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კომპლექსური დავალებადავალების 
წარდგენა

დავალების და ახალი სასწავლო ერთეულის დაწყებამ- 
დე, დაფიქრდით და უპასუხეთ კითხვებს: – როგორ 
ფიქრობთ, რაზეა დამოკიდებული მოძრაობა? რა 
იწვევს მოძრაობას? – გამოთქვით ვარაუდი, ან ჩამო-
აყალიბეთ ჰიპოთეზა: შეიძლება თუ არა მოძრაობის 
აღმწერი რაიმე ფორმულის, განტოლების ჩაწერა?                                                                                                                                          
– რას აქცევთ მოძრაობისას ყურადღებას, რა შეიძლება 
იყოს მოძრაობის აღმწერი ცვლადები?

მარათონი – მოძრაობის აღწერა

შენი დავალებაა

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძრა- 
ობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ დავა-
ლება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვიხილოთ 
მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. 

ამოიწერეთ ინფორმაცია N1და N2 სარბენ ბილიკზე მოძ-
რავი კუს შესახებ.

ქვემოთ მოცემულ ფურცელზე აღწერეთ: – რა ინფორ- 
მაცია ამოიწერეთ? – როგორ არის დაკავშირებული გან-
ვლილი მანძილი დროსთან? – რომელია უფრო სწრა- 
ფი? და რამდენით? – რამდენით იცვლება თითოეულის 
მიერ განვლილი გზა ყოველ წამში? – რა კავშირია დრო-
სა და მანძილს შორის? ეცადეთ ფორმულირება თითო-
ეული შემთხვევისთვის

დაწერეთ მსჯელობის პროცესი თქვენს სამუშაო ფურ- 
ცელზე ( ვორდის ფაილში ან რვეულში)

იხილეთ დავალების ნაწილი, საიტზე (III-V გვერდი) და შე- 
ავსეთ ცხრილი თითოეულისთვის; დაწერეთ მოძრა-
ობის აღმწერი  ფორმულა; გადაიტანეთ მონაცემების 
საკოორდინატო სიბრტყეზე და ააგეთ გრაფიკი.

პ.ს. მოცემულ ლინკზე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია 
თუ როგორ არს შესაძლებელი ვებ გვერდზე Desmos 
აქტივობის შესრულება DESMOS ვიდეო ინსტრუქცია 
ინგლისურად 

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო 
გაკვეთილებს,დამხმარე სასწავლო 
რესურსებს:

https://math.ge

ბავშვობიდან დღის განმავლობა-
ში ჩვენ ვუყურებთ როგორ მოძ-
რაობენ ადამიანები, მანქანები, 
ციურის სხეულები და

ობიექტები. ცხოვრებაში და მეცნი-
ერებაში ძალიან მნიშნვნელოვა-
ნია შესწავლილი იყოს მოძრაობა.

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძ-
რაობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ 
დავალება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვი-
ხილოთ მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. დავა-
ლება იხილეთ   ბმულზე 

0.0 წამი/დრო

0 მ 4 მ 8 მ 12 მ

შენი დავალება

დავალების 
წარდგენა

ჩვენ განვიხილავთ მოძრაობას სარბენ ბილიკზე, 
მარათონს. იმისათვის, რომ დავალება მეტად 
აღქმადი და სახალისო იყოს, განვიხილოთ მორბე-
ნალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. იხილეთ დავა-
ლება ბმულზე: 

 � უყურეთ სარბენ ბილიკზე მორბენალ რამდე-
ნიმე კუს და უპასუხეთ დავალებაში მოცემულ 
კითხვებს თანმიმდევრულად: 

 � ამოიწერეთ ინფორმაცია რა დროში რამდენ 
მეტრს გარბის თითოეული კუ

 � დააორგანიზეთ ინფორმაცია ცხრილში და  მოახ-
დინეთ სიტუაციის ფორმულირება; გააანალი-
ზეთ როგორ არის დაკავშირებული განვლილი 
მანძილი დროსთან. (დავუშვათ თითოეული კუ 
მოძრაობს თანაბრად).

