
 
 

საილუსტრაციო საგაკვეთილო სცენარები
ფიზიკა

საგანი: ფიზიკა

საფეხური/კლასი საბაზო / VII კლასი

თემა:
საკითხი:

ფიზიკური სიდიდეები და მათი გაზომვა
ნივთიერება, მასა და მოცულობა

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება: მატერია / ფიზიკური სიდიდეები

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

მატერია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 

•  ფიზიკური სიდიდეების დაკავშირება შესაბამის ფიზიკურ
ერთეულებთან;

•  ერთეულების გადაყვანა ერთი ერთეულთა სისტემიდან სხვაში;

•  ფიზიკური სიდიდეების გაზომვისთვის ხელსაწყოს დანაყოფის
ფასის განსაზღვრა;

•  ზოგიერთი ფიზიკური სიდიდის ექსპერიმენტული განსაზღვრა.
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#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის თემის სლაიდი;
შეფასების რუბრიკები;

მასწავლებელი მთელ კლასს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს და შეფასების რუბრიკებს,
აგრეთვე, გაკვეთილის მსვლელობის ეტაპებს და
ქცევის წესებს, რომლებიც შექმნილია მათი
მონაწილეობით და გაკრულია საკლასო ოთახში
თვალსაჩინო ადგილზე.

ფიზიკა - სცენარი 1
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მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•  მასისა და მოცულობის ერთეულების ჩამოთვლას;
•  განმარტოს, რა არის სხეულის მასა და როგორაა დაკავშირებული იგი სხეულში არსებული
ნივთიერების რაოდენობასთან;
•  შეადარებს ერთმანეთს მასისა და მოცულობის ერთეულებს; 
•  დამოუკიდებლად შეძლებს სივრცით ფიგურების (კუბი, პარალელეპიპედი) მოცულობის განსაზღვრას;
•  მოცულობის გამოსათვლელად გამოიყენებს სითხიდან გამოძევებული მოცულობის გამოთვლის
მეთოდს;
•  შეძლებს ძირითადი და არაძირითადი ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირებას;
•  შეძლებს SI სისტემის ერთეულების სხვა ერთეულებში გადაყვანას. 

2 მასის
ერთეულები/
წინარე ცოდნის
გააქტიურება

სამუშაო ფურცელი 1

ასევე მასწავლებელს
შეუძლია მოსწავლეებს
შესთავაზოს
ინტერაქტიული სავარჯიშო
ბმული

შენიშვნა: მოცემული ბმული
შეიძლება მოსწავლეებს
შესთავაზოს საშინაო
დავალების სახითაც.

მინი ლექციის მეთოდის გამოყენებით
მასწავლებელი მოსწავლეებს შეახსენებს
მათემატიკაში ნასწავლ სიდიდეს სხეულის მასას და
უხსნის მათ, რომ ბუნებაში არსებულ ნებისმიერ
ფიზიკურ სხეულს გააჩნია მასა, რომელსაც
განსაზღვრავს ამ სხეულში არსებული ნივთიერების
რაოდენობა.
ასწავლის მათ მასის გაზომვის მეთოდებს და
შეახსენებს მასის ერთეულებს.

3 მოცულობის
გამოთვლა

სამუშაო ფურცელი 2მასწავლებელი შეახსენებს მოსწავლეებს
მათემატიკაში ნასწავლი სივრცითი ფიგურების
კუბისა და მართკუთხა პარალელეპიპედის
მოცულობების გამოთვლის ხერხებს და სთხოვს,
დამოუკიდებლად შეავსონ სამუშაო ფურცელი,
შემდეგ გამოკითხვის საფუძველზე უბრუნებს მათ
შესაბამის უკუკავშირს.

4 მოცულობის
გამოთვლის
სხვა
მეთოდების
გაცნობა 

სამუშაო ფურცელი 3მასწავლებელი მოსწავლეებს აჩვენებს
გაკვეთილის ვიდეოს  რომლის მეშვეობითაც

უხსნის მათ, რომ არსებობს მოცულობის გამოთვლის
სხვა მეთოდებიც, შემდეგ შესთავაზებს მოცემული
გაკვეთილიდან სათამაშო დინოზავრის მოცულობის
გამოთვლის ხერხს და ამ მეთოდის კარგად
გასააზრებლად ურიგებს მათ სამუშაო ფურცლებს.
მასწავლებელს ასევე შეუძლია საკლასო ოთახში
გამოიყენოს მენზურა, რომელშიც განათავსებს რაიმე
პატარა ნივთს და გამოათვლევინებს ამ ნივთის
მოცულობას (გასაღები, ლურსმანი, ჭანჭიკი ან სხვ).

