
სიახლეები

II ლურჯი 

როგორია და სად მდებარეობს ტროპიკული ტყეები? 
რამდენი იარუსისგან შედგება, რომელი მცენარეები 
ხარობს და „ვინ“ არიან წვიმის ტყეების ბინადრები? 
დაწყებით საერთაშორისო კურიკულუმში ახალი 
თემა დავიწყეთ. თემის ფარგლებში ვფიქრობთ 
კლასში ტროპიკული ტყის კუთხის მომზადებას. 
ბავშვებმა დახატეს და გამოჭრეს ცხოველები, 
სოკოები, ხეები, ფრინველები. ვისაუბრეთ ამაზონის 
ტყეებზე - როგორც დედამიწის ფილტვებზე. 
სამომავლოდ შევეცდებით გავაანალიზოთ და 
განვიხილოთ ტროპიკული ტყეების პრობლემები. 
ის, რომ განადგურების საფრთხის წინაშეა, რა 
ზიანს აყენებს ადამიანი და რა გამოსავალი 
შეიძლება არსებობდეს, რომ ჩვენი პლანეტა, 
ჩვენი საცხოვრებელი გარემო  გადავარჩინოთ 
დაბინძურებისა და განადგურებისგან.
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I წითელი 

I ლურჯი

გასული პერიოდის განმავლობაში მოსწავლეებმა 
ინგლისური ენის გაკვეთილებზე შეისწავლეს 
სხვადასხვა ასო-ბგერის დასახელება, წარმოთქმა 
და წერა. მრავალფეროვანი აუდიო და ვიზუალური 
სასწავლო მასალის დახმარებით ბავშვებმა 
ივარჯიშეს სიტყვების დასახელებაში, რომლებიც 
სამიზნე ასო-ბგერებზე იწყებოდა. 
ანბანის შესწავლის პარალელურად სიმღერების 
საშუალებით დაიმახსოვრეს მარტივი 
კომუნიკაციისათვის საჭირო ფრაზები, როგორიცაა: 
გამარჯობა, როგორ ხარ? მადლობა, თავს მშვენივრად 
ვგრძნობ, მშია, დაღლილი ვარ და ა.შ.

განსაკუთრებული ხალისით ვაგრძელებთ საანბანო 
პერიოდს. განსხვავებული აქტივობებით ვცდილობთ 
ვისწავლოთ კითხვა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 
ასო-ბგერა ს-ს ასახსნელად გამოვიყენეთ საწრუპები. 
მოსწავლეები საწრუპების დახმარებით იღებდნენ 
უკვე შესწავლილ ასოებს და ასახელებდნენ 
სიტყვებს, რომლებიც იწყებოდა იმ კონკრეტულ 
ასო-ბგერაზე. საწრუპებით ამოღებულ ასოებს კი 
აერთებდნენ სიტყვებად. 
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ინგლისურის გაკვეთილებზე გასული კვირების 
განმავლობაში მოსწავლეებმა შეისწავლეს 
კონსტრუქცია There is/There are და სხვადასხვა 
სახალისო აქტივობის საშუალებით ივარჯიშეს მის 
გამოყენებაში რეალურ სიტუაციებში. გარდა ამისა, 
ვსწავლობთ თემას „My Day“. ბავშვები თამაშების 
საშუალებით სწავლობენ დღის განრიგთან 
დაკავშირებულ ლექსიკურ ერთეულებსა და საათის 
ცნობას.  მოსწავლეთა განსაკუთრებული ინტერესი 
გამოიწვია აქტივობამ „საიდუმლო ჩანთა“. ბავშვებს 
ხელის შეხებით უნდა მოესინჯათ გაუმჭვირვალე 
ნაჭრის ჩანთაში მოთავსებული ნივთები, ეცადათ, 
მიმხვდარიყვნენ, რა იყო ეს „იდუმალი საგანი“ და 
დაეწერათ საკუთარი მოლოდინების შესახებ.
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ყველა ბავშვს ჰყავს თავისი საყვარელი გმირი. ის 
შეიძლება იყოს რეალური პიროვნება ან გამოგონილი 
პერსონაჟი (რომელიმე წიგნიდან), პერსონაჟები 
სხვადასხვა ანიმაციიდან და ა.შ. ბავშვებთან 
ერთად ვისაუბრეთ მათ საყვარელ გმირებზე: რატომ 
მოსწონთ, რა შესაძლებლობები აქვთ მათ, რითი 
ეხმარებიან სხვა ადამიანებს. დავათვალიერეთ სხვა 
ბავშვების შექმნილი ნამუშევრებიც. სხვადასხვა 
მასალის დახმარებით (ფანქარი, ფლომასტერი, 
ფერადი ქაღალდები, წებო, მაკრატელი) ქაღალდზე 
გადავიტანეთ ჩვენი გმირები და დავხატეთ მათი 
გარემოც. უფრო საინტერესო რომ ყოფილიყო 
მუშაობის პროცესი, შევისწავლეთ pop-up გასაშლელი 
წიგნების დამზადების ტექნიკა და შევქმენით 
ინდივიდუალური, ლამაზი და კრეატიული გვერდები.
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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. 

