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I ლურჯი

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის (IPC)  
ფარგლებში ახალი თემის „ყველაფერი, რაც მაც-
ვია“ გახსნა სამკერვალო სახელოსნოში ვიზიტს 
დავუკავშირეთ, სადაც ბავშვებმა დაათვალიერეს 
საქარგავი და სხვადასხვა სახის საკერავი მანქანები  
და დაესწრნენ უშუალოდ კერვის პროცესსაც. 
ამის შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში ვმუშაობდით 
საკითხებზე, რომლებიც ჩაცმულობას ეხებოდა.
ბავშვებმა სამკერვალოდან წამოღებული ქსოვილის 
ნაჭრებით თავად შექმნეს ტანისამოსი, რომელიც 
„ჩააცვეს“ საკუთარ ნახატებს, ასევე შევქმენით  
ტანსაცმლის კარადები და ვისაუბრეთ წელიწადის 
დროების თავისებურებებსა და სეზონურ ტანისა-
მოსზე.
მომავალი პერიოდის სწავლება მოიცავს უშუალოდ 
ქსოვილებზე დაკვირვებასა და მათ დიფერენცირებას 
სხვადასხვა ნიშნის მიხედვით.

გასული სასწავლო დღეების განმავლობაში, მუყაოს 
ყუთისა და ფერადი ქაღალდების დახმარებით 
მოსწავლეებმა მაღაზია ააწყვეს. გააფერადეს ხი-
ლისა და ბოსტნეულის ფოტოები, გამოჭრეს და 
შეავსეს მაღაზიის შესაბამისი განყოფილებები, ამ-
ის შემდეგ კი გაითამაშეს სცენა სუპერმარკეტში, 
როგორ მოძებნიდნენ მათთვის სასურველ პრო-
დუქტს და როგორ სთხოვდნენ დახმარებას სხვა 
ადამიანს. აღნიშნული აქტივობით გავაუმჯობესეთ 
კატეგორიზებისა და გროვებად დაყოფის უნარი, 
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მათემატიკური 
აზროვნების განვითარებისთვის. 
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II წითელი

ჩვენს კლასში ქართულის გაკვეთილების უმთავრესი 
მიზანია წერის, კითხვისა და მოსმენის უნარების 
ჩამოყალიბება-გაუმჯობესება. აღნიშნული მიზნების 
მისაღწევად, ვკითხულობთ და ვამუშავებთ მცირე 
ზომის, ავთენტურ, სახალისო ტექსტებს. კითხვის 
ტექნიკის დასახვეწად ვმუშაობთ ინტონაციაზე, 
ყურადღებას ვამახვილებთ სასვენ ნიშნებზე.
ვსწავლობთ პერსონაჟისა და ავტორის სიტყვების 
ერთმანეთისგან გარჩევას, ვმუშაობთ დიალოგზე. 
პერსონაჟის როლის უკეთ მოსარგებად და დია-
ლოგების ასაგებად მოსწავლეებმა წყვილებში შე-
ქმნეს ხელნაკეთი თოჯინები ერთჯერადი თეფშებისა 
და ფერადი ქაღალდების გამოყენებით, შემდგომ 
კი კლასის წინაშე წარმოადგინეს იმპროვიზებული 
დიალოგების სახით. 
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III ლურჯი

გასული ორი კვირის განმავლობაში მნიშვნელოვანი 
დრო დავუთმეთ ლოგიკური აზროვნებისა და შრომითი 
უნარ-ჩვევების განმავითარებელ სამუშაოებს.
განვიხილეთ არითმეტიკული მოქმედებები ორნიშნა 
რიცხვებზე, გავიხსენეთ რიცხვების ზრდადობისა და 
კლებადობის მიხედვით დალაგების წესი, მეზობელი 
რიცხვების ცნება და ურთიერთშებრუნებული მოქ-
მედებები. 
მოსწავლეებმა სხვადასხვა აქტივობით შეაჯამეს 
ორნიშნა რიცხვებზე მოქმედებათა ხერხები, გან-
საზღვრეს რიცხვის წარმოდგენის საშუალებები.
სავარჯიშოების დახმარებით ერთმანეთს წყვილებში 
გაუზიარეს ცოდნა რაოდენობასა და რიცხვს შო-
რის კავშირის, ორნიშნა რიცხვების სათანრიგო 
ერთეულების შესახებ. მოახდინეს შესწავლილი თე-
მების ანალიზი და შეაფასეს შედეგები.

