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Ավագ խմբի շաբաթական պարապմունքների տեղեբաշխման օրինակելի տարբերակ
Շաբաթական ընդամենը 14 պարապմունք +1դաստիարակի հայեցողությամբ
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Մայրենի լեզու
N0
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1.

Առաջին եռամսյակ

Ժամաքա
նակ
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Պատկերացում տալ հանելուկների ժանրային առանձնահատկությունների մասին:
Սովորեցնել ինքնուրույն հանելուկներ կազմել:

1



Սովորեցնել նկարի շուրջ պատմություն կազմել: Պատմության մեջ նկարագրել գործող
անձանց արտաքինը, վարքը, զգացողությունները;
Ամրապնդել նույն բառը տարբեր ձևերով /հոլովներով/ կիրառելու ունակություն:
Սովորեցնել վերապատմել ոչ ծավալուն բնագրեր: Ակտիվացնել պասիվ բառապաշարի
բայերը:
Զարգացնել Տարեկիցների հետ երկխոսության մեջ մտնելու երեխաների կարողությունը:
Հարստացնել բառապաշարը պատկերավոր բառերով և արտահայտություններով:



2.

Աշխատանք,
աշխատասիրություն

2

3.

Գեղարվեստական
գրականություն

1

4.

Գրքերի հրաշագործ
աշխարհում

1

5.

Գեղարվեստական
գրականություն
Մենք կարող ենք մտածել և
կռահել
Կյանքը հարազատ
միջավայրում

1

Կենդանիներն էլ ընտանիք
ունեն

1

Համեմատել նմանացնել

1

7.

8.

9.





Մշակել երեխաների բանավոր խոսքը:
Սովորեցնել կազմել նկարագրական խոսք:
Երեխաներին ընդգրկել ընդհանուր խաղային ր խոսքային փոխհարաբերությունների
մեջ:
Սովորեցնել բառերն արտասանել գրական լեզվի ուղղախոսության կանոններին
համապատասխան:
Սովորեցնել վերապատմել լսածը:
Զարգացնել երեխաների ուշադրությունը հնչունային լսողությանը
Հարստացնել բառապաշարը
Երեխաներին սովորեցնել ճիշտ ընկալել գրական ստեղծագործությունը, հասկանալ
գաղափարը, համեմատել կերպարների առանձնահատկությունները;
Ամրապնդել` հարցերին ամբողջական պատասխանելու, երեխաների
կարողությունները:
Հետաքրքրություն առաջացնել գրականության նկատմամբ:
Կարողանալ ճանաչել և պատմել ծանոթ հեքիաթները:
Ակտիվացնել խոսքը, հարստացնել բառապաշարը:
Ծանոթացնել բանաստեղծական հանգավորմանը:
Զարգացնել հետաքրքրություն գրական ժանրերի նկատմամբ:

1

Խաղանք, խոսենք հայերեն

6.

Չափորոշիչներ և խնդիրներ
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տարբերել







10.

Հարցում առաջացնող
նախադասությունը

1

11.

Մանկական աշխարհ

1





12.

Մենախոսություն

1




13.

Իմ հայրենիքը Հայաստանն
է

2-3

14.

Հայաստանն ու իր
քաղաքները

2






15.

Աշուն

2

16.

Ոսկե աշուն

2









17.

Զրույց հարցազրույց

1






18.

Բնության եղանակները

1

19.

Պտուղներ և բանջարեղեն

2

Խթանել տարբեր կառուցվածքի նախադասություններ կազմելը և խոսքում գործածելը:
Սովորեցնել դերախաղի միջոցով ներկայացնել գործող անձանց միջև երկխոսությունը:
Սովորոցնել պատմել հեքիաթը:
Սովորեցնել ստեղծագործաբար պատմություն հյուսել <<Ինչուիկները>> վերնագրով:
Մշակել և զարգացնել երեխաների հարցական նախադասություններ կառուցելը. ինչու՞,
ինպե՞ս, ե՞րբ, քանի՞, ի՞նչ, որտե՞ղ հարցում արտահայտող բառերը:
Զարգացնել իրենց մասին պատմելու կարողությունը:
Կարողանալ նկարագրել կերպարը:
Ծանոթացնել պատմվածքի` որպես գեղարվեստական ստեղծագործության
առանձնահատկություններին:
Մշակել և զարգացնել նկարների հաջորդական շարքը պատմելու կարողությունը:
Երեխաների մեջ արմատավորել բարոյական նորմեր, հասկացությունը և դրանց
խոսքային դրսևորման ձևերը:
Զարգացնել երեխաների խոսքը:
Երեխաներին ծանոթացնել Հայաստանի քարտեզին և խորհրդանիշներին:
Հարստացնել բառապաշարը:
Ծանոթացնել մեր հայրենիքի մայրաքաղաք Երևանին , նրա հիմնական տեսարժան
վայրերին
Զարգացնել ստեղծագործական պատմություններ հյուսելու երեխաների կարողությունը:
Սովորեցնել պատմության և բանաստեղծության միջև եղած տարբերությունը:
Զարգացնել երևակայությունը:
Անգիր սովորելիս զարգացնել հիշողությունը:
Սովորեցնել խոսել բարդ նախադասություններով:
Զարգացնել ստեղծագործաբար մտածելու կարողությունները, խոսլ գեղանկարի
բովանդակության շուրջ և հյուսել պատմություն:
Երեխաներին ծանոթացնել <<ոսկի>> բառի բազմանշանակությանը, բառապաշարը
հարստացնել կերպարային բառերով:
Ստեղծագործական խոսքի հյուսում. <<Հարցազրույց աշնանային անտառի հետ>>
Ծանոթացնել հարցազրույց վարելու կանոններին:
Զարգացնել հարցեր ձևակերպելու և հարցեր տալու, դրանց
պատասխանելուկարողությունները:
Հարստացնել բառապաշարը:

 Զարգացնել մենախոսուն կառուցելու երեխաների կարողությունը:
 Հնուսել նկարագրական պատմություն:
Զարգացնել երեխաների խոսքային երևակայությունը. Օգնել մրամց շարունակելու
դաստիարակի սկսած պատմություբը` զարգացնելով սյուժեն:
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20.

Բերքառատ աշուն

2




21.

22.

<<Աշուն>> թեմայի
ամփոփում

2

Հաց. Հացի խնայողություն

3

23.

Մեր բնակարանի իրերը

2

24.

Բարեկրթության մշակույթ

1

25.

Հարգանք, սիրալիրություն

1













26.
27.

Բարեկիրթ խոսքի
մշակույթ
Հրաշալի բառեր

1




1




28.
29.

