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II ლურჯი 

კამპუსზე დაბრუნების შემდეგ   მოსწავლეები   
აქტიურად  ჩაერთვნენ სასწავლო პროცესში. 
მათემატიკის გაკვეთილები მომდევნო/წინა ათეულში 
გადასვლით  შეკრება - გამოკლების შესწავლით 
დავიწყეთ. ბავშვებმა მიმდინარე საკითხების 
გამოყენებით თავად მოიგონეს სახალისო ამოცანები.  
მათთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა  თამაში  
‘’ლოტო’’, რითაც იუმჯობესებენ რიცხვების სწორად 
დასახელებისა და მათი შეკრება-გამოკლების უნარებს. 
მოქმედებათა კომპონენტებს შორის კავშირის  ცოდნის 
გასააქტიურებლად ხშირად ვიყენებთ აქტივობას 
-„გამოცნობანა’’, როცა  მოსწავლეებმა მასწავლებლის 
მიერ ჩაფიქრებული რიცხვი უნდა გამოიცნონ. 

I წითელი I ლურჯი

ინგლისურის გაკვეთილებზე მოსწავლეები უკვე 
აბამენ სიტყვებს და მარტივი წინადადებებით 
ურთიერთობენ როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით. 
აქამდე თუ მხოლოდ მეორე პირში მიმართვებით 
შემოვიფარგლებოდით, ამჟამად უკვე შეგვიძლია მესამე 
პირზე ისეთი შეკითხვების დასმა, როგორიცაა What’s his/
her favourite  colour/toy/number/food/name? და შესაბამისი 
პასუხების გაცემა.

1-ლი ლურჯი კლასის მოსწავლეები აგრძელებენ 
აქტიურ და სახალისოდ დატვირთულ სასწავლო 
პროცესს. მიმდინარე ორი კვირის განმავლობაში 
ანგარიშის უნარის გასაუმჯობესებლად გამოვიყენეთ 
რიცხვითი სხივი. ვისაუბრეთ რა მსგავსება და 
განსხვავებაა მზის სხივსა და რიცხვით სხივს 
შორის. იატაკზე დავაკარით დიდი ზომის რიცხვითი 
სხივი, რომლის დახმარებით მოსწავლეებმა 
დამოუკიდებლად შეადგინეს, ამოხსნეს და რვეულში 
ჩაიწერეს მაგალითები. მოსწავლეებმა უკეთ გაიაზრეს 
რას ნიშნავს „10-ის გავლა“ შეკრებისა და გამოკლების 
დროს. გულმოდგინედ ივარჯიშეს 10-ზე მიმატებასა 
და 10-მდე გამოკლებაში. მათთვის განსაკუთრებით 
სახალისო საკუთარი ნაბიჯების დათვლა აღმოჩნდა, 
რომლის დახმარებით ხსნიდნენ ამა თუ იმ მაგალითს.
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მიმდინარე ორი კვირის განმავლობაში, მე-2 წითელი 
კლასის მოსწავლეები მუსიკის საგანში, ეცნობოდნენ 
მეკობრეთა სახასიათო სიმღერებს და ცეკვებს. 
აღნიშნული აქტივობები დაკავშირებული იყო IPC 
- ის თემატურ ერთეულთან „განძთა კუნძული“. 
მას შემდეგ, რაც მოსწავლეებმა გამოიკვლიეს 
მეკობრეთა ცხოვრების წესი, გაიხსენეს 
სხვადასხვა ზღაპრის პერსონაჟი - მეკობრეები, 
ნახეს მუსიკალური ფრაგმენტები ანიმაციური და 
მხატვრული ფილმებიდან, თავად შექმნეს მეკობრეთა 
სახასიათო სახეები. მუსიკის გაკვეთილების 
ფარგლებში მოსწავლეები დაეუფლნენ 2 სიმღერას: 
„That’s the life for me” და „Never smile at a crocodile”. 
სიმღერის ვოკალურ შესრულებას, თეატრალიზებული 
სანახაობაც ახლავს თან. მოსწავლეები საოცარ 
სიამოვნებას იღებდნენ ამ ტიპის აქტივობებით. 

