
სიახლეები

II ლურჯი 

კარგ მკითხველად ჩამოყალიბებასა და კითხვის 
მიმართ პოზიტიური განწყობის შექმნაში ბავშვებს 
ძალიან ეხმარებათ ტექსტების როლური კითხვა 
- ეს მათი საყვარელი აქტივობაა. ასევე მოსწონთ 
სხვადასხვა სიტუაციის პანტომიმის ფორმით წარ-
მოდგენა. 
საოცარი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდნენ 
თბილისის ახალი ზოოპარკიდან. “ეკოსკოპის” მიერ 
დაგეგმილმა აქტივობებმა ბავშვებს კიდევ ერთხელ 
შეახსენა გუნდური მუშაობის ჯადოსნურობა, ის, 
რომ ერთობლივი ძალისხმევით ნებისმიერი 
დაბრკოლების გადალახვა შესაძლებელია.
ზოოპარკის თემატიკა გავაგრძელეთ ქართულის 
გაკვეთილებზე, ოთარ ჭილაძის საოცარი ლექსით 
„ზოოპარკი“. ბავშვები დაფიქრდნენ, რას გრძნობენ 
გისოსებს მიღმა აღმოჩენილი ცხოველები და, 
ზოგადად, რისთვის გვჭირდება ზოოპარკი. 
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I წითელი 
I ლურჯი

დავასრულეთ 0-დან 9-ის ჩათვლით ციფრების 
მოხაზულობის შესწავლა. დავიწყეთ მოსწავლის 
წიგნსა და მოსწავლის რვეულში მუშაობა. 
მოსწავლეები ყოველდღე სხვადასხვა სახალისო 
აქტივობით, მაგ: მათემატიკური ფაზლი, რვაფეხა, 
დაკარგული რიცხვები და ა.შ. იმტკიცებენ სხვადასხვა 
რიცხვის შედგენილობას, ითვლიან და ასახელებენ 
როგორც შესაკრებების რაოდენობას, ასევე მათს 
რიგობითობასა და ჯამს მაგალითში. 
რაც შეეხება გეომეტრიულ ნაწილს, ვისწავლეთ 
მარტივი გეომეტრიული ფიგურები: სამკუთხედი, 
ოთხკუთხედი, მართკუთხედი, ოვალი, წრე. ბავშვებმა 
სხვადასხვა გეომეტრიული ფიგურის გამოყენებით 
ააწყვეს აპლიკაციები, ამ აქტივობამ ხელი შეუწყო 
მათემატიკისა და ქართულის ინტეგრირებას. ასევე 
ასანთის ღერებისა და პლასტელინის გამოყენებით 
ვაწყობდით სხვადასხვა გეომეტრიულ ფიგურებს.

აქტიურ ფაზაში გადავიდა კითხვის სწავლების 
პროცესი. მოსწავლეები უკვე კითხულობენ მარტივ, 
ორ და სამსიტყვიან წინადადებებს. მათთვის გან-
საკუთრებით საინტერესო სახელმძღვანელოში 
მოცემული ტექსტების განხილვა და ილუსტრაციების 
მიხედვით ვარაუდების გამოთქმაა. გამორჩეული 
პასუხისმგებლობით ეკიდებიან სახელმძღვანელოში 
ფანქრით მუშაობის პროცესს. ინიშნავენ იმ სი-
ტყვებსა და მარცვლებს, რომლის ამოკითხვაც უკვე 
შეუძლიათ; მსჯელობენ იმ ასო-ბგერის შესახებ, 
რომელიც ჯერ არ აქვთ ნასწავლი. ცდილობენ 
ამოიცნონ უცნობი ასო-ბგერა.

II წითელი

გასულ კვირას ჩვენს კლასს „ეკოსკოპის“ წარ-
მომადგენლებმა საინტერესო ექსკურსია მოუწყვეს 
თბილისის ახალი ზოოპარკის ტერიტორიაზე.
თავდაპირველად მოსწავლეებმა მოისმინეს მინი-
ლექცია გარეული ცხოველების ცხოვრების წესის 
შესახებ, შემდეგ კი თავგადასავლებით სავსე თამაშში 
ჩაერთნენ. ოთხ ჯგუფად დაყოფილ მოსწავლეებს 
უნდა გაევლოთ მგლების, ირმების, დათვებისა და 
ბატკანძერების ბილიკები და გადაელახათ და-
ბრკოლებები ისე, რომ არ დაერღვიათ წესები, 
გამოევლინათ პასუხისმგებლობის გრძნობა, შე-
უპოვრობა, მზრუნველობა, გუნდური მუშაობის უნარი. 
ჩვენმა პატარებმა შესანიშნავად გაართვეს თავი 
ამ რთულ და საპასუხისმგებლო დავალებას და 
წარმატებით მიაღწიეს ფინიშს.



