
 დაწყებითი კლასების კათედრა  

                   (2022- 2023 სასწ. წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები) 

 

№ ღონისძიების, აქტივობის დასახელება თვე 

 ცოდნის დღესასწაული,  ახალი საწავლო წლის დაწყება სექტემბერი  

 „სუქოთი“  ოქტომბერი 

 ქართული საბავშვო წიგნის დღე  „ წიგნი ჩემი 

მეგობარია“ 
ოქტომბერი 

 „მწვანე გაკვეთილები“ გარდენიაში ნოემბერი 

 შემოდგომის ზეიმი 

ბუნებაში „ ყვავილების დღე“, „ყვითელი 

ფოთლები“ 
 

ნოემბერი 

 ერთი დღე მუზეუმში „ ციფრული მუზეუმი“  დეკემბერი 

 პლაკატის, პოსტერის შექმნა თემაზე: „დედამიწა სანაგვე 

არ არის !!!„  
იანვარი 

 „გაზაფხული შემოსულა ლენ“-  დედის დღე მარტი 

 „დედა ენის დღე“ ,  „საბავშვო წიგნის დღე“  , „წიგნის 

ჩუქების დღე“ 
აპრილი 

 ერთი დღე ბუნებაში - ბოტანიკური ბაღი მაისი 

 ეს ჩემი სკოლაა - სასწავლო წლის შეჯამება ივნისი 

 



ესთეტიკური აღზრდისა და სპორტის კათედრა 

2022- 2023 სასწ. წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები 

 

№ ღონისძიების, აქტივობის დასახელება თვე 

1 სპორტული კვირეული „ორ ავნერში“ ოქტომბერი 

2 სიმებიანი საკრავების გაცნობა ნოემბერი 

3 სხვა ხედვა-თემა „პორტრეტი“ იანვარი 

4 „ერთად ვიმღეროთ გუნდში’ თებერვალი 

5 „მე მოგეფერები დედა“ მარტი 

6 „მხიარული სტარტები“ აპრილი 

7 ინტეგრირებული გაკვეთილი-„მუსიკალური საკრავების 

გამოფენა“ 
 

აპრილი 

8 შვლის ნუკრო,რას ეტყვი ადამიანს?-კომიქსი აპრილი 

9 ინტეგრირებული გაკვეთილი-„მხიარული მატრიოშკები“  
რუსულ ანბანზე 

მაისი 

10 ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედება მაისი 

 



                    ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრის 

                   2022- 2023 სასწ. წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები 

 

№ ღონისძიების, აქტივობის დასახელება თვე 

1.  კონკურსი: საუკეთესო პლაკატის შექმნა თემაზე: „ მავნე 

ჩვევები: ალკოჰოლი, ნარკოტიკი, ნიკოტინი““ 
ოქტომბერი 

2. ელექტრონული გაზეთის შექმნათემაზე  :“აზარტული 

თამაშები.კიბერდამოკიდებულება“ 
ნოემბერი 

3.  გაკვეთილი-ვიქტორინა თემაზე:“მხიარული წილადები“ დეკემბერი 

4 ტუ-ბიშვატის დღესასწაულთან დაკავშირებით 

ექსკურსია -გაკვეთილი ლისის ტბაზე 

თებერვალი 

5 კვლევა : „მჟავა წვიმები და მათი ზეგავლენა ნიადაგზე“  

6 შიდა სასკოლო ოლიმპიადა - ,,ლოგიკის ელემენტები“ 
მზადება - ჩატარება ორ ტურად. 

 

მარტი 

7 ღია გაკვეთილი ბოტანიკურ ბაღში:“მწვანე მშვიდობა“ აპრილი 

8 ინტეგრირებული გაკვეთილი-პროექტი: ქაშერული 

კვება და თანამედროვე ცხოვრების სტილი 

 

მაისი 

9. ბუნების მეგობრობის დღესასწაული. სკოლის ეზოში 

ყვავილების ნერგების დარგვა 
მაისი 

 



უცხოური  ენების კათედრა  

                   (2022- 2023 სასწ. წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები) 

 

№ ღონისძიების, აქტივობის დასახელება თვე 

1 კედლის გაზეთი - თემაზე „თამბაქო, ალკოჰოლი,  

ნარკომანია“. 

ოქტომბერი 

2 ინგლისურიენადაბრიტანულიმუსიკა ნოემბერი 

3 ჩემი ტკბილი ბავშვობა -,,ასტრიდ ლინდგრენის 
დაბადების დღე“ 

ნოემბერი 

4 რუსი პოეტები საქართველოზე დეკემბერი 

5 სპექტაკლი თემაზე ,,ხანუქა“ დეკემბერი 

6 ბროშურის და პოსტერების დამზადება „არა მავნე 

ჩვევებს“ 

მარტი 

7 „ერთი პოეტის საღამო“  მარტი 

8 კედლის გაზეთი თემაზე - ყვავილების 
საერთაშორისო დღე  

მარტი 

9 თეატრის საერთაშრისო დღე -,,ერთი დღე 
თეატრში“ 

მარტი 

10 „დედამიწაჩემისახლია“ აპრილი 

11 ,,როგორ გადავამუშაოთ ნარჩენები - ახალი 

სიცოცხლე“ 

აპრილი 

12 პროგრამის ფარგლებში - 2  თემატური სპექტაკლი 

ივრითში 

მეორე სემესტრის 

განმავლობაში 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრა 

                   (2022- 2023 სასწ. წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები) 

 

№ ღონისძიების, აქტივობის დასახელება თვე 

1. ცოდნის დღესასწაული - ახალი სასწავლო წლის დაწყება სექტემბერი 

2. „სუქოთი“ ოქტომბერი 

3. სასკოლო გაზეთის შექმნა: „ვებრძოლოთ ადიქციას!“ ნოემბერი 

4. სტატიის დაწერა: „ადიქციის მავნებლობისა და მასთან ბრძოლის 

საკითხზე“ 
დეკემბერი 

5. პლაკატის, პოსტერის შექმნა თემაზე: „ერთი სანთელი წყვდიადს 

ფანტავს“ 
დეკემბერი 

6. კვლევა- სიკეთის არსი ყოველდღიურ ცხოვრებაში დეკემბერი 

7. ესეების კონკურსი: „ბოროტსა სძლია კეთილმან“ დეკემბერი 

6. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე იანვარი 

8. ვიდეო რგოლი: ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა იანვარი 

9. კვლევა: ჰიგიენა, ჯანსაღი კვება თებერვალი 

10. „ერთი დღე მუზეუმში“ (ოქროს ფონდის გაცნობა) აპრილი 

11. „ბოლო ზარი“ მაისი 

12. მაისი - დამოუკიდებლობის თვე მაისი 

 