შემოგვიერთდით ჩვენს 
INSTAGRAM გვერდზე და 
თვალი ადევნეთ აკადემიის 
ყოველდღიურ ამბებს!
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ქართულის გაკვეთილები  საქართველოს  ისტორიისა 
და კულტურის მიმოხილვას დავუთმეთ. წავიკითხეთ 
გმირული ამბები ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან 
,მოვისმინეთ სხვადასხვა პოეტის მიერ საქართველოზე 
შექმნილი ლექსი/სიმღერა.  ვისაუბრეთ იმ  ისტორიულ 
ძეგლთა შესახებ,რომელიც იუნესკოს  კულტურული 
მემკვიდრეობის ნუსხაშია შეტანილი . 
მოსწავლეებმა  პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს 
პროექტები   მშობლიური ქალაქისა თუ სოფლის 
ისტორიული ძეგლების , დაცული ტერიტორიების 
,  სამოსის, ცნობილი ადამიანების- მეცნიერების 
,ხელოვნების შესახებ და  შექმნეს ფოტოკოლაჟი 
საქართველოს  ღირშესანიშნაობებითა და ხედებით.
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ხელოვნების გაკვეთილებზე ბოლო რამდენიმე 
კვირის განმავლობაში მეოთხე კლასის მოსწავლეები 
ეცნობოდნენ სხვადასხვა მხატვრულ ტექნიკას. ერთ-
ერთი მათგანია გრავიურა, რომელიც გამოიყენებოდა 
ძველი ოსტატების მიერ საბეჭდი მანქანის 
გამოგონებამდე.
მოსწავლეები გაეცნენ დიურერის ცნობილი 
გრავიურის „მარტორქის“ ისტორიას და შექმნეს მისი 
რეპლიკები თიხის გამოყენებით. 
აქტივობა შედგებოდა რამდენიმე ეტაპისაგან და 
მოიცავდა სხვადასხვა მასლას, რაც მოსწავლეებს 
დაეხმარა მრავალმხრივი უნარების განვითარებაში. 
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გასული ორი კვირის განმავლობაში, დაწყებითი 
საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში,  მე-3 
კლასთან დავასრულეთ მუშაობა თემაზე ‘Water 
Cycle’, მოსწავლეებმა იმუშავეს პროექტებზე და 
წარმოადგინეს პრეზენტაციები. ამჟამად გავდივართ 
თემას ‘States of Matter’. მოსწავლეები აქტიურად 
ჩაერთვნენ თემის განხილვაში, შეისწავლეს ახალი 
სიტყვები, გაიგეს და შეისწავლეს  ბევრი ახალი და 
საინტერესო ინფორმაცია ნივთიერებების სხვადასხვა 
მდგომარეობების შესახებ, მიმდინარეობს მზადება 
პროექტებზე მოცემულ თემაზე.

III წითელი

განვლილი კვირების განმავლობაში მოსწავლეები 
ქართველ მწერლთა მიერ გადმოქართულებულ 
ამბებს შეისწავლიან ძველ ბერძნებზე. კითხულობენ 
მითებში გადმოცემულ, საინტერესო პერსონაჟებისა  
და სახალისო თავგადასავლების, ამბებს, 
ახასიათებენ გმირებს, განმარტავენ მითოლოგიურ 
ამბებთან  დაკავშირებულ ცნობილ გამონათქვამებს 
და ცდილობენ გამოიყენონ შესაბამის სიტუაციაში. 
ადგენენ მითების რუკას, მსჯელობენ გმირების 
ქცევაზე, მათ გადაწყვეტილებებზე, ფიქრობენ, როგორ 
შეიცვლებოდა ამბავი, გმირები რომ სხვაგვარად 
მოქცეულიყვნენ. აკავშირებენ უკვე შესწავლილი 
მითების სიუჟეტებსა და პერსონაჟებს ერთმანეთთან. 
თემის დასრულებას საინტერესო პროექტით ვგეგმავთ. 
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