სიახლეები
I წითელი
მათემატიკაში დავიწყეთ 10-დან 20-მდე რიცხვებზე
მუშაობა. ბავშვებმა განიმტკიცეს 0-დან 20ის ჩათვლით თვლა და უკუთვლა. მათ უკვე
დამოუკიდებლად შეუძლიათ შეადარონ რიცხვები
ერთმანეთს, განარჩიონ ათეულისა და ერთეულის
ველი, დაასახელონ თუ რამდენნიშნაა რიცხვი
(მაგ: ერთნიშნა ან ორნიშნა). აქტიურად ვმუშაობთ
ჯგუფურად,
ბავშვები
ყოველთვის
ცდილობენ
დაეხმარონ ერთმანეთს და დამოუკიდებლად
გადაინაწილონ პასუხისმგებლობები, ეს კიდევ
უფრო მეტად უწყობს ხელს თანამშრომლობის
უნარის განვითარებას. ასევე ვცდილობთ სწავლის
პროცესი სახალისო, საინტერესო და, რაც მთავარია,
უფრო მეტად პრაქტიკული ჩვევების განვითარებაზე
ორიენტირებული იყოს, ამიტომ გაკვეთილებზე
ხშირად ვიყენებთ სხვადასხვა მანიპულატივებს.

I ლურჯი

მას
შემდეგ,
რაც
თითქმის
ყველა
ასობგერა
ვისწავლეთ,
ვცდილობთ
გაკვეთილები
შინაარსობრივად დავუკავშიროთ ერთმანეთს და
მოსწავლეებმა შეძლონ შესწავლილი მასალას
სხვადასხვა სფეროში გამოყენება.
ამჯერად ერთმანეთს დავუკავშირეთ ქართულისა
და ICT-ის გაკვეთილები. ქართულის გაკვეთილზე
წავიკითხეთ მოთხრობა „ღუნღულა ღრუბლები“.
ტექსტის განხილვისა და უცხო სიტყვების ახსნის
შემდეგ მოსწავლეებმა სცადეს წინადადებები
დაებეჭდათ Word-ის დოკუმენტში, რაც მათ წერისა
და კითხვის, აგრეთვე ციფრულ მოწყობილობებთან
მუშაობის უნარს გაუუმჯობესებს. მათთვის სრულიად
ახალი და საინტერესო იყო ქართულისა და
საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაკვეთილის ასე
დაკავშირება ერთმანეთთან.

II წითელი

II ლურჯი

მშობლიური ენების კვირეულის ფარგლებში II ლურჯი
კლასი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს ესტუმრა, სადაც
მოსწავლეები გაეცნენ, თუ რა მასალას იყენებდნენ
წიგნის
შესაქმნელად
ადრეულ
საუკუნეებში,
რათა ხელნაწერი მყარი და გამძლე ყოფილიყო;
როგორ კინძავდნენ და ამკობდნენ ყდებს. ასევე
დაათვალიერეს სხვადასხვა ეპოქაში გადაწერილი
სახარებები, საგვარეულო თუ ისტორიული ხელნაწერი
წიგნები.

მეორე კლასის მოსწავლეებმა შეისწავლეს რაოდენობის გამომხატველი სიტყვები და ბლინების
(Pancake) რეცეპტის მაგალითზე იმუშავეს კულინარიასთან დაკავშირებულ ლექსიკურ ერთეულებზე.
შეისწავლეს კონკრეტული სიტყვების დასახელება,
წარმოთქმა და მათი გამოყენება წინადადებებში.
განსაკუთრებული
დაინტერესება
გამოიწვია
აქტივობამ,
რომლის
ფარგლებშიც
სკოლის
სამზარეულოში საკუთარი ხელით მოამზადეს და
გამოაცხვეს ბლინები. ისინი მოგვიანებით საკუთარი
გემოვნებით მორთეს იოგურტითა და შოკოლადით.
აქტივობის თითოეულ ეტაპზე მოსწავლეები ინგლისურად ამბობდნენ, თუ რას აკეთებდნენ, კიდევ
რა იყო საჭირო სასურველი ბლინების მისაღებად.

III წითელი
ურთიერთობების
კვირეულთან
დაკავშირებით
კონფლიქტისა და მშვიდობის მშენებლობის თემა
გავაერთიანეთ რომანტიკული ურთიერთობების
თემასთან. მოსწავლეებმა გაიხსენეს კომუნიკაციის
პრობლემასთან დაკავშირებული პირადი ისტორიები
და აზრობრივი რუკის დახმარებით გადმოსცეს
საკუთარი მოსაზრებები; გამართეს დისკუსია
კონფლიქტის მიზეზებზე, მის შედეგებსა და
ურთიერთობების მოგვარების გზებზე. წყვილებში
შეიმუშავეს და ერთმანეთს შესთავაზეს კონფლიქტის
გადაჭრასთან დაკავშირებული რჩევები. ჯგუფებში
განასახიერეს სხვადასხვა კონფლიქტური სცენა
და იმსჯელეს, როგორ ეხმარება თანამშრომლობა
ადამიანებს წარმატების მიღწევაში. თემა დავასრულეთ პერსონაჟის რუკით, საწინააღმდეგო
სქესის თანაკლასელის ლიტერატურული და ნახატიპორტრეტების შექმნით.

