სიახლეები
I წითელი
აქტიურად დავიწყეთ პირველი სასწავლო წლის
მეორე სემესტრი. ბავშვები დიდი ინტერესითა
და მონდომებით ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში. ცდილობენ გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმუმი, ეს კი ხელს უწყობს
გაკვეთილის აქტიურ მსვლელობას.
დავიწყეთ დაწყებითი საერთაშორისო სასწავლო
გეგმის ახალი თემატური ერთეულის შესწავლა - „შეგრძნებები“. თემის გახსნა განსაკუთრებით სახალისო
იყო ბავშვებისათვის. მათ საშუალება ჰქონდათ
დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა პროდუქტი და თვალახვეულებს გემოების საშუალებით გამოეცნოთ
ისინი. ამ კონკრეტული აქტივობით მივედით ერთერთ მნიშვნელოვან გრძნობის ორგანომდე (პირი).
ამას გარდა, გავეცანით ხუთივე გრძნობის ორგანოს
და ვისაუბრეთ მათ მნიშვნელობაზე.
სამომავლოდ კიდევ ბევრი სახალისო აქტივობით
გავამრავალფეროვნებთ ჩვენს გაკვეთილებს.

I ლურჯი

მეორე სემესტრიდან აქტიურად განვაახლეთ უწყვეტ
კითხვის უნარის გაუმჯობესებაზე მუშაობა, რაც
ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვბანი
მიმართულებაა.
მოსწავლეებისთვის
ერთერთი
გამორჩეულად
საინ-ტერესო
თამაშია
„გამომძიებლობანა“, სადაც მოსწავლე საკუთარი
წიგნის “გამომძიებელი ხდება”; ამა თუ იმ ტექსტში
აღმოაჩენს და ინიშნავს სიტყვებს, რომელთა
ამოკითხვა უკვე შეუძლია. აღნიშნული თამაშით
ვუკავშირდებით
მათემატიკასაც.
ვითვლით
თითოეული
სიტყვა
რამ-დენი
ასო-ბგერისგან
შედგება, შემდეგ კი სიტყვებს ვალაგებთ ასობგერების ზრდის მიხედვით, რადგან მათემატიკაშიც
სწორედ შეკრებასა და დამრგვალებაზე ვმუშაობთ.

II წითელი

II ლურჯი
მეორე სემესტრიდან დავიწყეთ ასეულის დაფისა და
კალენდრის სიღრმისეული შესწავლა. მათემატიკისა
და ბუნებისმეტყველების კომპლექსური გაკვეთილი
დაგვეხმარა წელიწადის დროების გახსენებასა
და აღწერაში. გავარკვიეთ რამდენი თვისა და
დღე-ღამისგან შედგება წელიწადი. დავითვალეთ
ერთ თვეში არსებული კვირებისა და დღეების
რაოდენობა. მოსწავლეებმა იმუშავეს ჯგუფებში და
თავად შექმნეს კალენდრისა თუ ასეულის დაფის
ნიმუშები.

ჩვენმა მეორეკლასელებმა სახალისო და საინტერესო
გაკვეთილით დაიწყეს დაწყებითი საერთაშორისო
კურიკულუმის მორიგი თემა - „შენობა-ნაგებობები“.
მოსწავლეებმა მიიღეს საინტერესო გამოწვევა:
მათ უნდა წარმოედგინათ, რომ მოხვდნენ უცნობ,
უკაცრიელ კუნძულზე, სადაც მოუწევდათ დარჩენა
გაურკვეველი ვადით. „მოგზაურებს“ საკუთარი სურვილით უნდა შეერჩიათ მასალა და აეგოთ ისეთი
თავშესაფარი, რომელიც მათ ყველა შესაძლო
საფ-რთხისგან
დაიცავდა.შენობა-ნაგებობების
წარდგენის შემდეგ ჯგუფებმა სათითაოდ აირჩიეს
საიდუმლო ბარათები, რომლებზეც დახვდათ წარწერები - „ქარიშხალი“, „კოკისპირული წვიმა“, „ჭექაქუხილი“ და ა.შ. მოსწავლეებმა იმსჯელეს, გაუძლებდა
თუ არა მათი თავშესაფარი აღნიშნულ სტიქიურ
უბედურებას და დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ
უნდა გაეუმჯობესებინათ საკუთარი პროექტები.