Կախարդական բառերի
աշխարհում
Բարեկիրթ վերաբերմունք

1
1







Խթանել ակտիվ երկխոսություն վարելու կարողությունը, սովորեցնել կարճ սյուժետային
պատմություններ կազմել:
Զարգացնել նախադասությունները պարզ և հստակ, համապատասխան հնչերանգով
արտասանելու կարողությունը:
Սովորեցնել ինքնուրույն սյուժե կառուցել, խոսքում գործածել ծանոթ բառերի բարդ
ձևերը` կազմելով բառակապակցություն:
Զարգացնել երեխաների ստեղծագործելու ունակությունները:
Հարստացնել երեխաների ակտիվ բառապաշարը ածականներով , սովորեցնել կազմել
երկարմատ բառեր:
Զարգացնել հյուսել կապակցված պատմություն ըստ նկարների շարքի:
Օգնել երեխ. հասկանալու ժողովրդական ասացվածքների իմաստը:
Խթանել ակտիվ երկխոսություն կառուցելու երեխ. կարողությունը:
Սովորեցնել հստակ ու պարզ, տարբեր հնչողությամբ արտասանել
նախադասությունները, մշակել արտահայտիչ խոսք կառուցելու ունակություն:
Սովորեցնել բարեկիրթ արտահայտությունների գործածման ձևերը:
Մշակել դրանք արտահայտելու ճիշտ հնչերանգը գտնելու կարողություն:
Սովորեցնել միմյանց ողջունելու և հաղորդակցվելու համար ինքնուրույն ընտրել և
գործածել համապատասխան արտահայտություններ:
Զարգացնել տարբեր իրավիճակներում երկխոսության մեջ մտնելու բարեկիրթ բառեր և
արտահայտություններ գործածելու կարողություններ:
Զարգացնել հաղորդակցվելու կարողությունները, սովորեցնել կենցաղավարման ձևերը:
Սովորեցնել խոսքի մեջ գործածել բարդ նախադասություններ:
Ձևավորել վեճերը խաղաղ ձևով լուծելու, շրջապատի հետ բարեկիրթ հաղորդակցվելու
կարողություններ:
Սյուժետային նկարաշարի միջոցով մշակել կապակցված և ամբողջական պատմություն
հյուսելու կարողություն:
Սովորեցնել ասացվածքը հասկանալ:
Խթանել բարեկիրթ բառեր կիրառելու երեխաների փորձերը: Շարունակել զարգացնել
ստեղծված իրավիճակնները քննարկելու ունակությունները:
Սովորեցնել խոսքի մեջ գործածել մարդու դրական հատկանիշները ներկայացնող
ածականներ: Հիշել և գործածել << կախարդական>> բառեր: Զարգացնել երկխոսություն
վարելու ունակությունը:
Սովորեցնել կատարել հակառակ իմաստ ունեցող բառերի ընտրություն և կիրառել
խոսքում:
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Երկրորդ եռամսյակ
30.

Երկրորդ եռամսյակ

1




Զրույց, երկխոսություն
31.

Ընկերասիրություն

2




32.

33.

Ընկերասիրություն, նվիրում

Համերաշխություն,
հանդուրժողականություն

1



1





34.

Գեղարվեստական
գրականություն

1

35.

Միջավայր. միջավայրի
պահպանում

1

Երթևեկության կանոնները

1

36.

37.

Ճանապարհային նշանները և
երթևեկության կանոնները








2







Շարունակել զարգացնել երկխոսությունը, միտքն արտահայտել հաջորդաբար,
խոսել կապակցված:
Ակտիվացնել բարեկիրթ արտահայտությունների տարբեր ձևերը, մշակել վարքի
խոսակցական կանոնները հեռախոսով խոսելիս:

Խթանել ընկերական փոխհարաբերություններ: Խթանել խոսքային շփումները
տարեկիցների և մեծահասակների հետ:
Երեխաների խոսքի մեջ ակտիվացնել բայերը և ածականները: Սովորեցնել
կառուցել բարդ նախադասություններ:
Զարգացնել և ամրակայել միմյանց հետ խոսքային փոխհարաբերության մեջ
մտնելու տարեկիցների հետ զրուցելու, դատողություններ նալեու, ասածները
հիմնավորելու երեխաների կարողությունները:
Ամրապնդել ունկնդրած տեքստը ինքնուրույն վերապատմելու կարողությունը:
Երեխաներին սովորեցնել հասկանալ բանաստեղծութ. Բովանդակութ. և իմաստը:
Զարգացնել զրույցին մասնակից լինելու երեխաների կարողությունը, սովորեցնել
վարել ակտիվ երկխոսություն:
Դաստիարակել ընկերական փոխհարաբերություններ, հանդուրժողականություն:
Սովորեցնել պատմվածքը վերապատմել հաջորդաբար:
Ձևավորել առաջարկված թեմայով պատմություն հյուսելու ունակություն:
Ամրապնդել ճիշտ հնչյունները արտաբերելու կարողություն:
Խթանել երեխաների երևակայությունը զարգացնել մենախոսություն կառուցելու,
առաջարկված թեմայով պատմություն հյուսելու կարողությունները:
Ամրապնդել երեխաների գիտելիքները փողոցի և երթևեկության կանոնների
վերաբերյալ մեկնաբանել բառերի իմաստտը` <<մայթ>>, <<հետիոտն>>,
<<փոխադրամիջոցներ>>, <<ուղևոր>>, <<խաչմերուկ>>:
Զարգացնել երեխաների խոսքը, հարստացնել բառապաշարը:
Բացատրել <<անցումային մաս>>, <<լուսակիռ>>, <<ճանապարհային նշան>>
բառերի իմաստը:
Զարգացնել երեխաների ուշադրությունը և հիշողությունը:
Զարգացնել երեխաների պատմելու կարողությունը, ակտիվացնել բառապաշարը
/թեմատիկ բառերով/:
Ձևավորել նոր սովորած բառերով կազմել պարզ ր բարդ նախադասություններ
կազմելու կարողությունը:
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38.

39.



Ձմեռ. ձմեռային բառապաշար

Եկավ ձմեռը ճերմակ

2








40.

Ձմեռային պատկերներ

1



41.

Ձմեռային կյանք

2






42.

Ձմեռային կյանքը քաղաքում և
բնության մեջ

2





43.

Ձմեռային զվարճանք

1




44.

45.

Մի քիչ էլ ուրախանանք

Բնության եղանակային
փոփոխությունները

1

1







Երեխաների ընդգրկել երկղոսության մեջ, խթանել հարցեր տալու և
պատասխանելու կարողությունները:
Կազմել հակիրճ պատմողական խոս:
Բացահայտել <<Նախադասություն և <<բառ>> բառերի տարբերությունը:
Երեխաներին ծանոթացնել Հայաստանի ձմեռային կերպարին , զարգացնել
երեխաների հետաքրքրությանը անկենդան բնության ձմեռային երևույթների
նկատմամբ:
Սովորեցնել հստակ արտասանել <<Ձ>> հնչյունը, այդ հնչյունով սկսվող բառերը:
Հարստացնել բառապաշարը <<ձմեռ>> բառին համապատասխան հատկանիշ ցույց
տվող բառերով:
Զարգացնել սեփական տեսակետն ասելու և պաշտպանելու, միտքը ճիշտ
արտահայտելու, եզրահանգումներ կատարելու, ընկերներին ուշադիր լսելու
ունակությունները:
Ճշտել երեխաների պատկերացումները ծառի մասին:
Զարգացնել միտքը ճիշտ արտահայտելու, եզրահանգումներ կատարելու,
ընկերներին ուշադիր լսելու ունակությունները:
Խոսքը հստակեցնել քերականական ճիշտ ձևերով և կառույցներով:
Զարգացնել երեխաների ուշադրությունը և հետաքրքրասիրությունը նոր բառերի
նկատմամբ:
Զարգացնել երկխոսություն և կապակցված խոսք կառուցելու երեխաների
կարողությունները: Տարրական գիտելիքներ հաղորդել տեքստի կառուցվածքի
մասին:
Զարգացնել սյուժեն տրամաբանական հերթականությամբ շարադրելու, այն
ավարտին հասցնելու ր վերնագրելու ունակությունները:
Զարգացնել երեխաների` պատմություն հյուսելու ունակությունը,
երևակայությունը, ստեղծագործական կարողությունները:
Սովորեցնել ինքնուրույն կազմել և գործածել պարզ և բարդ նախադասություններ,
պատմելու ժամանակ ճիշտ փոփոխել ակտիվ բառապաշարում եղած բառերը:
Սովորեցնել հորինել աներևակայելի պատմություններ, սուտասելուկներ:
Զարգացնել երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը, պատկերային
մտածողությունը, հումորի զգացումը:
Սովորեցնել տարբերել իրական սուտը հումորային ստից:
Ամրապնդել երեխաների գիտելիքների բնության մեջ տեղի ունեցող սեզոնային
փոփոխությունների վերաբերյալ:
Ձևավորել երեխաների խոսքի կառուցվածքը, զարգացնել երկխոսություն և
մենախոսություն վարելու երեխաների կարողությունները, մշակել բնության մասին
հակիրճ նկարագրական պատմություն հյուսելու ունակություն:
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46.

