
 
 

სიახლეები 
 

ძვირფასო მშობლებო! 
 

მინდა გულითადი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 

სასკოლო საზოგადოების თითოეულ წევრს ამ გამოწვევებით სავსე, უჩვეულო პერიოდში 

მხარდაჭერისთვის, თანამშრომლობისთვისა და ადაპტაციის საოცარი უნარის 

გამოვლენისთვის. 

ერთი მხრივ, ჩვენი თანამშრომლების მუდმივი ძალისხმევა და, მეორე მხრივ, თქვენი უწყვეტი 

თანადგომა, გვაძლევს საშუალებას, მინიმუმამდე დავიყვანოთ არსებული მოცემულობის 

არასასურველი გავლენა სასწავლო პროცესზე და შერჩეული მოდელის გათვალისწინებით, 

ბავშვებს მაქსიმალურად მათს ინტერესებსა თუ საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო  
პროცესი  შევთავაზოთ. 
გაზაფხულის გამოცდილებამ გვიჩვენა, რამდენად რთულია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის, 

დისტანციური სწავლების დროს დამოუკიდებლად გაართვან თავი სამუშაოს, გამოავლინონ შეუპოვრობა 

დავალებების შესრულებისას, შეიმუშაონ და დაიცვან რუტინა, სწორად გადაანაწილონ დრო თუ საკუთარი 

რესურსი, ხოლო კამპუსზე სწავლისას - აკადემიური პროცესის თანმდევი გამოწვევების პარალელურად,  

გაუმკლავდნენ არსებულ რეგულაციებს, 

თუმცა ჩვენ, აკადემიური  გუნდი, მზად ვართ, თქვენთან ერთად, კონსტრუქციული კომუნიკაციის ფორმატში, 

განვიხილოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც ამ რთულ პერიოდში წარმოქმნილი სირთულეების გადალახვისა 

და პრობლემების გადაჭრისკენ იქნება მიმართული. 

გვჯერა, ერთობლივი ძალისხმევით წარმატებული პრაქტიკის კიდევ ერთ საინტერესო პრეცედენტს 

შევქმნით. 

ლელა ქისტაური 

დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი 
 

 

 

 
                     პირველი ონლაინგამოფენა თემაზე „ოქროს შემოდგომა“ 
 
 

 



 

 

I წითელი 

პირველი წითელი კლასის მოსწავლეები ძალიან მალე 
ადაპტირდნენ სასკოლო გარემოსთან, ამან კი ხელი 
შეგვიწყო წინასაანბანო პერიოდის წარმატებით 
დასრულებაში. ყოველი ახალი ასოს ახსნა რომელიმე 
სახალისო აქტივობას უკავშირდება. აი მაგალითად, 
ერთ-ერთი ახალი ასო “ე” ბავშვებმა ცარიელი ფურცლის 
შეღებვისას აღმოაჩინეს. 

ეს ყველაფერი კი გვეხმარება ასოების ვიზუალიზაციასა 
და უკეთ დამახსოვრებაში. 
ბავშვებმა გაიცნეს პირველი კლასის ბადიანი რვეული და 
მონდომებით ცდილობენ მასში ორიენტირებას 
ვვარჯიშობთ ასოების მოხაზულობაზეც. დაბოლოს, 
სხვადასხვა სახალისო აქტივობით ვივითარებთ და 
ვიმტკიცებთ ფონოლოგიურ უნარებს. 

 

 

I ლურჯი 

I ლურჯი კლასის მოსწავლეები გეომეტრიულ ფიგურებსა და 
ციფრების მნიშვნელობას ეცნობიან. ციფრი 3-ისა და 
ფიგურა სამკუთხედის შესასწავლად მათ სახალისო 
ფერადი ბარათები გამოიყენეს და დამოუკიდებლად 
ააწყვეს ნაყინები. ნაყინის ბურთების დახმარებით 
გავიაზრეთ ტერმინების „კენტი/ლუწი“ მნიშვნელობა. 
ნაყინის ვაფლის დახმარებით კი დავახასიათეთ 
გეომეტრიული ფიგურა სამკუთხედი: დავითვალეთ 
რამდენი გვერდი, კუთხე და წვერო  აქვს. 