III წითელი
განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კვირეულთან დაკავშირებით, გავმართეთ დისკუსია თემაზე - ’’განათლება წარმატებისთვის’’.
წავიკითხეთ დებულებები “ბავშვთა უფლებების
კონვენციიდან’’, ვიმსჯელეთ განათლების უფ-ლებისა
და მიღებული ცოდნის ცხოვრებაში გამოყენების
შესახებ. მოსწავლეებმა ჯგუფებში განსაზღვრეს
წესები, რომლებიც იცავს ცოდნის მიღების უფლებას.
ასევე ისაუბრეს ქცევებზე, რომლებიც განათლების
ფუნდამენტურ უფლებას არღვევს. შესაბამისი
თემატური ბარათების გამოყენებით შექმნეს
პოსტერი სახელწოდებით: ’’ჩვენ გვაქვს განათლების
უფლება“ და შეავსეს ცოდნის მიღების სხვადასხვა
გზებთან (ბიბლიოთეკა, კლუბები, ხელოვნების /
სპორტული აქტივობა, ექსკურსია, კინო, თეატრი,
მუზეუმი და ა.შ.) დაკავშირებული კითხვარი.

IV წითელი
განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კვირეულთან დაკავშირებით, მე-4 წითელი კლასი
ესტუმრა პირველი კლასის მოსწავლეებს და აჩვენა
რამდენიმე ექპერიმენტი წყლის თემის შესახებ.
პირველი ექპერიმენტით მე-4 კლასელებმა აუხსნეს
წყლის გაფილტვრის პროცესი და განუმარტეს იმ
მასალების მნიშვნელობა, რომლებიც გამოიყენეს
ექპერიმენტის დროს. მეორე ექპერიმენტით პირველკლასელებმა ისწავლეს თუ როგორ შეუძლიათ
სახლის პირობებში წყლის დისპენსერის გაკეთება.
აღნიშნული აქტივობები ინფორმატიული და საინტერესო იყო ორივე კლასისთვის. უმცროსკლასელებისთვის სახალისო და საგანმანათლებლო,
მე-4 კლასისთვის კი სამოტივაციო, რადგან შესაძლებლობა მიეცათ ნასწავლი პრაქტიკაში გამოეყენებინათ.

III ლურჯი

განვლილი
პერიოდის
განმავლობაში
მესამე
ლურჯ კლასთან ინგლისური ენის გაკვეთილებზე
ვმუშაობდით ახალ და შესწავლილ გრამატიკულ
ფორმებზე: above/below/opposite/near/next to/…; to be
going to… ბავშვებმა გამოიყენეს და დააკავშირეს ეს
გრამატიკული ფორმები სხვადასხვა წინადადებაში,
დამატებითი რესურსებისა და აქტივობების დახმარებით. ასევე მოსწავლეებმა წაიკითხეს და
დაამუშავეს ტექსტები, შეისწავლეს ახალი ლექ-სიკა
და ააგეს დიალოგები შესწავლილი სიტყვებისა და
გრამატიკული ფორმების გამოყენებით: “Where are
you going?”; “I am going to the library to get a book…”
ეს აქტივობები ძირითადად მიმართული იყო მეტყველების განვითარებისა და ლექსიკური მარაგის
გამდიდრებისკენ.

IV ლურჯი

განათლების შესახებ ცნობიერების ამაღლების
კვირეულის მიზანი იყო, მოსწავლეები დაეფიქრებინა
განათლების
უდიდეს მნიშვნელობასა
და მის
როლზე კაცობრიობის განვითარებაში.
კვირეულის ფარგლებში ბავშვებმა ნახეს დოკუმენტური ფილმები და პრეზენტაციები. შეიტყვეს,
როგორ აუმჯობესებს განათლების შედეგად მიღწეული ტექნოლოგიური პროგრესი ადამიანების
ცხოვრებას. წაიკითხეს საინფორმაციო ტექსტები,
იმსჯელეს, გამოთქვეს მოსაზრებები განათლების
დადებით და უარყოფით მხარეებზე. მიიღეს
ინფორმაცია “ბავშვთა უფლებების კონვენციის”
შესახებ და შეიტყვეს, რამდენად მნიშვნელოვანია
განათლების ხელმისაწვდომობა, შექმნეს საინტერესო თხზულებები და წარუდგინეს ერთმანეთს.

