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II ლურჯი 

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის ფარ-
გლებში დავიწყეთ „შენობა-ნაგებობების“ თემის 
შესწავლა. მოსწავლეებმა ჯგუფების მიხედვით   
შეარჩიეს სხვადასხვა გეოგრაფიული  სივრცე, გა-
ნიხილეს იმ ტერიტორიისთვის დამახასიათებელი 
კლიმატური პირობები, მოსალოდნელი საფრთხეები  
და, ყოველივე ამის გათვალისწინებით, სხვადასხვა 
მასალის გამოყენებით, ააგეს მათთვის უსაფრთხო 
თავშესაფარი. გავმართეთ დისკუსია პირველყოფილი 
ადამიანების საცხოვრებელი ადგილების შესახებ  
და  ვნახეთ დოკუმენტური მასალა იმის შესახებ, 
თუ როგორ აგებდნენ პირამიდებს ეგვიპტელები. 
აღნიშნული აქტივობები მეორეკლასელებისთვის 
სახალისო და შთამბეჭდავი აღმოჩნდა. 

I წითელი I ლურჯი

ანბანის შესწავლის პროცესი კიდევ უფრო 
სახალისო და საინტერესო რომ გახდეს, ვცდილობთ 
თითოეული ასო-ბგერის გაცნობა სხვადასხვა 
აქტივობით აღვნიშნოთ (მაგ: ასო-ბგერა “ჩ” ქლიავის 
ჩირთან ერთად “დავაგემოვნეთ”; ასო-ბგერა “ბ” 
ბუშტებზე ამ ასო-ბგერაზე დაწყებული სიტყვების 
წერით შევისწავლეთ; ასო-ბგერა “დ”-ზე შევქმენით 
ხელნაკეთი წიგნი „დათუნა და ფუტკრები“.). 
ვესტუმრეთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და 
დავათვალიერეთ ძველი ხელნაწერი წიგნები, 
სამუშაო ფურცლები და იარაღები. 
პარალელურად, ბავშვები მონდომებით ცდილობენ 
სხვადასხვა მარტივი ტექსტის წაკითხვას, 
პერსონაჟების ამოცნობასა და სიუჟეტის ეტაპებად 
დაყოფას. ასევე აქტიურად ვმუშაობთ მოსმენის 
უნარის განვითარებაზე და ბიბლიოთეკის საათზე 
ვკითხულობთ წიგნს - „ილის ქალაქი“. რა თქმა უნდა, 
დიდ დროს ვუთმობთ წერის შესწავლასაც.

