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ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

I წითელი 

აქტიურად დავიწყეთ ანბანის შემდგომი პერიოდის 
ტექსტებზე მუშაობა. გადავედით სახელმძღვანელოს 
მეორე ნაწილზე. მოსწავლეები დამოუკიდებლად 
ცდილობენ ტექსტების წაკითხვას და პირველი კლასის 
ბადიან რვეულში წერას. გამომდინარე იქიდან, რომ 
ვცდილობთ დამოუკიდებელ კითხვას, ბიბლიოთეკის 
საათზე წარვადგინეთ მარკ ციტასის წიგნი 
„ტელევიზორთან“. კრეატიული წიგნიერების ფარგლებში 
ყოველ პარასკევს დავუთმობთ ამ წიგნის კითხვას, 
მოსწავლეებს ექნებათ დღიურები და გავაკეთებთ 
ჩანაწერებს, ვაწარმოებთ ლექსიკონს. 
აქტიურად ტარდებოდა დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმისა და ქართულის ინტეგრირებული 
გაკვეთილები. ვისაუბრეთ და წავიკითხეთ 
საინფორმაციო ტექსტი ყვავილების შესახებ, შემდეგ კი 
ხელნაკეთ ქოთნებში დავთესეთ ყვავილები, რომელთა 
ზრდასაც ერთად დავაკვირდებით.

მოგესალმებით, ძვირფასო მშობლებო!

რამდენიმეთვიანი წყვეტის შემდეგ დავუბრუნდით საკლასო სივრცეს. კამპუსზე სწავლის პირველი კვირა 
ერთგვარად ადაპტაციის პერიოდი იყო მოსწავლეებისთვის. მიუხედავად სირთულისა, ბავშვები საოცარ 
მონდომებას და პასუხისმგებლობას ავლენდნენ რუტინული, ძნელი, მაგრამ აუცილებლად გასათვალისწინებელი 
რეგულაციების დაცვის კუთხით. ადაპტაციის პერიოდში ინტენსიურად არის ჩართული სკოლის ფსიქოლოგი და 
კლასის მენტორებთან ერთად მუშაობს სასკოლო ჩვევების გახსენებასა თუ სოციალურ-საკომუნიკაციო უნარების 
დახვეწა-გააქტიურებაზე. 

რაც შეეხება იმ მოსწავლეებს, რომლებიც ამ ეტაპზე თავს იკავებენ სკოლაში სიარულისგან და, ამავე დროს, 
მსურველთა რაოდენობიდან გამომდინარე, მათთან არ შედგა დისტანციურ ფორმატზე მყოფი კლასი, შეუძლიათ 
ნებისმიერ დროს შემოუერთდნენ სასწავლო პროცესს კამპუსის ტერიტორიაზე. საამისოდ, როგორც იცით, 2 
სამუშაო დღით ადრე წერილობით უნდა გვაცნობოთ. სასკოლო საზოგადოების თითოეული წევრის საჭიროებისა 
და დატვირთვის ბალანსის დაცვით, ასეთი მოსწავლეებისთვის გთავაზობთ გარკვეულ მხარდაჭერას, კერძოდ: 
მიმდინარე კვირის განმავლობაში მასწავლებლები Google-ის საკლასო ოთახებში ტვირთავდნენ დავალებებს 
მცირე რეკომენდაციებთან ერთად, უკვე ორშაბათიდან კი მოსწავლეებს შეეძლებათ მასწავლებლებთან 
კომუნიკაცია ზუმის საშუალებით შემდეგი სიხშირით: 

II კლასები:
        • ძირითად მასწავლებელთან (ქართული, მათემატიკა, IPC) - ზუმის 20-წუთიანი შეხვედრა კვირაში სამჯერ;
           ინგლისურის მასწავლებელთან - ზუმის 20-წუთიანი შეხვედრა კვირაში ორჯერ.
III-IV კლასები:
        • ქართულისა და მათემატიკის მასწავლებელთან - ზუმის 20-წუთიანი შეხვედრა კვირაში ორჯერ;
           ინგლისურის მასწავლებელთან - ზუმის 20-წუთიანი შეხვედრა კვირაში ორჯერ.