IV მწვანე
მეორე სემესტრის დადგომასთან ერთად განახლებული
ენერგიით
შევუდექით
სწავლას.
მათემატიკის
გაკვეთილებზე კიდევ ერთხელ დავ-ფიქრდით, რას
ნიშნავს ჩვენთვის მათემატიკა და მცირე პროექტების
საშუალებით გავაცანით ერთმანეთს საკუთარი
დამოკიდებულება. რაც შეეხება განათლების შესახებ
ცნობიერების ამაღლების კვირეულს, ვისაუბრეთ
განათლების საჭიროებასა და მისი მიღების გზებზე,
ვნახეთ საინფორმაციო შინაარსის ვიდეო იმის
შესახებ, თუ როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ ჩვენს
ტვინს ინფორმაციის მიღება-დამუშავებაში. მივწერეთ
წერილი აფრიკის სოფლებში მცხოვრებ ბავშვებს
და ბოლოს ერთობლივად ვცადეთ საინტერესო
იდეების გაწერა პროექტების სახით - თუ როგორ
დავეხმარებოდით მათ, რადგან შევთანხმდით, რომ
განათლების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი საკუთარი
თუ სხვათა ცხოვრების/ყოველდღიური რეალობის
სასიკეთოდ შეცვლაცაა.
ახალ 2020 წელთან ერთად ჩვენს სკოლაში ცურვის გაკვეთილები დაიწყო. წყალში ვარჯიში თითოეული
მოსწავლისთვის სახალისო და სასურველი პროცესია. საგაკვეთილო ბადეში ცურვას მნიშვნელოვანი
ადგილი უჭირავს. გაკვეთილის მიზანია როგორც სპორტის პოპულარიზაცია, ისე ჯანსაღი ცხოვრების წესის
დანერგვა მოსწავლეთა ცნობიერებაში. არსებობს წესები, რომლებსაც აუზი უნდა აკმაყოფილებდეს:
წყლის ოპტიმალური ტემპერატურა პატარისთვის უნდა იყოს 28-31 გრადუსი; აუცილებელია, რომ ბავშვი
იყოს მწვრთნელის მეთვალყურეობის ქვეშ. ასევე საინტერესოა დეზინფექციის როგორ მეთოდს იყენებენ
აუზში, რა მდგომარეობაა საშხაპეებში, დაცულია თუ არა ჰიგიენის ნორმები და სხვა. ამ მხრივ, მშობლებს
შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ. ასისტენტ-მასწავლებლების დახმარებით დროულად ხდება მოსწავლეთა
მობილიზება წყალში ჩასასვლელად. განსაზღვრული დროის შემდეგ ასევე უზრუნველყოფილია მათი
სათანადო მომზადება: თმის გაშრობა, გამოცვლა და ა.შ.
აღსანიშნავია, რომ სკოლაში სავალდებულო გაკვეთილების
გარდა,
შექმნილია
კლუბი,
სადაც
დაინტერესებულ მოსწავლეებს ცურვის დამატებითი
გაკვეთილები უტარდებათ.
დაბოლოს,
ცურვა
ჯანმრთელობაა.
მოცურავეებს
უკეთესად
აქვთ
განვითარებული
ბალანსი
და
კოორდინაცია,
სისხლის
მიმოქცევა,
ვითარდება
ფილტვები, ცურვა ხომ საუკეთესო სუნთქვითი ვარჯიშია.
ამავე დროს, ცნობილია, რომ მოცურავეებს სამჯერ უფრო
მაღალი იმუნიტეტი და მშვიდი ნერვები აქვთ.
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