Ի ՞նչ են անում մեզ ծանոթ
կենդանիները

1





47.

Հայկական ժողովրդական
հեքիաթներ

1



48.

Նախորդ թեմայի ամրակայում

1





49.

50.



Ներկայացնել հակիրճ պատմությունները անձնական փորձից:
Զարգացնել ինքնուրույն մտքեր արտահայտելու կարողությունները:
Սովորեցնել կազմել քերական համեմատաբար բարդ կառույց ունեցող տարբեր
նախադ. Նաև առաջարկված թեմայով հակիրճ պատմողական բնագրեր:
Սովորեցնել հեքիաթ պատմել դեպքերի զարգացման հաջորդականությամբ:
Գնահատել հերոսների արարքները: Օգնել երեխաներին առանձնացնել հեքիաթի
կախարդական տարրերը:
Ծանոթացնել հայ գրող Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններին:
Սովորեցնել սեփական միտքն արտահայտելու համար ինքնուրույն գտնել
խոսքային միջոցներ:
Մշակել ստեղծագործական մտահաղացումներներով հեքիաթի համար նոր ավարտ
հյուսելու կարողություն:
Սովորեցնել տվյալ գրական լեզվի առանձնահատկությունները (իմաստուն մտքեր,
հարուստ բառապաշար և այլն):
Կարողանալ ճիշտ օգտվել արտահայտչականության հնչերանգային միջոցներից,
հեքիաթային դրվագները վերարտադրելիս կառավարել ձայնի ուժը:
Երեխաներին ծանոթացնել հանրագիտարանի և նրա նշանակությանը:
Պատմել հանրագիտարանների բազմազանության մասին: Զարգացնել
հետաքրքրություն տեղեկատվական գրականության վերաբերյալ:

Գեղարվեստական
գրականության ունկնդիր

1

Գրքերի հրաշագործ
աշխարհում

1




1



Սովորեցնել պատմել իրենց , տարեկիցների մասին: Հարստացնել բառապաշարը
ածականներով:

1



Երեխաների բառապաշարը հարստացնել պատկերավոր բառերով, մակդիրներով,
արտահայտություններով:
Խթանել ունկնդրած հեքիաթի կամ արձակ ստեղծագործության բովանդակությունը
վերարտադրելու կարողությունը:
Սովորեցնել հարց ու պատասխանի միջոցով քննարկել ունկնդրած տեքստը:
Ամրապնդել դեպքերի ճիշտ հաջորդականությամբ վերապատմելուունակությունը:
Զարգացնել պատմողական խոսք:
<<Գյուղի առավոտը>> նկարաշարի միջոցով կազմել նկարագրական պատմություն:
Մշակել առաջարկված նկարի շուրջ պատմություն հյուսելու կարողություն`



Երրորդ եռամսյակ
51.
52.

Մայրենի լեզվով պետք է
խոսենք ճիշտ ու գեղեցիկ
Մայրիկների տոնը



53.

Հարազատներ, սիրելի

1




54.

Գյուղական կյանք

1
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55.

Պայծառ գառուն

1





56.

Գարնանային հրաշքներ

2







57.

Գարունը բնության
ծաղկունքն է

2





58.

Աշխատանք.
Մասնագիտություն

2





59.

Իմ շրջապատի մարդկանց
մասնագիտությունը

2





60.

Մասնագիտությունների
աշխարհում

1



61.

Իմ սիրած զբաղմունքը
Բնության բարիքները

1



1



62.



հորինելով պատկերվածիննախորդող և հաջորդող իրադարձությունները:
Զարգացնել երեխայի ստեղծագործական երևակայությունը և հիշողությունը:
Ամրակայել ինքնուրույն պատմություն հյուսելու երեխաների կարողությունը`
գորշաշելով ծանոթ արտահայտչական միջոցներ:
Երեխաներին սովորեցնել կատարել խոսքի համար անհրաժեշտ ածականների
ընտրություն:
Տարվա եղանակները բնութագրելիս գործածել հատկանիշ ցույց տվող բառեր:
Երեխաների խոսքի մեջ ակտիվացնել համեմատությունները:
Զարգացենլ երեխաների մտածելու ստեղծագործելու կարողությունները:
Երեխաներին սովորեցնել հեքիաթ հյուսել` կատարելով հատկանիշ ցույց տվող
բառերի ճիշտ ընտրություն:
Շարունակել երեխաներին սովորեցնել արտահայտությունները տարբեր
հնչերանգներով ներկայացնել:
Զարգացնել նկարի շուրջ նկարագրական պատմություն կազմելու, բնությունը
նկարագրելիս հատկանիշ ցույց տվող բառերի ընտրություն կատարելու երեխաների
կարողությունները:
Զարգացնել խոսքի քերականական կառույցը` սովորեցնել խոսել պարզ, ընդարձակ
նախադասություններով:
Զարգացնել երկխոսության մեջ մտնելու, մասնագիտությունների մասին
փոքրածավալ պատմություններ հյուսելու, տրված հարցերին հստակորեն
պատասխանելու, ասացվածքները և հանելուկները հասկանալ;ու
կարողություններ:
Զարգացնել երեխաների գիտելիքները և խոսքը այն հենակետային բառերով, որոնց
տիրապետում են այս կամ այն մասնագիտության տեր մարդիկ:
Սովորեցնել պատմություններ հյուսել մասնագիտությունների մասին:
Զարգացնել մենախոսություն և երկխոսություն վարելու երեխաների
կարողությունը:
Զարգացնել երեխաների հետաքրքրությունը և ուշադրությունը բառերի նկատմամբ,
ձևավորել բառերից նոր բառեր ստանալու կարողություն:
Երեխաներին ծանոթացնել հեռուստատեսության ոլորտում աշխատող մարդկանց
մասնագիտությանը և առանձնահատկություններին: Սովորեցնել հեռուստացույց
դիտելու կանոները:
Բառապաշարը հարստացնել պատկերավոր բառերով և արտահայտություններվ:
Սովորեցնել թեմայի վերաբերյալ երկխոսություններ կառուցել` խոսքի մեջ
կիրառելով բարդ ստորադասական նախադասություններ:
Զարգացնել երեխաների խոսքի արտահայտիչ ձայներանգը:
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63.

Առողջ ապրելակերպը և ջուրը

3





64.

