სიახლეები
5 თებერვალი
მოგესალმებით, ძვირფასო მშობლებო!
როგორც იცით, გასულ კვირას ჩვენ გვქონდა მშობლებთან შეხვედრა მხარდაჭერის პროგრამასთან
დაკავშირებული დეტალების გასაცნობად. უკვე მეორე კვირაა მხარდამჭერი მასწავლებლები ინტენსიურად
ცდილობენ დახმარება აღმოუჩინონ მოსწავლეებს, ვინც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ვერ შეძლო სრულად დაეფარა
გავლილი საკითხები ან ვისაც, უბრალოდ, სურს საკუთარი შედეგების გაუმჯობესება. აქვე მინდა ვისარგებლო
შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გულითადი მადლობა გადაგიხადოთ თანამშრომლობისთვის. თქვენი დახმარების
გარეშე აღნიშნული პროგრამა ვერ განხორციელდებოდა. კამპუსზე დაბრუნების შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ
მოსწავლეთა მხარდაჭერას.
უკვე დღეიდან განახლდა მოსწავლეთა შეფასება ელექტრონული ჟურნალის (Edupage) საშუალებით.
მასწავლებლები ორკვირიანი (ან საგნის საათობრივი დატვირთვიდან გამომდინარე, ერთთვიანი) ინტერვალებით
მოგაწვდიან ინფორმაციას თქვენი შვილის სასწავლო პროცესში ჩართულობის შესახებ.
ეს კვირა საინტერესო იყო წიგნიერების მიმართულების კუთხითაც. ბავშვებმა სახალისო აქტივობებით აღნიშნეს
წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე: შეხვდნენ საბავშვო მწერლებს, მოისმინეს საინტერესო ნაწარმოებები,
ერთმანეთს წაუკითხეს სახალისო ტექსტი როლებში... და, რაც მთავარია, კიდევ ერთხელ დაფიქრდნენ წიგნის
კითხვის მნიშვნელობაზე.
რაც შეეხება სწავლის პროცესის ფორმატთან დაკავშირებულ სიახლეებს, მთავრობის უახლესი გადაწყვეტილებით,
15 თებერვლიდან კვლავ გვეძლევა საშუალება დავუბრუნდეთ საკლასო ოთახებს. ბრიტანულ-ქართული აკადემიის
აკადემიური გუნდი აქტიურად ემზადება მოსწავლეთა დასახვედრად და მოუთმენლად ელის სკოლის ცარიელი
დერეფნების კვლავ ახმაურებას, თუმცა, ცხადია, თუ გადაწყვეტთ, რომ დროებით თავი შეიკავოთ თქვენი შვილის
სკოლაში გამოშვებისგან და ამჯობინებთ სწავლის პროცესში ჩართვას კვლავ დისტანციური რეჟიმით, აკადემია
უზრუნველყოფს სწავლების უწყვეტობას ორივე მიმართულებით. უფრო დეტალურად სწავლის ფორმატის
არჩევასთან დაკავშირებულ პროცედურებზე გაცნობებთ უახლოეს მომავალში.
დაბოლოს, რამდენიმეთვიანი წყვეტის შემდეგ მოსწავლეებს კამპუსზე დაბრუნების საწყის ეტაპზე, ბუნებრივია,
დასჭირდებათ სასკოლო ჩვევების გახსენება, სოციალურ-საკომუნიკაციო უნარების გააქტიურება. მოსწავლეთა
მხარდამჭერი დეპარტამენტის წარმომადგენლები აკადემიის ფსიქოლოგთან ერთად მზად არიან დაეხმარონ
მათ, ესაუბრონ, მოუსმინონ, აღმოუჩინონ თანადგომა, შესთავაზონ საინტერესო აქტივობები.
მადლობას გიხდით ნდობისთვის, თანამშრომლობისთვის, თანადგომისთვის!
გისურვებთ სასიამოვნო შაბათ-კვირას.
პატივისცემით,
ლელა ქისტაური
დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი

I წითელი
მივუახლოვდით საანბანო პერიოდის დასასრულს, სულ
რამდენიმე ასო დაგვრჩა შესასწავლი და გადავალთ
შემდგომ საფეხურზე. როგორც იცით, 3 თებერვალს
აღინიშნება
წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე. ჩვენ
ეს სასწავლო კვირა ვაქციეთ კითხვის კვირეულად
და მოვიწვიეთ საბავშვო მწერალი ვასილ გულეური.
ბავშვებმა წარადგინეს მის ნაწარმოებსა და ლექსებზე
შექმნილი ილუსტრაციები, ავტორმა კი ისაუბრა
საკუთარი შემოქმედების შესახებ და მოსწავლეებს
რჩეული მოთხრობები გააცნო.
ამას გარდა, მეორე სემესტრიდან დავიწყეთ ახალი
თემატური ერთეული “Our World”, რომლის ინტეგრირებაც
ხშირად გვიწევს ქართულის გაკვეთილებში. მაგალითად:
გავაკეთეთ წითელი წიგნი, რომელშიც ბავშვებმა
საკუთარი ხელით ჩახატეს გადაშენების პირას მყოფი
ცხოველები.
ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

I ლურჯი

II ლურჯი

ზამთრის არდადეგების შემდეგ, განახლებული
ძალებითა და ენერგიით გავაგრძელეთ სწავლის
პროცესი. გავიხსენეთ, გავიმეორეთ და განვამტკიცეთ
მათემატიკაში
შესწავლილი
მნიშვნელოვანი
თემები. მათ შორის: რიცხვების შედგენილობა,
10-მდე შევსება, 10-ზე მიმატება, 10-მდე მისვლა
გამოკლების გზით. აღნიშნული თემების გაგებაგააზრებამ პირველკლასელებს გაუმარტივა ისეთი
მნიშვნელოვანი საკითხის შესწავლა, როგორიცაა
10-ის გავლით მიმატება და გამოკლება. აქტიურად
ვმუშაობთ
კალიგრაფიის
გაუმჯობესებასა
და
რვეულში ჩანაწერების სწორად გაკეთებაზე.

მიმდინარე
სემესტრში II ლურჯი კლასის
მოსწავლეებმა
დაიწყეს
ქართველი
საბავშვო
მწერლის,
ქალბატონი
ლელა
ცუცქირიძის
ნაწარმოების
„ატუსა
და მატუსა“ კითხვა. წიგნში აღწერილია სხვადასხვა
ამბავი მათი ასაკი ტყუპი დების ონავრობაზე.
მოსწავლეები დიდი ინტერესით და ხალისით
კითხულობენ თითოეულ თავს და ცდილობენ
განასახიერონ პერსონაჟები.
„წიგნის საჯაროდ კითხვის კვირეულში“ გაკვეთილზე
მოვიწვიეთ წიგნის ავტორი ქალბატონი ლელა,
რომელმაც გაგვიზიარა, როგორ
იგონებდა და
ქმნიდა ტყუპების სახალისო ამბებს. შეხვედრისას
მოსწავლეებიც
გამალებით
უსვამდნენ
მას
მათთვის საინტერესო კითხვებს. ამავე კვირეულის
ფარგლებში სკოლის ბიბლიოთეკარმა, ქალბატონმა
ნატამ გაგვახარა და წაგვიკითხა ცელქი გოგონების
ამბები. მადლობის ნიშნად კი მეორეკლასელებმა
წერილები მისწერეს მოწვეულ სტუმრებს.