II ლურჯი 

სამომავლოდ სწავლების მიმართ პოზიტიური და-
მოკიდებულების ჩამოყალიბება-შენარჩუნებისთვის 
მნიშვნელოვანია, რომ საგაკვეთილო პროცესი ბავ-
შვებისთვის სახალისო, საინტერესო და მრავალ-
ფეროვანი იყოს.
მათემატიკის გაკვეთილზე სხვადასხვა სათვლელი 
საგნის გამოყენებით ბავშვებმა მეწყვილის მიერ 
მითითებული რიცხვები წარმოადგინეს ასის ფარ-
გლებში. გამოყვეს ათეულები, ოცეულები და ერ-
თეულები, შემდეგ კი ციფრებით ჩაწერეს და წა-
იკითხეს. 
იმისთვის, რომ კარგ მკითხველებად ჩამოყალიბდნენ 
და კითხვის მოტივაცია ჰქონდეთ, თავად არჩევენ 
საკითხავ წიგნებს, საკუთარი ინტერესების მიხედ-
ვით. განვიხილავთ სხვადასხვა ჟანრის ტექსტებს და 
ვწერთ საკუთარ პატარა მოთხრობებს. 

III წითელი
მე-3 წითელ კლასში აკადემიური სასწავლო წლის 
პირველი კვირა მოიცავდა ე.წ. “Ice Breakers’’ - 
გაცნობითი ხასიათის, სახალისო, მრავალფეროვან 
აქტივობებს, რის შემდეგაც დავიწყეთ ჩვენი ძირი-
თადი სახელმძღვანელოს დამუშავება, სადაც პირ-
ველ რიგში მოკლედ შევაჯამეთ გავლილი წლის 
გრამატიკული და ლექსიკური მასალა საინტერესო 
აქტივობების საშუალებით.  
აქტიურად ვივარჯიშეთ ახალი ლექსიკის გამოთქმასა 
და მართლწერაზე Smart Board-ის გამოყენებით.
რადგან პირველი თავი მოიცავს თემას “Our School” 
და ძირითადი საკვანძო სიტყვები გულისხმობს 
სასწავლო საგნების სახელწოდებებს, ბავშვებმა 
ისაუბრეს თავიანთ საყვარელ საგნებზე და ასევე 
შექმნეს კლასის გაკვეთილების ცხრილი, რომელიც 
გამოვფინეთ საკლასო ოთახში.

IV წითელი

მე-4 წითელი კლასი კვლავ აგრძელებს სხვადასხვა 
უნარის განვითარებას. ისინი აქტიურად ვარჯიშობენ 
მართლწერაში მრავალფეროვანი აქტივობების 
საშუალებით. ერთ-ერთი აქტივობაა “Spelling Box”. 
მოსწავლეები ყუთში აგროვებენ ახალ სიტყვებს და 
შემდეგ სახალისო დავალებების შესასრულებლად 
იყენებენ მათ. 
შემოქმედებითი და წერითი უნარების გასავითა-
რებლად დაწერეს მცირე ზომის საინტერესო მოთ-
ხრობები ახალი ლექსიკის გამოყენებით, რამაც 
მათი სიტყვათა მარაგიც გაამდიდრა, შემდეგ კი 
წარადგინეს კლასის წინაშე. 
ასევე წავახალისეთ მოსწავლეები კალიგრაფიის გა-
უმჯობესებაში. მათ ფარული კენჭისყრით მისცეს ხმა 
საუკეთესო ნაშრომს გამარჯვებულის გამოსავლენად.
რაც შეეხება გრამატიკას, მოსწავლეებს საკვანძო 
სიტყვების დახმარებით უნდა გამოეცნოთ პრო-
ფესიები, რომლებიც მათ შუბლზე მიწებებულ 
ფურცლებზე ეწერა.
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IV მწვანე