III წითელი
ვიმუშავეთ  ორნიშნა რიცხვების  შეკრება 
-გამოკლების ხერხების შესწავლის მიმართულებით. 
რიცხვითი  სხივის, სქემატური  ჩანაწერისა და 
ათეულებად  თვლის გამოყენებით  მოსწავლეებმა 
ადვილად შეძლეს საძიებელი რიცხვების მიგნება. 
დავეუფლეთ შეკრებისა და გამოკლების უცნობი 
კომპონენტის პოვნის ხერხებს და დავაფიქსირეთ 
მათ შორის კავშირები. განვიმტკიცეთ  ცოდნა 
რაოდენობათა შედარების  შესახებ. განვიხილეთ 
ფულის ერთეულებთან   დაკავშირებული  მარტივი 
ამოცანები.  მოსწავლეებმა ჯგუფებში  იმუშავეს  
კუპიურებისა და მონეტების გამოყენებით  ორნიშნა 
რიცხვების შესაბამის რაოდენობებად დაშლასა 
და სხვადასხვა ვარიანტად წარმოდგენაზე.  
აღნიშნულმა თემამ  მოსწავლეთა განსაკუთრებული  
ინტერესი გამოიწვია.
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მათემატიკის გაკვეთილებზე მე-4 წითელ 
კლასში დავიწყეთ დიდი რიცხვების ჩაწერასა და 
წაკითხვაზე ვარჯიში. დიდი რიცხვების  აგებულებისა 
და წაკითხვის თავისებურებების გასააზრებლად 
მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა ათობით სისტემაში 
გროვებად დალაგების წესი გაიაზრონ, რაც ამ 
რიცხვების აგებულებისა და წაკითხვის საფუძველს 
წარმოადგენს.  მოსწავლეებმა თვალსაჩინოების 
გამოყენებით სხვადასხვა სახალისო  შემეცნებითი 
აქტივობა შეასრულეს. იმუშავეს ჯგუფებსა და 
წყვილებში და სპეციალურ ბარათებზე ააწყვეს 
ექვნიშნა რიცხვები, დაასახელეს მითითებული 
რიცხვის ადგილი სათანრიგო ცხრილში, დაშალეს 
რაოდენობები სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით. 
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IV მწვანე
ბუნებისმეტყველების გაკვეთილები კიდევ უფრო 
საინტერესო გახდა მოსწავლეებისთვის. ვიმუშავეთ 
ცალკეულ უნარებზე, როგორიცაა შეუპოვრობა, 
გუნდურობა, თანამშრომლობა. გარდა ამისა, ბოლო 
ორი კვირის მანძილზე მათ შეისწავლეს სკანდინავიის 
ქვეყნები, ასევე ისტორია ვიკინგებზე და გააკეთეს 
პროექტი, რომლის წარდგენისას აქტიურად 
მსჯელობდნენ და ერთმანეთს დიდი ინტერესით 
უსვამდნენ შეკითხვებს.
ჯგუფებში გადანაწილების შემდეგ მოსწავლეებმა 
აირჩიეს მათთვის საინტერესო ქვეყანა, რომლის 
შესახებ ინფორმაცია მოიძიეს ინტერნეტის საშუალებით 
და წარადგენენ პროექტად შემდეგი კვირისათვის.
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