
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր  

Կազմեց` Դիանա Գևորգյանը  2019-2020 ուտարի 

 

 

Ուսումնական նախագծերի փաթեթ 

2-րդ դասարանի համար 

(ուսուցման առաջին շրջան) 

 

Ուսումնական նախագծերը կազմվել են 2019-2020 ուսումնական օրացույցի 
շրջանակում՝ ներառելով «Իմացումի հրճվանք» կրթական ծրագրում ներառված 
գործունեության ոլորտները (լեզվա-ստեղծագործական, մաթեմատիկա-
բնագիտական, տեխնոլոգիա-կերպարվեստ, երաժշտական, մարզական և այլն): 

 

«Ես». ուսումնական նախագիծ 

«Ես» ուսումնական նախագիծը արտացոլված չէ կրթահամալիրի ուսումնական 

օրացույցում, սակայն կրտսեր դպրոցում այն իրագործելի, սիրելի ու կարևոր նախագիծ 

է, քանի որ համընկնում է ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ: Նախագիծն 

իրականացվում է 1-3-րդ դասարաններում՝ յուրաքանչյուր տարի ունենալով իր 

զարգացումը: 

Իրականացման տևողությունը՝ սեպտեմբերի 1-20-ը: 

Նպատակը`Սովորողների ինքնաճանաչման միջոցով նպաստել միջավայրի 

ադապտացմանը (յուրացմանը), անհրաժեշտ փոխհարաբերությունների (սովորող-

սովորողներ, սովորող-ուսուցիչ) հաստատմանը՝ զարգացնելով սովորողների 

ինքնուրույնությունն ու ինքնասպասարկման հմտությունները: Ինչպես նաև, 

սովորողների ընտանիքներին ներգրավելով ուսումնական աշխատանքներում՝ 

դարձնել կրթական ծրագրի պատասխանատու: 

Խնդիրները` 

 Բանավոր խոսքի զարգացում 

 Ներկայանալու, ծանոթ մարդկանց ներկայացնելու ունակության 

ձևավորում 

 Պատմելու, վերապատմելու ունակության զարգացում 

https://www.mskh.am/am/84341


 Ստեղծագործական երևակայության զարգացում 

 Մաթեմատիակական հասկացությունների ձևավորում 

 Մեդիատեխնոլոգիական հմտությունների ձևավորում 

 Անձնական հիգենիա 

 
Լեզվագործունեություն`պատումներ, զրույց-քննարկումներ 

 Ողջույն, ես եմ 

 Իմ ընտանիքը 

 Ում անունն է իմ անունը 

 Երբ ես փոքր էի 

 Մայրիկիս, հայրիկիս մասնագիտությունները 

 Իմ տատիկն ու պապիկը 

 Իմ սիրելի  խաղալիքը 

 Իմ սիրած գույնը, միրգը, կերակուրը… 

 Ես նման եմ… 

 Ես ուրախանում  եմ, երբ… 

 Ես տխրում եմ, երբ… 

 Ես կարողանում եմ 

 
Ուսումնական ռեսուրս՝ 

 Աթաբ ե կ  Խն կ ո յ ան  «Ես »-աշ խատան ք այ ի ն  է ջ ՝  Ես  
 

 Մաթեմատիկական գործունեություն՝ 

Ես կարողանում եմ հաշվել, չափել, կշռել, համեմատել. 

  ընտանիքի անդամներին ըստ հասակի, ըստ տարիքի, ըստ սեռի 

 մեր տունը մոտ է կամ հեռու 

 շենքի հարկերը, սենյակների քանակը 

 քանի ոտնաչափ է իմ ննջասենյակը 

 քանի թիզ է իմ անկողինը, նոթբուքը, գրասեղանը 

 քանի մատնաչափ է իմ, մայրիկիս, տատիկիս, քույրիկիս մազերը 

 հասակաչափով հասակներն ենք չափում 
Բնագիտական գործունեություն՝ 

 Իմ մարմնի մասերը 

 Հետազոտություն խոշորացույցով 
Տեխնոլոգիա-խոհանոցային գործունեություն՝ 

 Մրգային կերպարներ, աղցան 

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/09/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://dianagevorgyan5.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d5bd.doc


 Բանջարեղենային կերպարներ, աղցան 

 
Կավով ծեփել՝ 

 ընտանիքի անդամներին 

 սիրած միրգը և բանջարեղենը 

 սիրած խաղալիքը 

 
 Մեդիատեխնոլոգիա՝ 

 Ծանոթացում paint նկարչական ծրագրի աշխատանքային գործիքներին, 

դրանց կիրառում, նկարների ստեղծում 

 

Ես կարողանում եմ paint ծրագրով նկարել 

  Ես այսպիսին եմ 

 Իմ ընտանիքը 

 Իմ սիրելի  խաղալիքը 

 Իմ սիրած գույնը, միրգը 

 Ես նման եմ 

 Ես ուրախանում  եմ 

 Ես տխրում եմ 

 
  Երգ-պար՝ 

Ազգային երգեր, պարեր սովորել 

 Մարմնակրթություն 

Ազգային, բակային խաղեր խաղալ 

Նախագծի ընթացքում օգտագործվող թվային միջոցներ` 

 էլեկտրոնային գրատախտակ 

 Նեթբուք 

 Ձայնագրիչ 

 Թվային ֆոտոապարատ 
Արդյունքը՝ 
Ստեղծվում են լուսանկարներով և paint ծրագրով նկարների ֆոտոշարեր, աուդիո և 

վիդեո նյութեր: 



«Տիեզերք» ուսումնական նախագիծ 

Տիեզերք ուսումնական նախագիծն ամենամյա է և իրականացվում է կրտսեր դպրոցի 

1-3-րդ դասարաններում: 

Իրականացման տևողությունը` սեպտեմբերի 23-հոկտեմբերի 15 

Նպատակը` Ճանաչողության միջոցով նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանմանն 

ու բարելավմանը: 

Խնդիրները` 
 Սովորողների աշխարհաճանաչողության զարգացում 

 Շրջակա միջավայրի ուսումնասիրություն 

 Դիտումներ (դիտարկումներ) կատարելու, արդյունքները համադրելու 

հմտությունների զարգացում 

 ՏՀՏ միջոցների, համակարգչային ծրագրերի կիրառման հմտությունների 

զարգացում 

 Ստեղծագործական մտքի, երևակայության զարգացում 

 Տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում 

 Աշխատանքային գործունեության արդյունքում ուսումնական նյութերի 

ստեղծում 

 

Ուսումնական գրականություն՝ 

 Հայ հին վիպաշխարհ 

 Ինչու՞ է երկինքը կապույտ 

 Ընթերցանության նյութեր 

 

Նախագծի իրականացման ընթացքը՝ 

Լեզվագործունեություն և շրջակա աշխարհ 
 Ուսումնասիրել երկինքը դիտումների միջոցով օրվա տարբեր ժամերին՝ տանը 