5 მოცულობის
ერთეულები
ახალი მასალის
გაგების დონის
შემოწმება და
შესწავლილი
მასალის
განმტკიცება

სამუშაო ფურცელი 4გამოტოვებული ადგილების შევსება.
(მუშაობა სრულდება ან წყვილებში, ან
ინდივიდუალურად).
რეკომენდაცია: ანალოგიური სამუშაო ფურცელი
მასწავლებელს შეუძლია გამოიყენოს საშინაო
დავალებისთვისაც.

�	https://bit.ly/3yAyGjn
https://learningapps.org/display?v=pew0irot322
https://bit.ly/3yAyGjn
https://bit.ly/3yAyGjn
https://bit.ly/3yAyGjn
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სამუშაო ფურცელი #1
მასის ერთეულები ან        ბმული
მასა აღინიშნება m-ით     SI სისტემაში მასის ძირითადი ერთეულია კილოგრამი (კგ)

გარდა კილოგრამისა, მასის არაძირითადი ერთეულებია:  ტონა (ტ)  ცენტნერი (ც)  გრამი (გ)  მილიგრამი (მგ)

1 კგ = 1 000 გ             1 კგ = 1 000 000 მგ
1 კგ = 0.01 ც               1 კგ = 0.001 ტ

რეკომენდაცია მასწავლებლებს: დანართები

კილოგრამი

3 კგ 3 000 გ

15 კგ

0.5 კგ

100 კგ

გრამი მილიგრამი ცენტნერი ტონა

20 კგ

0.007 კგ

0.06 კგ

3 000 000 მგ 0.03 ც 0.003 ტ

https://learningapps.org/display?v=pew0irot322
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სამუშაო ფურცელი #2         მოცულობის გამოთვლა
მოცულობა აღინიშნება V-ით,  SI სისტემაში მოცულობის ერთეულია მ3

კუბის მოცულობა  V = a x a x a = a3  მართკუთხა პარალელეპიპედის მოცულობა  V = a x b x c

ფიგურა სიგრძე სიგანე სიმაღლე მოცულობა

7 სმ

4 დმ

6 მ

3 სმ

12 მმ

2 დმ 5 დმ

3 დმ

5 მმ
10 მმ

7 სმ

10 სმ
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სამუშაო ფურცელი #3         მოცულობის გამოთვლა

სითხეში მოთავსებული ფიგურა

საწყისი
მოცულობა

მლ

საბოლოო
მოცულობა

მლ

ფიგურის
მოცულობა

მლ

32 38 6
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სამუშაო ფურცელი #4         მოცულობა - შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები

დ ა ი მ ა ხ ს ო ვ რ ე თ ! ! !    ლიტრი (ლ) არის მოცულობის ერთეული 

1 ლ = 1 დმ3        1 ლ = 1 000 სმ3        1 ლ = 0. 001 მ3        1 ლ = 1 000 მლ

შენიშვნა: მასწავლებელი დაამატებს მაგალითებს ან შექმნის სხვა  მსგავს სავარჯიშოს

0.3 მ3   =   ____________       სმ3

2 სმ3   =   ____________       მლ

2 მ3   =   ____________       დმ3

0.25 ლ   =   ____________       მლ

4 000 მლ   =   ____________       დმ3

35 ლ   =   ____________       მ3
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საგანი: ფიზიკა

საფეხური/კლასი საბაზო / VIII კლასი

თემა:
საკითხი:

სხეულის წონასწორობა
ბერკეტი

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

ძალა/სხეულის წონასწორობა
კვლევა/გაზომვა, დაკვირვება, ექსპერიმენტი.

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ძალა: - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  სხეულთა ურთიერთქმედებაზე და ურთიერთქმედების შედეგებზე
არგუმენტირებული მსჯელობა;

•  მატერიის დახასიათება მისი ფიზიკური თვისებების მიხედვით;

მაკროცნება: კვლევა - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  ფიზიკური პროცესებისა და კანონზომიერებების კვლევისათვის
საჭირო პროცედურების განხორციელება (დაკვირვება, გაზომვა,
მონაცემების აღრიცხვა, შესაბამისი მასალისა და აღჭურვილობის
ადეკვატურად გამოყენება); 

•  მონაცემების გაანალიზება და არგუმენტირებული მსჯელობის
საფუძველზე დასკვნების გამოტანა, ცვლადებს შორის
დამოკიდებულების აღსაწერად დიაგრამებისა და გრაფიკების
გამოყენება.