II წითელი

III წითელი

მეორე სემესტრიდან დაწყებითი საერთაშორისო
კურიკულუმის
ფარგლებში
დავიწყეთ
ახალი
თემატური ერთეული „განძის კუნძული“. მოსწავლეები
გაეცნენ მეკობრეთა ცხოვრების წესს, შემდეგ
კი, საგანგებო ცხრილის დახმარებით თავადაც
დაირქვეს მეკობრული სახელი, დახატეს საკუთარი
გემი, შეადგინეს ეკიპაჟი, მოიფიქრეს საკუთარი
დროშის დიზაინი და მოემზადნენ „სამოგზაუროდ“.
თემის ფარგლებში მოსწავლეები მეკობრეებთან
ერთად გაივლიან საინტერესო გზებს, შეისწავლიან
რუკისა და კომპასის გამოყენებას, გაეცნობიან
ზღვებს, ოკეანეებს, კუნძულებსა და კონტინენტებს,
დააკვირდებიან რელიეფს.
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წიგნის
საჯაროდ
კითხვის
მსოფლიო
დღეს
მესამეკლასელებიც შეუერთდნენ. ჩვენი მიზანია
სხვადასხვა აქტივობით მოსწავლეებში წიგნის
პოპულარიზაცია და მათი მხატვრული ლიტერატურით
დაინტერესება.
ამ
დღესთან
დაკავშირებით
მესამეკლასელებს შეხვდა თანამედროვე საბავშვო
მწერალი ლელა ცუცქირიძე და პატარებს თავისი
ნაწარმოები
„მხიარული ოჯახი“ გააცნო, უპასუხა
კითხვებს, ისაუბრა წიგნის პერსონაჟებსა და სიუჟეტზე.
ქართულის
გაკვეთილებზე
მესამეკლასელებმა
ერთმანეთს წაუკითხეს ნაწყვეტები საყვარელი
ნაწარმოებებიდან, მოისმინეს ინფორმაცია წიგნის
საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეზე და სახალისო,
საინტერესო ფაქტები ყველაზე განსხვავებულ და
გამორჩეულ წიგნებზე.

III ლურჯი

გასული ორი კვირის განმავლობაში, დაწყებითი
საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში,
მე-3
კლასთან ვმუშაობდით თემაზე ‘Oceans, Seas and
Lakes’, მოსწავლეებმა იმუშავეს პროექტებზე და
წარმოადგინეს პრეზენტაციები. ბავშვები აქტიურად
იყვნენ ჩართულები თემის განხილვაში, შეისწავლეს
ახალი სიტყვები, გაიგეს და აღმოაჩინეს საინტერესო
ფაქტები ოკეანეებსა და ზღვებზე, ოკეანეების
ბინადრებსა და მათ თავისებურებებზე.

IV წითელი
საჯაროდ
კითხვის
დღესთან
დაკავშირებით,
მე-4 კლასების მოსწავლეებმა
წაკითხული
წიგნიდან (რ.პალაციოს ‘‘საოცრება’’) მიღებული
შთაბეჭდილებები
ერთმანეთს
გაუზიარეს.
წაიკითხეს
მათთვის გამორჩეული ეპიზოდები
და საკუთარი ემოციები გადმოსცეს. ისაუბრეს
წიგნის პერსონაჟებზე - მთავარ გმირზე, რომელიც
განსხვავებული გარეგნობით დაიბადა და ბევრი
დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. ასევე, გამართეს
დისკუსია და საინტერესო აქცენტები დასვეს.
აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში, შთამბეჭდავი
აღმოჩნადა ბიბლიოთეკის თანამშრომლის, ქ-ნი
ნ.ჭაბაშვილის ინიციატივა. მან მეოთხეკლასელებს
ონლაინ, არაფორმალურ გარემოში
სასიამოვნო
საღამო მოუწყო და ძილისპირულის ზღაპრები
წაუკითხა.

IV ლურჯი

ინგლისურ ენაში მეორე სემესტრი დავიწყეთ იმ
გრამატიკული და ლექსიკური მასალის გამეორებით
და განტმკიცებით, რაც პირველ სემეტრში დავფარეთ.
ახალი შესასწავლი თემა ეხება მგზავრობასა
და მოგზაურობას. დაწყებითი საერთაშორისო
კურიკულუმთან
ინტეგრირებული
საკითხის
ფარგლებში, ვსაუბრობთ მსოფლიოში ცნობილ
მოგზაურებზე.
ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა საუბრის უნარის
განვითრებას. ახალი ლექსიკური ერთეულების,
გრამატიკული კონსტრუქციების და სტრუქტურების
გამოყენებით,
ბავშვებმა
ისაუბრეს
ზოგადად
მოგზაურობაზე
და
ასევე
მგზავრობასთან
დაკავშირებულ საკუთარ გამოცდილებებზე.

შემოგვიერთდით ჩვენს
INSTAGRAM გვერდზე და
თვალი ადევნეთ აკადემიის
ყოველდღიურ ამბებს!
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