և դպրոցում 
 Պատմել երկնքի մասին(ինչպիսի՞ն է երկինքը, երբ ցերեկ է 

ինչպիսի՞ն  է երկինքը, երբ գիշեր է) 
 Պատումները ձայնագրել, ներկայացնել նկարաշարով: 
 Ստեղծագործական աշխատանք ռոդարիական հնարքներով՝ հորինել 

հանելուկներ, ստեղծել նոր ու անսովոր բառեր, փորձել բացատրել դրանք: 
Ֆիլմի դիտում. Ամեն ինչ տիեզերքի մասին, Աստղագիտություն փոքրերի համար, 

Աշխատանք գրական ստեղծագործությունների հետ 
 Ներկայացնել, բացատրել անհասկանալի բառերը 

 Գրական ստեղծագործությունները յուրացնել խաղ-բեմականացման միջոցով 

 Հեքիաթը, ոտանավորը նկարել որպես 

Պատմություն-նկար 

Հատված-նկար 

Նախադասություն-նկար 

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա և մեդիատեխնոլոգիա 
 Նկարել մեր տեսած երկինքը, իսկ որպես նախագծի ամփոփում՝ տիեզերքը:  

http://armenianhouse.org/harutyunyan/03-nature.html#8
https://mocak.am/6814/%D5%AB%D5%B6%D5%B9%D5%B8%D6%82-%D5%A7-%D5%A5%D6%80%D5%AF%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%A8-%D5%AF%D5%A1%D5%BA%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%BF/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/08/28/%d5%a1%d6%80%d6%87-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://www.youtube.com/watch?v=8WTnaiklU9c&feature=youtu.be
https://youtu.be/O9kUsBDHoh8


 Աշխատել գուաշով և ջրաներկով 

 Համակարգչային Paint ծրագրով աշխատել: Յուրացնել հիմնական գործիքների 

ֆունկցիաները, կարողանալ պահպանել աշխատանքները 

 Նկարել երկնային մարմիններ՝ արև, լուսին 

 Նկարել գիշեր, ցերեկ, տիեզերքը 

 

Ուսումնական գործունեության ձևեր՝ 
 

Մայրենի 
 Պատմել (բանավոր և գրավոր) Երկիր մոլորակի մասին՝  հաղորդելով իմացած 

տվյալներ 

 Ստեղծագործել, հորինել փոքրիկ պատմություն անսովոր երևույթների մասին 

 

ՏՀՏ 
 Աշխատել Paint ծրագրով 

 Աշխատել MS Office Word ծրագրով (մուտքագրել, կիրառել ծրագրի copy-paste 

հրամանները) 

 Էլեկտրոնային փոստի գործածում 

 Բլոգի ընթերցում 

 

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա 

 Նկարել Երկիր մոլորակը, Իմ մոլորակը, Տիեզերքը թեմաներով նկարներ 

 Պատրաստել տիեզերական կոլաժ-կերպարներ 

Նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություններ՝ կրթահամալիրի 

Աստղացուցարան: 

Արդյունքում՝ 
Նախագծի արդյունքում սովորողները ամբողջացնում ու ավելացնում են իրենց 

ունեցած ինֆորմացիան տիեզերքի, Երկիր մոլորակի մասին: Ստեղծում են 

էլեկտրոնային ընթերցարաններ, որոնք հրապարակվում են բլոգում, ենթակայքում: 

 

 
«Բարձունքի հաղթահարում» ուսումնական նախագիծ 

 
«Բարձունքի հաղթահարում» նախագիծը ամբողջ կրթահամալիրում իրականացվում 

է տարվա մեջ երկու անգամ`  սեպտեմբերին, մայիսին։ 

Այն սովորողների ուսումնական գործունեության բաղկացուցիչն է, որի ընթացքում 

նրանք հետազոտում,  ուսումնասիրում,  բացահայտում,  որոշ 

հարցերի պատասխաններ են ստանում։Սովորողի մասնակցությունն այդ 

ճամփորդություններին պարտադիր է: 

 Նպատակ,խնդիր՝ 
Հայրանաճանաչողություն ուսումնական ճամփորդության միջոցով 

Որևէ գործունեության նախապատրաստվելու հմտության զարգացում 

նախապատրաստվել և ձևակերպել որոշակի կանոններ՝ ինչպես հագնվել, ինչ վերցնել, 



օգնել ընկերոջը, քայլել արահետով,  խմբից չառանձնանալ, սնունդը ուտելուց 

հյուրասիրել։ 

 Թիմով ընդհանուր խնդիրներ լուծելու, խմբով աշխատելու կարողությունների 

զարգացում 

 Բարձունք հաղթահարելու կարողության զարգացում 

Նախապատրաստվել և քննարկման արդյունքում ձևակերպել բարձունք 

հաղթահարելու կանոններ՝   չընկճվել, պատրաստ լինել դժվարությունների  և փորձել 

դրանք հաղթահարել, ուժ և ջանք գործադրել նպատակին հասնելու համար: 

 Ընտանիքին ներառել դպրոցական կրթությանը, մասնակից դարձնել ուսումնական 

Ճամփորդությունների 

 Սովորողների ֆիզիկական զարգացում 

 Մեդիահմտությունների զարգացում 

լուսանկարել, հարցազրույց վերցնել տեղի բնակիչներից /օգտագործելով բջջային 

հեռախոս, ֆոտոխցիկ և ձայնագրիչ/։ 

Նախագծի իրականացման նկարագրություն՝ 

Միասին ընտրել ենք բարձունքը, նախապես համացանցից գտել և սովորողներին 

ցուցադրել ենք բարձունքի նկարները և հակիրճ տեղեկություններ։ 

Որոշել ենք ինչպիսի հագուստ պետք է հագնենք (սպորտային, հարմար հագուստ ու 

կոշիկներ, արևապաշտպան գլխարկ)։ 

Վերցնելու ենք չփչացող ուտելիք և ոչ գազավորված ըմպելիք։ 

 Աշխատանքի բաժանում ենք կատարել 

 Մշակել ենք կանոններ 

 Կարդալու ենք ճանապարհի ցուցատախտակները 

 Տեղում հանրօգուտ աշխատանք ենք իրականացնելու 

Աշխատանքի ընթացքը` 

Մինչ ճամփորդությունը յուրաքանչյուր երեխա պետք է իմանա իր դերն ու 

նշանակությունը` ինչի համար է պատասխանատու, որն է իր անելիքը 

ճամփորդության ընթացքում: Սովորողներին ըստ նախասիրությունների պետք է  

բաժանել  խմբերի: 

 Մաթեմատիկների խումբը կհաշվի ճամփորդության ծախսերը,ավտոբուսում քանի 

աղջիկ, քանի տղա կա, կհաշվի ճանապարհին հանդիպող ցուցատախտակները, 

կփորձեն քայլերով հաշվել բարձունքի բարձրությունը․ ․ ․  

 Սննդի պատասխանատուները կորոշեն, թե ինչ են ուտելու, կպատրաստեն 

բուտերբրոտները և հոգ կտանեն որպեսզի բոլորը սնվեն: 

 Լրագրողների խումբը պետք է նկարահանի և հարցազրույց վերցնի ֆոտոշարք կամ 

ֆիլմը պատրաստելու համար /պետք է ունենան տեսախցիկ, ֆոտոխցիկ, 



ձայնագրիչ/։ Լրագրողները պետք է նախապես ձևակերպած լինեն իրենց հարցերը 

գյուղի մարդկանց, տեղանքի և բարձունքի մասին։ 

Լուսանկարիչները կարող են աշխատանքը  բաժանել իրար մեջ՝ մեկը կարող է 

մարդկանց լուսանկարել , մեկը ծառերը, մյուսը ճանապարհը …. 

