სიახლეები
ძვირფასო მშობლებო!
კვირაზე მეტია, რაც ჩვენი სკოლა სრულად გადავიდა დისტანციური სწავლების მოდელზე
(დეტალურად ბრიტანულ-ქართული აკადემიის დისტანციური სწავლების მოდელის
შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გაეცნოთ მშობლებთან 17 სექტემბერს
გამოგზავნილ წერილში).
ჩვენ სრულად გვაქვს გაცნობიერებული, რაოდენ დიდი ძალისხმევა სჭირდება
თქვენგან, მშობლებისგან, დისტანციური სწავლების პროცესში ჩართული დაწყებითი
კლასის მოსწავლეებისთვის დროული მხარდაჭერის აღმოჩენას, რათა მათ შეძლონ
ონლაინგაკვეთილებზე დასწრება, ვიდეოგაკვეთილების ნახვა, დავალებების დროულად
შესრულება თუ ატვირთვა Google-ის საკლასო ოთახში. თითოეული ჩვენგანი დაახლოებით
ამავე პროცესს გავდივართ ოჯახებშიც - თითქმის ყველას ჰყავს გარშემო ამ ასაკობრივი
ჯგუფის მოსწავლე და სახლში სწავლების ყველა ნიუანსი ჩვენთვის ცნობილია. ამიტომ კიდევ ერთხელ გიხდით
გულითად მადლობას თანამშრომლობისთვის, თანადგომისთვის, კონსტრუქციული უკუკავშირისთვის, რომელიც
ისევ და ისევ მიმდინარე პროცესის გაუმჯობესებას ემსახურება.
საგნობრივი კათედრების ხელმძღვანელები მასწავლებლებთან ერთად ინტენსიურად მუშაობენ სასწავლო
გეგმების მოდიფიცირებასა და აქტივობების მაქსიმალურად დისტანციური სწავლების ფორმატისთვის
მორგებაზე. უკვე ამ კვირიდან დამატებით ამოქმედდა მოსწავლეთა ინდივიდუალური მხარდაჭერის პროგრამაც,
რომელსაც დამხმარე მასწავლებლები უძღვებიან და რომლის შესახებაც უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ
ორშაბათის საინფორმაციო შეხვედრაზე.
იმედი გვაქვს, თქვენი და ჩვენი, ორმხრივად გაწეული ძალისხმევა, სათანადო შედეგს გამოიღებს და ჩვენს
მოსწავლეებს მისცემს საშუალებას, გაუმკლავდნენ არსებულ გამოწვევებს, არ ჩამორჩნენ სწავლის პროცესს,
გააგრძელონ წინსვლა და პარალელურად განივითარონ ახალი უნარები.
ლელა ქისტაური
დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი

I წითელი

I ლურჯი

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში
, ვსწავლობთ თემატურ ერთეულს “the magic toymaker”. გავეცანით თოჯინების შექმნის ისტორიას, ვნახეთ
სხვადასხვა ვიდეო რგოლი თუ როგორ მზადდება
და იქმნება სათამაშოები. ვისაუბრეთ თოჯინებით
დადგმულ წარმოდგენებზე და გავიცანით მსოფლიოში
ყველაზე ცნობილი ხის ბიჭუნა „პინოქიო“. ბავშვებმა
ასევე დაამზადეს ხელნაკეთი სათამაშოები.

ონლაინ სწავლების რეჟიმში, აქტიურად ვაგრძელებთ
კითხვისა და წერის შესწავლას. სახელმძღვანელოს
მიხედვით ვისწავლეთ ასო-ბგერები გ-ს ჩათვლით.
ერთობლივად
ვივარჯიშეთ
მარცვლებისა
და
სიტყვების გამთლიანებაზე. ვისაუბრეთ და ავხსენით
თუ რა არის მარცვალი და რა დანიშნულება აქვს მას.
ასევე ვნახეთ, როგორ უცვლის სიტყვას მნიშვნელობას
მხოლოდ
ერთი
ასო-ბგერის
ცვლილება
და
მარცვლების მიმატებით ავაწყვეთ სიტყვები. ბოლოს
კი დავწერეთ და ამოვიკითხეთ იმ მოსწავლეების
სახელები, რომელთა შემადგენელი ყველა ასო-ბგერა
ვიცით და შეგვიძლია წაკითხვა.

II წითელი

მეორე
კლასში
საერთაშორისო
დაწყებითი
კურიკულუმის
ფარგლებში
დავიწყეთ
ახალი
თემატური ერთეული - „შენობა-ნაგებობები“. თემის
დასაწყისში მოსწავლეებმა ნახატების საშუალებით
წარმოადგინეს, თუ როგორ თავშესაფარს აიშენებდნენ
უკაცრიელ კუნძულზე მოხვედრის შემთხვევაში
და რა მასალას გამოიყენებდნენ. მომდევნო
გაკვეთილებზე მოსწავლეები გაეცნენ შენობანაგებობების ისტორიას. ფოტო და ვიდეომასალის
დახმარებით დააკვირდნენ უძველესი ადამიანების
საცხოვრებლებს, მათ აგებულებას და საშენ მასალას.
ბავშვებმა ისაუბრეს სხვადასხვა ტიპის სახლებზე და
შეადარეს ისინი ძველ საცხოვრებლებს.

