
სიახლეები

II ლურჯი 

სიკეთეა, როდესაც დაეხმარები მას, ვისაც 
შენი დახმარება ძალიან სჭირდება, წაქცეულს 
წამოაყენებ, მოწყენილს დაამშვიდებ...ბავშვებმა 
სიკეთეზე ბევრი იფიქრეს, წერეს, დაამზადეს 
პოსტერები. კვირეულის „სიკეთე გადამდებია“ 
ფარგლებში შევაგროვეთ იდეები და კეთილი 
საქმეები, მოსწავლეებმა გადაწყვიტეს საკუთარი 
სათამაშოებით გაახარონ ისინი, ვისაც სათამაშოები 
ძალიან ენატრება. 
IPC-ის თემის „ტროპიკული ტყეები“ შესწავლისას 
გავეცანით აბორიგენთა წეს-ჩვეულებებს, დავამ-
ზადეთ ნიღბები, ვნახეთ თუ როგორ არის ტროპიკული 
ტყეები ასახული ხელოვნებაში, ვისაუბრეთ ჰენრი 
რუსოს და მარგარეტ ლიის ნამუშევრებზე. 
ბავშვებმა თავადაც სცადეს დაეხატათ ტყე, 
დაამზადეს ტურისტული ბუკლეტები ტროპიკებში 
სამოგზაუროდ წამსვლელთათვის. 
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I წითელი 
I ლურჯი

მინდა კიდევ ერთხელ უდიდესი მადლობა 
გადაგიხადოთ დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმის პირველი თემის დახურვაში აქ-
ტიური მონაწილეობისათვის. ჩვენ გადავეცით 
ბენეფიციარებს თქვენ მიერ მოტანილი ტანისამოსი 
და, ვფიქრობ, ამით დიდი დახმარება გავუწიეთ მათ. 
ისინი უფრო თბილად შეხვდებიან მოახლოებულ 
ზამთარს.
ამასთანავე დავიწყეთ ახალი თემის შესწავლა 
- „Lets celebrate”. თემის გახსნა ინტეგრირებული 
გაკვეთილით აღვნიშნეთ. პირველი ორნიშნა 
რიცხვის შესწავლა კი დღესასწაულად ვაქციეთ. 
ბავშვებმა სპეციალურად დაამზადეს გვირგვინები 
ათიანის გამოსახულებით და დააგემოვნეს ჩვენი 
მზარეულების მიერ გამომცხვარი ათიანის ფორმის 
ტორტი. საბოლოოდ კი, შეიძლება ითქვას, რომ 
თემის გახსნამ საკმაოდ მხიარულად ჩაიარა.

ცურვის გაკვეთილი 1-ლი ლურჯი კლასის 
ბავშვებისთვის არ არის მხოლოდ სასწავლო გეგმით 
გათვალისწინებული სავალდებულო დისციპლინა, 
თითოეული მოსწავლე დიდ სიამოვნებას იღებს 
საწყლოსნო აქტივობებით. ისინი სპორტული 
მიზანდასახულობით ეკიდებიან ცურვის გაკ-
ვეთილებს, იცავენ დისციპლინას, ასრულებენ 
მითითებებს, რაც აისახება მათ შედეგებზე, კერძოდ: 
უკვე ფლობენ ცურვის ოთხივე სტილის ელემენტებს, 
თავისუფლად ცურავენ ზურგზე ე.წ. თავისუფალი 
სტილით (კროლი). ამ ეტაპზე ისინი აუმჯობესებენ 
სწორად სუნთქვას ცურვის დროს და მზად არიან 
ცურვის მიმართულებით წარმატებით იასპარეზონ 
სკოლის მიერ დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში. 
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ქართულის გაკვეთილებზე შევისწავლით სხვადასხვა 
ჟანრის ტექსტებს. ვვარჯიშობთ რეცეპტების, 
დიალოგებისა თუ ინტერვიუების შედგენასა და 
ჩაწერაში. ვსწავლობთ ლექსის წერას “ბრილიანტის” 
მეთოდით. გრამატიკულ ნაწილში შევისწავლით 
საგნის მოქმედებისა და მდგომარეობის აღმნიშვნელი 
სიტყვების ამოცნობას. II კლასში კითხვის ტექნიკის 
დახვეწასთან ერთად მნიშვნელოვანია ტექსტის 
გაგება-გააზრებაზე მუშაობაც. ამ მიზნით დავიწყეთ 
მართული კითხვის გაკვეთილები. მართული კითხვა 
არის ერთ-ერთი თანამედროვე და ეფექტური მეთოდი, 
რომელიც მოსწავლეებს ეხმარება კითხვის უნარების 
გაუმჯობესებაში. აღნიშნულ გაკვეთილებზე მცირე 
ზომის ჯგუფებად დაყოფილი მოსწავლეები მუშაობენ 
როგორც კლასიკოს, ასევე თანამედროვე ავტორთა 
მიერ შედგენილ მიზნობრივ ტექსტებზე.



