 საკლასო
აქტივობა
წყვილებში
„1+1“

სამუშაო ფურცელი #1
აქტივობა წყვილებში „1+1“.

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს საკლასო
აქტივობას წყვილებში - „1+1“. ახსნილი მასალის
უკეთ შესწავლის მიზნით წყვილებს სთხოვს,
ჩამოწერონ ფურცელზე ორი შეკითხვა ახალი
მასალიდან. ერთი შეკითხვა ისეთი უნდა იყოს, რაზეც
პასუხი იციან, მეორე შეკითხვა მათთვის
საინტერესო თემაზე, თუ რის  გაგება სურთ
გაკვეთილის თემის ირგვლივ. 

გარკვეული დროის შემდეგ იწყება დისკუსია.
მასწავლებელი დასმულ შეკითხვებს პასუხს სცემს.

5 საშინაო
დავალება (I)

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0: ბიოლოგია
VIII-IX კლასი:

მხედველობის კორექცია

მხედველობის კორექცია
საშინაო დავალება - შექმენით ჩანახატი
(დაახლოებით 500 სიტყვა).

რატომ აბარებენ თვალები გამოცდებს?

მოსწავლეებმა უნდა შეძლონ ჩანახატის
პრეზენტაცია.

მასწავლებელი მოსწავლეებს უგზავნის
სარეკომენდაციო ბმულს დავალების
შესასრულებლად.
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ინსტრუქცია:
მოიფიქრეთ შეკითხვა ახალი მასალიდან. ერთი შეკითხვა, რომელზეც პასუხის გაცემა შეგეძლებათ და
მეორე შეკითხვა, რის შესახებაც გსურთ ახალი მასალის ირგვლივ ინფორმაციის მიღება.

შეკითხვა - შემიძლია პასუხის გაცემა შეკითხვა - მინდა მეტი ვიცოდე 
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2 ახალი
მასალის
წარდგენა 

საკითხავი მასალა
FlexBooks 2.0:

დნმ

FlexBooks 2.0:

რნმ

მასწავლებელი საპრეზენტაციო მასალის
გამოყენებით,  მინი-ლექციის მეთოდით
მოსწავლეებს აუხსნის ნუკლეინის მჟავების
სტრუქტურასა და ფუნქციას. 

შენიშვნა: საკითხავ მასალაში მოცემულია ინფორმაცია
აღნიშნული მასალის შესახებ, პრეზენტაციაში
მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს როგორც
ინფორმაცია, ასევე ფოტო-მასალა. 

საგანი: ბიოლოგია

საფეხური/კლასი საშუალო / X

თემა:
საკითხი:

უჯრედის ბიოლოგია
ნუკლეინის მჟავები

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

სტრუქტურა და ფუნქცია / უჯრედის ორგანული ნივთიერებები
ბიომრავალფეროვნება / ნივთიერებათა მრავალფეროვნება

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

სტრუქტურა და ფუნქცია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურის აღწერა/დახასიათება და
მისი ფუნქციის განსაზღვრა;

ბიომრავალფეროვნება -  მოსწავლემ უნდა შეძლოს:
•  დნმ-ის მოლეკულების მრავალფეროვნებასა და
ბიომრავალფეროვნებაზე მსჯელობა.

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის  ინსტრუქცია და
შეფასების რუბრიკები.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს, გაკვეთილის მსვლელობის
ეტაპებსა და შეფასების რუბრიკებს.

3 ახალი
მასალის
შეჯამება 

მოსწავლეებთან ერთად ვენის დიაგრამის
საშუალებით შეადარებს ერთმანეთს დნმ-ისა და
რნმ-ის მოლეკულებს. ჩამოწერს დაფაზე მათ
მსგავსება-განსხვავებას. მასწავლებელი შეაჯამებს
აქტივობას. 

ბიოლოგია - სცენარი 4

https://bit.ly/3oeducS
https://bit.ly/3Pnb7R3


მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

• ნუკლეინის მჟავების სტრუქტურის აღწერას და ფუნქციების დასახელებას;
• ნუკლეინის მჟავებს შორის მსგავსება-განსხვავების ჩამოყალიბებას;
• დნმ-ის მრავალფეროვნებაზე მსჯელობას.