 

 
 

I კლასი - ინგლისური 
 

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა 
 

როგორც მოგეხსენებათ, მუსიკალურ და სახელოვნებო 
დისციპლინებს უდიდესი ფუნქცია და პასუხისმგებლობა 
აკისრიაჩვენიმოსწავლეების ჰარმონიულგანვითარებაში, 
შემოქმედებითად მოაზროვნე, თანამედროვე, ჰუმანური, 
განათლებული, მსოფლიო მოქალაქის ჩამოყალიბების 
პროცესში. 
მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კათედრის აკადემიური 
გუნდის ახალი წევრი - ბატონი ნოდარ(ბაჩო) 
გოგოლაშვილი, რომელიც უკვე აქტიურად ჩაერთო ჩვენი 
მოსწავლეების განვითარების პროცესში. 
ესთეტიკური აღზრდის კათედრა ბრიტანულ-ქართული 
აკადემიის  მოსწავლეებისთვის  ტრადიციულად  ბევრ  
საინტერესო და სახალისო შემოქმედებით პროექტს 
გეგმავს. არსებული გამოწვევებიდან  გამომდინრე, 
კათედრაზე   დაიგეგმა  რამდენიმე  განსხვავებული 
ფორმატის   პროექტი: ონლაინ გამოფენა, მუსიკლური 
სპექტაკლების ვიდეო ვერსიის შექმნა და სხვა. მათ შორის 
პირველი ონლაინ გამოფენა თემაზე:“ოქროსფერი 
შემოდგომა“ უკვე გახსნილია. გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს 
ონლაინ   საგამოფენო   სივრცეს  ბმულზე: https://www. 
artsteps.com/view/5f67c37f18f644024de03a76?curren- 
tUser და დაათვალიეროთ ჩვენი მოსწავლეების 
ნამუშევრები. თქვენთან პოზიტიური თანამშრომლობის 
გამოცდილებით, ვფიქრობთ, ეს სასწავლო წელი 
განსაკუთრებით წარმატებული და შთაბეჭდილებებით 
დატვირთული იქნება თითოეული ჩვენგანისთვის.  

პირველი კლასის მოსწავლეები საანბანო პერიოდს 
ხალისიანად და შემართებით გადიან. სწავლობენ 
ასოების ცნობას, დასახელებას, იმას, თუ როგორ 
იკითხება და წარმოითქმის ესა თუ ის ასო-ბგერა, 
რომელი სიტყვები იწყება მათზე და ა.შ. მოსწავლეები 
სიამოვნებით ერთვებიან მარტივ კომუნიკაციაში, 
რომლის დროსაც არკვევენ მოსაუბრის ვინაობას, 
ემოციურ მდგომარეობასა და ასაკს. მოსწავლეთა 
განსაკუთრებული დაინტერესება გამოიწვია ინგლისური 
სიტყვების პირველად წაკითხვამ და მათ დაკავშირებამ 
შესაბამის ნახატებთან.   

 

                
 
 

 

http://www/


II წითელი 

მეორე წითელი კლასი მოსწავლეები ქართულის 
გაკვეთილებზე წერის, კითხვისა და მოსმენის 
უნარების ჩამოყალიბება-გაუმჯობესების 
მიზნით კითხულობენ და ამუშავებენ მცირე 
ზომის, ავთენტურ, სახალისო ტექსტებს. მეორე 
კლასის ბადეში ვწერთ ჩვენს საყვარელ სიტყვებს 
და ვაფორმებთ მათ ილუსტრაციებით. 
სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით ვხვეწთ 
კითხვის ტექნიკას, ვმუშაობთ ინტონაციაზე. 
ვსწავლობთ პერსონაჟისა და ავტორის 
სიტყვების ერთმანეთისგან გარჩევას, ვმუშაობთ 
დიალოგზე. ხშირად ვიყენებთ როლური კითხვის 
მეთოდს და წარმოვადგენთ მკითხველთა 
თეატრს. პერსონაჟის როლის უკეთ მოსარგებად 
და დიალოგების ასაგებად მოსწავლეებმა 
შექმნეს ქაღალდის პერსონაჟები, მიანიჭეს მათ 
თვისებები, შემდგომ კი კლასის წინაშე 
წარმოადგინეს იმპროვიზებული დიალოგები. 

 

 
 
 

II ლურჯი - IPC 

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში, მე-2 
ლურჯ კლასში დავიწყეთ ადამიანის შინაგანი ორგანოების 
შესწავლა, მოსწავლეები მულაჟის საშუალებით ვიზუალურად 
გაეცნენ მათ. ამას გარდა, ვისაუბრეთ თითოეულის 
ფუნქციებსა და სასიცოცხლო მნიშვნელობაზე. 