Հայկական բանակ

1



65.

Հայկական բանակի տոնը

1



66.

Հայկական բանակ

1



67.

Ընտանիք /նույն տանիքի
տակ/

1





68.

Ընտանիքի տոհմածառ

1



69.

Ընտանեկան գործեր

1



70.

Ընտանեկան տոներ, ժամանց,
հանգիստ

1



71.

Ճանաչիր ինքդ քեզ.
Նախասիրություններ

1



72.

Ճանաչիր ինքդ քեզ.
Զգայարաններ

1



Խթանել երեխաների` բանավեճի մասնակցելու ձգտումը:
Ձևավորել ասացվածքները հասկանալու կարողություն:
Խոսքի մեջ ակտիվացնել բայերը, առարկաներն ու երևույթյերը բնութագրելու
համար կիրառել մակդիրներ:
Հարստացնել երեխաների բառապաշարը`սխրանք, ծառայել, սպայական կազմ,
զինվորական տեխնիկա, նորակոչիկ, համազգեստ բառերով ու
բառակապակցություններով, սովորեցնել սխրանք բառի հոմանիշները և
հատկանիշները, այդ բառերով և բառակապակցություններով շարահյուսորեն ճիշտ
կազմել պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություններ, հարցեր ուղղել
դաստիարակին և քերականորեն ճիշտ ամբողջական նախադասություններով
պատասխանել դաստիարակի հարցերին:
Զարգացնել ստեղծագործական միտքը, կապակցված խոսքը, հարստացնել
բառապաշարը` <<մարտունակ>>, <<անկախություն>>, <<անպարտ>> բառերով:
Բառապաշարում ամրապնդել զրահատեխնիկա, համազգեստ, անպարտ, խրոխտ
բառերը, շարունակել զարգացնել կապակցված խոսքը, սովորեցնել շարահյուսորեն
ճիշտ ներկայացնել սեփական գործողությունները:
Զարգացնել կապակցված խոսքը, խրախուսել պարզ ընդարձակ և քերականորեն
ճիշտ կազմված բարդ նախադասություններով դաստիարակի հարցերին
պատասխանելու երեխաների ջանքերը:
Հարստացնել բառապաշարը <<ընտանեկան ջերմություն>> , <<մաղթանք>>
բառերով:
Գիտելիքներ տալ տոհմածառի վերաբերյալ: Հարստացնել բառապաշարը` տոհմ,
տոհմածառ, նախնիներ, զարմիկ, զարմուհի բառերով: Հարգանք դաստիարակել
ընտանիքի տարիքով անդամների նկատմամբ: Խրախուսել հետաքրքրությունը
սեփական ծագումնաբանության հանդեպ:
Զարգացնել կապակցված խոսքը, հարցերին ամբողջական, շարահյուսորեն ճիշտ
կառուցված ընդարձակ նախադասություններով պատասխանելու
կարողությունները:
Զարգացնել կապակցված խոսքը, մտքերը պարզ ընդարձակ և բարդ
ստորադասական նախադասություններով արտահայտելուկարողությունը,
հարստացնել բառապաշարը <<ժամանց>>, <<միջոցառում>> բառերով:
Օգնել երեխային ճանաչել ինքն իրեն: Կարողանալ մտքերը արտահայտել բարդ
ստորադասական նախադասություններով` բացահայտելով
պատճառահետևանքային կապերը:
Հարստացնել բառապաշարը հոտոտել, շոշափել, զգայարան /շոշափելիքի,
տեսողության, լսողության, համի հոտի/ բառերով: Սովորեցնել շարահյուսորեն
ճիշտ կազմված պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություններով արտահայտել
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73.

Ճանաչիր ինքդ քեզ. Հույզեր

1



74.

Անձնական հիգիենա

1



75.

Մաքուր միջավայր

1



76.

Իմ երազանքները

1



77.

2



78.

Դպրոց եմ գնալու.
-Զրույց՝ <<Ինչո վ են նման և
ինչո վ են տարբեր
մանկապարտեզն ու
դպրոցը>>
Ոտանավորի ուսուցում՝ Լ.
Սարգսյան<< Ի նչ կլինի>> և
Ֆ. Կիրակոսյան << Ես էլ
դպրոց կգնամ>>
Հեքիաթին հյուր

1



79.

Անվտանգ վարքագիծ

1



80.

Ամփոփում, նպատակային
էքսկուրսիա դեպի դպրոց

1

սեփական զգացողությունները:
Երեխաների սովորեցնել հասկանալ սեփական հույզերը: Ուշադիր և հոգատար
վերաբերմունք դաստիարակել հասակակիցների և մեշահասակների հանդեօ
Խորացնել մաքրության կարևորության և անձնական հիգիենայի մասին
գիտելիքները: Հարստացնել բառապաշարը ցնցուղ, ցամքոց, մածուկ, սպունգ
բառերով: Զարգացնել կապակցված խոսքը:
Ամրապնդել մաքուր ապրելակերպի մասին երեխաների պատկերացումները,
զարգացնել կապակցվաշ խոսքը, սովորեցնել կոկիկ, մաքուր բառերի հատկիշներով
կազմել պարզ ընդարձակ և բարդ նախադասություններով:
Սովորեցնել բայերն օգտագործել ներկա ժամանակաձևով` համաձայնացնելով
եզակի և հոգնակի թվով անձնական դերանունների հետ:
Շարունակել զարգացնել ակտիվությունը, տրամաբանական
մտածողությունը,հիշողությունը, կապակցված խոսքը, պարզ և բարդ
նախադասությունները ծարահյուսորեն ճիշտ կառուցեկու
կարողությունները:Առաջացնել դրական վերաբերմունք և դպրոց գնալու
ցանկություն:

Շարունակել երեխաներին սովորեցնել հասկանալ հեքիաթի բարոյախոսությունը,
վերաբերմունք արտահայտել հերոսների արարքների հանդեպ զարգացնել
կապակցված խոսքը, հետաքրքրություն առաջացնել դեպի գեղարվեստական
գրականությունը:
Դաստիարակել անվտանգ վարքագիծ, զարգացնել կապակցված խոսքը, մտքերը
տրամաբանված արտահայտելու կարողությունը:
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Գրաճանաչություն
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N0

Թեմա
1. Առաջին եռամսյակ
Պամության և
նախադասություն
2. Պատմության և
նախադասության
տարբերությունները
3. Բառերի նշանակությունը
նախադասության մեջ:
4. Վանկեր
5. Վանկ. Միավանկ,
բազմավանկ բառեր
6. Նախադասության, բառի,
վանկի մասին
7. Հհնչյուն. Բառի հնչյունների
քանակ
8. Բառի հնչյունային
վերլուծություն
9. Հնչյունով սկսել բառեր
10. Ձայնավոր և բաղաձայն
հնչյուններ
11. Ձայնավոր և բաղաձայն
հնչյունները /կարմիր և
կապույտ խաղանիշերով/
12. Ձայնավոր և բաղաձայն
հնչյունները տարբերակում
<<Ա>> հնչյուն-տառ

Չափորոշիչներ և խնդիրներ
Ժամա
քանակ
1
Ձևավորել պատկերացում պատմվածքի և նախադասության մասին:

1

Ամրապնդել պատմության և նախադասության մասին երեխաների
գիտելիքները:

1

Սովորեցնել նախադասությունը տրոհել բառերի:

1
1

Սովորեցնել բառերը բաժանել վանկերի:
Ամրապնդել բառերը վանկերի բաժանելու կարողությունը:

1

Ամրապնդել նախադասության, բառի, վանկի, մասին պատկերացումները:

1

Երեխաներին գաղափար տալ հնչյունի մասին:

1

Սովորեցնել հնչերանգով առանձնացնել հնչյունը, որոշել հնչյունների
քանակը:
Սովորեցնել կատարել հնչյունային վերլուծություն:
Գաղափար տալ ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունների մասին:

1
1
1

Սովորեցնել տարբերել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյունները /նաև
գույներով/:

1

Ծանոթացնել <<Ա>> հնչյուն-տառին
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13. Պատկերացում հնչյունի և
տառի մասին
<<Ի>> հնչյուն-տառ
14. Երկրորդ եռամսյակ
<<Ու>> հնչյուն-տառ

1

Ձևավորել պատկերացում հնչյունի և տառի մասին: Ծանոթացնել <<Ի>>
հնչյուն տառին:

1

15. <<Է>> հնչյուն-տառ
16. <<Ը>> հնչյուն-տառ

1
1

17. <<Օ>> հնչյուն-տառ
18. Ձայնավոր հնչյուններ
19. Բառի առաջին ու վերջին
հնչյուններ
20. Բառի վանկերի քանակը
21. <<Մ>> հնչյուն-տառ
22. <<Տ>> հնչյուն-տառ
23. <<Կ>> հնչյուն-տառ
24. <<Ն>> հնչյուն-տառ
25. <<Լ>> հնչյուն-տառ
26. <<Ռ և Ր>> հնչյուն-տառեր

1
1
1

27. <<Ս և Շ>> հնչյուն-տառեր

1

28. Երրորդ եռամսյակ
<<Պ>> հնչյուն-տառ
29. Ծանոթացում <<Զ և Ժ>>
հնչյուն-տառերին

1

1
1
1
1
1
1
1

1

Ծանոթացնել <<Ու>> հնչյուն-տառին:
Ծանոթացնել <<Է>> հնչյուն-տառին:
Ամրապնդել- հնչյուններից բաղկացած հնչյունային տարբեր կառուցվածք
ունեցող բառերի հնչյունային վերլուծություն կատարելու հմտությունը:
Ծանոթացնել <<Ը>> հնչյուն-տառին:
Ծանոթացնել <<Օ>> հնչյուն-տառին:
Ամրապնդել ձայնավոր հնչյունների մասին երեխաների գիտելիքները:
Անվանել բառեր որոշակի հնչյուններով: Սովորեցնել բառի առաջին և
վերջին հնչյունները որոշելու և բառի մեջ հնչյունը գտնելու կարողությունը:
Ամրապնդել բառի վանկերի քանակը որոշելու կարողությունը:
Ծանոթացնել <<Մ>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացնել <<Տ>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացնել <<Կ>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացնել <<Ն>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացնել <<Լ>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացնել <<Ռ և Ր>> հնչյուն-տառերին: Սովորեցնել ճիշտ արտաբերել
Ր ր Ռ հնչյունները /կոշտ և փափուկ/
Ծանոթացում <<Ս և Շ >> հնչյուն-տառերին: Սովորեցնել ճիշտ արտասանել
Ս և Շ հնչյունները առանձին բառերի մեջ:
Ծանոթացում <<Պ>> հնչյուն-տառին
Ծանոթացում <<Զ և Ժ>> հնչյուն-տառերին սովորեցնել այդ երկու
հնչյունների արտասանության տարբերությունը:
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30. <<Ղ և Խ>> հնչյուն-տառեր

1

31. Ծանոթացում <<Դ և Թ>>
հնչյուն-տառերին
32. Անցածի կրկնություն
և տառը

1

33. <<Բ և Փ>> հնչյուն-տառեր

1

34. <<Գ և Ք>> հնչյուն-տառեր
35. <<Չ և Ց>> հնչյուն-տառեր

1
1

36. <<Վ և Ֆ>> հնչյուն-տառեր
37. <<Հ և Յ>> հնչյուն-տառեր
38. <<Ճ և Ձ >> հնչյուն-տառեր

1
1
1

39. Ծանոթացում <<Ծ և Ջ>>
հնչյուն-տառերին
40. Ծանոթացում <<Ե>> /յ+է/
հնչյուն-տառին
41. Ծանոթացում <<Ո>> /վ+օ/
հնչյուն-տառին
42. Անցածի կրկնություն
43. Ծանոթացում տետրին
44. Ամրապնդում

1

Ծանոթացում <<Ղ և Խ>> հնչյուն-տառերին
Կազմել բառեր անցած բաղաձայններով:
Ծանոթացում <<Դ և Թ>> հնչյուն-տառերին
Սովորեցնել կազմել բառեր ըստ տրված տառերի:
Ամրապնդել հնչյունային տարբեր կառուցվածք ունեցող բառերի
հնչյունային վերլուծություն կատարելու հմտություն:
Ծանոթացում և տառին
Ծանոթացում <<Բ և Փ>> հնչյուն-տառերին:
Ասել բառեր տրված հնչյուններով:
Ծանոթացում <<Գ և Ք>> հնչյուն-տառերին
Ծանոթացում <<Չ և Ց>> հնչյուն-տառերին
Սովորեցնել ճիշտ արտասանել նշված հնչյունները:
Ծանոթացում <<Վ և Ֆ>> հնչյուն-տառերին
Ծանոթացում <<Հ և Յ>> հնչյուն-տառերին
Ծանոթացում <<Ճ և Ձ >> հնչյուն-տառերին
Ամրապնդել ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններն ըստ արտասանության:
Ծանոթացում <<Ծ և Ջ>> հնչյուն-տառերին

1

Ծանոթացում <<Ե>> /յ+է/ հնչյուն-տառին

1

Ծանոթացում <<Ո>> /վ+օ/ հնչյուն-տառին

1

1
1
1
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N0

Թեմա
1.

Առաջին եռամսյակ
Ո՞վ եմ ես
Իմ ընտանիքը
Իմ բակը
Իմ նախակրթարանը
Երկիր մոլորակ
Հայաստան աշխարհ
Իմ գյուղը, իմ քաղաքը

Ժամա Չափորոշիչներ և խնդիրներ
քանակ
1
Սովորեցնել սեփական անձը ճանաչել:
1

Ընտանիքի մասին ճանաչելու և պատմելու գիտելիքներ ձևավորել

1

Սովորեցնել ճանաչել և նկարագրել այն վայրը, որտեղ ապրում են:

1

Նկարագրել ուսումնական հաստատությունը, որտեղ սովորում են:

1

Գաղափար տալ երկիր մոլորակի մասին:

1

Տեղեկություններ Հայաստանի մասին

1

Բնակավայրի նկարագրությունը. դիրքը, կլիման, բուսական և կենդանական
աշխարհը

1

Դիտումներ բնաության մեջ

9.

Իմ երկիրը
Աշուն . Հայաստանի աշունը

1

10.

Իմ բնակավայրը

1

11.

Իմ տունը և բնակավայրը

1

Ծանոթացնել աշնանը բնության մեջ կատարվող փոփոխություններին:Դիտել
Հայաստանի աշունը բնության մեջ կատարվող փոփոխությունները:
Դիտել աշնանային փոփոխությունները բուսական աշխարհի` խոտերի, ծառերի,
թփերի ծաղիկների հետ:
Դիտել ընտանի և վայրի կենդանիներին, որոնք ապրում են իմ բնակավայրում:

12.

