
სიახლეები

მოგესალმებით, ძვირფასო მშობლებო!

სულ რამდენიმე დღე დარჩა საინტერესო, უჩვეულო, 
დატვირთული და გამოწვევებით სავსე პირველი სემესტრის 
დასრულებამდე, რომელსაც, ვფიქრობ, ერთობლივი ძალებით, 
კოორდინირებული მუშაობით, ჩვენი მასწავლებლების 
გულმოდგინე შრომით, მოსწავლეების გასაოცარი 
მონდომებით, თქვენი უწყვეტი თანადგომით საბოლოოდ 
წარმატებით გავუმკლავდით. რა თქმა უნდა, ანალიზის 
რეჟიმში ყოველთვის გამოიკვეთება საკითხები, რომელთა 
გაუმჯობესებასაც ვისურვებდით. ამ პერიოდში თქვენ მიერ 
კონსტრუქციული ფორმით მოწოდებული დისტანციური 
სასწავლო პროცესის დახვეწაზე ორიენტირებული უკუკავშირი 
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რის გამოც კიდევ ერთხელ 
გიხდით მადლობას თანამშრომლობისთვის.

გასულ კვირას ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
დღესთან დაკავშირებით ჩაგვრის საწინააღმდეგო კვირეულის 
ფარგლებში სკოლის ფსიქოლოგთან ერთად ასამბლეის 
ფორმატში გვქონდა ონლაინშეხვედრები დაწყებითი 
საფეხურის მოსწავლეებთან. ასამბლეებმა ძალიან 
საინტერესოდ ჩაიარა. იმედი მაქვს, კამპუსზე დაბრუნების 
შემდეგ აღვადგენთ ტრადიციას და მსგავსი შეხვედრები 
კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით გვექნება.

მიმდინარე კვირაში, როგორც იცით, იგეგმება ინდივიდუალური 
შეხვედრები მშობლებთან, სადაც თქვენ გექნებათ საშუალება 
მასწავლებლებისგან მიიღოთ დეტალური ინფორმაცია 
თქვენი შვილის აკადემიური პროგრესის შესახებ, დააზუსტოთ 
თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხები შესასწავლი 
საგნების ფარგლებში მომდევნო სემესტრის გეგმებთან 
დაკავშირებით, მოისმინოთ სასარგებლო რეკომენდაციები... 
შეხვედები ონლაინფორმატში გაიმართება. თუ გამოიკვეთება 
საკითხები, რომელთა გადაჭრაც ჩემს უშუალო ჩართულობას 
მოითხოვს, მზად ვარ შეხვედრისთვის, დიალოგისთვის, 
თანამშრომლობისთვის.

ვისარგებლებ შემთხვევით და წინასწარ მოგილოცავთ 
დამდეგ ახალ წელს!
გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას, ბედნიერ უქმეებს.

შევხვდებით 2021 წელს ახალი ენერგიით და საინტერესო 
სიახლეებით!

პატივისცემით,
ლელა ქისტაური
დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი

მნიშვნელოვანი თარიღები:

8:45-11:45 საათამდე
ლაივგაკვეთილები, სასწავლო პროგრამის შეჯამება
 
12:00-18:00 საათამდე 
მშობლებისა და მოსწავლეების ინდივიდუალური 
შეხვედრები მასწავლებლებთან (ედუფეიჯში 
მასწავლებლებთან შეხვედრების ჩანიშვნას 
 11 დეკემბრიდან შეძლებთ) 
 
 
09:00 – 09:30 
V-VI კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ქალბატონ 
ლალი გელაშვილთან;
IX-XII კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ბატონ ჯოშ 
გარნერთან;
 
09:30 – 10:00
VII-VIII კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ქალბატონ 
ლალი გელაშვილთან;
 
10:00–18:00 ინდივიდუალური შეხვედრები 
მშობლებთან და მოსწავლეებთან. 