 Բնագետիկների խումբը կկազմակերպի տեղանքի մաքրում, հանրօգուտ 

աշխատանք։ 

Դպրոց վերադառնալուց հետո բոլոր աշխատանքները կթվայնացվի և կտեղադրվի 

դասարանական բլոգում և ենթակայքում։ 

 

Ուսումնական ճամփորդությունների ուղեցույց 2-րդ դասարանի համար 
Սեպտեմբեր, Բարձունքի հաղթահարում 

 Սևանի մաշտոցներ 

 Կարմիր բլուր 

Հոկտեմբեր 

 Կոմիտասի թանգարան — ինստիտուտ 

 Ագարակ+Ոսկեհատ քայլք 

Նոյեմբեր 

 Ջրվեժի արգելոց 

 Բուսաբանական այգի 

 Հրազդանի կիրճ, մանկական երկաթուղի 

Դեկտեմբեր 

 Այցելություն թատրոն (Հ․  Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն, 

Խամաճիկների թատրոն,Հ․  Մալյան թատրոն) 

Հունվար 

 Այցելություն սահադաշտ 

 Ջրվեժ անտառպարկ 

Փետրվար 

 Այցելություն թանգարաններ 

 Ռուսական արվեստի Թանգարան 

 Միկրոարվեստի թանգարան 

 «Մայնդ սենթեր» 

 «Էյնշտեյնիկ» գիտության թանգարան 

Մարտ 



 Կինո-թատրոն, 

 Պլեներ որևէ այգում 

Ապրիլ 

 Գաֆեսճէան արվեստի կենտրոն 

Մայիս 

 Ապարանի ջրամբար 

 Բջնու բերդ 

Հունիս 

 Ժայռ 

 

 

«Խնկոյանական օրեր» ուսումնական նախագիծ 

Նախագծի տևողությունը՝ հոկտեմբերի 1-31 

Խնդիրները` 

 Խնկոյանական ընթերցարանների, ֆիլմերի, հեքիաթների ժողովածուների 

ստեղծում 

 Ծանոթանալ Խնկոյանի ստեղծագործություններին 

 Բառապաշարի հարստացում 

 Գրական ճաշակի ձևավորում ու զարգացում 

 Ստեղծագործական երևակայության, բանավոր խոսքի, տեխնոլոգիական, 

մեդիատեխնոլոգիական, բնագիտական, երաժշտական հմտությունների 

զարգացում 

 Խմբային (դասարանական) մեդիանյութերի  ստեղծում 
 
Ստեղծագործությունների ցանկ 

 Ես 

 Խխունջն ու սունկը 

 Հպարտ աքլորը 

 Պոչատ աղվեսը 

 Չալ կաչաղակը 

 Նապաստակները 

 Անտերև ծառը 

 Մուկն ընկերանում է մկան հետ 

Ստեղծագործությունների հետ աշխատանք՝ 
 Խաղ-ուսուցում 

 Անհասկանալ բառերի բացատրություն 

 Զրուց-քննարկում 

 Բեմականացում 

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/28/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-2/


 Ընթերցել տարբեր ձայներով (ուրախ, տխուր, զարմացած, հարցական, 

հաստատուն, զարմացած….) 

 Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ նկարել, ծեփել և այլն 

 Բառերի վանկատում և հեգում 

 Հոմանիշներ և հականաիշներ 

 Հանելուկներ  

 Ստեղծագործության աուդիոտարբերակի, մեդիաֆիլմի ստեղծում 

Ընտանեկան աշխատանք՝ 
 Ա․ Խնկոյանի առակներից ընտրել որևէ մեկը ներկայացնել ռադիոթատրոնի կամ 

բեմադրության տեսքով։ 

 Առանձնացնել առականում հանդիպող կենդանիների անունները, ընտրել որևէ 

մեկն ու փոքրիկ տեսանյութ, պատում կամ ռադիոնյութ պատրաստել նրա 

մասին։Նախագծի ամփոփումը՝ դասարանական բլոգում 

 

«Լավաշթխիկի ծես»․  ուսումնական նախագիծ 

Վայրը՝ Ուսումնական  Ագարակ 

Մասնակիցներ ՝ 2-րդ դասարանի սովորողներ 

 Ծրագրում՝ 
Սովորողներին ծանոթացնում ենք. 

 ալյուրից խմոր պատրաստման ընթացքին 

 լավաշի, թոնիրի կառուցվածքին 

 լավաշի ստեղծման պատմությանը 

 Առասպել հացի փշուրի մասին 

Երգում ենք՝ ՀԱՑ ԹԽԵԼՈՒ ԽԱՂԵՐԳԵՐԻ ՇԱՐԱՆ 
 

ՏԱՏԻԿ ԶԱԼՈՒՐ ԿԸ ՄԱՂԵՐ 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր մազերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր հոնքերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր թշերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր դոշերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր ուսերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր թևերուն կըշաղեր: 

http://www.abcd.am/abcd/bookview_v2_4.php?p_id_text=5840#.W7-FUlR_Lcf
http://www.abcd.am/abcd/bookview_v2_4.php?p_id_text=5840#.W7-FUlR_Lcf
http://ostarmenia.com/hy/lavash-arm/
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%B7
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/10/27/%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BD%D5%BA%D5%A5%D5%AC-%D5%B0%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D6%83%D5%B7%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/


Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր թաթերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր բըտըվնուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր փեշերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Վըր ոտքերուն կըշաղեր: 

Տատիկ զալուր կըմաղեր, 

Տատիկ զալուր կըմաղեր: 

ԳՈՒՆԴ ԱՆԵՄ 

Գունդ անեմ, գունդ անեմ, գունդ անեմ, 

Տապ անեմ, ալուր ցանեմ, տապ անեմ, տապ անեմ, 

Գունդ բացեմ, գունդ բացեմ, գունդ քցեմ, գունդ քցեմ, 

Բատատին քցեմ, թոնրին խփեմ, հաց հանեմ, հաց հանեմ: 

ՔՈՒՐԻԿ ԶԻԶԻ 

Քուրիկ Զիզի, կայնի, խաղա, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, նստի, խաղա, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, թեշիկ մանի, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, ալուր մաղի, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, խմոր շաղի, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, թոնիր վառի, լե, լե, լե, աշե, 

