
შეთავაზება სკოლებს და 
ორგანიზაციებს



ვინ ვართ ჩვენ?

თამაშობანა არის ქართული საგანმანათლებლოდა გასართობი
აქტივობების კომპანია, რომელიც:

• აწარმოებს მრავალფეროვან თამაშებს პატარებისთვის და დიდებისთვის 

• აორგანიზებს საბავშვო კორპორატიულდა ინდივიდუალურ
ღონისძიებებს

• მართავს კონცეფტუალურ კაფეს, საინტერესო აქტივობებითა და 
შეთავაზებებით



თანამშრომლობა სკოლებთან 
და სხვადასხვა დაწესებულებებთან

თამაშობანას მხიარული, მზრუნველი და კრეატიული გუნდი მზად არის
ჩაატაროს საინტერესო ღონისძიებები და აქტივობები, როგორც 
თამაშობანას სივრცეში, ასევე ნებისმიერ სხვა ლოკაციაზე.

- ინტერაქტიული სპექტაკლი

- ვორკშოპები

- ექსპედიცია და განძის მაძიებლებისთამაში

- სახალისო ლაბორატორია

- სამაგიდოთამაშები



ინტერაქტიული სპექტაკლი

‘ჩაიფიქრე’ -თამაშობანას კამერული 
სპექტაკლი მაყურებლის მონაწილეობით

ბავშვები აღმოაჩენენ ჯადოსნურ ოცნებების 
სამყაროს, იმოგზაურებენ სხვადასხვა 
ქვეყნების ტრადიციებში და დაეუფლეთ 
ოცნებების ჩაფიქრების ხელოვნებას 
საუკეთესო ქოუჩების მეთოდოლოგიის 
მიხედვით.

სპექტაკლი 5+ ასაკის ადამიანებისთვისაა, 
მოიცავს მხიარულ სანახაობას, სახალისო 
აქტივობებს, ჯადოსნურ სავარჯიშოებს და 
უნიკალურ საჩუქრებს ყველა 
მონაწილესთვის.

https://www.facebook.com/reel/489559933259245


ინტერაქტიული სპექტაკლი

როდის: ჯავშანი შესაძლებელია 1 კვირით ადრე
სად: Publica Café@ Arthouse; სახვითი ხელოვნების მუზეუმი; 
შ.რუსთაველის, 7 ან თქვენ სივრცეში (წინასწარი 
შეთანხმებით)
დამსწრეების რაოდენობა: 20-40
ღირებულება: 1 ბავშვი - 50 ლარი 
რეკომენდირებული ასაკი: 5-11 წელი
ვიდეოლინკი: იხ. აქ

https://www.facebook.com/reel/489559933259245


ვორკშოპები და თამაშები

გვეწვიეთ თამაშობანას კაფეში კლასთან ერთად დაუვიწყარი 
შთაბეჭდილებების და ემოციების შესაგროვებლად!

ამოირჩიეთ სპეციალურადთქვენთვის შერჩეული ვორკშოპებიდან ერთ-
ერთი და ვორკშოპის შემდეგ თამაშობანას სამაგიდო თამაშებთან ერთად, 
სახალისოდ გაატარეთ დრო. 

ხანგრძლივობა: 1,50 – 2სთ

ღირებულება: 1 ბავშვი - 30-40ლარი



ვორკშოპები და თამაშები

• კულინარიული ვორკშოპები

• კრაფტის და ხელნაკეთობის ვორკშოპები
• კერამიკის ვორკშოპები

• თექის ვორკშოპები

• ტყლარწების და ქიმიური ვორკშოპები



ექსპედიცია და განძის მაძიებლების თამაში

თამაშობანა ატარებს სახალისო და აქტიურ გასვლით 
ექსპედიციებს სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო ლოკაციაზე.

იქნება ეს პარკი, ეზო თუ სასტუმროს ტერიტორია, ჩვენი 
კაპიტნები ასწავლიან ბავშვებს ექსპედიციაში მოქცევის 
წესებს, თამაშობენ სახალისო განძის მაძიებლების 
თამაშს, ასაჩუქრებენ ბავშვებს და უმასპინძლდებიან 
გემრიელი სასმელებით. 

ჯავშვნისთვის აუცილებელია წინასწარლოკაციის
შეთანხმება,რომ ამლოკაციის მიხედვით იყოს
მორგებული ჩვენი მაძიებლების თამაში. 

რაოდენობა: 10-50 ბავშვი
ასაკი: 5-15 წელი 
ღირებულება: 1 ბავშვი - 35 ლარი



სახალისო ლაბორატორია

თამაშობანას სახალისო ლაბორატორია 
ყველასთვის საყვარელი აქტივობაა, 
რომელიც მოიცავს მხიარულებას 
შემეცნებას.

აარჩიეთ თქვენთვის სასურველი შოუ და 
დაუვიწყარი მხიარულება ჩვენზეა:

• მშრალი ყინულის შოუ
• აზოტის შოუ

• ქიმიური ვორკშოპი

ღირებულება: 1 ბავშვი - 35 ლარი
ხანგრძლივობა: 1 საათი



სამაგიდო თამაშები

თამაშის სანახავად დააჭირეთ სათაურს: 

ასოციაციობანა

საზრიანი მელა

ასანა - იოგა ბავშვებისთვის

რეზინობანა

ლოტო

გასაფერადებლები

ჯადოსნურილენტი

აფორიზმობანა

15+ თამაშის შეკვეთისას მოქმედებს ფასდაკლება 20%

https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%90-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/rezinobana
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%9D
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90-%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98
https://tamashobana.ge/collections/frontpage/products/aphorizmobana


ჩვენი კორპორატიული კლიენტები



დაგვიკავშირდით

info@tamashobana.ge

ნუცა ფხაკაძე

+995 577 564499

მისამართი: გ.ახვლედიანის, 13

mailto:info@tamashobana.ge