4 საკლასო
აქტივობა
(ახსნილი
მასალის
განმტკიცები-
სათვის)
 

სამუშაო ფურცელი #1

პლიქსი - Plix

მასწავლებელი სთავაზობს მოსწავლეებს საკლასო
აქტივობას პლიქსის საშუალებით, რომელიც
დაეხმარება მათ დნმ-ის კომპლემენტარული
პრინციპის გამოყენებით განიმტკიცონ ცოდნა
დნმ-ის სტრუქტურის შესახებ. შესაძლებელია
მასწავლებელმა პროექტორის საშუალებით
გააზიაროს ეკრანი და ჩართოს მთლიანი კლასი
აქტივობაში ან ეს აქტივობა განახორციელოს
კომპიუტერებით აღჭურვილ ოთახში, მოსწავლეებმა
ინდივიდუალურად შეასრულონ დავალება.

შენიშვნა: მასწავლებელს შეუძლია პლიქსის ბმული
გაუზიაროს მოსწავლეებს სხვადასხვა პლატფორმაზე
(მაგალითად: Teams პლატფორმაზე, classroom-ში,
email-ით და ა.შ.) ონლაინ სწავლებისას ან მისცეს ეს
აქტივობა შესასრულებლად, როგორც საშინაო დავალება.

5 გაკვეთილის
შეჯამება და
საშინაო
დავალების
მიცემა 

სარეკომენდაციო ბმულები:
დნმ-ის მოდელების შექმნის
ინსტრუქცია

ვიდეო 1

ვიდეო 2

ვიდეო 3

ვიდეო 4

ვიდეო 5

ვიდეო 6

მასწავლებელი კლასს უსვამს შეკითხვას:

რატომ უწოდებენ ნუკლეინის მჟავებს სიცოცხლის
მოლეკულებს?  ყურადღებით უსმენს ჯერ
მოსწავლეებს და შემდეგ აჯამებს გაკვეთილს.

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს საშინაო
დავალებას.

მოსწავლეებმა უნდა შექმნან დნმ-ის მოდელი და
წარადგინონ კლასის წინაშე პრეზენტაციის სახით.
პრეზენტაციისას უნდა უპასუხონ შემდეგ შეკითხვებს:

როგორი სტრუქტურა აქვს დნმ-ის მოლეკულას? 
რა განსხვავებაა ნუკლეინის მჟავებს შორის? 
რა ფუნქციას ასრულებს ნუკლეინის მჟავები? 
ერთი და იმავე ცოცხალი ორგანიზმის ყველა
დნმ ერთნაირია?  
განსხვავდება თუ არა სხვადასხვა სახეობის
ცოცხალ ორგანიზმებში დნმ-ის მოლეკულა?
როგორ გამოიყენებ მიღებულ ცოდნას
ყოფა-ცხოვრებაში?

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ბიოლოგია

CTG A

DNA
C C CT TG G GA A AT
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https://bit.ly/3aTvwye
https://bit.ly/3okjGA8
https://bit.ly/3aQRl1g
https://bit.ly/3OBnCaJ
https://bit.ly/3RHpP70
https://bit.ly/3B39GD2
https://bit.ly/3cpDBuW


საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები - ბიოლოგია

სამუშაო ფურცელი #1
პლიქსი - Plix

CTG A

DNA
C C CT TG G GA A AT

ინსტრუქცია:
კომპლემენტარობის პრინციპის გამოყენებით
ააგე დნმ-ს მეორე ძაფი და უპასუხე შეკითხვებს.

რამდენი კოდონისგანაა აგებული დნმ-ს ერთი ძაფი? 
____________________________________________________________________________________________

ჩამოთვალე მეორე ძაფის კოდონები თანმიმდევრულად.
____________________________________________________________________________________________

დნმ-ის ორივე ძაფში პირიმიდინის რაოდენობა ჭარბობს თუ პურინების? ახსენი რატომ?
____________________________________________________________________________________________

დნმ-ის ერთ ძაფში არის სამი თიმინი, რამდენი თიმინი იქნება დნმ-ის მეორე ძაფში? თანაბარი
რაოდენობა? თუ არა, მაშინ ახსენი რატომ არაა შესაძლებელი დნმ-ის მეორე ძაფშიც იყოს სამი
თიმინი.
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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