სიახლეები
მსურს განმეორებით გამოვხატო ჩემი მადლიერება ამ საინტერესო, მაგრამ რთულ პროცესში
ჩართული ყველა ადამიანის მიმართ. განსაკუთრებული მხარდაჭერა მინდა გამოვუცხადო
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის ყველაზე პატარა წევრებს, ჩვენს მოსწავლეებს, რომლებსაც
უჩვეულო პერიოდში უწევთ სწავლა და ყოველდღიურ გამოწვევებთან გამკლავება
განურჩევლად შერჩეული ფორმატისა. რა თქმა უნდა, სრულად ვაცნობიერებთ, რომ თქვენი,
მშობლების, მუდმივი ჩართულობის გარეშე ისინი ამას ვერ შეძლებდნენ. აქვე უნდა
აღინიშნოს მასწავლებლების მოქნილობაც. მათ, ხშირად გაორმაგებული პასუხისმგებლობის
პირობებში, რასაც სწავლების ჰიბრიდული მოდელი საჭიროებს, იმავე დროში უწევთ
ხარისხის შენარჩუნებასა და, შესაძლებლობის ფარგლებში, მოსწავლეთა ინდივიდუალური
საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე ზრუნვა.
აქვე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია დისტანციურ სწავლებაზე გადასული მოსწავლეებისთვის. როგორც იცით,
მუდმივად ახლდება, იხვეწება მოქმედი ცხრილი. მომდევნო ორშაბათიდან მას უკვე დაემატება დამატებითი
აქტივობები (კლუბები) I-VI კლასების მოსწავლეებისთვის. იმედი გვაქვს, აღნიშნული სიახლე მოეწონებათ
მოსწავლეებს და გაახალისებს მათ დღიურ რუტინას.
რაც შეეხება უსაფრთხოების ნორმების დაცვას კამპუსზე, სკოლა ზედმიწევნით მიჰყვება ჯანდაცვის სამინისტროს
რეკომენდაციებს და აგრძელებს ყველა საჭირო ღონისძიების გატარებას ჩვენი სასკოლო საზოგადოების
წევრების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. გთხოვთ გაზიარებული ბმულის საშუალებით კიდევ ერთხელ
გაეცნოთ COVID 19-თან დაკავშირებულ რეგულაციებს, რომელიც სკოლამ მთავრობის უახლესი რეკომენდაციების
საფუძველზე შეიმუშავა.
გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერ უქმეებს!
ლელა ქისტაური
დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი

I წითელი
ინგლისურის გაკვეთილზე სახალისო დავალებების
გამოყენებით ვეცნობით ანბანს.
ერთ-ერთი აქტივობა იყო დიდი და პატარა ასობგერების დაკავშირება, რომელსაც ვახორციელებთ
სხვადასხვა
ხერხით,
როგორიცაა:
რვეულსა
და სამუშაო წიგნში ასო-ბგერების გამოწერით,
გამოჭრით,
ჩახატვით.
მოსწავლეები
დაფაზე
წერენ ჯერ დიდ ასო-ბგერებს, შემდეგ შესაბამის
პატარა სიმბოლოებს. ილუსტრირებული ბარათებით
ცდილობენ მოცემულ დროში შეუსაბამონ მთავრული
და პატარა ასო-ბგერები ერთმანეთს.
შეძენილი ცოდნის გასამტკიცებლად შესწავლილი
ასო-ბგერების გამოყენებით ბავშვები ქმნიან
სიტყვებს, რომლებიც ფოტო ან ვიდეორესურსიდან
აქვთ ნასწავლი, ცდილობენ სიტყვებში იპოვონ
ნასწავლი ასო-ბგერები და ამოიკითხონ.

I ლურჯი

ონლაინგაკვეთილებზე აქტიურად ვაგრძელებთ ახალი
მასალის ახსნასა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით
განმტკიცებას.
პირველკლასელებმა
ისწავლეს
როგორ
უნდა
დაწერონ ხელის სწორი მიმართულებით ციფრი 8.
ასევე, ვიმუშავეთ 8-ის შედგენილობაზე. ფანქრების,
კალმების, სათვლელი კუბებისა და სხვა სათვლელი
ერთეულების გამოყენებით შევადგინეთ ისეთი
მაგალითები, რომლის პასუხი იყო 8 და ჩავწერეთ
მოსწავლის რვეულის შესაბამის გვერდზე.
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II წითელი

II ლურჯი
მე-2 ლურჯი კლასის მოსწავლეებმა ქართულის
გაკვეთილებზე დაიწყეს წელიწადის დროების
შესწავლა. იმუშავეს შემოდგომის სურათზე, გაეცნენ
შემოდგომის ფერებს, განასხვავეს ფოთლოვანი და
მარადმწვანე მცენარეები, ისაუბრეს გადამფრენ
ფრინველებზე, გაარკვიეს რთველის მნიშვნელობა,
საკუთარი რეცეპტით მოამზადეს ჩურხელები და
ბევრი ახალი სიტყვით გაამდიდრეს საკუთარი
ლექსიკონი.