Քուրիկ Զիզի, հացը թխի, լե, լե, լե, աշե: 

Պարում ենք` Կոմիտասի «Շորոր»,   Թամզարա 

Նկարագրություն 
«Սեբաստացու օրեր» նախագծին ընդառաջ «Ուսումնական աշուն» նախագծի 

շրջանակում մի խումբ սովորողների  և ծնողների հետ իրականացնում ենք 

լավաշթխիկի ծեսը։ Ալյուրը մաղում ենք, խմորը հունցում, թողնում ենք հասունանա: 

Մինչ խմորը կհասունանա, զրուց-քննարկման արդյունքում փորձում ենք 

ամբողջացնել, թե ինչ գիտենք խմորի, լավաշի, թոնրի մասին: Երգում ենք`Հաց թխելու 

խաղերգերի շարանը, պարում՝ պարերը: Զրուցելուց հետո, վերցնում ենք 

ուսապարկերը, քայլարշավով գնում Ագարակ`թոնրատուն, որտեղ էլ իրականացնում 

ենք լավաշթխիկը: 

Արդյունքում համտեսում ենք մեր թխած լավաշը, ուղիղ միացումներ, տեսանյութեր և 

ֆոտոպատումներ ենք հրապարակում բլոգում, ենթակայքում: Վերջում սովորողներն 

իրենց թխած լավաշը բերում են ուսումնական մառան։ 

https://www.youtube.com/watch?v=mtvtpXNDlKg
https://youtu.be/yrrRNgqImf0
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/09/30/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%e2%80%a4%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%ab-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/10/18/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/


«Թթուդրիկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

Նախագծի տևողությունը՝ հոկտեմբերի 21-նոյեմբերի 8 

Մասնակիցներ՝ 2-րդ դասարանի  սովորողներ, ծնողներ 

Վայրը՝ դասարան-լաբորատորիա 

Նախագծի նպատակն ու խնդիրները՝ 
 Նախագծի  ընթացքում սովորողների մոտ ձևավորել ինքնուրույնություն 

 Նախապատրաստվել կրթահամալիրի տոնին 

Գործունեության ընթացք 
Նախապես թթուդրիկի ընթացքը բաժանում ենք փուլերի 

Լեզվագործունեություն 

Զրույց-քննարկման արդյունքում փորձում ենք ճշտել, թե ինչ բանջարեղենի տեսակներ 

գիտեն, թվարկում ենք, հաշվում, գիտենք արդյոք, թե որտե՞ղ է աճում` հողի տակ, թե 

հողի վրա, ո՞ր եղանակին, ի՞նչ օգտակար հատկություններ ունի և այլն: 

Փորձում ենք «Մի բառ ես, մի բառ դու» մեթոդով փոքրիկ պատում հորինել և ձայնագրել: 

Մեդիատեխնոլոգիա և մաթեմատիկա 

Սովորողները  նախապես հաշվում են, թե որքան գումար է անհրաժեշտ 

համապատասխան քանակի բանջարեղեն գնելու համար: 

Գնումներ կատարելուց հետո ևս հաշվում են, թե որքա՞ն դրամ ծախսեցին գնումների 

համար և համեմատում են նախնական հաշվարկի հետ: 

Սովորողները բաջարեղենների վերաբերյալ խնդիրներ են հորինում , մուտքագրում 

PowerPoint ծրագրով, նկարում համակարգչային Paint ծրագրով, կցում նկարը, 

այնուհետև  PowerPoint ծրագրով դասվարը, կամ երկարացված օրվա դաստիարակը 

կազմում են  «թթու խնդրագիրք»: 

Տեխնոլոգիա, բանգիտություն 

Կարևորվում է այն, որ սովորողներն ինքնուրույն իրականացնեն ողջ 

գործունեությունը /ծնողների և ուսուցչի վերահսկողությամբ/ լվանան բանջարեղենը, 

մաքրեն կանաչին, կեղևազերծեն սխտորը և այլն: Ինքնուրույն էլ  տեղավորեն 

տարրաների մեջ: 

Հետագայում սովորողները  համացանցից ինքնուրույն տեղեկություններ են 

հավաքում այն մասին, թե ինչո՞ւ են աղաջրի մեջ տեղավորում թթուն: Ծնողական 

համայնքը ևս ակտիվորեն մասնակցում է  թթուդրիկի ծեսին: Ծնողներց 

ամենահմուտները պատմում են թթու դնելու հաջորդականությունը:  Սովորեցնում 

են, թե  ինչպե՞ս մշակել բանջարեղենը, բանջարեղենի վրա ծակոտկեններ անելու 

պատճառը և այլն: Սովորողներից մի քանիսի տատիկներին ու մայրիկներին 

հրավիրում ենք դասարան , որպեսզի սովորողների հետ քննարկում անցկացնեն թթու 

դնելու հետ կապված: Ինչ յուրօրինակ բանջարեղեն կարելի է օգտագործել թթվի 

համար, կամ ե՞րբ թթուն պատրաստ կլինի: 



Քննարկում ենք նաև մի կարևոր հարց, թե ի՞նչ պրոցես է <<թթվելը>>, ի՞նչ է լինում 

բանջարեղենի հետ, գույնն ու ձևը փոփոխվո՞ւմ է, թե՝ ո՛չ: 

Որպես նախագծի արդյունքն—սովորողները ծանոթանում են թթու դնելու ձևին, 

տեղեկանում են բանջարեղեններից յուրաքանչյուրի վիտամինների մասին, իմանում 

են ինչպես օգտագործել բանջարեղենը /եփած, թե հում վիճակում/: 

Թատրոն 

Բանջարեղենով ստեղծում ենք տարբեր կերպարներ և թթու դնելու ընթացքում 

խաղում ենք փոքրիկ անսյուժե թատրոն: Սովորողները հորինում են տեղում, իրենց 

պատկերացնելով այդ կերպարի փոխարեն: 

Խաղեր 

Գուշակիր 

Յուրաքանչյուր բանջարեղենից մեկ հատ դնում ենք սեղանին: Սովորողներից մեկի 

աչքերը փակում ենք, բանջարեղենից մեկը տալիս ձեռքը: Նա պետք է շոշոփելով 

գուշակի, թե ինչ է իր ձեռքում: 

Պանտամիմո  
Սովորողներից մեկը, առանց բառեր արտասանելու, ցույց է տալիս որևէ բանջարեղեն: 

Մյուսները պետք է գուշակեն, թե ինչ է ցույց տալիս նա: 

Ուրախ օտար լեզու 

Անգլերեն Gogo մուլտֆլիլմն ու ուսուցողական տեսաֆիլմ, ռուսերեն մուլտֆիլմը։ 

 

Արդյունքը կամփոփվի դասարանական բլոգում և կհրիապարակվի ենթակայքում։ 

 

 

