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ცირკის  წრე
ხელმძღვანელი: ინეს შვარც
(პედაგოგი ავსტრიიდან)

I-II  (მაქს. 12 მოსწავლე) 
ხუთშაბათი 15:45-16:30 სთ 

III- IV კლასი (მაქს. 12 მოსწავლე) 
პარასკევი 15:45-16:30 სთ 

ამ წრეზე ჩვენ გადავეშვებით
ცირკის ფერად სამყაროში.
მოსწავლეები თავიანთი
სურვილის შესაბამისად
ავითარებენ მოძრაობის
ძირითად ტექნიკას.
მნიშვნელოვანია, რომ აქცენტი
კეთდება არა შესრულებზე,
არამედ თამაშით სწავლაზე,
შემოქმედებითობის
ხელშეწყობასა და, უპირველეს
ყოვლისა, გართობაზე. თუკი
ბავშვებს სურვილი ექნებათ,
შესაძლებელია საშობაოდ
მოკრძალებული შოუც
გავმართოთ.

ფორტეპიანო

ხელმძღვანელი: ქეთევან
ჭეფხოძე

IV კლასი (მაქს. 2 მოსწავლე)
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ 

V კლასი (მაქს. 2 მოსწავლე)
სამშაბათი 15:00-15:45 სთ 

გსურთ ისწავლოთ
ფორტეპიანოზე დაკვრა ან უკვე
იცით და გსურთ დახვეწოთ
თქვენი უნარი? ეს წრე
განკუთვნილი როგორც
დამწყებთათვის, ასევე
წარმატებული
შემსრულებელთათვის.
სურვილის შემთხვევაში თქვენ
შეგიძლიათ შეისწავლოთ
მუსიკის თეორია და ჰარმონია.
გარდა იმისა, რომ
ფორტეპიანოზე დაკვრა
სახალისოა, ის ასევე
აუმჯობესებს თქვენს
კონცეტრაციასა და
მეხსიერებას. 
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თეატრი
ხელმძღვანელი: თორნიკე
ბლუაშვილი

I-II კლასი (მაქს. 12 მოსწავლე) 
პარასკევი 15:45-16:30 სთ

III-IV კლასი (მაქს. 12 მოსწავლე) 
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ

V-VI კლასი (მაქს. 12 მოსწავლე) 
ოთხშაბათი 15:00-15:45 სთ

თეატრის წრის ფარგლებში
სახალისო და საინტერესო
თამაშებს გთავაზობთ. აქ თქვენ
შეძლებთ მოირგოთ 
სხვადასხვა როლი და
აღმოაჩინოთ თეატრის 
საოცარი სამყარო. გარდა ამისა,
მოვემზადებით საშობაო /
საზაფხულო წარმოდგენებისთვის.

ფერების
სახელოსნო

ხელმძღვანელი: თეონა
გაბაშვილი

IV-V კლასი (მაქს. 6 მოსწავლე)
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ

ბავშვებს უყვართ ფერები. ეს
მათი სამყაროა. ფერების
ერთმანეთთან შერევისას და
ხატვისას ბავშვები
სწავლობენ დაკვირვებასა
და საკუთარი დასკვნების
გამოტანას. აქ იწყება
ფერების სრულყოფილად
აღქმა და შეგრძნება.
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კ ითხვის  კლუბი
ანტოლინთან  ერთად

ხელმძღვანელი: შორენა
ღონღაძე

II კლასი (მაქს. 6 მოსწავლე)
სამშაბათი 15:00-15:45 სთ

ანტოლინი პროგრამაა,
რომელც მოსწავლეებში წიგნის
კითხვის წახალისებას
ემსახურება. მოსწავლე
კითხულობს წიგნს, პასუხობს
პორტალზე მოცემულ კითხვებს
და აგროვებს ქულებს, რაც
პატარა მკითხველში ინტერესს
აღვიძებს.

ქაღალდის
ხელოვნება

ხელმძღვანელი: ბელა
ღლონტი

I კლასი (მაქს. 8 მოსწავლე)
პარასკევი 15:00-15:45 სთ

ქაღალდის ფურცლისგან
გამოჭრილი სხავდასხვა
ფიგურა, იაპონური ორიგამი -
ეს მცირე ჩამონათვალია იმისა,
თუ რა შეიძლება დამზადდეს
ქაღალდისაგან. ერთად გვსურს
ვიყოთ შეოქმედებითნი და
ერთი ფარატინა ფურცელი
ვაქციოთ ლამაზ ფორმებათ.
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ხელოვანები
ხელმძღვანელი: ნინო
გიუნთერ

VI-VII კლასი (მაქს. 8 მოსწავლე)
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ

ვიწვევთ ყველას, ვინც
კრეტიულია და აინტერესებს
შემოქმედებითი პროცესი.
საკუთარი ხელითა და
ფანტაზიით შევქმნით
ხელოვნების ნიმუშებს,
ვითამაშებთ ფერებით,
ჩრდილებით, ფორმებით...
სიხარულით მივესალმებით
თქვენს იდეებსა და
შემოთავაზებებს.