II ლურჯი

გასული კვირების განმავლობაში მოსწავლეებმა
შეისწავლეს კონსტრუქცია There is/There are და
სხვადასხვა სახალისო აქტივობის საშუალებით
ივარჯიშეს მის გამოყენებაში რეალურ სიტუაციებში.
მოსწავლეთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია
დავალებამ,
რომლის
ფარგლებშიც
ბავშვებს
ხელთათმანებით უნდა მოესინჯათ, თუ რა ნივთები
იყო ნაჭრის ჩანთაში და დაეწერათ საკუთარი
მოლოდინების შესახებ.
მოსწავლეებმა ასევე შეისწავლეს საათების ცნობა
და ჩაერთვნენ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა სახალისო აქტივობაში.

III ლურჯი

III წითელი

მე-3 წითელმა კლასმა ინგლისურში დაასრულა Unit
‘Our School’.
ზემოთ აღნიშნული unit-ის ლექსიკა მოიცავადა
სკოლის საგნებს. სამიზნე ლექსიკის საინტერესოდ და
სახალისოდ შესასწავლად გამოვიყენეთ ვებგვერდი,
რომელიც გვთავაზობს მრავალფეროვან აქტივობას
სამიზნე ლექსიკის ირგვლივ.
Speaking-ის უნარის განსავითარებლად მოსწავლეებმა
ისაუბრეს თავიანთ საყვარელ საგნებზე.
გრამატიკაში შევისწავლეთ ორი ახალი ერთეული:
Like/don’t like doing. ამ სტრუქტურის გამოყენებით
ბავშვებმა ისაუბრეს თუ რისი კეთება უყვართ, ან არ
უყვართ თავისუფალ დროს.
ასევე, შევისწავლეთ ვალდებულების გამოხატვა
‘have-to’-ს მეშვეობით. აღნიშნული გრამატიკული
ერთეულის გამოყენებით მოსწავლეებმა ისაუბრეს
საკუთარ ვალდებულებებზე.

განვლილი
პერიოდის
განმავლობაში,
IPC-ის
გაკვეთილებზე, ვმუშაობდით თემაზე
‘All about the Incas’. მოსწავლეებმა მოუსმინეს,
წაიკითხეს, შეისწავლეს ახალი ლექსიკა, დაამუშავეს
ტექსტები და გასცეს კითხვებზე პასუხი დამატებითი
რესურსებისა
და
აქტივობების
დახმარებით.
აღნიშნულ აქტივობებს ჰქონდათ შემეცნებითი
ხასიათი და ორიენტირებული იყო ლექსიკური მარაგის
გამდიდრებაზე.
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მიმდინარე კვირა მეოთხეკლასელებისთვის საკმაოდ
ნაყოფიერი აღმოჩნდა. მათ ბოლომდე გამოიკვლიეს
და ამოწურეს ის საკითხები, რომლებიც შეეხებოდა
თემატურ ერთეულს „Land, Sea and Sky”. იმუშავეს
პოსტერებზე, სადაც თავი მოუყარეს თავიანთ ცოდნას
„ჩიტების“ შესახებ. მათ ყურადღება უნდა მიექციათ
ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალისთვის, როგორიცაა
ორგანიზებულობა. კერძოდ, ტექსტის და სურათების
პოსტერზე განაწილება. გარდა ამისა, ზოგიერთმა
მოსწავლემ იმუშავა PowerPoint-ის პროგრამით,
რამაც მათ კომპიუტერთან მუშაობის უნარები კიდევ
უფრო განუვითარა.
მე-4 ლურჯმა კლასმა ინგლისურში დაასრულა Unit
‘In the museum’. ახალი ლექსიკის მნიშვნელობების,
მართლწერის და გამოთქმის დასამუშავებლად
აქტიურად გამოვიყენეთ ერთ-ერთი ვებგვერდი,
რომელიც გვთავაზობს სამიზნე ლექსიკის ირგვლივ
მრავალფეროვან და სახალისო აქტივობებს.
Speaking - ის უნარის განვითარების მიზნით,
ბავშვებმა
ერთმანეთს გაუზიარეს
თავიანთი
გამოცდილებები მუზეუმებში ვიზიტის შესახებ.
ასევე, ისაუბრეს, თუ როგორი მუზეუმის დაარსებას
ისურვებდნენ თავად.
გრამატიკაში შევისწავლეთ მოდალური ზმნა MUST.
დავასახელეთ თუ რისი კეთების ვალდებულება
გვაქვს სასკოლო გარემოში, სახლში ან ზოგადად
ცხოვრებაში.

