
სიახლეები

II ლურჯი 

კრეატიული წიგნიერების ფარგლებში, ერთად 
შევარჩიეთ კლასის საკითხავი წიგნი. ბავშვებისთვის 
საინტერესო აღმოჩნდა ძველი ნივთებისთვის 
ახალი სიცოცხლის მინიჭება. მათ გადაწყვიტეს 
გამოუყენებელი ნივთებისგან ისეთი საგნები 
გამოეგონებინათ და დაემზადებინათ, რომლებსაც 
შემდეგ თავადვე გამოიყენებდნენ. ჯგუფებში 
იმუშავეს და საბოლოოდ კლასის წინაშე წარადგინეს 
„საკანცელარიო ნივთების შესანახი ყუთი“, „მერხის 
საწმენდი მექანიკური მანქანა“, „სათამაშო რობოტი“ 
და სხვა. აქტივობისას შექმნილ ნივთებს დღემდე 
აქტიურად იყენებენ. ქართულის გაკვეთილი 
დავუთმეთ ქართული ანბანის და „დედა ენის“ 
ისტორიას. ხელოვნების სასახლეში ვიზიტმა, იაკობ 
გოგებაშვილის პირადი ნივთების დათვალიერებამ 
და საინტერესო ამბების მოსმენამ კიდევ უფრო 
გააღრმავა მათი ინტერესი და ცნობისმოყვარეობა.
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I წითელი 
I ლურჯი

საანბანო  პერიოდის ფარგლებში  აქტიურად 
ვმუშაობთ ახალი ასო-ბგერების შესწავლაზე. 
ვფიქრობ, თითოეული ახალი ტექსტი ბავშვებისათვის 
რაიმე განსაკუთრებული აქტივობით თუ იქნება 
გამორჩეული, ისინი უფრო მეტი ხალისითა და 
ინტერესით დაიმახსოვრებენ შესასწავლ ასო-
ბგერებს. გასულ კვირას ვესტუმრეთ შემეცნებით-
გასართობ ცენტრს, სადაც მოსწავლეებმა 
თავად გამოაცხვეს ხაჭაპურები, ხოლო კლასში 
დაბრუნებულებმა კი ვისწავლეთ ასო-ბგერა 
ხ. ვმუშაობთ უკვე ნაცნობი ასო-ბგერების 
გაერთიანებაზე, სიტყვების „გამოცხობასა“ და 
ჩაწერაზე. ქართულისა და ისტის ინტეგრირებით, 
პროგრამა toontastic-ში ბავშვები წყვილებში 
აწყობენ ანიმაციებს და ქმნიან ამბებს. ეს კიდევ 
უფრო უწყობს ხელს ერთმანეთის კარგად გაცნობას, 
შემოქმედებითი უნარების განვითარებას.

ციფრი 5-ის ასახსნელად გამოვიყენეთ კევას 
ფილები, რომლის დახმარებით მოსწავლეებმა 
ინსტრუქციის მიხედვით გუნდურად ააწყვეს ეს ციფრი. 
იმსჯელეს, როგორ შეიძლებოდა ბურთი გაეძვრინათ 
ფილებს შორის. მოსაზრებების განხილვის შემდეგ 
თითოეულმა მოსწავლემ სცადა თავისი იდეის 
განხორციელება. გარდა ამისა, მათემატიკასთან 
დავაკავშირეთ ქართულში შესწავლილი ასო-ბგერა 
“ხ” და ვისაუბრეთ, რომ სიტყვა ხუთი, იწყება ამ 
ასო-ბგერაზე. დაფაზე დავწერეთ ციფრი 5 (ხუთი) 
და განვიხილეთ ამ სიტყვიდან რამდენი ასო-
ბგერა გვაქვს შესწავლილი და რამდენი - არა, 
ასევე, რამდენი ხმოვანია ამ სიტყვაში და რამდენი 
თანხმოვანი.

II წითელი

IPC-ს გაკვეთილებზე შევისწავლით თემას -  
„გადავარჩინოთ მსოფლიო“. მოსწავლეები ეც-
ნობიან ტროპიკული ტყეების სასიცოცხლო სისტემას, 
ცხოველთა და მცენარეთა სამყაროს, იაზრებენ 
ტროპიკული ტყეების მნიშვნელობას დანარჩენი 
მსოფლიოსათვის. თემის ერთ-ერთი ძირითადი 
მიზანია, მოსწავლეები დაფიქრდნენ  იმ  საფრთხეებზე, 
რაც რამდენიმე მიმართულებით ემუქრება ამ 
უძველეს ბუნებრივ სასიცოცხლო სისტემას, შემდეგ 
კი აღმოაჩინონ გზები, რომელთა საშუალებითაც 
ადამიანები ტროპიკული ტყეების გადარჩენას 
ცდილობენ. მოსწავლეებმა ნახეს საინტერესო 
ვიდეომასალა, გაეცნენ საენციკლოპედიო ტექსტებს, 
ძაფებისა და ფერადი ქაღალდებისგან დაამზადეს 
ლიანები და თემატური თვალსაჩინოებით მორთეს 
საკლასო ოთახი. 



III ლურჯი
შემოდგომა ფერთა სიუხვით გამოირჩევა და 
სწორედ ის დროა, როცა შესაძლებელია უამრავი 
ლამაზი აპლიკაციის შექმნა. შევაგროვეთ 
შემოდგომის ფოთლები და მცენარის სხვა 
ნაწილები, გავაშრეთ და დავპრესეთ. შემდეგ კი 
ხელოვნების გაკვეთილზე მოსწავლეებმა ფორმებად 
დაჭრილი სქელი ქაღალდები მოხატეს და გამხმარი 
მცენარის ნაწილების გამოყენებით შექმნეს 
საკუთარი, ინდივიდუალური მახასიათებლებით 
გამორჩეული სანიშნეები. დაურთეს შემოდგომასთან 
დაკავშირებული ლამაზი ფრაზები და მოაწყვეს 
საკლასო გამოფენა.