IPC-ს მასწავლებელთან - ზუმის 20-წუთიანი შეხვედრა კვირაში ერთხელ.

ზუმის შეხვედრების განრიგს მასწავლებლები ინდივიდუალურად მოგაწვდიან. 

მადლობას გიხდით თანამშრომლობისთვის! გისურვებთ სასიამოვნო შაბათ-კვირას.

პატივისცემით,

ლელა ქისტაური
დაწყებითი საფეხურის ხელმძღვანელი
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II ლურჯი 

მიმდინარე  სემესტრში დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმის ფარგლებში II ლურჯი კლასის 
მოსწავლეებმა დაიწყეს ახალი თემატური ერთეული 
- „განძთა კუნძული“. მოსწავლეები გაეცნენ 
დედამიწის რელიეფს, კუნძულის სახეობებს, 
ოკეანეებსა და კონტინენტებს. შევადგინეთ 
განძის კუნძულის რუკები, მოვიძიეთ ინფორმაცია 
მეკობრეების შესახებ, თუ როგორი ცხოვრების 
წესი, მოვალეობები და “კანონები” აქვთ მათ. 
შევისწავლეთ გეოგრაფიული მიმართულებები 
და მუყაოსგან დავამზადეთ კომპასი. პატარა 
მეკობრეები მზად არიან იმოგზაურონ დედამიწის 
გარშემო და აღმოაჩინონ განძით სავსე კუნძული.

I ლურჯი

საანბანო პერიოდის დასრულებისთანავე პირველი 
კლასის მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთნენ მარტივი 
წინადადებების კითხვის პროცესში. სხვადასხვა 
სახალისო ონლაინაქტივობის ფარგლებში ბავშვებმა 
ისწავლეს, როგორ წარადგინონ რაიმე ნივთი მისი 
ფერის დასახელებით. მოსწავლეთა განსაკუთრებული 
ინტერესი გამოიწვია ონლაინაქტივობამ, რის 
ფარგლებშიც ბავშვებს საშუალება ჰქონდათ 
ვირტუალური ოთახების გამოყენებით წყვილებში 
ეჩვენებინათ ერთმანეთისთვის ახალშესწავლილი 
ნივთები, ეკითხათ What’s this? და მიეღოთ პასუხი It’s 
a... აღნიშნული ნივთის ფერის გათვალისწინებით.

II წითელი

მიმდინარე კვირაში მეორე წითელი კლასის 
მოსწავლეები ინგლისურ ენაში იმეორებენ ნასწავლ 
თემატურ ერთეულებს გრამატიკასა და ლექსიკაში.
ძირითადი ყურადღება ექცევა წერით დავალებებს 
მოცემულ დროში. მოსწავლეები ინდივიდუალურად 
წერენ კარნახით სიტყვებს და წინადადებებს.
ამ ტიპის დავალებების მიზანია, მოსწავლეებმა 
გაიმეორონ და განამტკიცონ  გავლილი  მასალა 
როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით. 

III წითელი

მე-3 წითელი კლასის მოსწავლეები მუსიკის საგნის 
ფარგლებში იწყებენ საკრავთა ტემბრალურ კვლევას. 
პირველი თემატური გაკვეთილი ვიოლინოს დაეთმო. 
მოსწავლეებმა დეტალურად დაათვალიერეს საკრავის 
აგებულება, მისი შემადგენელი ნაწილები, შეისწავლეს 
სპეციფიკური ტერმინები, როგორიცაა: ხემი, გრიფი. 
მთავარი აქცენტი ვიოლინოს ჟღერადობაზე გაკეთდა. 
მოსწავლეებმა მოისმინეს ცნობილი იტალიელი 
კომპოზიტორისა და მევიოლინეს - ნიკოლო პაგანინის 
24-ე კაპრისი. დაახასიათეს საკრავის ტემბრი. მუსიკის 
მოსმენის პარალელურად მიიღეს ინფორმაცია 
ლეგენდარულ ხელოვანზე. მომდევნო კვირებში 
განვაგრძობთ საკრავთა ტემბრალურ კვლევას.
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IV წითელი