მეორე სემესტრის დასაწყისი

17 დეკემბერი

18 დეკემბერი - 

20 იანვარი
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II ლურჯი 

II ლურჯი კლასი მათემატიკაში გაეცნო ასეულის ველს, 
გაარკვიეს როგორი მიმდევრობითაა რიცხვების 
განლაგებული ასეულის დაფაზე, მისი დახმარებით  
ივარჯიშეს ათეულების შეკრება- გამოკლებაში. 
შეისწავლეს ქართული ფულის ერთეულები,  როგორ 
უნდა შეადგინონ სხვადასხვა ოდენობის თანხა 
რაიმე ნივთის შესაძენად, ასევე საკუთარი ხელით 
დაამზადეს ბანკნოტები, მონეტები და ითამაშეს 
მაღაზიობანა.

I წითელი I ლურჯი

განვლილი ორი კვირის განმავლობაში მათემატიკის 
გაკვეთილებზე ვიმუშავეთ 10-დან 20-მდე რიცხვებზე. 
სხვადასხვა სახალისო აქტივობით განვიმტკიცეთ 
რიცხვების: 11, 12, 13, 14, 15 შედგენილობები. 
ამასთანავე ვისაუბრეთ თანრიგებზე და ახლა უკვე იციან 
ბავშვებმა ათეულისა და ერთეულის ერთმანეთისაგან 
გამიჯვნა. განასხვავებენ გამოკლების მაგალითების 
წევრებს: საკლები, მაკლები, სხვაობა. 
დაგროვილი ცოდნა გამოვიყენეთ ამოცანების 
შედგენასა და ამოხსნაში. მოსწავლეები უკვე 
ასახელებენ ამოცანის ნაწილებს და დამოუკიდებლად 
შეუძლიათ მარტივი, ერთკითხვიანი ამოცანების 
ამოხსნა და არითმეტიკული ოპერაციების შესრულება. აქტიურად ვაგრძელებთ სწავლის პროცესს და 

ვმუშაობთ პირველკლასელებისთვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი, წერისა და კითხვის უნარის 
გაუმჯობესებაზე. ვცდილობთ ეს პროცესი მათთვის 
სახალისოსთან ერთად საინტერესო და პროდუქტიული 
იყოს. მიმდინარე ორი კვირის განმავლობაში 
სიტყვების გამთლიანებისთვის გამოვიყენეთ 
ფერადი ბორბალი, სადაც ჩავწერეთ მოსწავლეების 
მოფიქრებული სიტყვები და შემდეგ შემთხვევითობის 
პრინციპით ამოვიკითხეთ თითოეული მათგანი. 
საგაკვეთილო პროცესში დავიხმარეთ ნახატები და 
რვეულში ჩავწერეთ ნახატის შესაბამისი სიტყვა. 
არეული ასო-ბგერებით კი ავაწყვეთ სიტყვების 
განსხვავებული ვერსიები. წერის გასაუმჯობესებლად 
აქტიურად ვიყენებთ მოსწავლის რვეულს. მასში 
მოცემულ ფერად და სახალისო დავალებებს 
მოსწავლეები დიდი ენთუზიაზმით ასრულებენ. 

II წითელი

ქართულში დავიწყეთ ახალი თემატური ერთეული 
„ზამთარი“. ბავშვებმა გაიხსენეს ყველაფერი, რაც 
ზამთარს უკავშირდება და დაწერეს თხზულებები. 
წავიკითხეთ ტექსტები ზამთრის სიცივესთან პირისპირ 
დარჩენილი ფრინველებისა და ცხოველების შესახებ და 
ვიმსჯელეთ, თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან ისინი. 
ამ თემასთან დაკავშირებით ბავშვებმა მუყაოსგან 
საკუთარი ხელით დაამზადეს ჩიტებისთვის გამოსაკვები 
და დაკიდეს სახლთან ახლომდებარე ხეებზე. 
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IV წითელი