აქტიურად ვაგრძელებთ დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმის თემის - „შეგრძნებები“ შესწავლას. 
მოსწავლეებმა გაიგეს რამდენად მნიშვნელოვანია 
თითოეული ორგანო იმისათვის, რომ სამყარო 
უკეთ აღიქვან. თავად მივიდნენ იმ დასკვნამდე, 
რომ ორგანიზმს მთლიანობაში  და თითოეულ  
ორგანოს ცალ-ცალკე სჭირდება მოვლა. დისკუსია, 
განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა და იდეების 
გაზიარება აღმოჩნდა ის გზა, რომლის დახმარებითაც 
ბავშვებმა უკეთ გაიაზრეს, რომ ჯანსაღი საკვები 
აუცილებელია, მაგალითად, გრძნობის ისეთი 
ორგანოსთვის, როგორიც თვალია. მოსწავლეებმა 
დამოუკიდებლად იმუშავეს და გააკეთეს 
პრეზენტაცია, თუ რომელი საკვებია უმჯობესი კარგი 
მხედველობისთვის. 
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ბავშვები ინგლისური ენის გაკვეთილზე „Super-
Minds 2“-ს კომპლექსური დავალებების საშუალებით 
ნელ-ნელა ივითარებენ წერის, კითხვის, მოსმენის, 
მეტყველების უნარებს. სიტყვებისა და მარტივი 
წინადადებების კითხვას ჰოლისტური მეთოდით 
სწავლობენ. მეტყველების დახვეწაზე ძირითადად 
როლური თამაშებით ზრუნავენ. ვსწავლობთ ყოველ 
თავში მოცემულ ლექსს, რაც მოსწავლეს ეხმარება 
გრამატიკული აქტივობებისა და ზეპირმეტყველების 
დროს. მიმდინარე თავების გრამატიკა ძირითადად 
present simple (მარტივ განუსაზღვრელ) დროს ეხებოდა. 
ბავშვები სწავლობენ მეტყველებისა და წერის დროს 
ზმნების სწორ ფორმაში დასმას, წინადადებების 
კითხვით და უარყოფით ფორმაში გადაყვანას. „Sto-
ryfun 1“-ში ბავშვები ტექსტებს გადიან შესატყვისი 
თემატური მასალის მიხედვით. 
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მე-4 წითელი კლასის მოსწავლეები უკვე რამდენიმე 
კვირაა მუშაობენ თემაზე “შოკოლადი”. თემის ერთ-
ერთ შესწავლილ ნაწილს წარმოადგენს კაკაოს 
ხეების ადგილმდებარეობის გარკვევა და ტროპიკული 
ტყეების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. 
დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმისა 
და ხელოვნების ინტეგრირებულ გაკვეთილზე 
მოსწავლეებმა ნახეს ტროპიკული ტყეების ვი-
ზუალური მხარე. მათ იმსჯელეს ტყისა და მისი 
მრავალფეროვნების მცირე მასშტაბში გადმოტანის 
ვარიანტებზე და, სხვადასხვა მასალის დახმარებით , 
შექმნეს მაკეტი, რომლის ნახვაც თემის დასრულების 
შემდეგ იქნება შეეძლებათ.
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მიმდინარე კვირა მეოთხე კლასებში დაეთმო 
მხიარულ  გუნდურ თამაშებს, სადაც ბავშვებისთვის 
ნაცნობი კომპიუტერული, სააზროვნო და 
მეხსიერების განმავითარებელი აქტივობები 
ესტაფეტური პრინციპით გადმოვიტანეთ მოედანზე, 
რეალურ გარემოში. ყველა მოსწავლე აქტიურად 
და მონდომებით იყო ჩართული როგორც უშუალოდ 
თამაშში, აგრეთვე დასკვნით ნაწილში, სადაც 
გუნდურობის მნიშვნელობაზე ვიმსჯელეთ. 
გაკვეთილზე შეიქმნა პოზიტიური და მხიარული 
გარემო, სადაც ყველამ გამოხატა საკუთარი აზრი და 
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ინგლისური ენის გაკვეთილებზე შევისწავლეთ 
მოსწავლის სახელმძღვანელოს  Unit-3 ‘’Around 
town’’. აღნიშნული მასალა მოიცავდა როგორც 
ქალაქის სხვადასხვა დაწესებულების დასახელებას, 
ასევე მიმართულების აღმნიშვნელ ლექსიკას.
ქალაქის გამოსახულების დახმარებით ბავშვებმა 
წყვილებში იმუშავეს, რათა აღეწერათ თუ სად, რა 
მიმართულებით უნდა წასულიყვნენ, რომ მიეგნოთ 
მათთვის სასურველი დაწესებულება.
აღნიშნული ლექსიკური მარაგის განმტკიცების 
მიზნით გამოვიყენეთ აქტივობა “როლური 
თამაში”, სადაც აქტივობის ერთი მონაწილე იყო 
ვიზიტორი უცხო  ქალაქში, ხოლო მეორე მონაწილე 
- ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელიც ეხ-
მარებოდა ვიზიტორს  მისთვის სასურველი ადგილის 
მიგნებაში. შესწავლილი Unit შევაჯამეთ მინი-
პროექტების შექმნით.
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გეომეტრიული ფიგურების თემაზე მუშაობამ მოს-
წავლეთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია. 
გამოჭრეს მრავალკუთხედების ფორმები და მოი-
ფიქრეს მათი სხვადასხვაგვარად აწყობის ტექნიკები. 
შეადარეს და შეაფასეს ფიგურათა ზედაპირების 
ზომები და გამოყენებული ფორმების რაოდენობების 
შესახებ მონაცემები ჩაინიშნეს ცხრილებში. ბრტყელ 
ფიგურებთან ერთად გაეცნენ სივრცულ გეომეტრიულ 
ფიგურებსაც. აღმოაჩინეს მათ გარშემო არსებული 
სხეულები. შეადარეს, აღწერეს და დააჯგუფეს 
ისინი თვისებების მიხედვით,. ’’გეომეტრიული ხის’’ 
დახმარებით დაადგინეს კავშირი გეომეტრიასა და 
ხელოვნებას შორის.
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IV მწვანე

მიმდინარე კვირის განმავლობაში მუსიკის საგნის 
ფარგლებში მე-4 მწვანე კლასის მოსწავლეები 
ინტეგრირებულად მუშაობდნენ თემაზე “შოკოლადი”.  
სწორედ ამ თემას სწავლობენ დაწყებითი სა-
ერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებშიც. 
ბავშვებმა გაიხსენეს მათთვის საყვარელი პერ-
სონაჟები ფილმიდან “ჩარლი და შოკოლადის 
ქარხანა”, დაახასიათეს ისინი და იმსჯელეს მათი 
თავისებურებების შესახებ; ნახეს მუსიკალური 
ფრაგმენტები ამ ფილმიდან; ნაწყვეტების ნახვის 
შემდეგ თავად მოირგეს გმირის როლები; შეისწავლეს 
ერთ-ერთი კონკრეტული მუსიკალური ნომერი და 
გამოიყენეს სცენის დადგმის პროცესში. 
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