III ლურჯი

შევუერთდით საერთაშორისო კამპანიას ’’სიკეთე 
გადამდებია’’. განვიხილეთ შესაბამისი შინაარსის 
ტექსტები. მოსწავლეებმა დაამუშავეს ტექსტში 
მოცემული ინფორმაცია, მოახდინეს მისი 
ინტერპრეტაცია საკუთარ ცოდნასთან  ინტეგრირების  
საფუძველზე, დისკუსიის შედეგად გამოიტანეს 
სათანადო დასკვნები. თემის აქტუალობიდან 
გამომდინარე, საგაკვეთილო პროცესი დებატებით 
იყო დატვირთული. ვისაუბრეთ ადამიანისათვის 
მნიშვნელოვან ღირებულებებზე: რა არის სიკეთე, 
როგორ შეიძლება მან ვინმეს ცხოვრება შეცვალოს... 
ბავშვებმა დაიმოწმეს პირადი გამოცდილებაც.
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ბუნებაში უთვალავი ფერია და როგორც ყველაფერს, 
მასაც აქვს თავისი ისტორია... ხელოვნების გაკ-
ვეთილზე ვისაუბრეთ ფერის წარმოშობაზე, მის 
გამოყენებასა და ისტორიაზე. ბავშვებმა გამოთქვეს 
მოსაზრებები, თუ როგორ შეიძლება ფერების 
დახმარებით მხატვარმა გადმოსცეს თავისი 
ემოცია, შთაბეჭდილება და დამოკიდებულება. 
ვინსენტ ვან გოგის ნამუშევრები - „მზესუმზირები“ 
და „ვარსკვლავებიანი ღამე“ გამოვიყენეთ რო-
გორც მაგალითი თბილი, მონათესავე და ცივი, 
კონტრასტული ფერების დახმარებით სხვადასხვა 
განწყობის ნამუშევრის შესაქმნელად.
ბავშვებმა ფერადი ფანქრების მეშვეობით შექმნეს 
ნახატები, სადაც მიღებული ცოდნა გამოიყენეს 
და საკუთარი შთაბეჭდილებები ინდივიდუალურ 
ნამუშევრებში გადმოსცეს.
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განვლილი ორი კვირის განმავლობაში მესამე კლას-
თან ინგლისური ენის გაკვეთილებზე ვმუშაობდით 
გრამატიკულ საკითხებზე: some/any/no; countable 
and uncountable nouns. 
ბავშვებმა შესწავლილი გრამატიკული ფორმები 
სხვადასხვა სახალისო აქტივობისა და სასწავლო 
რესურსის გამოყენებით პასიური ლექსიკიდან 
ყოველდღიურ მეტყველებაში დანერგეს. 
მოსწავლეებმა წაიკითხეს და დაამუშავეს 
ტექსტები, შეისწავლეს ახალი ლექსიკა და ააგეს 
დიალოგები ახალი სიტყვების და გრამატიკული 
ფორმების დახმარებით. ეს  აქტივობები 
ძირითადად მიმართული იყო სამეტყველო 
უნარების განვითარებასა და ლექსიკური მარაგის 
გამდიდრებაზე.

IV წითელი

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის ფარ-
გლებში, მე-4 წითელი კლასი მომდევნო რამდენიმე 
კვირის განმავლობაში იმუშავებს თემატურ ერ-
თეულზე „წყალი“. ძირითადი აქცენტი გავაკეთეთ 
კვლევითი უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა: 
დაკვირვება, მონაცემების შეგროვება, დასკვნის 
გამოტანა და ა.შ. 
მოსწავლეებმა გამოიკვლიეს, თუ საიდან მოდის 
წყალი, რა ფაზებს გადის დასალევად გამოყენებამდე 
და სად მიდის გამოყენების შემდეგ. ამის უკეთ 
აღსაქმელად ჩაატარეს ექსპერიმენტი და გაფილტრეს 
დაბინძურებული წყალი. წყლის წრებრუნვასთან 
დაკავშირებით მოსწავლეებმა დაგეგმეს როლური 
თამაშები, ჩაატარეს ექსპერიმენტი და დაწერეს 
მოთხრობები. 
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IV მწვანე

“პოლ სეზანი და მისი ნატურმორტები” ეს არის 
ამ კვირის მთავარი თემა. ბალანსი, ფერთა 
გამა, კომპოზიციური განაწილება, რომელიც მის 
ნამუშევრებში ნათლად ჩანს, საკმაოდ შთამბეჭდავი 
აღმოჩნდა მოსწავლეთათვის. ჩვენ განვიხილეთ 
თვითოეული ნამუშევარი მისი კოლორიტის მიხედვით, 
აღმოვაჩინეთ თბილი და ცივი ფერები. ვისაუბრეთ 
პოლ სეზანის ბიოგრაფიაზე და მის მნიშვნელობაზე 
სახვით ხელოვნებაში. გაკვეთილის მეორე ნახევარი 
პრაქტიკულ სამუშაოს დაეთმო - მოსწავლეებმა 
თავისი ფანტაზიით და მხატვრის ნამუშევრების 
გავლენით შექმნეს ნატურმორტები.


