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 ექსპერიმენტები ინსტრუქციები ახსნა 
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6 შეწოვის თასი გვერდი 13 გვერდი 42 

7 ფეთქებადი შპრიცი გვერდი 14 გვერდი 43 

8 ჰიდრავლიკური ლიფტი გვერდი 15,16 გვერდი 44 

9 ბურთით სროლა გვერდი 17 გვერდი 45 

10 დეკარტული მყვინთავი გვერდი 18,19 გვერდი 46 

11 რატომ იძირება გემი? გვერდი 20,21 გვერდი 47 

12 მოცურავე სამაგრი გვერდი 22,23 გვერდი 48 

13 რატომ ხტუნაობს ბურთი? გვერდი 24 გვერდი 49 

14 ხრახნის ჩამოვარდნა გვერდი 25,26 გვერდი 50 

15 ხახუნი გვერდი 27,28 გვერდი 51 

16 სასტვენი გვერდი 29,30 გვერდი 52 

17 მაგიური ჭიქა გვერდი 31,32 გვერდი 53 

18 ჰაერის ბუშტები გვერდი 33,34 გვერდი 54 

19 გამადიდებელი წყლის წვეთი გვერდი 35 გვერდი 55 

20 ელექტრული ძალა გვერდი 36 გვერდი 56 

დააჭირე  CTRL და დააწკაპუნე ბმულზე !  
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აქსესუარები: 

  

პლასტიკური კონტეინერი (1.0.001) ერთი კონტეინერი ხუფით (1.0.002) 

  

პლასტმასის მილები (1.0.003) პლასტმასის მილის ნაჭერი (1.0.004) 

  

ორი პლასტმასის ჭიქა (1.0.005) ერთი პიპეტი (1.0.006) 
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ერთი პლასტმასის ბოთლი (1.0.007) ერთი შემწოვი თასი (1.0.008) 

  

ერთი წვეთოვანა (1.0.009) პლასტილინი (1.0.010) 

  

ერთი პენოპლასტის ბურთი (1.0.011) ერთი შაიბა (1.0.012) 
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ერთი დიდი შპრიცი (1.0.013) ერთი პატარა შპრიცი (1.0.014) 

  

ერთი ქსოვილი (1.0.015) ბამბა (1.0.016) 
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ერთი პლასტიკური დაფა (1.0.021) ძაფი (1.0.022) 
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ექსპერიმენტი 1.0.1  

შეუძლია თუ არა ჰაერს დაიკავოს წყალი?  

საჭირო ინვენტარი: პლასტმასის კონტეინერი, პლასტიკური ჭიქა, პლასტიკური 

დაფა. 

 

 

1. შეავსეთ წიქა ნახევრამდე წყლით. 

 

2.დავაფაროთ ჭიქას პლასტიკური 

ფურცელი . 
 

 

3.ავიღოთ ჭიქა პლასტიკური 

ფურცლით და კონტეინერის თავზე 

გავაჩეროთ. 

 

4. ამოვაბრუნოთ ფრთხილად ჭიქა. 

ჭიქიდან წყალი არ დაიღვრება. 
 
 

ექსპერიმენტის ახსნა >>  
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ექსპერიმენტი  1.0.2  

ერთი  ჭიქიდან  მეორეში 

საჭირო  ინვენტარი:  ორი პლასტმასის ჭიქა, ღერო. 

 

 
1.შეავსეთ ერთი ჭიქა წყლით. გვერდით 

მოათავსეთ მეორე პლასტმასის ჭიქა. 

 
2. წყალში ჩადეთ ღერო.

 
3.დააჭირეთ თითი ღეროს ზემოდან 

 
4.ამოვიღოთ ღერო პირველი ჭიქიდან 

ისე, რომ თითი არ ავიღოთ და ჩაუშვათ 

მეორე ჭიქაში. 

 
5.აუშვით თითი ღეროს, წყალი ჩაეშვება 

მეორე ჭიქაში. 
 
 

ექსპერიმენტის ახსნა >> 

 

 



9  

ექსპერიმენტი 1.0.3 

წყლის ავზი 

საჭირო  ინვენტარი: პლასტმასის კონტეინერი, პლასტმასის  ბოთლი.

 

 
1. შეავსეთ ნახევრამდე პლასტმასის 

კონტეინერი. 

 
2.შეავსეთ ბოთლი წყლით. 

 
3. ამოაბრუნეთ ბოთლი და ჩაუშვით 

პირით კონტეინერში, დაინახავთ რომ 

ბოთლიდან წყალი არ გადმოიღვრება.                                                                                        
 
 

ექსპერიმენტის ახსნა >> 
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ექსპერიმენტი 1.0.4 

სიფონი 

საჭირო ინვენტარი: პლასტიკური კონტეინერი, პლასტმასის ბოთლი, პლასტმასის 

მილი, დიდი შპრიცი, ერთი პლასტმასის ჭიქა. 