მე-4 მწვანე კლასში წარმატებით გავიარეთ ად-
აპტაციის პირველი ეტაპი, რაც წლევანდელი 
სიახლეების სახით არსებულ გამოწვევებთან 
გამკლავებას გულისხმობდა. ახლა ვმუშაობთ 
იმაზე, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ თვით-
გამორკვევა, სოციუმში დამკვიდრება, საკუთარი 
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენა რო-
გორც აკადემიური მოსწრების, ისე პერსონალური 
უნარების თვალსაზრისით. 
კლასში მხარდამჭერი გარემოს შესაქმნელად მნი-
შვნელოვანია ბავშვებს ვასწავლოთ დადებითზე 
ორიენტირება, საკუთარი თუ სხვისი ძლიერი მხა-
რეების აღმოჩენა, აღიარება, პატივისცემა. სწორედ 
ამიტომ განვიხილეთ ტექსტები, ვიმსჯელეთ, რა არის 
სიკეთე, ჰქონდათ ინტერვიუ ოჯახის წევრებთან ამავე 
თემაზე, შემდეგ კი სახალისო ფორმით წარადგინეს 
კლასში თავი, სადაც ხაზი უნდა გაესვათ საკუთარი 
საყვარელი საქმიანობის, გატაცებებისა თუ ძლიერი 
მხარეებისთვის. 

IV ლურჯი

მე-4 ლურჯ კლასში ქართულის გაკვეთილებზე 
წერის, კითხვისა და მეტყველების უნარების ჩა-
მოყალიბებასა და განვითარებაზე ვმუშაობთ.
შესასწავლი ნაწარმოებების წაკითხვასა და გააზრე-
ბასთან ერთად, მნიშვნელოვან დროს ვუთმობთ 
წაკითხულის შეფასების, კრიტიკული აზროვნების,  
თვითგამოხატვის  უნარ-ჩვევების  გამომუშავებას.
მოსწავლეებმა წაიკითხეს სახალისო ამბები არდა-
დეგებზე. გაიხსენეს, დაწერეს და პრეზენტაციაზე 
ერთმანეთს გაუზიარეს შთაბეჭდილებები ზაფხუ-
ლის თავგადასავლებისა და მონატრებული ადგი-
ლების შესახებ. 
მიღებული ცოდნისა თუ ენობრივი გამოცდილების 
საფუძველზე, ახალი ტექსტების შექმნა და თვით-
გამოხატვა ბავშვებს შემოქმედებითი უნარების გან-
ვითარებაში ეხმარება. 

ბრიტანულ-ქართული აკადემია ინტენსიურად ზრუნავს მოსწავლეების ჰოლისტიკურ განვითარებაზე. 
გასულ კვირას წარმატებით ჩატარდა პირველი სპორტული ღონისძიება „Lisi Challenge“, სადაც მე-4 კლასის 
მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამართულ სახალისო შეჯიბრებაში: 
ფეხბურთი, დოჯბოლი და მარათონი ლისის ტბის ტერიტორიაზე. აღნიშნული ღონისძიება სპორტული 
მონაცემების გაუმჯობესების პარალელურად მოსწავლეებში გუნდური პასუხისმგებლობის, შეუპოვრობის, 
ურთიერთპატივისცემის, თანამშრომლობის, თანაგრძნობის უნარების განვითარებასაც უწყობს ხელს. 

LISI CHALLENGE


