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ინფორმაციულ-თემატური ფურცელი მოსწავლეთათვის 

 
1. საგანი   2. მასწავლებელი 

ბუნებისმეტყველება თინათინ მახარაძე 

 
 სასწავლო-მეთოდური კომპლექსი   

ბუნება მე-2 კლასი მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი 

მოსწავლის რვეული მე-2 კლასი მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი 

 

თემა:  თემის შესწავლის ვადები 

1. სხეული და მისი ნაწილები 

2. გავუფრთხილდეთ სხეულის ნაწილებს 
16.09 – 27.09.2013 

 

კლასი 

 სულ 

გაკვეთილ

თა 

რაოდენობა 

პრაქტიკული სამუშაოს 

თემა,(კარნახი, თხზულება, 

შინაარსის გადმოცემა, 

ტესტური დავალება) 

დამოუკი

დებელი 

სამუშაოს 

თარიღი 

დამოუკიდ

ებელი 

სამუშაო 

დამოუკიდებელი 

სამუშაოს თემა 

ჩათვლის 

თარიღი 
ჩათვლის თემა 

საშინაო 

დავალება, 

სახელმძღვანე

ლოს 

გვერდის 

მითითებით  

2ბ 
4სთ 

2სთ 

1. სხეული და მისი 

ნაწილები 

2. შეგრძნებები. 

(კითხვა -პასუხი, 

17.09 

19.09 

მოსწ. რვ. 

გვ.3 

მოსწ. რვ. 

გვ.  . 4 

”ეს  მე ვარ” 

სხეულის 

ნაწილების 

დასახელება 

  

17.09 მოსწ. 

რვ. გვ. 4 

დავ. 3,2 

 



 

  სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა                                                                                   http://www.pmc.edu.ge                                                                                                                                                                                                                                                                          

Email:  info@pmc.edu.ge  

შინაარსის 

გადმოცემა, 

პრაქტიკული 

სავარჯიშოები 

დავ 1,2 19.09 

სახელმძღვა

ნელო გვ9 

გაიხსენეთ 

რას რით 

შეიგრძნობ

თ? 

 2სთ 

1. გაუფრთხილდეთ 

სხეულის ნაწილებს 

2. სხეულის მოვლა. 

(კითხვა-პასუხი; 

წიგნზე მუშაობა, 

საკლასო დისკუსია: 

”სჭირდება თუ არა 

განსაკუთრებული 

მოვლა ადამიანის 

სხეულის ნაწილებს. 

ტესტური დავალება) 

24.09 

მოსწ. რვ. 

გვ. 5 დავ. 

1 

ჰიგიენური 

მოთხოვნების 

დაცვა 

  

24.09 მოსწ. 

რვ. გვ.5 

დავ. 2 

 

26.09. მოსწ. 

რვ. გვ. 5 

დავ. 3 
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მოსწავლეებმა უნდა იცოდენ: მოსწავლეებს უნდა შეეძლოთ: 
ადამიანის სხეულის ზოგიერთი ნაწილის  

ამოცნობა-დახასიათება. პირადი ჰიგიენის დაცვის 

აუცილებლობა. მარცხენა-მარჯვენას ამოცნობა. 

სხეულის მოვლისა და სისუფთავის დაცვის 

აუცილებლობა . 

 

 

 

 

 

 

 ადმიანის 5 შეგრძნების და მათი მნიშვნელობის გაცნობიერება. თვალის 

ნაწილების ამოცნობა და დასახელება. მხედველობასთან დაკავშირებული 

ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვა.  

გადამდები დაავადებების დასახელება.  

დამატებითი ლიტერატურა და 

ინტერნეტ რესურსები:  

ძირითადი ტერმინები და ცნებები: 

ი. გოგებაშვილის ”საგანძური” 

ი. გოგებაშვილის მიხედვით ”ადამიანის 

სხეულის ნაწილების ჩხუბი”. 

ა.გეგჭკორი-„დედა ბუნება“ 
 

http://skoool.ge/science.php 

 

 

 

 

 

ჰიგიენა-მეცნიერება ჯანმრთელობის შესახებ (წარმოდგება ძველი 

საბერძნეთის ჯამრთელობის ღმერთის ”ჰიგეას” სახელიდან. 

თვალის გუგა-ხვრელი თვალის ფერად გარსში, რომლის 

საშუალებითაც თვალში შედის სინათლის სხივი. 

მიკრობი - პაწაწინა ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც მხოლოდ 

მიკროსკოპით შეიძლება დავინახოთ. 

http://skoool.ge/science.php
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დამატებითი ლიტერატურა: პრეზენტაციის, რეფერატის თემატიკა: 

  

ჩათვლის კითხვები: 
 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

 

 

 

 
 

 

საკონტროლო  წერის (ტესტირების) 

ნიმუში: 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

ტესტი 

1. რამდენი შეგრძნების ორგანო აქვს 

ადამიანს? 

3.      4.      5.   

2. რითი შევიგრძნობთ ლიმონის 

სიმჟავეს? 

თვალით.   ენით.   ყურით. 

 

 

განმავითარებელი 

მოკლე კომენტარი (სიტყვიერი. წერილობითი) 

პირობითი ნიშანი - მზე. 



 

  სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა                                                                                   http://www.pmc.edu.ge                                                                                                                                                                                                                                                                          

Email:  info@pmc.edu.ge  

3. სხეულის ნაწილებიდან რომელი გაქვს 

წყვილი? 

თავი.    ცხვირი,     ფეხი, 

4. გრძნობის ორგანოა: 

თვალი.    თავი.   თმა 

5. რომელია ზედმეტი? 

ქუსლი.    მუხლი.     ტერფი.    

ფეხსაცმელი. 
 

 