მეოთხეკლასელები აქტიურად მუშაობენ თემატურ 
ერთეულზე “Explorers and Adventurers”. მათ უკვე 
შეისწავლეს მასალები ვიკინგების ყოველდღიური 
ცხოვრების, მათი ღმერთებისა და დამწერლობის 
შესახებ. გამოიყენეს რუკა, სადაც აღნიშნეს მათი 
დაპყრობების მარშრუტები და ახალი დასახლებები. 
ასევე, დაამზადეს სამგანზომილებიანი ვიკინგების 
გემი.
გარდა ამისა, მოსწავლეებმა დაამუშავეს ინფორმაცია 
ჯეიმს კუკის თითოეული მოგზაურობის მიზნისა და 
შედეგების შესახებ. გაიაზრეს მისი ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ურთიერთობის მეთოდები. 
ქრონოლოგიურად დაალაგეს მნიშვნელოვანი 
მოვლენები მოგზაურის ცხოვრებიდან და დაამზადეს 
ცნობარი მის შესახებ. 

IV ლურჯი

განვლილი კვირების განმავლობაში ინგლისურ 
ენაში შევისწავლეთ მე-3 იუნიტი,  სახელწოდებით - 
“საფრთხე”. 
აღნიშნული იუნიტი მოიცავს როგორც ადამიანის 
ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველ 
სიტუაციებთან დაკავშირებულ ლექსიკას, 
როგორიცაა: ხანძარი, წყალდიდობა, ცუნამი და 
ა.შ. ასევე, იმ პროფესიის წარმომადგენლებს, ვისი 
დახმარებაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 
ზემოთ ჩამოთვლილ სიტუაციებში ადამიანის 
უსაფრთხოებისთვის. 
რაც შეეხება გრამატიკას, შევისწავლეთ ერთ-ერთი 
წარსული დრო - “წარსული განგრძობითი”, როგორც 
თხრობითი, ასევე კითხვითი ფორმები.
სამეტყველო უნარების განვითარებისთვის 
ბავშვებმა ისაუბრეს ახლადშესწავლილი ლექსიკური 
თუ გრამატიკული მასალის გამოყენებით.

III ლურჯი

გასული ორი კვირის განმავლობაში ვმუშაობდით 
გრამატიკულ მასალაზე: always/usually/sometimes/
never; დავამუშავეთ კითხვითი, მტკიცებითი და 
უარყოფითი წინადადებები. ბავშვებმა შეასრულეს 
სხვადასხვა სახის დავალება და გააკეთეს 
სავარჯიშოები მასალის განსამტკიცებლად. ასევე, 
ვისწავლეთ საათის ცნობა და შევასრულეთ 
დავალებები ამ უნარ-ჩვევის გასამყარებლად. 
ლექსიკური მასალა მოიცავდა თემას: ”ყოველდღიური 
საქმიანობა”, ბავშვებმა შეასრულეს სხვადასხვა 
სახალისო აქტივობა, როგორიცაა: სიტყვისა და 
სურათის შეკავშირება, სიტყვის აღწერა, ჩაფიქრებული 
სიტყვის გამოცნობა და სხვა.

III წითელი

გასული ორი კვირის განმავლობაში IPC-ს 
გაკვეთილებზე ვმუშაობდით თემაზე: ‘Where does 
Chocolate come from’. მოსწავლეებმა მოუსმინეს 
შემეცნებით ვიდეოებს, წაიკითხეს საინფორმაციო 
ტექსტები, შეასრულეს სხვადასხვა სახის დავალება 
და დაწერეს სავარჯიშოები შესწავლილი მასალის 
განსამტკიცებლად. შეისწავლეს ახალი ლექსიკური 
ერთეულები, დაამუშავეს ტექსტები და გასცეს 
კითხვებზე პასუხი დამატებითი რესურსებისა და 
აქტივობების დახმარებით. ამ აქტივობებს ჰქონდა 
შემეცნებითი ხასიათი და მიმართული იყო როგორც 
ახალი ინფორმაციის მიღებაზე, ისე ლექსიკური 
მარაგის გამდიდრებაზე.  