«Իմ թաղարը» ուսումնական նախագիծ 
 

Նախագծի տևողությունը՝ Նոյեմբերի 4 -22 

Նպատակը՝ 
1. Դասասենյակում և տանը   թաղարային բույսերի աճեցում և խնամք: 

2. Փոքր հասակից  սիրո և հոգատարություն սերմանում դեպի բույսը, դեպի 

շրջապատը: 

3. Ինքնուրույն անհատի ձևավորման նոր որակ: 

4. Ջրի մեջ կտրոնի արմատակալումից և թաղարի մեջ տնկելուց հետո բույսի 

խնամքին ինքնուրույն հետևելու կարողության ձեռք բերում 

5. Բույսերի բազմացման և խնամքի տեխնոլոգիական հմտությունների և 

կարողությունների հաղորդում: 

6. Օգտակար և վնասակար բույսերի տարբերակում։ 

Արդյունքում՝ 
1. սովորողների խմբասենյակում եւ տանը ունենալ սեփական ձեռքերով  աճեցրած 

օգտակար սենյակային թաղարով  բույսեր : 

2. Փոքրիկ անհատի ձևավորում՝ հոգատար բույսի և շրջապատի նկատմամբ, որը 

https://youtu.be/iGAamQOlxCA
https://youtu.be/DOT15xaX7-E
https://youtu.be/CPr-7pmXWAc


տիրապետում է բույսերի բազմացման և խնաքի տեխնոլոգիական 

հմտություններին՝  իր ձեռք բերած նոր կարողությունների օգնությամբ: 

3.Ունենալ էկոլոգիապես մաքուր կանաչ սենյակներ: 

Նախագիծը իրականացնելու համար 

 

1.Միանման թաղարների ձեռք բերում՝ կարող է լինի անհատական ձևավորում: 

3. Մշտական տեսչության սահմանում՝ հետևելու արդյունքներին և 

խորհրդատվության ապահովում: 

 
«Ամանորյա ծես» ուսումնական նախագիծ 

Ամանորյա ծեսը կրթահամալիրի ամենաուրախ ու ամենասպասված տոներից է: Ծեսի 

նախապատրաստական աշխատանքները սկսվում են հենց ձմռան առաջին օրից: 

Նախագիծն ընդգրկում է ուսումնական գործունեության բոլոր ձևերը: 

Նպատակը՝  Ծեսը ճանաչել, դառնալ դրա ակտիվ մասնակիցը, կրողը, փոխանցողը, 

կենդանացնողը 

 Խնդիրները՝ 

 Ծանոթանալ տարբեր երկրների ամանորյա ավանդույթներին 

 Ուսումնասիրել տոնին ծառ զարդարելու սովորության առաջացման աղբյուրները 

 Իմանալ, թե ե՞րբ է աշխարհում և Հայաստանում ստեղծվել այդ սովորույթը 

 Պարզաբանել, թե նախկինում ինչպե՞ս են զարդարել տոնի ծառը 

 Ուսումնասիրել տոնական խոհանոցը, գտնել հետաքրքիր բաղադրատոմսեր 

 Ամրապնդել հարցազրույցներ վարելու, տեղեկատվական նյութեր պատրաստելու 

կարողություններն ու հմտությունները 

 Զարգացնել սովորողների տեխնոլոգիական հմտությունները 

 Ուսուցանել Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան երգեր 

 Ստեղծել շնորհավորական բացիկներ 

 Պատրաստել ամանորյա ուսումնական օրացույց 

 Զարգացնել ստեղծագործելու, երևակայելու հմտություններ: 

 Ծանոթանալ առկա երգերի, մուլտֆիլմերի, ոտանավորիների փաթեթին 

Հետազոտության, ուսումնասիրության թեմաները՝ 

 Ամանորը տարբեր երկրներում 

 Տոնական խոհանոց 

 Տիկնիկների պատրաստում 

 Ամանորյա ավանդույթները Հայաստանում 

 Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան երգերի ընտրանի 

 Տոնի խորհուրդը 

Ընթերցանության համար նախատեսվող նյութեր. 

 Ձեռնոցը 

 Հեքիաթ փշատերև ծառի մասին 

 Սուրբ ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին 

Աշխատանքի կազմակերպման ընթացքը՝ 

Ծեսի մասին սովորողներն արդեն որոշակի գիտելիքներ ունեն: Ի մի ենք բերում 

ունեցած գիտելիքները: 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-kino/14-sovetskih-novogodnih-multikov-ot-kotoryh-nas-ne-otorvat-i-segodnya-1958015/?fbclid=IwAR1AjUYnQkUBVvHGVncX2yi3jNIzKjG7Hsh7RZBTJ63qFhe65VZMWfWGXwU
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/11/30/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B0%D5%A5%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/11/30/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B0%D5%A5%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2018/11/30/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%B0%D5%A5%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80/


Ստեղծում ենք ամանորյա երաժշտական  ներկայացում՝ հիմնվելով «Փշատերև ծառի 
մասին» հեքիաթի վրա: 

Նախագծի մեջ ներառել եմ նաև «Տոնական խոհանոց» բաժինը: Այն կներկայացվի 

ֆիլմաշարի տեսքով: Խոհարարական շերեփը ում տանը հայտնվում է, նա , ծնողի 

օգնությամբ պատրաստում է որևէ տոնական ուտեստ, նկարահանում ընթացքը: 

Արդյունքում հետաքրքիր ու զվարճալի ֆիլմաշար կստեղծվի, որտեղ կներկայացվեն 

հետաքրքիր բաղադրատոմսեր: 

Ձմեռային ուսումնական ճամբարը համընկնում է նախագծի իրականացման օրերի 

հետ: Ճամբարում փոխվում են ուսումնական գործունեության ձևերը: Ամանորյա ծեսի 

նախապատրաստական աշխատանքների մեջ է  մտնում նաև սրահի, դասարանի, 

տոնածառերի ձևավորումը: Ճամբարային օրերի  ընթացքում կպատրաստենք 

ինքնաշեն խաղալիքներ՝ ձեռքի տակ եղած տարբեր նյութերով: Սովորողների մի խումբ 

համացանցից կգտնի հետաքրքիր տեղեկություններ ամանորյա զարդարանքներ, 

խաղալիքներ պատրաստելու վերաբերյալ, կընտրեն լավագույնները: Կմասնակցենք 

դպրոցի ընդհանուր սրահի ձևավորմանը: 

Ինչպես միշտ, այս ուսումնական տարում էլ կրթահամալիրում Ամանորյա ծես 

կիրականացվի: Նախագիծը կամփոփենք՝ մասնակցելով ամանորյա 

տոնախմբությանը: Ծեսին կհրավիրենք ծնողներին, ովքեր անմիջականորեն կդառնան 

տոնախմբության մասնակիցներ: 

Ամանորի ծես: Տոնական ծառ 

 

Ուսումնական նախագծերի փաթեթ 

2-րդ դասարանի համար 

(Ուսուցման երրորդ  շրջան) 