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის თემის სლაიდი;
შეფასების რუბრიკები;

მასწავლებელი მთელ კლასს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს და შეფასების რუბრიკებს,
აგრეთვე, გაკვეთილის მსვლელობის ეტაპებს და
ქცევის წესებს, რომლებიც შექმნილია მათი
მონაწილეობით და გაკრულია საკლასო ოთახში
თვალსაჩინო ადგილზე.

2 მარტივი
მექანიზმების
გაცნობა. 

www.ck12.edu.ge

ფიზიკა VIII კლასი

მასწავლებელი მოსწავლეებს ჩაქუჩისა და ლურსმნის
მაგალითზე აჩვენებს მარტივ მექანიზმს, რომლის
საშუალებით შესაძლებელია ძალის გარდაქმნა.

მინი ლექციის მეთოდის გამოყენებით განუმარტავს
მათ მარტივ მექანიზმს, ჩამოთვლის მარტივი
მექანიზმის სახეებს და აღნიშნავს, რომ მათ შორის
ბერკეტი, რომელსაც მძიმე ტვირთების ასაწევად
ხშირად იყენებენ, ყველაზე მარტივი და
გავრცელებული მექანიზმია და მისი გამოყენებით 
შესაძლებელია მოვიგოთ ძალაში, ანუ მცირე ძალით
ავწიოთ დიდი მასის ტვირთი

ფიზიკა - სცენარი 2

3 ბერკეტის
კლასიფიკაცია

სტეპლერი, მაკრატელი,
თხილის სამტვრევი, პინცეტი; 

ასევე შესაძლებელია
ინტერაქტიული
რესურსის გამოყენება

მასწავლებელი მოსწავლეებს         ბმულზე
წარმოდგენილი მასალის მიხედვით აჩვენებს
ბერკეტის კლასებს. ჩამოთვლის საყოფაცხოვრებო
ნივთებს და სთხოვს მოსწავლეებს, დაასახელონ რა
სახის ბერკეტია (მაკრატელი, ბრტყელტუჩა,
თხილის სამტვრევი, ურიკა და ა. შ).

ბლიც შეკითხვების დასმა ხდება მთელ კლასთან. 

https://ck12.edu.ge/
https://bit.ly/3NBO57j
https://learningapps.org/display?v=ppcfipjvj22
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მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•  მარტივი მექანიზმების ჩამოთვლას; 
•  ბერკეტის დახასიათებას და გაიგებს, რომ მისი საშუალებით შესაძლებელია მოვიგოთ ძალაში;
•  ახსნას, როგორ შეიძლება  მცირე ძალით  ავწიოთ დიდი წონის ტვირთი;
•  განმარტოს, რომ ბერკეტით სარგებლობისას ძალაში მოვიგებთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც დიდი
მხრის სიგრძე მეტია პატარა მხრის სიგრძეზე;
•  ცვლადებს შორის დამოკიდებულების აღსაწერად დიაგრამებისა და გრაფიკების გამოყენებას;
•  ჩამოაყალიბოს  ბერკეტის წონასწორობის პირობა.

4 ექსპერიმენ-
ტული სამუშაოს
საშუალებით
ბერკეტის
წონასწორობის
პირობის
დადგენა/
კვლევითი
უნარ-ჩვევების
განვითარება.

www.ck-12.edu.ge 

ფიზიკის
სახელმძღვანელო
VIII კლასი

დანართი #1
•  სამუშაო ფურცელი 

ამ აქტივობის შესასრულებლად  მასწავლებელი
უზიარებს მოსწავლეებს         ბმულზე მოცემულ
ლაბორატორიულ სამუშაოს, რომ მათ შეძლონ
ექსპერიმენტის ჩატარება დამოუკიდებლად,
რისთვისაც მათ ეძლევათ დავალების ინსტრუქცია და
სამუშაო დრო. 