 

 

1. ამოაბრუნეთ პლასტმასის 

კონტეინერი თავდაყირა და მის 

გვერდით მოათავსეთ პლასტმასის ჭიქა. 

 

2. შეავსეთ პლასტმასის ბოთლი წყლით 

და კონტეინერზე მოათავსეთ . 
 
 

 

3.პლასტმასის მილის ერთი ბოლო 

დაამაგრეთ შპრიცზე.. 

 

4. პლასტმასის მილის მეორე ბოლო 

ჩაუშვით ბოთლში ბოლომდე. შეავსეთ 

მილი წყლით დგუშის ამოწევით 

ბოლომდე.  
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5. დაიკავეთ შპრიცი და მილი ჭიქაზე 

მაღლა. 

 

6. მოხსენით მილს შპრიცი და ჩაუშვით 

ჭიქაში. 

 

7.თქვენ ხედავთ, რომ წყალი 

ბოთლიდან ჭიქაში მიედინება. ამ 

მოწყობილობას ჰქვია სიფონი.  
 

ექსპერიმენტის ახსნა >> 
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ექსპერიმენტი 1.0.5 

სკაფანდრი 

საჭირო  ინვენტარი: პლასტმასის კონტეინერი,პლასტიკური ჭიქა და 

ფენოპლასტის ბურთი. 

 

 
1.პლასტმასის კონტეინერში ჩავასხათ 

წყალი და მოვათავსოთ ფენოპლასტის 

ბურთი. 

 
2.დავაფაროთ  ბურთს ზემოდან 

პლასტიკური ჭიქა. 

 
3. დააჭირეთ ჭიქას ნაზად  და 

ფრთხილად ფსკერისაკენ.დაინახავთ, 

რომ წყალი არ შედის ჭიქაში, რადგან 

ბურთი რჩება კონტეინერის ქვედა 

ნაწილში. 
 
 

ექსპერიმენტის ახსნა >>  
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ექსპერიმენტი 1.0.1 

შეუძლია თუ არა ჰაერს დაიკავოს წყალი?  

ახსნა 1: 

ჩვენს ზემოთ ჰაერის დაახლოებით 100კმ სისქის ფენაა. წყალმა უნდა გამოდევნოს 

100 კმ-იანი ჰაერის ფენა, რომ გადმოიღვაროს ჭიქიდან. ჰაერი შეიძლება 

მოგეჩვენოთ მსუბუქი, მაგრამ 100კმ სისქის ჰაერის ფენის აწევა ჭიქის 

ზედაპირიდან საკმაოდ რთულია.ჭიქაში მდგარ წყალს ეს არ შეუძლია. 

 

ახსნა 2: 

ექსპერიმენტის ასახსნელად დავაკვირდეთ პლასტმასის ფურცელს. მასზე 

მოქმედებს ორი ძალა ზემოდან ქვემოთ მიმართული:წყლის სიმძიმის ძალა, 

რომელიც წყლის წონის ტოლია და პლასტიკური ფურცლის წონა. მხოლოდ ეს ორი 

ძალა რომ მოქმედებდეს, რა თქმა უნდა ფურცელი ჩამოვარდებოდა. რადგან ასე არ 

მოხდა მაშასადამე არსებობს ზევით მიმართული უფრო დიდი ძალა. ეს ძალა 

მოქმედებს ფურცელზე, რადგან ჩვენს თავზე ჰაერს გააჩნია წონა. ჩვენ ვიცით რომ 

ჰაერის ფენა დაახლოებით 100კმ-ს შეადგენს დედამიწის ზედაპირიდან. ჰაერი 

ყველა საგანზე ყველა მიმართულებით მოქმედებს, სწორედ ამიტომაც მოქმედებს 

იგი ჭიქის ქვემოთ მოთავსებულ ფურცელზე, უბიძგებს ზევით. ამ ძალას 

უწოდებენ ჰაერის წნევის ძალას. 

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა >> 
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ექსპერიმენტი 1.0.2 

ერთი ჭიქიდან  მეორეში 

 

ახსნა  1: 

ჩვენს ზემოთ დაახლოებით 100 კმ-იანი ჰაერის ფენაა. იმისათვის რომ წყალი 

გამოვიდეს ღეროდან  უნდა დაძლიოს  100კმ-იანი ჰაერის ფენა. ღეროში არსებული 

წყალი ამას ვერ ახერხებს , რადგან  ღეროში არსებული ჰაერი ვერ ეხმარება მას. თუ 

ღეროს თითს აუშვებთ, მაშინ ახერხებს წყალი ღეროდან გამოსვლას. 