«Թումանյանը երաժշտության մեջ» նախագիծ 

Նպատակ 

  Թումանյանի ստեղծագործական ժառանգության մասնակի  յուրացում  երգի 

միջոցով 

Խնդիրներ 

  թումանյանական տեքստերով ազգային երգերի ուսուցում, 

կատարում,բեմադրություն 

 հայկական դասական երաժշտության ունկնդրում թումանյանական 

սյուժեներով 

  թումանյանական տեքստերով ազգային երգերի տեսագրում 

Ընթացք 

https://qnersisyan.wordpress.com/2015/11/11/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%AB-%D5%AE%D5%A5%D5%BD-%D5%BF%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AE%D5%A1%D5%BC/


 երգերը ուսուցանել, նախակրթարանից մինչև 5-րդ դասարաններ 

 համացանցից ուսումնասիրել, ծանոթանալ թումանյանական 

ստեղծագործական ժառանգությանը երաժշտության մեջ 

  տեսագրել երգերի կատարումներ, տեղադրել ինչպես բլոգում, այնպես էլ 

ենթակայքերում 

 պատրաստել բեմադրությանը  բնորոշ  հագուստներ, աքսեսուարներ 

Արդյունքում սովորողը 

 կիմանա թումանյանական տեքստերով ազգային երգերը 

 կկարողանա  երգերը բեմադրել, կատարել 

 կլինի ազգային  մշակույթը կրող, փոխանցող: 

«Կառուցողական խաղեր» ուսումնական նախագիծ 

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-ին, 2-րդ դասարանի սովորողներ 
Նախագծի նպատակը՝  
Համագործակցային նախագծի արդյունքում ստեղծել զարգացնող, 

կառուցողական  խաղեր կրտսեր ընկերների համար: 

Նախագծի ընթացքում ՝  

կզարգանան սովորողների ստեղծագործական միտքը, համագործակցային 

կարողություններն,  ուշադրության կենտրոնացումը, քանի որ կառուցողական 

խաղերի միջոցով սաները  լուծում են տրամաբանական խնդիրներ:  Կառուցողական 

խաղերը նպաստում են սաների  մանր մոտորիկայի  զարգացմանը, ակտիվացնում են 

ուղեղի աշխատանքը, խթանում են սանի խոսքի, երևակայության, մտածողության, 

տրամաբանության զարգացմանը: 

Խաղի դերը մեծ է գիտակցաբար սովորելու, մոտիվացիայի ձևավորման համար: Խաղի 

կարևոր, զարգացնող ֆունկցիաներից մեկը երեխայի կամքի զարգացումն է, որը 

նույնպես կապված է նրա գիտակցության հետ: 

Նախագծի նկարագիրը 

Փուչիկների, ալյուրի, ձավարեղենի միջոցով ստեղծել հանգստացնող գնդակները, որը 

կնպաստի մանր մոտորիկայի զարգացմանը, նյարդային կենտրոնների 

հանգստացմանը, մտքի զարգացմանը: 

Մանր  մոտորիկան  և  գունային  ճանաչողությունը  զարգացնող  խաղ 

Գունային ճանաչողության զարգացնող խաղեր 

Փայտե ձողերով երկրաչափական պատկերների ստեղծում 

Փայտե շինություններ 

«Կառուցողական խաղեր» ուսումնական նախագծի շրջանակում ուսումնական 

ճամփորդություն դեպի Mind Center լեգոների աշխարհ։ 

 

«Թումանյանական օրեր» ուսումնական նախագիծ 
 

Նպատակը՝ Թումանյանական ստեղծագործությունների միջոցով զարգացնել 

սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքը, վերլուծական, քննադատական 

https://www.pinterest.com/pin/711850284825979540/
https://www.pinterest.com/pin/516506650996552544/
https://www.pinterest.com/pin/352969689538621790/
https://www.pinterest.com/pin/417920040400591410/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2020/02/27/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-mind-center-2/


մտածողությունը, ստեղծագործական երևակայությունը, անկաշկանդ 

արտահայտվելու կարողությունը։ 

Խնդիրներն են՝ 

 Բանավոր խոսքի զարգացում (պատմել լսած հեքիաթը, պատմությունը, կարծիք, 

վերաբերմունք արտահայտել հերոսի, արարքի վերաբերյալ, պատճառաբանել 

սեփական կարծիքը, թվարկել պատմության դեպքերն ըստ հերթականության, 

պատասխանել ծանոթ ստեղծագործությանը վերաբերող հարցերին). 

 Գրավոր խոսքի զարգացում (նամակներ գրել հեքիաթի, պատմության հերոսին, 

ավարտել կիսատ նախադասությունները, լրացնել նախադասության մեջ բաց 

թողած բառերը). 

  Ստեղծագործական մտքի զարգացում (նոր ավարտ հորինել հեքիաթի համար, 

փոխել հեքիաթի ավարտը). 

 Մեդիահմտությունների զարգացում (ստեղծել դասարանական-ընտանեկան 

աուդիոգրքեր, էլեկտրոնային ընթերցարաններ, տեսանյութեր). 

  Ինքնուրույն աշխատելու հմտությունների ձևավորում. 

  Տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում. 

 Հաղորդակցական հմտությունների զարգացում 

 Համագործակցային հմտությունների զարգացում (թատերական -խաղ-

ներկայացում-բեմադրություն) 

Ստեղծագործությունների ցանկ 

 Իրիկուն 

 Ծիտիկի օրորը 

 Աշուն 

 Տերևաթափ 

 Մի բաց նամակ ամենքին 

 Ծաղիկները 

 Կացին ախպերը 

 Ծույլ աղջիկ 

 Սուտասանը 

 Բարեկենդանը 

 Երեք խելոք մի հին տաշտով 

 Ուրագ ու սղոց 

 Մարտ 

 Կանանչ ախպեր 

 Արագիլ 

 Խելոքն ու հիմարը 

Երգեր թումանյանական տեքստերով 

Ընտանեկան նախագծեր. «Մեր Թումանյան պապիկը» ուսումնական նախագիծը 

շարունակվում, տեղափոխվում է ընտանիք՝ ներառելով սովորողի ընտանիքի 

անդամներին: Ընտանիքում ստեղծվում են թումանյանական տարբեր տեսակի 

ներկայացումներ, ընթերցումներ, որոնք մեդիայի շնորհին հասանելի են դառնում 

բոլորին: 

Ուսումնական ճամփորդություններ 
Նախատեսվում է այցելություն Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն, 

Թումանյանի թանգարան: 