მოსწავლეები ატარებენ ექსპერიმენტს სხვადასხვა
შემთხვევისთვის, მიღებულ მონაცემებს აღრიცხავენ
სამუშაო ფურცელში. ვარაუდობენ, რა დროს იქნება
ბერკეტი წონასწორობაში. შემდეგ მასწავლებელი
ერთ-ერთ მოსწავლეს აძლევს ნამუშევრის
გაზიარების საშუალებას და სთხოვს ნამუშევრის
წარდგენას. დანარჩენი მოსწავლეები ადარებენ
თავიანთ ნამუშევრებს. 

მოსწავლეები მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე
მასწავლებლის დახმარებით ჩამოაყალიბებენ
ბერკეტის წონასწორობის  პირობას. 

მასწავლებელი გასცემს პოზიტიურ და
კონსტრუქციულ უკუკავშირს.

5 ახსნილი
მასალის
განმტკიცება
და შეჯამება

პარაგრაფის
ბოლოს მოცემული
კითხვები შეჯამება და
შემოწმება

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს, უპასუხონ
ინდივიდუალურად         პარაგრაფის ბოლოს
მოცემულ კითხვებს

Ck-12.edu.ge
https://bit.ly/3NBO57j
https://bit.ly/3NBO57j
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დანართი #1
სამუშაო ფურცელი: ბერკეტის წონასწორობის პირობა

გახსენით მოცემული სიმულაცია
“Launch” ცისფერ ღილაკზე დაწოლით
შემდეგ გადადით „>“ საშუალებით
მომდევნო გვერდზე

დააკვირდით ბერკეტის მოძრაობას
და გრაფიკებს

უპასუხეთ შემდეგ კითხვებს:

ეტაპი 1

1. რა მდგომარეობაშია ბერკეტი, თუ მასზე არ არის განთავსებული ტვირთი? 

2. რა მდგომარეობაშია „აიწონა-დაიწონა“, როდესაც მასზე 2 ერთნაირი მასის ადამიანი ზის და ორივე
ბრუნვის ღერძიდან სხვადასხვა მხარეს ერთი და იმავე მანძილითაა დაშორებული? (ვთქვათ, დედის
და სარას წონა ერთი და იგივეა და მხრებიც ტოლია)

3. რა მდგომარეობაშია „აიწონა-დაიწონა“, როდესაც მასზე  ბრუნვის ღერძიდან სხვადასხვა მანძილზე
2 ერთნაირი მასის ადამიანი ზის? (ცვალეთ მხრების სიგრძეები) რომელ მხარეს გადაიხრება ბერკეტი? 

დასკვნა: ____________________________________________________________________________________
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ეტაპი 2: ექსპერიმენტული სამუშაო

1. ვთქვათ, დედის მასა 2-ჯერ მეტია სარას მასაზე და ბერკეტის მხარი დედისკენ 2-ჯერ ნაკლებია სარას
მხარზე, რა მდგომარეობაში იქნება ბერკეტი?

2. რა მოხდება, თუ დედა უფრო შორს გადაჯდება ბრუნვის ღერძიდან? ან უფრო ახლოს? დაირღვევა თუ
არა წონასწორობა?

დასკვნა: ____________________________________________________________________________________

ეტაპი 3:

სად უნდა განვათავსოთ დედა, თუ მისი მასა 3-ჯერ მეტია სარას მასაზე და სარა ბრუნვის
ღერძიდან 3D მანძილზე ზის? დაემთხვა თუ არა თქვენი პასუხი ამ ნახატს? 

დასკვნა: ____________________________________________________________________________________
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საგანი: ფიზიკა

საფეხური/კლასი საბაზო / IX კლასი

თემა:
საკითხი:

სხეულთა ურთიერთქმედება
მოძრაობა წრეწირზე

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

ძალა/ცენტრისკენული ძალა;
ფიზიკური პროცესი/მრუდწირული მოძრაობა

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ძალა: - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  ცენტრისკენული აჩქარება დაუკავშიროს ძალას და მოძრაობის
ტრაექტორიას;

ფიზიკური პროცესი - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  მრუდწირული პროცესის დახასიათება;

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის თემა;
ქცევის წესების ნიმუში;

მასწავლებელი მთელ კლასს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს და შეფასების რუბრიკებს,
აგრეთვე გაკვეთილის მსვლელობის ეტაპებს და
ქცევის წესებს, რომლებიც შექმნილია მათი
მონაწილეობით და გაკრულია საკლასო ოთახში
თვალსაჩინო ადგილზე

2 მაპროვოცირე-
ბელი
სიმულაცია

www.ck12.edu.ge

წრიული მოძრაობა 

დანართი #1

მასწავლებელი ეკითხება მოსწავლეებს სმენიათ თუ
არა წრიული მოძრაობის (წრეწირზე მოძრაობის)
შესახებ.

