I-VI კლასებში 2017–2018 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფმინიჭებული

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი
კლასებისა და საგნების მიხედვით

I კლასი
N

საგანი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

2.

მათემატიკა(მოსწავლი
რვეულით)
ბუნებისმეტყველება
(მოსწავლის
რვეულით)
პირველი უცხოური ენა(ინგ)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციური
ტექნოლოგიები (ისტ)

ავტორი
მ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე
თ.ვეფხვაძე, გ.გოგიშვილი, ი.მემებონია

გამომცემლობა/წელი
„მერიდიანი“
,,ინტელექტი’’/2011

გ.კვანტალიანი, ი.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე

,,ბაკურ სულაკაური’’/2011

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ1

მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,მერიდიანი’’ / 2011

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი
მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე,,/2011
,,დიოგენე’’ / 2011

ნ.ჯამასპიშვილი

II კლასი
N
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

საგანი
ქართული ენა და ლიტ.
მათემატიკა(მოსწავლის
რვეულით)
ბუნებათმცოდნეობა
(მოსწავლის
რვეულით)
მეორე უცხოური ენა(ინგ)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

ავტორი
მ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე
თ.ვეფხვაძე, გ.გოგიშვილი,, ი.მემებონია

გამომცემლობა/წელი
„მერიდიანი“
,,ინტელექტი,,/2011

გ.კვანტალიანი, ი.მიქიაშვილი,,მ.ბლიაძე ,,ბაკურ სულაკაური,,/2011

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ1
ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი
მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,მერიდიანი,, / 2011
“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე,,/2011

III კლასი
N

საგანი

1.
2.
3.

ქართული ენა და ლიტ.
მათემატიკა
ბუნებისმეტყველება

4.

პირველი უცხოური ენა(ინგ)

5.
6.

მეორე უცხოური ენა(რუს)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სპორტი

7.
8.

ავტორი
მ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე
თ.ვეფხვაძე, გ.გოგიშვილი, ი.მემებონია
გ.კვანტალიანი, ი.მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე
მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ2
მ. ბარსეგოვა ; დ1
ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი
მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
„მერიდიანი“
,,ინტელექტი’’/2011
,,ბაკურ სულაკაური’’/2011
მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,ოცდამეერთე’’/2011
,, მერიდიანი~/ 2011
“წყაროსთვალი’’/2011
,,დიოგენე/2011

IV კლასი
N

საგანი

1.
2.

ქართული ენა და ლიტ.
მათემატიკა

3.
4.

ბუნებისმეტყველება
პირველი უცხოური ენა(ინგ)

მ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე
გ.გოგიშვილი; თ. ვეფხვაძე; მებონია,
ი.ქურციშვილი.
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,
მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ3

5.

მეორე უცხოურიენა(რუს)

მარინა ბარსეგოვა დ.2

6.

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა
სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება
სპორტი

7.
8.
9.

ავტორი

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

მ. ოთიაშვილი
ნ.ტალახაძე
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
„მერიდიანი“
,,ინტელექტი’’/2011
,ბაკურ სულაკაური,/2011
მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,ოცდამეერთე”/2011
,, მერიდიანი’’ 2011
“წყაროსთვალი’’/2011
,,სიდი’’/2011წ.
,, დიოგენე,, /2011

V კლასი
N

საგანი

1.
2.
3.
4.

ქართული ენა და ლიტ.
მათემატიკა
ბუნებისმეტყველება
პირველი უცხოურიენა(ინგ)

ვ.როდონაია. მ.მირიანაშვილი; ქ.თოფაძე
გ.გოგიშვილი; თ. ვეფხვაძე; მებონია,
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი
მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ4

5.
6.
7.

მეორე უცხოურიენა(რუს)
ჩვენი საქართველო
სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციური
ტექნოლოგიები (ისტ)
მუსიკა
სპორტი

მარინა ბარსეგოვა დ.3
მ.სურგულაძე; ნ.მდინარაძე; ვ. ნეიძე
ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

8.

9.
10.

ავტორი

ნ.ჯამასპიშვილი
მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი’’/2011
,,ინტელექტი’’/2011

,,ბაკურ სულაკაური,/2011
მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,ოცდამეერთე’’ / 2011
,,ლოგოსპრესი’’/2011
,, მერიდიანი’’ / 2011
,, დიოგენე’’ / 2011

“წყაროსთვალი’’/2011
,, დიოგენე/2011

VI კლასი
N

საგანი

1.
2.

ქართული ენა და ლიტ.
მათემატიკა

3.
ბუნებისმეტყველება
4. პირველი უცხოურიენა(ინგ)
5.
6.
7.
8.

9.
10.

მეორე უცხოურიენა(რუს)
ჩვენი საქართველო
სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციური
ტექნოლოგიები (ისტ)
მუსიკა
სპორტი

ავტორი
ვ.როდონაია. მ. მირიანაშვილი; ქ.თოფაძე
გ.გოგიშვილი; თ. ვეფხვაძე; მებონია,
ი.ქურციშვილი
მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,
მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი დ5
მარინა ბარსეგოვა დ.4
მ.სურგულაძე; ნ.მდინარაძე; ვ. ნეიძე
ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი
ნ.ჯამასპიშვილი
მ. ოთიაშვილი
ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

გამომცემლობა/წელი
,,სწავლანი’’/2011
,,ინტელექტი’’/2011
,,ბაკურ სულაკაური,/2011

მასმილან პუბლიშერს
ლტდ/2011
,,ოცდამეერთე’’ / 2011
,,ლოგოსპრესი’’/2011
,, მერიდიანი’’ / 2011
,, დიოგენე ‘’/ 2011

“წყაროსთვალი’’/2011
,, დიოგენე,,/2011

