
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 
გრიფმინიჭებული I-VI კლასებში 2022–2023 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი 

სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი კლასებისა და საგნების მიხედვით 
 
 

I კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1 ქართული ენა და ლიტ. ნ.მაღლაკელიძე ,, მერიდიანი’’ 

2 მათემატიკა 

(მოსწავლისრვეულით) 

გ. ბერიშილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. 

სულაკაური 

 
,,ბაკურ სულაკაურის ’’ 

3 
ბუნებისმეტყველება 

(მოსწავლის რვეულით) 

 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი 
 

,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4 
I უცხოური ენა(ინგ) 

SETTING OUT 1 

 

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე 
 

შ.პ.ს. XXI საუკუნე 

5 
სახვითიდაგამოყენებითი 

ხელოვნება 
ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. 

სილაგაძე, ნ. ჯაბუა 
 

,,მერიდიანი’’ 

6 მუსიკა მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ 

7 სპორტი ლ. კიკალიშვილი შ.პ.ს.,, პეგასი’’ 

8 ინფ. და საკ.ტექ. (ისტ) ნ. ჯამასპიშვილი ,,დიოგენე’’ 
 
 
 
 
 

II კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. ქართული ენა და ლიტ. ნ.მაღლაკელიძე ,, მერიდიანი’’ 

2. 
მათემატიკა 

(მოსწავლისრვეულით) 

გ. ბერიშილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. 
სულაკაური 

,,ბაკურ სულაკაურის 
’’ 

3. 
ბუნებისმეტყველება 

(მოსწავლის რვეულით) 

 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე 
 

,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. 
I უცხოური ენა(ინგ) 

SETTING OUT 2 

 

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე 
 

შ.პ.ს. XXI საუკუნე 

5. 
სახვითიდაგამოყენებითი 

ხელოვნება 

 

ნანამაჭარაშვილი, მაიამაჭარაშვილი 
 

,,მერიდიანი’’ 

6. მუსიკა მ. ოთიაშვილი ,,წყაროსთვალი’’ 

7. სპორტი ლ. კიკალიშვილი Dშ.პ.ს.,, პეგასი’’ 



III კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1 ქართული ენა და ლიტ. ნ.მაღლაკელიძე ,, მერიდიანი’’ 

2 მათემატიკა 
გ. ბერიშილი, ი. კოტეტიშვილი, ბ. 

სულაკაური 
,,ბაკურ სულაკაურის ’’ 

3. ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. 
I უცხოური ენა(ინგ) 

SETTING OUT 3 

 

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე 
 

შ.პ.ს. XXI საუკუნე 

5 
სახვითიდაგამოყენებითი 

ხელოვნება 

 

ნანამაჭარაშვილი, მაიამაჭარაშვილი 
 

,,მერიდიანი’’ 

6 მუსიკა მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ 

7 სპორტი ლ. აფციაური, მ. ტუღუში ,,დიოგენე’’ 

8 მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე „სიდი“ 

 
 
 
 
 
 

IV კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1 ქართული ენა და ლიტ. ნ.მაღლაკელიძე ,, მერიდიანი’’ 

2 მათემატიკა 
ნანა ჯაფარძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაურის ’’ 

3. ბუნებისმეტყველება გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ.ბლიაძე ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. I უცხოური ენა(ინგ) ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე შ.პ.ს. XXI საუკუნე 

5. II უცხოური ენა (რუს) მ. ბარსეგოვა ; დ1 ,,ოცდამეერთე’’ 

6. სახ. და გამოყ.ხელოვნება ნანამაჭარაშვილი, მაიამაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ 

7. მუსიკა მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია ,,წყაროსთვალი’’ 

8. მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე ,,სიდი’’ 

9. სპორტი ლ. კიკალიშვილი D,,დიოგენე’’ 



V კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. 
 

ქართული ენა და ლიტ. 
ვ.როდონაია ნ.ნაკუდაშვილი 

ა.არაბული მ.ხუციშვილი 

 

,, სწავლანი’’ 

2. ქართული ენა ა.არაბული ნ.ნაკუდაშვილი. ,, სწავლანი’’ 

3. მათემატიკა 
ნანა ჯაფარძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია 
,,ბაკურ სულაკაური’’ 

4. ბუნებისმეტყველება მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი ,,ბაკურ სულაკაური’’ 

5. 
I უცხოური ენა(ინგ) 

ENGLISH V 

 

ცისანა ლეჟავა-ბურდილაძე 
 

„ ცისანა ლეჟავა“ 

6. II უცხოური ენა (რუს) მ. ბარსეგოვა ; 5კლასი ,,ოცდამეერთე’’ 

7. ჩვენი საქართველო 
რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. 

ელიზბარიშვილი 
,,კლიო’’ 

8. სახ.დაგამოყ. ხელ. ნანამაჭარაშვილი, მაიამაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ 

9. ინფორ.დასაკ.ტექნ. (ისტ) ნ. ჯამასპიშვილი ,,დიოგენე’’ 

10. მუსიკა მ. ოთიაშვილი, ი. მიქაძე, ი. გაბუნია ,,წყაროსთვალი“ 

11. სპორტი ლ. კიკალიშვილი „პეგასი“ 

 
 
 
 
 

VI კლასი 
 

N საგანი ავტორი გამომცემლობა/წელი 

1. 
ქართული ენა და ლიტ. 

ვ.როდონაია. ნ.ნაკუდაშვილი.ა.არაბული. 
მ. ხუციშვილი, ე.ქურციკიძე 

,, სწავლანი’’ 

2. ქართული ენა ა. არაბული, ნ. ნაკუდაშვილი „სწავლანი“ 

3. მათემატიკა ნ. ჯაფარძე, მ. წილოსანი, ნ. წულაია ,,ბაკურსულაკაური’’ 

4. ბუნებისმეტყველება მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი, ,,ბაკურსულაკაური’’ 

5. I უცხოური ენა(ინგ) 

ENGLISH VI 

 

ცისანა ლეჟავა-ბურდილაძე 
 

ცისანა ლეჟავა 

6. II უცხოური ენა (რუს) მ. ბარსეგოვა ; 6კლასი ,,ოცდამეერთე’’ 

7. 
ჩვენი საქართველო 

რ. თოფჩიშვილი, ე. მეძმარიაშვილი, ნ. 
ელიზბარიშვილი 

„კლიო“ 

8. სახ.დაგამოყ. ხელოვნება ნანამაჭარაშვილი, მაიამაჭარაშვილი ,,მერიდიანი’’ 

9. ინფ.დასაკომ. ტექ. (ისტ) ნ. ჯამასპიშვილი ,,დიოგენე’’ 

10. მუსიკა მ. ოთიაშვილი, ი.მიქაძე, ია გაბუნია, „წყაროსთვალი“ 

11. სპორტი ლ. აფციაური ,,დიოგენე’’ 

 