IV წითელი

III ლურჯი

გასული პერიოდის განმავლობაში მე-3 ლურჯ
კლასთან ვმუშაობდით დაწყებითი საერთაშორისო
კურიკულუმის თემაზე - „შოკოლადი“. მოსწავლეები
აქტიურად იყვნენ ჩართულები თემის განხილვაში,
დიდი ენთუზიაზმით ერთვებოდნენ სხვადასხვა
აქტივობაში,
იმუშავეს
ჯგუფებში,
მოიძიეს
საჭირო ინფორმაცია და შექმნეს საინტერესო და
თვალსაჩინო პროექტები.
მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს შოკოლოდის
წარმოშობაზე, მის ევროპაში შემოტანაზე და
გავრცელებაზე. თემა მოიცავდა შოკოლადის ე.
წ. გეოგრაფიასა და ისტორიას. ბავშვები გაეცნენ
მაიასა და აცტეკის ტომების ისტორიებს, ქრისტოფერ
კოლუმბის და ჰერნან კორტესის მოგზაურობებს.
თემა დავხურეთ ცხელი შოკოლადის დაგემოვნებით
სკოლის კაფეტერიაში.

IV ლურჯი

მე-4 წითელმა კლასმა შეისწავლა Student’s
Book-ის unit - ‘’Two Return tickets’’, რაც მოიცავდა
მოგზაურობასთან დაკავშირებულ ლექსიკას.
ბავშვებმა როლური თამაშის ფორმატში თავი
წარმოიდგინეს მატარებლის სადგურში, სადაც
ერთ-ერთ მათგანი იყო ბილეთების ჯიხურში
დასაქმებული, ხოლო მეორე - მოგზაური, რომელსაც
სურდა კონკრეტული მიმართულებით ცალხმრივი ან
ორხმრივი ბილეთის შეძენა. რაც შეეხება გრამატიკულ
მასალას, გავიარეთ წინდებულები საჭირო თარიღის
დასახელებისთვის, ასევე ორი ტიპის წარსული
გრამატიკული დრო. მათ გამოვიყენებთ სხვადასხვა
წარსული მოვლენის აღსაწერად.
გასული კვირების განმავლობაში მოსწავლეები
ეცნობოდნენ ანტიკურ ამბებს და ბერძნულ მითებს.
ისინი ხალისით კითხულობდნენ
საინტერესო
პერსონაჟების უჩვეულო თავგადასავლებს.
კითხვის
პარალელურად
ძველი
ბერძნების
წარმოდგენებს სამყაროს შესახებ კომიქსებისა და
ჩანახატების სახით აცოცხლებდნენ.
მოსწავლეებმა
დაასათაურეს
და
თავიანთი
ნახატებით წარმოადგინეს ყველაზე მნიშვნელოვანი
ეპიზოდები მითებიდან. შექმნეს რუკა, სადაც
თითოეულ მითოლოგიურ გმირს თავისი ად-გილი
მიუჩინეს;
წარდგენისას
მსჯელობდნენ
პერსონაჟების გადაწყვეტილებებზე, ახასიათებდნენ
მათ პიროვნული თვისებების მიხედვით სხვადასხვა
კოგნიტური სქემისა და დიაგრამის გამოყენებით.

IV მწვანე
ბუნებისმეტყველების გაკვეთილების ბოლო ორი
კვირა ძალიან საინტერესოდ და სახალისოდ
მიმდინარეობდა. ეს დრო დაეთმო პროექტებზე
მუშაობას, რომელსაც მოსწავლეები ორშაბათს 9
საათზე წარადგენენ. ისინი მუშაობდნენ თემაზე
“შოკოლადი” ისტორიულ, გეოგრაფიულ და მეცნიერულ
ჭრილში. მათ შეისწავლეს შოკოლადის ისტორია,
ჩაატარეს გამოკითხვა “საუკეთესო შოკოლადის”
გამოსავლენად და შეაჯამეს შედეგები. მეცნიერების
ჯგუფმა თანაკლასელების დახმარებით იმუშავა
ექსპერიმენტებზე. ამას გარდა, გავიხსენეთ ვენის
დიაგრამაც და იგი სხვადასხვა ხეების შედარებისას
გამოვიყენეთ.
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