რა შემთხვევაში შეუძლია სხეულს წრეწირზე
მოძრაობა?

დამოუკიდებლად პასუხობენ შეკითხვებს

ფიზიკა - სცენარი 3

3 ახალი
მასალის ახსნა
და გააზრება

ახსნის მომენტში
მასწავლებელს შეუძლია

ვიდეო რესურსის
გამოყენება

დანართი #2
ჩასვით გამოტოვებული
სიტყვები

მასწავლებელი უხსნის მოსწავლეებს, რომ წრეწირზე
მოძრაობა არის თანაბარაჩქარებული მოძრაობა,
შემდეგ სთხოვს ინტერაქტიული დავალების
შესრულებას. ეს დავალება შეიძლება შესრულდეს
როგორც ელექტრონულად, ისე წერილობითი სახით.
ბლიც შეკითხვებს უსვამს მთელ კლასს, პასუხობენ
სურვილის მიხედვით. 
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4 შესწავლილი
მასალის
განმტკიცება

დანართი #3
ამოცანების ამოხსნა

მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს
მოცემული ამოცანების ამოხსნას

5 საშინაო
დავალების
წარდგენა

ბმული
ამოცანების მიხედვით
მსგავსი ტიპის ამოცანების
შედგენა და ამოხსნა

შეადგინეთ მსგავსი ტიპის ამოცანები და ამოხსენით

https://ck12.edu.ge/
https://bit.ly/3yjZjrq
https://bit.ly/3yDNY75
https://bit.ly/3aeRR9d
https://learningapps.org/display?v=p894p27y222
https://bit.ly/3yjZjrq
https://bit.ly/3yjZjrq
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მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•  მრუდწირული მოძრაობის რაოდენობრივ დახასიათებას;
•  მის დაყვანას  წრეწირზე მოძრაობამდე;
•  მრუდწირული მოძრაობის, როგორც  აჩქარებული მოძრაობის დასაბუთებას; 
•  წრეწირზე მოძრაობის მახასიათებელი ფიზიკური სიდიდეების ერთმანეთთან დაკავშირებას;
•  ადეკვატურად გამოიყენოს ფიზიკური სიდიდეები ამოცანების ამოხსნისას;
•  მოიყვანოს მაგალითები ყოფა-ცხოვრებიდან.
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დანართი #1 - სიმულაცია

დანართი #2 - ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები       ბმული
ინტერაქტიული სავარჯიშოს ნაცვლად მასწავლებელს შეუძლია, მოსწავლეებს
შესთავაზოს სამუშაო ფურცელი

1.  დაარეგულირეთ ორბიტის რადიუსის სლაიდერი
ისე, რომ  აჩქარება მინიმალური იყოს;

2.  რისი ტოლი უნდა იყოს რადიუსი, რომ
კოსმოსურმა ხომალდმა შემოვლას 18 საათი
მოანდომოს (დროის  გრაფიკზე ცვალეთ ნიშნული
და დააფიქსირეთ რადიუსი);

3.  დაარეგულირეთ სლაიდერი ისე, რომ კოსმოსურ
ხომალდს ჰქონდეს 24 საათიანი შემოვლის
პერიოდი. (ასეთ ორბიტებს გეოსინქრონული
ორბიტები ეწოდება). რისი ტოლია ეს მანძილი?

ბმული

1

წრიული მოძრაობა  ჩასვით გამოტოვებული სიტყვები

თანაბარი მოძრაობა წრეწირზე ისეთი მოძრაობაა, როდესაც სიჩქარის __________ მუდმივი
სიდიდეა, __________ კი იცვლება

2 წრეწირზე მოძრავი სხეულის აჩქარებას __________ აჩქარება ეწოდება.

3 წრეწირზე მოძრაობისას აჩქარების მოდული წირითი სიჩქარის __________ და
__________ უკუპროპორციული

4 წირითი სიჩქარის 3-ჯერ გაზრდით ცენტრისკენული აჩქარება  __________   __________

5 რადიუსის 3-ჯერ  გაზრდით ცენტრისკენული აჩქარება __________   __________

https://bit.ly/3yDNY75
https://learningapps.org/display?v=p894p27y222
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დანართი #3 - დამოუკიდებელი სამუშაო: ამოცანების ამოხსნა 
1.  ავტომობილი მოძრაობს წრიული ფორმის გზაზე, რომლის რადიუსია 50.0 მ. იპოვეთ წრიული
მოძრაობის შესანარჩუნებლად საჭირო ცენტრისკენული აჩქარება, თუ ავტომობილის სიჩქარე 14მ/წმ-ია.