Երկրորդ եռամսյակ

1

13.

Բնություն
Բնության երևույթներ

1

Ծանոթացնել բնության երևույթների հետ` քամի, ամպրոպ, անձրև:

1

Արևը և նրա նշանակությունը բուսական և կենդանական աշխարհի համար:

1

Օդը և նրա նշանակությունը մարդու համար:

1

Ջուրը և նրա շրջանառույան տարբեր վիճակները;

17.

Արև
Օդ
Ջուր. ջրի մաքրության
պահպանումը
Ո՞վ ունի ջրի պահանջ

1

Ծանոթացնել կենդանի բնության հիմնական պահանջներին

18.

Հող

1

Հողը որպես անկենդան բնություն. նրա նշանակությունը

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.
15.
16.

Ծանոթացնել կենդանի և անկենդան բնության հետ:
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19.

1

Խոտեր, ծառեր, թփեր նրանց նշանակությունը

1

Դաշտային, սենյակային, պարտեզային ծաղիկները և նրանց նշանակությունը

1

Բանջարեղենի կարևորությունը մարդու սննդակարգում

1

Մրգերի մշակությունը և կարևորությունը մարդու համար

22.

Բուսական աշխարհ
Ծաղիկներ
Բանջարեղեն
Մրգեր

23.

Ընկուզենի, թթենի

1

Ծանոթացնել ըկուզենուն և թթենուն:

24.

1

Ծանոթացնել խաղողին և խաղողից ստացած բարիքների հետ:

25.

Խաղող խաղողի
առանձնահատկությունները
Հատապտուղներ

1

Վիտամիններով հարուստ սննդատեսակ մարդու համար:

26.

Երրորդ եռամսյակ

1

Ընտանի և վայրի կենդանիներ. նրանց վարքի, սննդի օգտակարության մասին

1

Ծանոթացնել թռչունների և նրանց ապրելակերպի հետ

1

Ջրում ապրող կենդանիներ, նրանց նշանակությունը և օգտակարությունը

1

Բնությունից անհետացող թռչունների, կենդանիների, սողունների, բույսերի մասին:

1

Գարունը բնության մեջ. կատարվող փոփոխությունները

1

Սովորեցնել պահպանել և պաշտպանելմայր բնությունը. Կենդանական ր բուսական
աշխարհի նկատմամբ հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերել:

20.
21.

31.

Կենդանական աշխարհ
Թռչուններ
Ձկներ
Կարմիր գիրք
Գարուն
Պահպանիր բնությունը

32.

Առողջ ապրելակերպ

1

Առողջ ապրելակերպ վարելու համար պետք է պահպանել փոխհարաբերությունները
բնության հետ

33.

Բնությունը և մարդը

1

34.

1

35.

Ամառ
Ծիրանենի

Մարդը որպես բնության մի մասնիկ կապված է բուսական ու կենդանական
աշխարհի հետ:
Ամռանը բնության մեջ կատարվող փոփոխությունները:

36.

Հաց

1

37.

Էկոլոգիան որպես
գիտություն

1

27.
28.
29.
30.

1

Ծանոթացնել ծիրանի` որպես տեղական, ազգային մրգի
առանձնահատկություններին:
Հացը բնությունից ստացվող կարևորագույն բարիք և նրա նշանակությունը
մարդու կյանքում:
Առարկան սովորեցնում է պահպանել բնությունը:
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Մաթեմատիկա
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N0

Թեմա
1.

Առաջին եռամսյակ

Ժամա
քանակ
2

Հասկացություն
մաթեմատիկայի մասին
2.

3.

4.

Չափորոշիչներ և խնդիրներ




1



Մեծության հատկանիշների
համեմատում

2




Թիվ և թվանշան

2

Ինչո՞ւ մարդը սովորեց հաշվել






5.

6.

Երկրաչափական
պատկերներ
Շաբաթվա օրերը

2



2





7.

8.

Կարգային հաշիվ

Մաս և ամբուղջ

1




2





Զարգացնել մտավոր ակտիվությունը:
Հետևել մաթեմատիկական խոսքի կառույցին, արտահայտությունների ձևակերպմանը:
Ամրապնդել տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողությունը, նշել առարկաների
գտնվելու տեղը` <<ձախ կողմում>>, <<աջ կողմում>>, <<ներսում>>, <<դրցում>>,
<<առջևում>>, <<հետևում>>, <<առարկայի կողքին>>:
Ամրապնդել հաշիվը 5-ի սահմաններում, նախորդ և հաջորդ թվերը անվանելու
կարողությունը:
Զարգացնել ուշադրությունը, ձևավորել հետաքրքրություն մաթեմատիկայի հանդեպ:
Ճշտել երեխաների պատկերացումները առարկաների մեծության մասին
/ամենաերկար, կարճ, ամենակարճ/:
Ամրապնդել և խորացնել երեխաների պատկերացումները օրվա
ժամանակահատվածների մասին:
Ճշտել երեխաների պատկերացումների թվանշանի և թվի մասին, սովորեցնել ճիշտ
օգտվել թիվ ր թվանշան բառերից:
Ամրապնդել թիվը մեկով ավելացնելու միջոցով հաջորդ թիվը ստանալու
կարողությունը:
Ամրապնդել տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողությունը` նշելով <<աջ
կողմում>>, <<ձախ կողմում>>, <<վերևում>>, <<ներքրում>> բառերը:
Ամրապնդել երկրաչափական պատկերները ըստ բնորոշ հատկանիշների /չափի,
գույնի/ տարբերելու և դասակարգելու, շրջապատում տարբեր երկրաչափական
պատկերներ հայտնաբերելու և համեմատելու կարողությունը:
Սովորեցնել տարբերել նոր երկրաչափական պատկերը և անվանել այն ձվածիր /օվալ/:
Պատկերացում տալ շաբաթվա օրերի մասին, որ շաբաթն ունի և օր 7 օր նրա յուրաք.
օրն իր անունը, իսկ դրանց հաջորդականությունը միշտ նույնն է:
Սովորեցնել համեմատել տարբեր երկարության և միևնույն լայնության առարկաները /
երկար, կարճ, ավելի կարճ, ամենակարճ/ և գործնականորեն որոշել դրանց չափսերը:
Զարգացնել մտավոր ակտիվությունը, ուշադրությունը:
Բացահայտել դասական թվանշանների նշանակությունը, սովորեցնել տարբերել
քանակային և կարգային հաշիվը 5-ի սահմաններում, սովորեցնել օգտվել դրանից,
հասկանալ <<քանի՞>> և <<ո՞րերորդ>> հարցերի տարբերությունը:
Խթանել ինքնուրույնությունը, մտավոր ակտիվությունը:
Սովորեցնել ամբոթջը բաժանել 2 և 4 հավասար մասերի` ցույց տալով ամբողջի և մասի
հարաբերությունը` մասը փոքր է ամբողջից, ամբողջը մեծ է մասից:
Վարժեցնել կողմնորոշվել թղթի հարթության վրա, սովորեցնել մտապահել, թե
ինչպիսի և որքան երկրաչափական պատկեր կա և որտեղ պետք է դնել` վերևի ձախ
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անկյունում, վերևի աջ անկյունում,, կենտրոնում, ներքևի ձախ անկյունում և այլն:
9.