IV ლურჯი

გასული კვირების განმავლობაში მუსიკის 
გაკვეთილებზე მე-4 ლურჯი კლასის მოსწავლეები 
მუსიკის ერთ-ერთ ძირითად ელემენტს,  
მელოდიას შეისწავლიდნენ. სხვადასხვა 
აქტივობის გამოყენებით ბავშვებმა აღმოაჩინეს 
ერთმანეთისგან განსხვავებული მელოდიური 
მონახაზები, მოისმინეს კლასიკოს კომპოზიტორთა 
ცნობილი ნაწარმოებები, გაეცნენ მათ  ბიოგრაფიას. 
სახალისო აქტივობის გამოყენებით სცადეს ლუდვიგ 
ვან ბეთჰოვენის უკვდავი „ოდა სიხარულისა“ 
ნოტებზე გადაეტანათ და სანოტო ჩანაწერები 
შეექმნათ. წარმოსახვით იმოგზაურეს კლასიცისტურ 
ევროპაში და თვით ბეთჰოვენის დირიჟორობით 
გაჟღერებულ მე-9 სიმფონიას მოუსმინეს. 
მოსწავლეებმა თავად მოირგეს კომპოზიტორის 
როლი და სცადეს პატარა მელოდიური მონახაზების 
შექმნა-გაჟღერება. მომდევნო სასწავლო ბლოკი 
კიდევ ერთი მუსიკალური ელემენტის,  ექსპრესიის 
გაგება-შესწავლას დაეთმობა.

British-Georgin Academywww.bga.ge

III წითელი
შევუდექით მუსიკის ერთ-ერთი ძირითადი 
ელემენტის - მუსიკალური ექსპრესიის შესწავლას. 
გავეცანით სხვადასხვა დინამიურ ნიშანს და მათ 
შესაბამის მუსიკალურ ტერმინოლოგიას: ფორტე, 
პიანო, კრეშენდო, დიმინუენდო და ა.შ. სხვადასხვა 
ნაწარმოების მოსმენის შემდეგ მოსწავლეებმა 
აღმოაჩინეს, რომ ექსპრესიით შესრულებული მუსიკა  
გაცილებით საინტერესო მოსასმენია. ექსპრესიული 
შემსრულებლის ამპლუაში ბავშვებმა საკუთარი 
თავიც გამოსცადეს. მუსიკალურ მასალად ჯუჯების 
სიმღერა გამოიყენეს (დისნეის ლეგენდარული 
მულტფილმიდან „ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“) და  
ტექსტის შესწავლის შემდეგ  გააცოცხლეს ერთ-
ერთი სცენა ამ მულტფილმიდან.

IV წითელი

ბევრ ჩვენგანს ცაზე ყურებისას აღმოუჩენია, რომ 
ღრუბლებს განსხვავებული ფორმა აქვთ. ისინი 
საგნის, ცხოველის ან ადამიანის ფორმას იღებენ, 
იმის მიხედვით, თუ ვინ უყურებს. რადგან ყოველი 
ადამიანი ინდივიდია, მას ინდივიდუალური აღქმაც 
აქვს; ასე, რომ ყველა ჩვენგანს შეუძლია ერთი 
და იგივე ლაქა სხვადასხვა რამეს მიამსგავსოს. 
ჩვენი გაკვეთილის თემა და ექსპერიმენტი სწორედ 
ამაში მდგომარეობს. აკვარელით ქაღალდზე 
მოსწავლეებმა დახატეს ფერადი ლაქები. შემდეგ 
თითოეულმა მათგანმა ლაქას სხვადასხვა კუთხიდან 
შეხედა და იმის მიხედვით, თუ რას მიამსგავსეს, 
ფლომასტერით დაამატეს დეტალები. ასე შექმნეს 
განსხვავებული ფორმებით სხვადასხვა საინტერესო 
და ფერადი ნამუშევარი.
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IV მწვანე

მე-4 კლასი უკვე ის ეტაპია, როდესაც, საკითხის 
სიღრმისეული ცოდნის საფუძველზე, მოსწავლეები 
ნელ-ნელა იწყებენ კონკრეტული თემების გან-
ზოგადებას, შედარება-შეპირისპირების გზით საერ-
თო და განმასხვავებელი მახასიათებლების მოძებნას 
ორ ან მეტ შესადარებელ ობიექტს/საკითხს შორის, 
არგუმენტირებულ მსჯელობას, ცნებებით ოპერირებას. 
მათემატიკის გაკვეთილებზე გავიმეორეთ შეს-
წავლილი ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები, 
ვისაუბრეთ თითოეულის თვისებებზე (მაგ: კვადრატი 
არის მართკუთხედი, რომელსაც ყველა გვერდი ტოლი 
აქვს და ა.შ.), ვივარჯიშეთ ნახაზების აგებაში წინასწარ 
მოცემული პარამეტრების გათვალისწინებით. 
ინტეგრირებულ ისტ-ის გაკვეთილზე მოსწავლეებმა 
იმუშავეს წყვილებში აპლიკაციაზე - Osmo Tangram, 
სადაც გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით უნდა 
შეექმნათ ესა თუ ის გამოსახულება.