2.  იპოვეთ იმ სხეულის ცენტრისკენული აჩქარება, რომელიც მიმაგრებულია 0.93 მ სიგრძის ძაფის
ბოლოზე და მის ერთ სრულ ბრუნს 1.18 წმ სჭირდება.

თვითშეფასების რუბრიკა

მოსწავლის სახელი გვარი:

კითხვის დასახელება

ვიყავი თუ არა აქტიურად ჩართული გაკვეთილზე?

შევძელი სააზროვნო და ფაქტობრივი კითხვების დასმა და ვარაუდების გამოთქმა?

ვუპასუხე დასმულ შეკითხვებს?

კმაყოფილი ვარ საკუთარი თავით?

დიახ არა
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საგანი: ფიზიკა

საფეხური/კლასი საბაზო / X კლასი

თემა:
საკითხი:

ელექტრული დენი
კონდენსატორი

სამიზნე
ცნება/ქვეცნება:

ენერგია/ელექტრული ველის მუშაობა;
ფიზიკური პროცესი/კონდენსატორის დამუხტვა

გაკვეთილის
თემისა და მიზნის

შესაბამისობა
ეროვნული

სასწავლო გეგმის
მოთხოვნებთან

ენერგია - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  ბრტყელი კონდენსატორის მოდელის შექმნა;
•  ყოფა-ცხოვრებასა და ტექნიკაში კონდენსატორის როლის შეფასება;

ფიზიკური პროცესი  - მოსწავლემ უნდა შეძლოს: 
•  კონდენსატორის დამუხტვისა და განმუხტვის პროცესის აღწერა;

#
აქტივობის
დასახელება სასწავლო რესურსი

აქტივობის აღწერა / მეთოდი / კლასის
ორგანიზების ფორმა

1 კლასის
მომზადება
საგაკვეთილო
პროცესისთვის

გაკვეთილის თემის,
ინსტრუქციისა და შეფასების
რუბრიკების გაცნობა

მასწავლებელი მთელ კლასს აცნობს გაკვეთილის
თემასა და მიზანს და შეფასების რუბრიკებს,
აგრეთვე გაკვეთილის მსვლელობის ეტაპებს და
ქცევის წესებს, რომლებიც შექმნილია მათი
მონაწილეობით და გაკრულია საკლასო ოთახში
თვალსაჩინო ადგილზე

2 ახალი მასალის
ახსნა

ბმული

ინტერაქტიული
დავალება

მასწავლებელი მინი ლექციის მეთოდის
გამოყენებით მთელ კლასს  წარუდგენს
კონდენსატორის შექმნის ისტორიას, უხსნის, რისგან
შედგება ბრტყელი კონდენსატორი, რა დანიშნულება
აქვს მას და როგორ გამოიყენება ის
ყოფა-ცხოვრებაში.

მასწავლებელი მოსწავლეებს ასევე უხსნის ბრტყელი
კონდენსატორის ტევადობის გამოსათვლელ
ფორმულას და როგორაა დამოკიდებული იგი
ფირფიტების ფართობსა და ფირფიტებს შორის
მანძილზე. ამისთვის მათ სთავაზობს ინტერაქტიულ
დავალებას.

ფიზიკა - სცენარი 4

3 ექსპერიმენტი
სიმულაციის
გამოყენებით

ბმულიბმული

გაკვეთილში მოცემული სიმულაციის მეშვეობით
ეცნობიან, რა როლს ასრულებს კონდენსატორი
ფოტოკამერაში. მოსწავლეები მუშაობენ
ინდივიდუალურად ან წყვილებში. მუშაობენ სამუშაო
ფურცლებში.  