10.

11.

Վեց թիվը և թվանշանը
<<Մեծի>> և <<փոքրի>>
համեմատության նշանները
Օրինաչափություն

2



2




1





12.

Օրացույց

1





13.

Ծանոթացնել 6 թվի ստացմանը և 6 թվանշանին, թվերի միավոր կազմին, ինչպես նաև
հավասարման նշանին:
Զարգացնել երեխաների ինքնուրույնությունը, արագաշարժությունը:
Սովորեցնել տարբերել մեծի և փոքրի նշանները /< , > / և անվանել դրանք, գրառել
արտահայտությունները թվաբանական նշանների միջոցով` նշելով թվերի մեծ կամ
փոքր լինելը:
Զարգացնել ինքնուրույն դատողություն անելու կարողությունը:
Սովորեցնել կազմել պարզ օրինաչաթություններ, զարգացնել շրջակա աշխարհի
առարկաների, երևույթների մեջ տրամաբանական կապեր գտնելու կարողությունը:
Սովորեցնել` ծալելոո և կտրելու եղանակով առարկաները բաժանել 2 և 4 հավասար
մասերի:
Ծանոթացնել օրացույցի բաժանումներին` շաբաթ, ամիս, տարվա եղանակներ:
Սովորեցնել տարին / շրջանը/ բաժանել 4 մասի /4 եղանակների /, մասերը միացնելով
ստանալ ամբողջ:
Զարգացնել տրամաբանությունը և ուշադրությունը:

Երկրորդ եռամսյակ
Յոթը թիվը և թվանշանը

2

14.

Խելամիտների մոլորակը

1

15.

Երկարության չափում

2

16.

Ութ թիվը և թվանշանը

2

17.

Կողմնորոշում տարածության

2

Ծանոթացնել 7 թվի ստացմանը, 7 թվանշանին:
Կարգավորել ժամանակային պատկերացումները, ամրապնդել շաբաթվա օրերի
իմացությունը:
Ամրապնդել կարգային հաշիվը:
Զարգացնել; տրամաբանությունը, խթանել մտավոր գործողություններ կատարելու
կարողությունը:
 Սովորեցնել կատարել մտավոր գորշողություններ:
 Ամրապնդել մաթեմատիկական նշաններից օգտվելու, առարկան 2 և4 մասի
բաժանելու, տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողությունը, ինչպես նաև
ժամանակային հասկացությունները:
 Սովորեցնել չափել առարկայի երկարությունը,շ պայմանական չափի միջոցով,
գործելով ըստ կանոնի:
 Ամրապնդել ծրջապատում երկրաչափական առարկաները ճանաչելու կարողությունը,
քանակական և կարգային հաշվի հմտությունները:
 Ծանորացնել 8 թվի ստացմանը և 8 թվանշանին: Կապեր գտնել առարկաների խմբի և
թվանշանի միջև, կարդալ ստացած արտահայտությունները: Սովորեցնել տարբերակել
երկրաչափական հարթ պատկերները / շրջան, քառակուսի…/ և ծավալային
պատկերներով ձևերը / գունդ, գլան, խորանարդ/:
 Սովորեցնել ինչպես որոծել առարկաների դիրքը միմյանց նկատմամբ: Ընդլայնել

22

մեջ և տարածության չափում




18.

Ինը թիվը և թվանշանը

2

19.

Ընդեղենի չափում

1





20.

0 թիվը և թվանշանը

1




21.

Տասը թվի ստացումը

2






տարածության մասին հասկացությունները. դեպի աջ, դեպի ձախ, հեռվում, առջևում,
հետևում: Ամրապնդել տարածության չափումը պայմանական չափանմուշի միջոցով:
Ամրապնդել քանակային և կարգային համրանքը 8-ի սահմաններում:
Ծանոթացնել 9 թվի ստացմանը և թվանշանին, դրանց միավոր կազմին:
Ամրապնդել առարկաների հարաբերկան դիրքը միմյանց նկատմամբ որոշելու
կարողությունը:
Սովորեցնել չափել ընդեղենը պայմանակա չափանմուշի միջոցով:
Ամրապնդել տարածության մեջ կողմնորոշվելու կարողությունը:
Զարգացնել համրանքը 9-ի սահմանում, թիվը մեկով մեծացնելու ր փոքրացնելու
կարողությունը:
Ծանոթացնել 0 թվին և թվանշանին:
Պատկերացում տալ կոն ծավալային երկրաչափական ձևին: Հմտացնել ծավալային ձև
ունեցող երկրաչափական պատկերները տարբերելու և անվանելու մեջ:
Ծանոթացնել 10 թվի ստացմանը: Հմտացնել առարկաների քանակն ու թիվը
հարաբերակցելու կարողության մեջ:
Զարգացնել երկրաչափական պատկերների, դրանց հատկանիշների դասակարգման
իմացությունը / գույն, չափ, ձև/ :
Ամրապնդել երկրաչաթական պատկերներից առարկա ստանալու, հաշվիչ
փայտիկների միջոցով երկրաչափական պատկերներ կազմելու կարողությունը:
Զարգացնել մեծության հատկանիշներով պատկերները համեմատելու կարողությունը

/ երկար, կարճ, լայն, նեղ/ :
22.

Դեպի լուսին

1




23.

3 թվի կազմությունը

2



Ձևավոևել թվի կազմություն հասկացությունը 3-ի սահմանում /երկու փոքր թվերով և




առանձին միավորներով/ :
Ամրապնդել մեկով ավելացում և պակասում հասկացությունները:
Ամրապնդել կողմնորոշումը տարածության մեջ` օգտվելով հեռու, մոտ, ներս, դուրս
բառերից:



24.

Երրորդ եռամսյակ
Ամիս և տարի

1

Ամրապնդել քանակային և կարգային հաշիվ կատարելու իմացությունը,
երկրաչափական պատկերներից առարկայի պատկեր ստանալու կարողությունը:
Ճշտել առարկաների միջև առկա հարաբերակցությունը ըստ երկարության. գործելով
ըստ կանոնի, շարքով դասավորել առարկաները` երկարության աճման կարգով:



Շարունակել սովորեցնել համագործակցել խմբային աշխատանք կատարելիս:
Ամրապնդել ամիս և տարի հասկացությունները, շաբաթվա օրերի և օրացույցի մասին
ստացած տեղեկությունները:
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25.

Չորս և հինգ թվերի
կազմությունը

2





26.

Գումարման նշանը

2






27.

28.

Վեց թվի կազմությունը

2

Հանման նշանը

1







29.