 � წარმოდგინეთ მონაცემები საკოორდინატო 
სიბრტყეზე, გამოიკვლიეთ რისი ფორმა აქვს 
გრაფიკს.

 � შეადარეთ თითოეული კუს სიჩქარე როგორც 
გრაფიკზე წარმოდგენილი ინფორმაციით, ასევე 
ფორმულით მოიძიებული იფნორმაციით.
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დავალების და ახალი სასწავლო ერთეულის დაწყებამ- 
დე, დაფიქრდით და უპასუხეთ კითხვებს: – როგორ 
ფიქრობთ, რაზეა დამოკიდებული მოძრაობა? რა 
იწვევს მოძრაობას? – გამოთქვით ვარაუდი, ან ჩამო-
აყალიბეთ ჰიპოთეზა: შეიძლება თუ არა მოძრაობის 
აღმწერი რაიმე ფორმულის, განტოლების ჩაწერა?                                                                                                                                          
– რას აქცევთ მოძრაობისას ყურადღებას, რა შეიძლება 
იყოს მოძრაობის აღმწერი ცვლადები?

მარათონი – მოძრაობის აღწერა

შენი დავალებაა

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძრა- 
ობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ დავა-
ლება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვიხილოთ 
მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. 

ამოიწერეთ ინფორმაცია N1და N2 სარბენ ბილიკზე მოძ-
რავი კუს შესახებ.

ქვემოთ მოცემულ ფურცელზე აღწერეთ: – რა ინფორ- 
მაცია ამოიწერეთ? – როგორ არის დაკავშირებული გან-
ვლილი მანძილი დროსთან? – რომელია უფრო სწრა- 
ფი? და რამდენით? – რამდენით იცვლება თითოეულის 
მიერ განვლილი გზა ყოველ წამში? – რა კავშირია დრო-
სა და მანძილს შორის? ეცადეთ ფორმულირება თითო-
ეული შემთხვევისთვის

დაწერეთ მსჯელობის პროცესი თქვენს სამუშაო ფურ- 
ცელზე ( ვორდის ფაილში ან რვეულში)

იხილეთ დავალების ნაწილი, საიტზე (III-V გვერდი) და შე- 
ავსეთ ცხრილი თითოეულისთვის; დაწერეთ მოძრა-
ობის აღმწერი  ფორმულა; გადაიტანეთ მონაცემების 
საკოორდინატო სიბრტყეზე და ააგეთ გრაფიკი.

პ.ს. მოცემულ ლინკზე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია 
თუ როგორ არს შესაძლებელი ვებ გვერდზე Desmos 
აქტივობის შესრულება DESMOS ვიდეო ინსტრუქცია 
ინგლისურად 

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო 
გაკვეთილებს,დამხმარე სასწავლო 
რესურსებს:

https://math.ge

ბავშვობიდან დღის განმავლობა-
ში ჩვენ ვუყურებთ როგორ მოძ-
რაობენ ადამიანები, მანქანები, 
ციურის სხეულები და

ობიექტები. ცხოვრებაში და მეცნი-
ერებაში ძალიან მნიშნვნელოვა-
ნია შესწავლილი იყოს მოძრაობა.

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძ-
რაობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ 
დავალება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვი-
ხილოთ მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. დავა-
ლება იხილეთ   ბმულზე 
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დავალების და ახალი სასწავლო ერთეულის დაწყებამ- 
დე, დაფიქრდით და უპასუხეთ კითხვებს: – როგორ 
ფიქრობთ, რაზეა დამოკიდებული მოძრაობა? რა 
იწვევს მოძრაობას? – გამოთქვით ვარაუდი, ან ჩამო-
აყალიბეთ ჰიპოთეზა: შეიძლება თუ არა მოძრაობის 
აღმწერი რაიმე ფორმულის, განტოლების ჩაწერა?                                                                                                                                          
– რას აქცევთ მოძრაობისას ყურადღებას, რა შეიძლება 
იყოს მოძრაობის აღმწერი ცვლადები?

