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…Ծեսի իրականացումը

նախակրթարանում հենց ծես է, 

ուսումնական արարողակարգ: 

Սա սովորական ուսուցում չէ, 

սա միասին ապրել է, միասին

ապրելու կրթություն ստանալ

է՝ խաղով, երգ ու պարով, 

ավանդական և ոչ

ավանդական տարրերով

հագեցած…
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Ամենագունավոր ծերից

մեկն էլ ծննդյան ծեսն է։

Երեխաները և ծնողները

ծեսին մեծ ոգևորությամբ են

միանում, մասնակիցը

դառնում։
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Նախօրոք զրույցում ենք

ծնողների հետ, ներկայացնում

ենք ծննդյան ծեսի մեր

տարբերակները, լսում ենք

առաջարկները, ընտրում ենք

ամենահարմար տարբերակը և

անցում գործի։
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Ծնողը երեխայի հետ տանը խմորեղեն, 

տարբեր քաղցր ու անուշահամ քսուկներ
է պատրաստում, համեղ ու հյութալի
մրգեր, ծննդյան ծեսի հյուրասիրության
համար պարագաներ ընտրում, գնում։
Ամբողջ ընթացքը նկարահանվում է
ծննդյան հետաքրքիր նվեր֊ֆիլմ
ունենալու համար։ Հաջորդ օրը
պարտեզիկները հագնում են իրենց
խոհարարական գոգնոցները, դնում են
շեֆ֊խոհարարի գլխարկները և անցնում
գործի. թխվածքը ձևավորում են
անուշահամ քսուկներով, գունավոր
կոնֆետներով, երգով, գովքով, պարով։
Մեկ էլ հանկարծ Ծաղրածուն է հյուր
գալիս` իր հետ բերելով տարբեր
ռոդարիական ուրախ ու զվարճալի
խաղեր։
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․ Ծնողը գումար է տրամադրում և
ծննդյան ողջ առևտուրը, 

պատրաստությունը, թխելը, կրեմի
ու խմորի մեջ թաթախվելը, 

տոնական հյուրասիրություն
կազմակերպելը իրականացնում են
պարտեզիկները։ Դե՛, ծաղրսծուն ու
ռոդարիական խենթություններն էլ
միշտ ծեսից անբաժան են։

․ Պատրաստում ենք գեղեցիկ
կրծքազարդեր։ Ծեսից մի քանի օր
առաջ խմբի երեխաները նկատվում
են հոբելյարի հետ, նկարները
տպում ենք ձեռք ենք բերում
կրծքազարդերի համար
անհրաժեշտ պարագաները և
ծննդյան օրը պատրաստում ենք
գեղեցիկ կրծքազարդեր։
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․ Պատրաստում ենք հոտավետ

օճառ. ձեռք ենք բերում օճառի

պատրաստելու համար

անհրաժեշտ նյութերը և ծննդյան

օրը պատրաստում ենք

անուշահոտ և գունավոր

օճառներ` խմբի երեխաների

համար։

․ Ծնողն ընտրում է որևէ հեքիաթ

(ծրագրային), պատրաստվում, 

կարում հագուստ, 

կերպարանափոխվում ու

հետաքրքիր օր պարգևում թե՛ իր

բալիկին, թե՛ մյուս

պարտեզիկներին։



ԾՆՆԴՅԱՆ ԾԵՍԻ
ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

․ Անվանական թաղարների

պատրաստում։ Ձեռք ենք

բերում փոքրիկ հարմարավետ

թաղարներ, ծաղիկներ սերմեր, 

հող։ Ցանում ենք ծաղիկները և

բոլոր երեխաները տուն են

գնում նվեր֊թաղարով, 

խոստանալով` խնամել ու

աճեցնել ծաղիկները։

․ Եղանակային լավ

պայմանների դեպքում

ծննդյան ծեսը կարող է լինել

բացօթյա և դառնա բնության

գրկում նշվող իրակսն տոն։
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