მეორე კლასში შევისწავლით დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის თემას „საოცარი ადამიანი“.
მოსწავლეებმა მოისმინეს მინილექციები და ნახეს
მოკლე სამეცნიერო ანიმაციები ადამიანის შინაგან
და გარეგან ორგანოებზე, შემდეგ კი საკუთარი
ხელით დაამზადეს შესაბამისი თვალსაჩინოებები
(მაგალითად, მას შემდეგ, რაც გაეცნენ ტვინის
მუშაობის პრინციპებს, პლასტელინის, ძაფებისა
და წებოს გამოყენებით „დახატეს“ ადამიანის
ნერვული სისტემა. ძვლოვანი სისტემის შესწავლისას
დაამზადეს
ქაღალდის
ჩონჩხები).
ვისაუბრეთ
ჯანსაღი კვების მნიშვნელობასა და პირადი ჰიგიენის
დაცვის აუცილებლობაზე. მოსწავლეებმა სახალისო
ექსპერიმენტების საშუალებით აღმოაჩინეს, როგორ
უნდა ებრძოლონ მავნე ბაქტერიებს და ისწავლეს,
როგორ დაიბანონ სწორად ხელები.

III წითელი

III ლურჯი

მესამე კლასთან ინგლისური ენის გაკვეთილებზე
ვმუშაობდით ახალ და შესწავლილ გრამატიკულ
ფორმებზე: some/any/no; countable and uncountable
nouns. ბავშვებმა გამოიყენეს და დააკავშირეს ეს
გრამატიკული ფორმები სხვადასხვა წინადადებაში
დამატებითი
რესურსებისა
და
აქტივობების
დახმარებით.
მოსწავლეებმა
წაიკითხეს
და
დაამუშავეს
ტექსტები, შეისწავლეს ახალი ლექსიკა და ააგეს
დიალოგები ახალი სიტყვების და გრამატიკული
ფორმების გამოყენებით. ეს აქტივობები ძირითადად
მიმართული იყო მეტყველების განვითარებასა და
ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაზე.

ქართულის გაკვეთილებზე მნიშვნელოვან დროს
ვუთმობთ წერა-კითხვისა და გაგება-გააზრებაზე
ორიენტირებულ
სავარჯიშოებს.
მოსწავლეები
კითხულობენ მცირე ზომის ტექსტებს
კითხვის
სხვადასხვა სტრატეგიის გამოყენებით და ასრულებენ
წერით დავალებებს.
გასული ორი კვირის განმავლობაში
ბავშვებმა
წაიკითხეს ნაწარმოებები შემოდგომის შესახებ.
შემოდგომის ესკიზის მიხედვით შექმნეს კომიქსი,
გამოჭრეს ფერადი ფოთლები და მორთეს საკლასო
ოთახი.
ბავშვებმა მოიფიქრეს მელოდია
და
თავიანთი რიტმების
გამოყენებით წაიკითხეს
ლექსი, რომელიც გააფერადეს ემოციების მიხედვით.
„ფიქრის
გვირაბის“
გამოყენებით
იმსჯელეს
პერსონაჟის დადებით თუ უარყოფით თვისებებზე,
ჩაწერეს საშემოდგომო ტკბილეულის რეცეპტი და
მომზადების წესი, თემის დასასრულს ნაწარმოების
მიხედვით შექმნილი დიორამა წარმოადგინეს.

IV წითელი

IV ლურჯი

მუსიკის გაკვეთილზე მე-4 კლასის მოსწავლეებმა
უოლტ დისნეის ჯადოსნურ სამყაროში იმოგზაურეს.
განიხილეს დისნეის კომპანიის წარმატებისკენ
მიმავალი გზა დასაწყისიდან დღემდე.
განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთეთ დისნეის
მულტიპლიკაციურ ფილმებში კლასიკური მუსიკის
შედევრების გამოყენებაზე. მოსწავლეებმა გაიცნეს
დისნეის ორი აღიარებული პროექტი: „ფანტაზია
1940“ და „ფანტაზია 2000“. ნახეს ფრაგმენტები
ამ
ფილმებიდან
და
მუსიკით
შთაგონებულ
სიუჟეტებს გაეცნენ. გარდა ამისა, აქტიური მოსმენის
პარალელურად, ანიმატორთა როლები მოირგეს
და ამავე მუსიკით შთაგონებული საკუთარი
პერსონაჟებიც შექმნეს.

მეოთხეკლასელები ისევ აგრძელებენ მუშაობას
თემატურ ერთეულზე სახელწოდებით “Land, Sea
and Sky”. მათ გამოიკვლიეს წყალქვეშა არსებების
შესახებ, კერძოდ, თუ როგორ ადაპტირდება თევზი
თავის საარსებო გარემოში. ხელოვნების საგანთან
ინტეგრირებით მოსწავლეებმა შექმნეს წყალქვეშა
არსებების კვებითი ჯაჭვი გრატაჟის ტექნიკის
გამოყენებით. მათ ასევე ინდივიდუალურად გამოიკვლიეს სხვადასხვა ცხოველები და გააკეთეს
საინტერესო ფაქტების ცნობარი, რომელსაც დაურთეს
სამგანზომილებიანი ცხოველთა ფიგურები.