სპორტული თამაშები

ხელმძღვანელი: ალექს
ქისტაური

I-II კლასი (მაქს. 18 მოსწავლე)
ხუთშაბათი 15:45-16:30 სთ

სპორტული თამაშები,
უპირველეს ყოვლისა,
სახალისო და გასართობი
უნდა იყოს. მოსწავლეებს
შეუძლიათ თამაშით
ისწავლონ მრავალი
განსხვავებული მოძრაობა.
ასევე ითამაშონ გუნდურად
ბურთით ან მის გარეშე.
მოსწავლეების იდეებსაც
სიხარულით მივესალმებით. 
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შემოქმედთა
კლუბი

ხელმძღვანელი: ბელა
ღლონტი

IV კლასი (მაქს. 6 მოსწავლე)
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ

თუ ხარ კრეატიული, გიყვარს
ხელსაქმე და სიამოვნებას
განიჭებს საკუთარი ხელით
შექმნილი სამკაულის ტარება,
მაშინ ეს წრე სწორედ
შენთვისაა. ჩვენ ერთად
შევქმნით მრავალ ლამაზ და
საინტერესო ნივთს.

ლიტერატურის ოთახი

ხელმძღვანელი: ელისო
ბიბილაშვილი

(ქართულ ენაზე)

V-VI კლასი (მაქს. 8 მოსწავლე)
ხუთშაბათი 15:45-16:30 სთ

ჩვენი მიზანია ვისწავლოთ
და შევიყვაროთ წიგნის
კითხვა. 

ჩვენ გავეცნობით ქართველი
და უცხოელი მწერლების
ლიტერატურულ შედევრებს,
კითხვის პროცესში თავად
შევქმნით მოკლე
ჩანაწერების კრებულს, რაც
თავს პატარა მწერლებად
გვარგძნობინებს და წიგნის
სამყაროსთან მეტად
დაგვაახლოვებს.
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თიხა  და  ძერწვა
ხელმძღვანელი:
თეონა გაბაშვილი და ნინო
კოპალაძე

I-II კლასი (მაქს. 15 მოსწავლე)
ორშაბათი 15:45-16:30 სთ

III-IV კლასი (მაქს. 15 მოსწავლე)
სამშაბათი 15:45-16:30 სთ

თიხით ძერწვა ავითარებს
შემოქმედებით უნარს,
კონცენტრაციას, მოტორიკას,
ათავისუფლებს ბავშვს
დაძაბულობისგან და ანიჭებს
სიამოვნებას. თიხა მუშავდება
ორივე ხელით და ასე იქმნება
დიდი თუ პატარა ცხოველები,
დეკორატიული საგნები და
ჭურჭელი.

ამ წრეს მხარს უჭერს (ჩვენი
მოსწავლის მშობელი) კერამიკოსი
ნინო კოპალაძე. მისი თანადგომა
განსაკუთრებით გვახარებს.

კრეატიული ცეკვა
ხელმძღვანელი: მარიამ
ბედენაშვილი

I-II კლასი (მაქს. 15 მოსწავლე)
ორშაბათი 15:45-16:30 სთ

II-III კლასი (მაქს. 15 მოსწავლე)
სამშაბათი 15:45-16:30 სთ

ცეკვა მოსწავლე ხელს
უწყობს განუვითაროს
ემოცია, მოტორიკა და
რიტმიკა. კონცენტრირების
და ჯგუფური მუშაობის
უნარი. 
ცეკვის მიმართულებები:
საბავშვო გიმნასტიკა,
თავისუფალი სამეჯლისო
ცეკვები, ბალეტი, ქართული
ცეკვა, სამეჯლისო ცეკვა.

მარიამ ბედენაშვილი (ჩვენი
საბშვო ბაღის აღმზრდელი)
პროფესიონალი მოცეკვავე
და მასწავლებელია. 
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ფეხბურთის  წრე

ხელმძღვანელი: პაპუნა ჯავახაძე და
ანტონ ქართველიშვილი

II-III კლასი (15-დან 18 მოსწავლემდე)
ოთხშაბათი 15:45-16:30 სთ

IV-V კლასი (15-დან 18 მოსწავლემდე
პარასკევი 15:45-16:30 სთ

დაწყებითი სკოლის
მოსწავლეებს
მრავალფეროვანი ფიზიკური
აქტივობა სჭირდებათ. ამ
თვალსაზრისით ეს
შემოთავაზება მათთვის
საინტერესო უნდა იყოს.
ფეხბურთის წრე იყოფა
ფაზებათ: გახურება, ვარჯიში,
თამაში. რა თქმა უნდა გართობა
და ხალისი არ უნდა
დავივიწყოთ.

ამ წრეს ჩვენი გამოცდილი
სპორტსმენი და ფეხბურთელი
მეცხრე კლასელები
ხელმძღვანელობენ. დიდი
მადლობა მათ.