მარათონი – მოძრაობის აღწერა

შენი დავალებაა

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძრა- 
ობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ დავა-
ლება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვიხილოთ 
მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. 

ამოიწერეთ ინფორმაცია N1და N2 სარბენ ბილიკზე მოძ-
რავი კუს შესახებ.

ქვემოთ მოცემულ ფურცელზე აღწერეთ: – რა ინფორ- 
მაცია ამოიწერეთ? – როგორ არის დაკავშირებული გან-
ვლილი მანძილი დროსთან? – რომელია უფრო სწრა- 
ფი? და რამდენით? – რამდენით იცვლება თითოეულის 
მიერ განვლილი გზა ყოველ წამში? – რა კავშირია დრო-
სა და მანძილს შორის? ეცადეთ ფორმულირება თითო-
ეული შემთხვევისთვის

დაწერეთ მსჯელობის პროცესი თქვენს სამუშაო ფურ- 
ცელზე ( ვორდის ფაილში ან რვეულში)

იხილეთ დავალების ნაწილი, საიტზე (III-V გვერდი) და შე- 
ავსეთ ცხრილი თითოეულისთვის; დაწერეთ მოძრა-
ობის აღმწერი  ფორმულა; გადაიტანეთ მონაცემების 
საკოორდინატო სიბრტყეზე და ააგეთ გრაფიკი.

პ.ს. მოცემულ ლინკზე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია 
თუ როგორ არს შესაძლებელი ვებ გვერდზე Desmos 
აქტივობის შესრულება DESMOS ვიდეო ინსტრუქცია 
ინგლისურად 

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო 
გაკვეთილებს,დამხმარე სასწავლო 
რესურსებს:

https://math.ge

ბავშვობიდან დღის განმავლობა-
ში ჩვენ ვუყურებთ როგორ მოძ-
რაობენ ადამიანები, მანქანები, 
ციურის სხეულები და

ობიექტები. ცხოვრებაში და მეცნი-
ერებაში ძალიან მნიშნვნელოვა-
ნია შესწავლილი იყოს მოძრაობა.

დავალების შესრულებისას ჩვენ განვიხილავთ მოძ-
რაობას სარბენ ბილიკზე, მარათონს. იმისათვის რომ 
დავალება მეტად აღქმადი და სახალისო იყოს, განვი-
ხილოთ მორბენალი რამოდენიმე კუს შემთხვევა. დავა-
ლება იხილეთ   ბმულზე 

0.0 წამი/დრო

0 მ 4 მ 8 მ 12 მ

დავალება წარმოადგინეთ რეფერატის სახით, ან 
შექმენით მსგავსი დავალება:

დავალების წარდგენისას უპასუხეთ კითხვებს:

I. როგორ არის შესაძლებელი მოძრაობის 
აღწერა? როგორ არის შესაძლებელი მოძრაო-
ბის მათემატიკური მოდელის შექმნა?

II. როგორ ააგეთ კუს მოძრაობის აღმწერი გრა-
ფიკი? რომელი სიდიდე შეუსაბამეთ O𝑥 ღერძს 
და რა O𝑦 ღერძს? რომელია დამოუკიდებლი  
და რომელი დამოკიდებული ცვლადი?

III. თუ ორი კუს მოძრაობას აღვწერთ გრაფიკებით, 
როგორ შეგვიძლია დავადგინოთ რომელი კუ 
მოძრაობდა უფრო სწრაფად?  პასუხი დაასა-
ბუთეთ 

IV. თუ ერთმა კუმ დაიწყო მოძრაობა მეორე კუზე 
ადრე, რის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ 
რა დროის შემდეგ შეძლებს დაწევას? რა უნდა 
გააკეთოს მეორე კუმ რომ დაეწიოს?  

V. რეალურ ცხოვრებაში რა ტიპის მოძრაობის 
აღწერა შეგიძლიათ?

დავალების 
წარდგენა

კომპლექსური დავალება