 

ახსნა  2: 

დავაკვირდეთ წყალს ღეროში. წყლის წონა მოქმედებს  ღეროში მოთავსებულ 

წყალზე და მიმართულია ქვემოთ. მხოლოდ ეს ძალა რომ მოქმედებდეს წყალზე 

ღეროში, წყალი გამოედინებოდა ღეროდან. არსებობს  წყალზე  მოქმედი  უფრო 

დიდი ძალა ზევით მიმართული. ეს გახლავთ ჰაერის წნევის ძალა, რომელიც 

წარმოიქმნება ჩვენს ზევით არსებული  დაახლოებით 100კმ-იანი ჰაერის  ფენის 

წონის გამო. როდესაც  ღეროს თითს მოვაშორებთ ღეროზე ზემოდან მოქმედებს 

ჰაერის წნევის ძალა ქვემოთ მიმართული. ორი ძალა - ჰაერის წნევის ძალა ზევით 

და ქვევით მიმართულები  აკომპენსირებენ  ერთმანეთს. ღეროში არსებულ წყალზე 

კი მოქმედებს მხოლოდ წყლის წონა ქვემოთ მიმართული და  წყალი ღეროდან 

გამოიდევნება გარეთ.   

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა >> 
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ექსპერიმენტი  1.0.3 

წყლის ავზი 

 

ახსნა  1: 

ჩვენს ზევით არსებობს დაახლოებით 100კმ-იანი ჰაერის ფენა. იმისათვის რომ 

ბოთლიდან წყალი გამოვიდეს, წყალმა უნდა დაძლიოს 100კმ-იანი ჰაერის ფენა. 

ბოთლში არსებულ წყალს ეს არ შეუძლია, თუ მას არ დავეხმარებით ასე: ბოთლი 

ოდნავ ამოვწიოთ წყლის ზედაპირზე  და მივცეთ საშუალება ბოთლაში შევიდეს 

ჰაერის ბუშტუკები. 

ახსნა  2: 

დავაკვირდეთ ბოთლაში არსებულ წყალს. მასზე  მოქმედებს ორი სახის ძალა: 

წყლის სიმძიმის ძალა და ჰაერის წნევის ძალა. როდესაც წყალი ბოთლიდან 

გამოედინება, ჰაერის წნევა ბოთლაში ნელ-ნელა იზრდება. ჰაერის  წნევის ძალა 

ბოთლის შიგნით  საშუალებას აძლევს წყალს გარეთ გამოვიდეს. ამ  მეთოდს 

იყენებენ მეფუტკრეები ზამთრის პერიოდში, როდესაც ფუტკარს კვებავენ შაქრის 

სიროფით.  
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ექსპერიმენტი 1.0.4 

სიფონი 

 

ახსნა 1: 

წყლის წონის გამო პლასტმასის მილში იგი მიედინება ზემოდან ქვემოთ. თქვენ 

შეიძლება განცვიფრდეთ იმის გამო, რომ წყალს ბოთლიდან მილში შეუძლია 

ავიდეს, ეს იმის გამო ხდება, რომ წყალი ბოთლიდან ჭიქაში მიედინება მილის 

გავლით. ასეთ ხელსაწყოს სიფონს უწოდებენ.  

 

ახსნა 2: 

წყალი პლასტმასის მილში ზემოდან ქვემოთ ჭიქაში მიედინება სიმძიმის ძალის 

მოქმედებით. შედეგად წნევა პლასტმასის მილში მცირდება და იწვევს „წყლის 

გამოწოვას“ ბოთლიდან. ასეთი პრინციპით მომუშავე ხელსაწყოს ეწოდება სიფონი.  

 

ექსპერიმენტის მსვლელობა >> 



17  

ექსპერიმენტი 1.0.5 

სკაფანდრი 

ახსნა  1: 

ჭიქაში არსებული ჰაერი არ აძლევს საშუალებას წყალს შევიდეს შიგნით. ჰაერი 

მხოლოდ მცირედით მჭიდროვდება, როდესაც ვაწვებით ჭიქას. სკაფანდრი 

წარმოადგენს კამერას, რომელიც წყალში ჩაძირულ უზარმაზარ ჭიქას გავს. 

ადამიანებს წყალქვეშაც შეუძლიათ მუშაობა, რადგან იქაც არის ჰაერი.  

 

ახსნა  2: 

წყალი შევიდოდა ჭიქაში იმ შემთხვევაში, როცა თუ ჰაერს ჭიქიდან ექნებოდა 

გამოსვლის საშუალება. ჰაერს არ აქვს არსად წასვლის საშუალება, ამიტომ წყალი 

ვერ გამოდევნის მას. სკაფანდრი წარმოადგენს კამერას, რომელიც წყალში 

ჩაძირულ უზარმაზარ ჭიქას გავს. ადამიანებს წყალქვეშაც შეუძლიათ მუშაობა, 

რადგან იქაც  არის ჰაერი.  
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