14

4 ექსპერიმენტი
სიმულაციის
გამოყენებით

ბმულიბმული

გაკვეთილში მოცემული სიმულაციის მეშვეობით 
არკვევენ, როგორ მუშაობს სენსორული ეკრანი და
რა როლს ასრულებს კონდენსატორი. მოსწავლეები
ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად პასუხობენ
ბარათებში მოცემულ შეკითხვებს. 
  

https://bit.ly/3bOg6eT
https://learningapps.org/display?v=pd11yak3j18
https://bit.ly/3AtA7Bw
https://bit.ly/3bOg6eT
https://bit.ly/3bOg6eT
https://bit.ly/3uq1cls


მოსალოდნელი შედეგები
მოსწავლე შეძლებს:

•  კონდენსატორის მაკეტის შექმნას;
•  ახსნას,  რა მასალა გამოიყენა მოდელის დამზადებისას და რატომ/როგორ დაამზადა კონდენსატორი;
•  ახსნას, როგორ გროვდება მუხტი კონდენსატორზე;
•  ახსნას,  როგორ შეიძლება დაგროვილი მუხტის გამოყენება;
•  უპასუხოს კითხვებს, სად გამოიყენება კონდენსატორი ყოფა-ცხოვრებაში და რა ფუნქცია აქვთ მათ;
•  უპასუხოს კითხვებს, როგორ შეიძლება კონდენსატორების გამოყენებით სხვადასხვა ხელსაწყოების
მართვა.

5 შესწავლილი
 მასალის
გააზრება და
შეჯამება

გაკვეთილის შეჯამება
და კითხვებზე პასუხი

მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად აჯამებს
შესწავლილ მასალას და სთხოვს მათ,
დამოუკიდებლად, წერილობით პასუხი გასცენ
კითხვებს და ამოხსნან ამოცანები.

6 საშინაო
დავალების
წარდგენა

ვიდეომოსწავლეები ინტერნეტში მოიძიებენ ან
გამოიყენებენ მასწავლებლის მიერ შეთავაზებულ
ვიდეოს ბმულს და შეეცდებიან, საკუთარი ხელით
დაამზადონ კონდენსატორი.

მოსწავლეები შეეცდებიან ინდივიდუალურად
გასცენ კითხვას პასუხი, რატომ მზადდება
კონდენსატორი, ხშირ შემთხვევაში, ცილინდრული
ფორმის.

დანართი #1 - სიმულაცია 1

ჩართეთ ჩამრთველი, შეკარით წრედი და დააკვირდით, როგორ
იცვლება დენი დროის განმავლობაში:
ა) წრფივად იზრდება      ბ) წრფივად მცირდება,
გ) ექსპონენტურად იზრდება      დ) ექსპონენტურად მცირდება.

დააწკაპეთ კონდენსატორზე და დააკვირდით გრაფიკს, როგორ
იცვლება კონდენსატორის მუხტი:
ა) წრფივად იზრდება      ბ) წრფივად მცირდება,
გ) ექსპონენტურად იზრდება      დ) ექსპონენტურად მცირდება

შეკარით წრედი ფოტოკამერის ფლეშ-ნათურასთან და უპასუხეთ
კითხვას, რა იწვევს დენის სწრაფ გასვლას წრედში?
ა) კონდენსატორი      ბ) ბატარეა      გ) რეზისტორი      დ) არაფერი.

შეეცადეთ, სწრაფად დაწკაპებით გადაიღოთ რამდენიმე
ფლეშ-სურათი და დააკვირდით, როგორ შეიცვლება დენი ყოველი
დაწკაპუნებით?
ა) იზრდება      ბ) მცირდება

დაარეგულირეთ ძაბვა სლაიდერის გამოყენებით და შეკარით
წრედი. როგორ იცვლება კონდენსატორის მუხტი ძაბვის გაზრდისას:
ა) იზრდება,
ბ) მცირდება.
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https://bit.ly/3bOg6eT
https://www.youtube.com/watch?v=n1hP3HKje3k


დანართი #2 - სიმულაცია 2
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1.  რისი ტოლი უნდა იყოს ძაბვა და კონდენსატორის ტევადობა,
რომ სისტემა დაიმუხტოს 300 პკ-მდე (ცვალეთ სლაიდერების
მდებარეობა) გამოსათვლელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საჭირო
ფორმულა.

2.  დაარეგულირეთ სლაიდერები ისე, რომ თითის დაჭერის შემდეგ
სისტემის მუხტი 100 პკ-დან 10 პკ-მდე შეიცვალოს
 
3.  დაარეგულირეთ სლაიდერები სისტემის მუხტის მაქსიმუმამდე
გაზრდის მიზნით, შემდეგ კი დაარეგულირეთ თითის ტევადობის
სლაიდერი ისე, რომ სისტემის მუხტი შემცირდეს შესაძლო
მნიშვნელობამდე