 

http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BB%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D4%B9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6)
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BE%D5%AB%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%AB_%D6%85%D6%80%D5%B8%D6%80%D6%84%D5%A8
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%B1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B6_(%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D5%BD_%D4%B9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6)
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D5%8F%D5%A5%D6%80%D6%87%D5%A1%D5%A9%D5%A1%D6%83
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D5%84%D5%AB_%D5%A2%D5%A1%D6%81_%D5%B6%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF_%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%AB%D5%B6
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BE%D5%A1%D5%B2%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8
https://hy.wikisource.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6_%D5%A1%D5%AD%D5%BA%D5%A5%D6%80
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BE%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AC_%D5%A1%D5%B2%D5%BB%D5%AB%D5%AF%D5%A8
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A8
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%A5%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%A8
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%C2%AB%D4%B5%D6%80%D5%A5%D6%84_%D5%AD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%84_%D5%B4%D5%AB_%D5%B0%D5%AB%D5%B6_%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D5%BE%C2%BB
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D5%88%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%A3_%D5%B8%D6%82_%D5%BD%D5%B2%D5%B8%D6%81
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B9_%D5%A1%D5%AD%D5%BA%D5%A5%D6%80
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%B1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AC
http://hy.wikisource.nym.nz/wiki/%D4%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%84%D5%B6_%D5%B8%D6%82_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A8
https://hasmikmat369.wordpress.com/2017/01/30/%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D5%BE/


«Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 
 

Իրականացման տևողությունը՝  մարտի 2 — ապրիլի 3 

Նպատակը` Ձեռք բերած տեխնոլոգիական հմտությունների շնորհիվ նպաստել 

շրջակա միջավայրի պահպանման, մաքրման, բարելավման աշխատանքներին: 

Անհրաժեշտ գործիքներ՝ անհատական նեթբուք-նոթբուք, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ: 

Անհրաժեշտ նյութեր՝ ծաղկամաններ, ծաղիկներ, գունաներկեր, գունավոր թղթեր, 

ժապավեններ, սոսինձ, մկրատ, կավ, ջրաներկ, գուաշ, վրձին և այլ նյութեր: 

Նախագծի իրականացման ընթացքը 

«Ձոն» ուսումնական նախագիծն ուղղված է արձանագրելու սովորողների 

տեխնոլոգիական կարողություններն ու հմտությունները: Որպես գարնան առաջին 

նախագիծ այն նախատեսում է հանրօգուտ (ներքին, արտաքին միջավայրի 

մաքրություն, բարեկարգում, նորացում, թարմացում) աշխատանքների 

իրականացում, բույսերի խնամք, նոր ծաղկե թաղարների ստեղծում, ծառատունկ: 

Նախագծի իրականացումը ըստ գործունեության ոլորտների 

Մայրենի լեզու + ստեղծականություն + մեդիա 

 Տեսապատումների ստեղծում «Իմ Մայրիկը» թեմայով 

 Շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ՝ մայրիկներին, տատիկներին, 

քույրիկներին 

Տեխնոլոգիա + մեդիա 

 Տոնական բացիկներ պատրաստում (թղթային, էլեկտրոնային) 

 Ծաղկային թաղարների ստեղծում ու ձևավորում 

 Մայրիկների դիմանկարների շարք (paint-ով, գուաշով) 

 Ֆոտոնկարների և ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսի կազմակերպում 

Բնագիտություն + մեդիա 

 Բույսերի կտրոնների արմատակալում ու դիտարկում 

 Ծառատունկ, ծաղկատունկ 

 Ծաղիկների գունավորում 

Նախագծի ընթացքում նախատեսվող ուսումնական ճամփորդություններ՝ 
 Երևանյան զբոսայգիներ՝ պլեների իրականացում, գարնանային զարթոնքի 

դիտարկում 

Նախագծի արդյունքներ՝ 
Նախագծի ընթացքում ստեղծված աշխատանքները,  հրապարակվում են բլոգում, 

ենթակայքում: Նախատեսվում է ստեղծել՝ 

 Թղթային ու էլեկտորնային բացիկներ 

 Ծաղկե թաղարներ 

 Մայրիկապատումներ (տեսաֆիլմ, ռադիոնյութ) 

Նախագծի ընթացքում ստեղծված ուսումնական նյութերը՝ դասարանական բլոգի 

էջում։ 

 

 

 

 

https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-2020/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/category/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-2020/


«Աղայան+Ռոդարի» ուսումնական նախագիծ 
 

Իրականացման տևողությունը՝  մարտի 2 — մայիսի 1 

Նպատակը՝ 
Ղ. Աղայան, Ջ. Ռոդարի հեղինակների մանկական 

ստեղծագործությունների  ծանոթացում, խաղ-ուսուցում 

Խնդիրները՝ 
Բանավոր խոսքի, ստեղածագործական մտածողության, տրամաբնության, 

երևակայության,  հաղորդակցական, հետազոտական կարողությունների զարգացում։ 

Ստեղծագործությունների ցանկ 

Ղ. Աղայան՝ Մանկական պատմվածքներ,  բանաստեղծություններ 

Ջաննի Ռոդարի՝ 
 Երկիր, որտեղ բոլոր բառերը սկսվում են «Չ»-ով , Երկիր որտեղ ոչ մի սուր բան չկա, 

Պաղպաղակե դղյակը,Երկիր որտեղ բոլորը կարագից են, Կոնֆետի անձրև, Թե ինչպես 

կապիկներրը ճամփորդեցին,Շոկոլադե ճանապարհը,  Ոչ մի բանից մարդուկը, Թարս 

հարցեր, Այ քեզ շաբաթ 

 

Ուսումնական գործունեության ձևեր՝ 
 

Լեզվագործունեություն՝  ռոդարիական հնարքների կիրառում, հեքիաթների, բառերի 

հորինում, ընթերցանություն 

Տեխնոլոգիական գործունեություն՝ Կավագործություն, նկարչություն, 

տիկնիկագործություն, խոհանոցային գործունեություն 

Թատրոն-երաժշտական՝ ստեղծագործությունների խաղ-բեմականացում, շիլափլավի 

հորինում՝ երաժշտական ազգային երգ ու պարի համադրումով 

Ղ.Աղայանի մանկական ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված 

տեսանյութեր 

Ջ.Ռոդարիի ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծված տեսանյութեր 

 

«Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 
 
Իրականացման տևողությունը՝ մարտի 30 -ապրիլի 26 

Լեզվագործունեություն 

1. Զատկական էջ-ընթերցարաններ ստեղծել Paint ծրագրով 

2. Զատկի ծեսի մասին տեղեկություններ հավաքել տատիկ-պապիկներից, ծանոթ-

բարեկամներից ինչպե՞ս են նշել և նշում Զատկի տոնը 

 ի՞նչ խաղեր են խաղացել 

 ի՞նչ երգեր են երգել 

 ի՞նչ բանաստեղծություններ, ասացվածքներ, բարեմաղթանքներ են ասել 

 ի՞նչ կերակրատեսակներ են եփել, թխվածքներ են թխել 

3. Զատկական ասիկներ-ասույթներ 

4. Զատկական հանելուկներ 

Մաթեմատիկա+Բնագիտություն 

 Զատկական խնդրագրքի կազմում 

http://www.abcd.am/abcd/bookview_v2_4.php?p_id_text=5850#.WN-GkINSDIU
https://partez.mskh.am/?p=1428
http://gradaran.mskh.am/node/11100
http://gradaran.mskh.am/node/11100
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFoPzwDgzYbbl0d9fJ8BqLtDenFULqyM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFoPzwDgzYbbl0d9fJ8BqLtDenFULqyM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFoPzwDgzYbbl0d9fJ8BqLtDenFULqyM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qFoPzwDgzYbbl0d9fJ8BqLtDenFULqyM
http://dpir.mskh.am/sites/default/files/rodari.pdf
http://videolike.org/video/%D5%B2.%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://videolike.org/video/%D5%B2.%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://videolike.org/video/%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BC%D5%B8%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%AB
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/03/26/%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80/
https://dianagevorgyan5.wordpress.com/2019/03/26/%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%B6%D5%A5%D6%80/