III ლურჯი - IPC 

 
    გასული ორი კვირის განმავლობაში, დაწყებითი 

საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში, მე-3 კლასთან 
დავასრულეთ მუშაობა თემაზე ‘Communications’, 
მოსწავლეებმა იმუშავეს პროექტებზე და წარმოადგინეს 
პრეზენტაციები. ამჟამად გავდივართ თემას ‘The Golden Age 
of Islam’. მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ თემის 
განხილვაში, შეისწავლეს ახალი სიტყვები, გაიგეს და 
აღმოაჩინეს ბევრი ახალი და საინტერესო რამ ისლამური 
იმპერიის, აბასიდების დინასტიისა და ხალიფატის ოქროს 
ხანაზე. მოცემული თემით ვიხელმძღვანელებთ ახალ 
პროექტზე მუშაობისას. 

 

 

III წითელი 
 

ქართულის გაკვეთილებზე კითხვის ტექნიკაზე ვარჯიშთან 
ერთად მნიშვნელოვან  დროს ვუთმობთ გაგება-გააზრებაზე 
მუშაობას. გაკვეთილებზე მოსწავლეებმა წაიკითხეს 
ნაწარმოებები, რომელთა პერსონაჟებიც დაბრკოლებებს 
მიზანდასახულობით, შრომითა და მონდომებით ძლევენ. მათ 
ნაწარმოები ბერძნულ მითს დაუკავშირეს,  ივარჯიშეს 
კითხვებისა და პასუხების სქემის მიხედვით ნაწარმოებში 
გადმოცემული ინფორმაციის გააზრებაზე, წაიკითხეს 
მოთხრობები    გამომგონებლებზე და საინტერესო 
გამოგონებებზე, იმუშავეს პროექტზე “როგორ გავაკეთოთ 
ფრანი” და ინსტრუქციის მიხედვით დაამზადეს ფერადი და 
სახალისო ფრანები. 

 

 



IV ლურჯი - IPC 

თემატური ერთეულის ფარგლებში, რომელიც 
გახლავთ„ხმელეთი, მიწა და ცა“, მეოთხეკლასელებმა 
მცენარეების შესახებ ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი 
გაიარეს. მათ შექმნეს ჰერბარიუმი ლისის ტბის 
ტერიტორიაზე შეგროვებული სხვადასხვა მცენარიბის 
გამოყენებით. ასევე, ისწავლეს ხმელეთის 
მცენარეებისა და წყალმცენარეების შედარება 
მსგავსება-განსხვავებების საფუძველზე. მცენარეების 
სასიცოცხლო ციკლის უკეთ გასააზრებლად, 
ექსპერიმენტის საშუალებით, რაც გულისხმობს 
პოლიეთილენის პარკში „დათესილ“ ლობიოს თესლზე 
დაკვირვებას, მოსწავლეები თვალნათლივ ხედავენ 
მცენარის ზრდის თითოეულ ეტაპს. მცენარეების 
შესახებ ცოდნის შეჯამების მიზნით, მათ შექმნეს 
პოსტერები ოთხ სხვადასხვა თემაზე. შემდეგი კვირის 
შესასწავლი საკითხი იქნება „წყლის ბინადრები“, 
სადაც მთავარ აქცენტს თევზის აგებულებაზე, 
სასიცოცხლო ციკლსა და ადაპტაციაზე გავაკეთებთ. 

 

 

IV წითელი 

მათემატიკის გაკვეთილის თემა ’’მილიონამდე 
რიცხვების  ნუმერაცია და თანრიგობრივი 
შედგენილობა’’ მე-4 წითელი კლასის მოსწავლეებმა 
ავტომანქანების მრიცხველებს დაუკავშირეს. ოჯახის 
წევრებთან გასაუბრებით გამოიკვლიეს მრიცხველების 
სახეობები,მათი დანიშნულება და მუშაობის წესი. 
დააზუსტეს სხვადასხვა მარკისა და წარმოების 
ავტომანქანის მრიცხველთა თანრიგობრივი 
ოდენობები. მიღებული ინფორმაცია პროექტების 
სახით წარმოადგინეს და ერთმანეთს გაუზიარეს. 
აღნიშნული პროექტით შევაჯამეთ დიდი რიცხვების 
ნუმერაციის შესწავლა და მათი სიდიდის მიხედვით 
დალაგება. 
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