მეოთხეკლასელების ახალ თემატურ ერთეულს 
მჭიდრო კავშირი აქვს კულინარიასთან, რომელიც, 
თავის მხრივ მოიცავს ბევრ სამეცნიერო პროცესს, 
როგორიცაა: გათბობა, გაგრილება, გაყინვა 
გახსნა, შერევა. ამ ეტაპზე მოსწავლეები იკვლევენ 
ნივთიერების ერთი აგრეგატული მდგომარეობიდან 
მეორეში გადასვლის პროცესს.
მათ ჩაატარეს მარტივი კვლევითი აქტივობა, რომ 
დაედგინათ შოკოლადის დნობის ტემპერატურა. 
მოსწავლეებმა თერმომეტრის საშუალებით გაზომეს 
წყლის სხვადასხვა ტემპერატურა, გამოიყენეს 
წამმზომი, რომ დაკვირვებოდნენ თუ რამდენი წუთი 
დასჭირდა შოკოლადის ფილის დადნობას. მიღებული 
შედეგი მარტივი მეცნიერული ტერმინებით ჩაწერეს 
სამუშაო რვეულში.
შემდეგისთვის დაგეგმილი აქტივობები 
დაკავშირებული იქნება რძის პროდუქტებთან.

IV ლურჯი

მათემატიკის მიმდინარე გაკვეთილები სივრცული 
აზროვნების წვრთნას - ზეპირ გეომეტრიას 
დავუკავშირეთ. განვსაზღვრეთ საწყისი 
სტერეომეტრიული ცნებები, სივრცული ფიგურის სამი 
განზომილება: სიგრძე, სიგანე და სიმაღლე, კავშირი 
წვეროებს, წიბოებსა და წახნაგებს შორის. ანიმაციის 
ელემენტების დახმარებით  მოსწავლეებმა სივრცული 
გეომეტრიული ფიგურები მრავალწახნაგებისა 
და მბრუნავი სხეულების შლილების სახით 
წარმოადგინეს, დაამზადეს  და  დაკეცვით შეამოწმეს 
მრავალწახნაგების მოდელები, ტექსტისა და 
სიტყვების ბარათებით  შეავსეს ხისებრი დიაგრამა 
და სხვადასხვა სივრცული ფიგურის  საერთო ნიშან-
თვისებები დაადგინეს. საინტერესო და სახალისო 
აქტივობებმა  მოსწავლეების თემისადმი ინტერესი 
გაზარდა  და  მათ სივრცული ფიგურები სხვა ჭრილში 
დაანახა.

III ლურჯი

ამ კვირაში დიდი ყურადღება დაეთმო საინტერესო 
ტექსტების კითხვას, ლექსიკური მარაგის 
გამდიდრებას, მეტყველების და კითხვის უნარების 
გამართვას. მეტყველების უნარის დასახვეწად 
ვმუშაობდით ტექსტის განხილვაზე. ბავშვები 
მუშაობდნენ წყვილებსა და ჯგუფებში: სვამდნენ 
და პასუხობდნენ დასმულ კითხვებს მოსმენილი თუ 
წაკიხული ტექსტიდან გამომდინარე. 
პარალელურად შევისწავლეთ კიდევ ერთი 
გრამატიკული ფორმა was/were, ბავშვებმა გამოიყენეს 
და დააკავშირეს ეს გრამატიკული ფორმა სხვადასხვა 
აქტივობის დახმარებით. შეიმუშავეს საკლასო 
წესები, კერძოდ, რისი გაკეთება უწევთ სკოლაში, 
გაკვეთილებზე, შესვენების დროს და სკოლის 
ბიბლიოთეკაში.