III ლურჯი

მესამე კლასი 8 კვირის განმავლობაში პროგრამით 
გათვალისწინებული ბურთით სათამაშო სახეობების 
ელემენტებს ეუფლებოდა. მოგეხსენებათ სპორტის 
უამრავი სახეობა არსებობს და, შესაბამისად, 
განსხვავდება ბურთების ზომა, წონა, ფორმა, 
ბურთით გადაადგილების ხერხები, წესები და 
ტექნიკა. ამ ეტაპზე მოსწავლეები ფეხბურთის 
ბურთით გადაადგილების ტექნიკას სწავლობენ. 
გაკვეთილის პროცესი მხიარულად მიმდინარეობს 
და მოსწავლეები აქტიურად ერთვებიან საფეხბურთო 
ელემენტების ასათვისებლად დაგეგმილ სახალისო 
აქტივობებში. 
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მე-4 ლურჯ კლასში ქართულის გაკვეთილებზე   
წერის, კითხვისა და მეტყველების უნარების ჩა-
მოყალიბებასა და განვითარებაზე ვმუშაობთ. 
შესასწავლი ნაწარმოებების წაკითხვა-გააზრე-
ბასთან ერთად მნიშვნელოვან დროს ვუთმობთ 
წაკითხულის შეფასების, კრიტიკული აზროვნების და 
თვითგამოხატვის  უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.
მოსწავლეებმა წაიკითხეს სახალისო ამბები არ-
დადეგებზე.  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 
განვითარებაში ეხმარება. 
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მოსწავლეთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 
განვითარების მიზნით, ყოველ დილით, მენტორის 
საათზე განვიხილავთ სხვადასხვა თემას, რასაც  
ვუკავშირებთ შესწავლილ მასალას და ვმართავთ 
დისკუსიას. ამ გზით მოსწავლეები საგნობრივი 
ცოდნის მიღების პარალელურად სოციალურ უნარ-
ჩვევებსაც ივითარებენ და პირად მიზნებსაც 
აღწევენ.  ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა 
გასვლითი ღონისძიება ზოოპარკის შემეცნებით 
სივრცეში. ‘’ეკოსკოპის’’ მიერ შემოთავაზებულმა 
აქტივობებმა მოსწავლეებს ისეთი უნარების 
განვითარების საშუალება მისცა, როგორებიცაა 
ორგანიზებულობა, დროის მართვა, როლის მორ-
გება, პასუხისმგებლობა, მზაობა, საზრიანობა. თი-
თოეულმა მათგანმა მოირგო კონკრეტული როლი, 
პასუხისმგებლობა გუნდის წინაშე და წარმატებით 
გადალახა ბარიერები. 
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მე-4 წითელმა კლასმა შეაჯამა ძირითადი სა-
ხელმძღვანელოს მეორე თემა - “The world around 
us”. ზემოთ აღნიშნული მასალის დამუშავებისას 
სხვადასხვა აქტივობის დახმარებით ბავშვებმა 
ისწავლეს და განიმტკიცეს გარემოსა და 
ბუნებასთან დაკავშირებული ლექსიკა. წყვილებში 
განაწილებულმა მოსწავლეებმა, ახლად ათვისებული 
ლექსიკის გამოყენებით, განივითარეს Speaking-ის 
უნარები. 
რაც შეეხება გრამატიკულ მასალას, შევისწავლეთ 
ერთ-ერთი მოდალური ზმნა COULD. ბავშვებმა 
წარსულში მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 
შეადგინეს წინადადებები იმის შესახებ, თუ რისი 
კეთების უნარი ჰქონდათ ადრეული ბავშვობის 
წლებში.
აღნიშნული თემის ფარგლებში ვიმუშავეთ Spell-
ing-ზეც, კერძოდ ე.წ. ჩუმ ბგერებზე. 
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IV მწვანე

ბუნებისმეტყველების გაკვეთილებზე დავასრულეთ 
თემა „ერთად ცხოვრება.“ მოსწავლეებმა აირჩიეს 
მათთვის საინტერესო ქვეყნები, მოიძიეს ინფორმაცია 
მათს შესახებ და  პროექტის სახით წარადგინეს.
დავიწყეთ ახალი თემა „წყალი.“ მოსწავლეებმა 
ინგლისურ ენაზე შეისწავლეს სპეციფიკური ტერმ-
ინოლოგია, წყლის ციკლი (იგივე წრებრუნვა) და მისი 
მნიშვნელობა. ჩავატარეთ სახალისო ექსპერიმენტი, 
სადაც დავაკვირდით წყლის აორთქლებას.
მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს იმის შესახებაც, 
თუ რა გზებს გადის წყალი, სანამ სახლის ონკანებში 
მოხვდება. პარალელურად ვაკვირდებოდით 
რვაფეხას რომელი თვისება ვლინდებოდა ამა თუ იმ 
აქტივობაში.
ამ ეტაპზე ვმუშაობთ პერიფრაზზე, რაც მოსწავლეებს 
დაეხმარებათ, მომდევნო პროექტი დამოუკიდებლად 
და  უფრო საინტერესოდ მოამზადონ.