 Դիտարկել ածիկի, ծաղկած ծառերի, ծաղիկների փոփոխությունները, համեմատել 

եփած և հում սերմերը, դիտարկել սերմերը, համեմատել (տեսանյութի և 

նկարաշարերի միջոցով) 

 

Տեխնոլոգիա 

 Նկարում և պատրաստում ենք Զատկական իրեր՝ ձու, Զատիկ, մոմ և այլն: 

Ներկում ենք  դատարկ ձվիկները, ադի- բուդիով, թելերով, ուլունքներով 

զարդարում  զատկածառը, օրիգամի զատիկներ ենք պատրաստում 

 Զատկական բարեմաղթանքների բացիկներ ստեղծել /թղթային, էլեկտրոնային/ 

 Դատարկ ձվիկներ ձևավորել 

 Կավե զատիկներ 

 Paint-ով զատկական, գարնանային նկարներ նկարել 

 Զարդարել զատկական ճյուղ 

Երգ՝ Զատկական երգերի փաթեթ 

Օր պար, ճոր պար-պարերգի ուսուցում 

Սիրելի՛ սովորող, ծնող, Զատիկ ուսումնական նախագծի շրջանակում  ներառված 
են  «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի բաղադրիչներն ընդգրկող բազմաբնույթ 
նախագծեր՝ տարբեր նախասիրություններ, հետաքրքրություններ ունեցող 
սովորողների, ընտանիքների համար։  
Կարո՛ղ եք ընտրել և ընտանիքով իրականացնել առաջարկվող աշխատանքները։  
Մաղթում ենք հետաքրքիր, ուրախ, ուսումնական ժամանաց։ 
 Ընթերցողական նախագծեր-Երկրորդ դասարանի սովորողների համար 

 Բնագիտական նախագծեր-Երկրորդ դասարանի սովորողների համար 

 Տեխնոլոգիական նախագծեր-Երկրորդ դասարանի սովորողների համար 

 Մաթեմատիկական գործունեություն-Երկրորդ դասարանի սովորողների համար 

 

 

Մի լուսանկարի պատմություն… 
 

Վավերագրում ենք մեր ընտանիքի պատմությունը 

Վավերագրական թատրոնի հիմքում իրական տեքստեր են, հարցազրույցներ 

իրական մարդկային ճակտագրերի մասին, հատուկ ժանր որտեղ խաչվում է 

արվեստը և սոցիալական հետազոտությունը։ 

Ընտանեկան հեռավար դպրոցում, սովորողները թերթում են ընտանեկան ալբոմները 

և ներկայացնում, որևէ նկարի պատմություն։ 

Մասնակիցներ՝ Ընտանեկան հեռավար դպրոցի սաներ,  այլ․ ․ ․  

Աշխատանքային ուղղությունները 

Ընտրել որևէ լուսանկար, լուսանկարի հերոսի, դեպքի և ներկայացնել 

Հարցազրույցի պլանավորում 

https://mus.mskh.am/?p=4367
https://mus.mskh.am/?p=4367
https://youtu.be/V1uLGpmxeV4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYAikZwE8IfNOHTG53_y9yjH-vgQ000-nSZIfO094tiL1-cQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKX_JCqrmlpmWj5WlwjQvserQ1l54W2otThMMDNsdvAGyXuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRykKu4H0hN0PBHU-RXKoeJ-l3l1NVOrl0Q-DbVC53kECZmw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdOxx-_qiWlXHM5Cljfv__YK3YR8BGx4jbZZuEUMLubMwTA/viewform


 Ընտրանք։ Սովորողը՝ հարցազրուցավար 

 Նյութի տեսագրություն, սղագրում 

 Նյութից բխելով, դրա  մասին այլ աղբյուրների հրապարակումների, 

գրականության ուսումնասիրություն 

Արդյունքում՝ Սովորողը յուրացնում է ընտանիքի պատմությունը որպես 

վավերագրություն, հայրենագիտություն, ընտանիքի ներգրավվածությամբ 

ներկայացնում է այն, հանդես է գալիս որպես հարցազրուցավար, յուրացնում 

հարցազրույց վարելու տեխնիկան, դրա  պատրաստման հոգեբանական և 

տեխնիկական գործիքները։ 

Հուշող հարցեր, հարցազրույցի կառուցվածք․  

 Բացման , ողջույնի խոսք 

 Ներկայացնում է իր ընտրանքին՝ ու՞մ հետ է հարցազրույցը վարելու, ալբոմը 

թերթելու 

 Ներկայացնում է ի՞նչ ալբոմ է ընտրել 

 Ընտրում են լուսանկարը 

 Ո՞վ կամ ո՞վքեր են պատկերված լուսանկարում 

 Ո՞րտեղ է արվել լուսանկարը 

 Ի՞նչ իրադարձության շրջանակում 

 Լուսանկարի հերոսները հիմա ո՞րտեղ են, ի՞նչով են զբաղվում 

 Ի՞նչու են տանը պահում այդ լուսանկարը 

 Հաճա՞խ են թերթում ընտանեկան ալբոմները։ 

 

 

«Ես կարողանում եմ» ուսումնական նախագիծ 

Իրականացման տևողություն՝ ապրիլի 20-մայիսի 22 

Ընթացքը՝ 
 Յուրաքանչյուր սովորող տեսանյութի տեսքով կներկայացնի իր 

կարողությունները: 

 Սովորողը կներկայացնի իր ստեղծած հորինուկ հեքիաթը նկարաշարով: 

 Սովորողը կներկայացնի իր կարդացած գիրքը կամ սիրելի հեքիաթը: 

 Իր հորինած հետաքրքիր խնդիրները: 

 Ինչ մարզական կարողություն է ձեռք բերել այդ թվում՝ լող, հեծանիվ, վազք, 

մարմնամարզական այլ կարողություններ: 

 Սովորողը տեսահոլովակի կամ պատումի տեսքով կներկայացնի իր սիրելի 

անկյունը և զբաղմունքը տանը: 

 Սովորողը տեսանյութի միջոցով ներկայացնում է, թե ինչպես է խնամում իր 

միջավայրը։ 

 Սովորողը կներկայացնի իր մեդիագործիքը: 

Արդյունքը կներկայացվի դասարանական բլոգում և սովորողի անհատական էջում: 

 