Խնդրի լուծում

3





Հմտացնել ընդեղենը չափելու, գործնականորեն չափման կանոններից օգտվելու
կարողությունները:
Սովորեցնել 4 և 5 թվերը կազմել իրենցից փոքր երկու թվերով և առանձին
միավորներով:
Ամրապնդել սեփական դիրքի համեմատությամբ տարածության հիմնական
ուղղությունների վերաբերյալ հասկացությունները:
Ամրապնդել երկրաչափական պատկերը ձևափոխելով այլ պատկեր ստանալու
կարողությունը:
Սովորեցնել տարբերել <<+>> նշանը և անվանել այն, առարկաների 2 խումբը միավորել
1 ամբողջի մեջ, օգտվել <<մաս>> և <<ամբողջ>> հասկացություններից:
Ամրապնդել 4 և5 թվերի կազմության իմացությունը, 1-9 թվերը 1-օվ ավելացնել և
պակասացնելը:
Զարգացնել կողմնորոշումը տարածության մեջ, առարկայի գույնի, չափի, ձևի, քանակի
վերաբերյալ հարցեր տալու ունակությունը:
Զարգացնել խաղային գործողություններ կատարելու կարողությունը:
Սովորեցնել կազմել 6 թիվը իրենից փոքր 2 թվերով և առանձին միավորներով:
Ամրապնդել կարգային հաշվի իմացությունը, առարկանների կարգային տեղը որոշելու
կարողությունը, պատկերացումները գումարման գործողության մասին, թիվը մեկով
ավելացնելու կարողությունը:
Սովորեցնել տարբերել <<->> նշանը, անվանել այն հանում, առարկանների խմբից
կատարել մի մասի առանձնացում ամրապնդելով մաս և ամբողջ հասկացությունները:
Ամրապնդել 6-ի կազմությունը, զարգացնել << քաանակային>> և <<կարգային>> հաշվի
իմացությունը, երկարության չափումը` օգտվելով չափանմուշից` հետևելով
կանոններին:
Ձևավորել պատկերացում խնդրի կառուցվածքի և դրա լուծման եղանակների
վերաբերյալ` պայման-հարց-գործողություն-պատասխան: սովորեցնել խնդիրը
<<գրառել>>` օգտվելով` + , - , =, թվաբանական նշաններից: Ամրապնդել մաս ր ամբողջ
հավասար և անհավասար հասկացությունները:
Հմտացնել կողմնորոշումը թղթի հարթության վրա և ժամանակի հասկացությունները /

շուտ, ուշ, սկզբում, հետո, շաբաթվա օրերը/:
30.

Յոթ թվի կազմությունը

2





31.

Հեղուկի ծավալի չափում

1



Սովորեցնել կազմել 7 թիվը` իրենից փոքր 2 թվերով և առանձին միավորներով:
Շարունակել սովորեցնել երկրաչափական պատկերները ձևափոխելով ստանալ այլ
պատկերներ / քառակուսուց` եռանկյուններ, ուղղանկյունից ձվածիր և եռանկյուններ/:
Զարգացնել տարածական ընկալմանն ուղղված հասկացությունները, ինչպես նաև
առարկան ըստ լայնության համեմատելու և դասավորելու կարողությունը:
Սովորեցնել պայմանական չափանմուշի միջոցով որոշել հեղուկի ծավալը:
Ամրապնդել առարկաների չափման տարբեր տեսակների մասին հասկացությունները:
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32.

Ութ թվի կազմությունը

2





33.

Ժամացույց

2





34.

Ինը թվի կազմությունը

2

35.

Հետաքրքրասերների քաղաքը

2








36.

Տասը թվի կազմությունը

2




Շարունակել սովորեցնել կազմել և լուծել գումարման և հանման գործողություններով
պարզ թվաբանական խնդիրներ` հասկանալով դրանց բովանդակությունը,
առանձնացնելով խնդրի մեջ պայմանն ու հարցը:
Սովորեցնել կազմել 8 թիվը իրենից փոքր 2 թվերից, շարունակել սովորեցնել կազմել և
լուծել խնդիրներ:
Ամրապնդել հարևան թվերի իմացությունը:
Հմտացնել թղթի էջի վրա կողմնորոշվելու, առարկայի գտնվելու տեղը բառերով նշելու
կարողությունը:
Ծանոթացնել ժամացույցի ստեղծման պատմությանը: Սովորեցնել ճանաչել
ժամանակը ժամացույցի օգնությամբ, ծանոթացնել ժամանակի միավորներին ժամ,
րոպե, վայրկյան, սովորեցնել հասկանալ ժամացույցի նշանակությունը:
Հմտացնել տարածության մեջ կողմորոշվելու կարողությունը օգտվելով` ձախ կողմում,
աջ կողմում, միջև, վերևում բառերից:
Սովորեցնել կազմել 9 թիվը` իրենից փոքր 2 թվերով և առանձին միավորներով:
Ծարունակել սովորեցնել ճանաչել ժամանակը 1 ժամվա ճշտությամբ :
Առաջացնել հետաքրքրություն մաթեմատիկական գիտելիքների նկատմամբ:
Շարունակել խնդիրներ կազմել օգտվելով ` + , - , = թվաբանական նշաններից:
Ամրապնդել ժամանակի մասին հասկացությունները, կողմնորոշումը թղթի մակերեսի
վրա:
Զարգացնել ծավալային երկրաչափական ձև ունեցող պատկերները տարբերելու և
անվանելու կարողություն:
Սովորեցնել կազմել 9 թիվը` իրենից փոքր 2 թվերից, ամրապնդել խնդիրներ կազմելու
և լուծելու կարողությունը:
Խթանել տրամաբանական մտածողության զարգացմանը:
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N0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Թեմա
Առաջին եռամսյակ
Ծեփել գնդակ
Ծեփել խորանարդիկներ
Ծեփել սունկ
Ծեփել լոլիկ
Ծեփել պղպեղ
Ծեփել սմբուկ
Ծեփել գազար
Ծեփել բազուկ
Ծեփել բանջարեղենով լի
զամբյուղ
Ծեփել տերևներ
Աշուն
Ծեփել խնձոր
Ծեփել տանձ, սերկևիլ Խմբային
աշխատանք
Երկրորդ եռամսյակ
Ծեփել <<Ա>> տառը
Ծեփել խաղող, բանան
Ծեփել մրգերով սկուտեղ
Ծեփել հատապտուղներ
/հաղարջ, մորի, մոշ/
Ծեփել ծանոթ թվերը 1-5
Ծեփել տոնածառի խաղալիքներ
Ծեփել ծառ
Ծեփել ծաղիկ

Ժամա
քանակ

Չափորոշիչներ և խնդիրներ

1

Սովորեցնել ծեփելու հմտությունները:

1
1
1
1
1
1
1
1

Սովորեցնել աշխատանքը ձևավորել նախշերով կերտաձողի միջոցով:

1

Սովորեցնել աշխատել համապատասխան կտրող գործիքներով:

Զարգացնել ձփռքի մկանային ճկունաշխատանք
Զարգացնել գունային զգացողության և տարբերման ընդունակությունները:
Սովորեցնել ծեփել ըստ բնօրինակի:
Զարգացնել ծեփելու հմտությունները:
Սովորեցնել ծեփած առարկային տալ համապատասխան ձև:
Սովորեցնել հարթ մակերևույթով գնդդից ստանալ համապատասխան ձևի առարկա:
Զարգացնել ճաշակը:

Սովորեցնել խմբակային աշխատելու կարողություն:

1
1

Սովորեցնել ծեփել բնօրինակից:
Սովորեցնել աշխատել խմբով և միասին մի ընդհանուր աշխատանք կատարել:
Սովորեցնել պատկերել տառի ճիշտ ձևը:

1
1
1
1
1
1
1
1

Զարգացնել բնօրինակից ծեփելու կարողությունը:
Զարգացնել ճաշակը:
Սովորեցնել ծեփել մանր և փոքր առարկաներ:
Զարգացնել նյութի հետ ճիշտ աշխատելու կարողությունները:
Խթանել երևակայական կարողությունների դրսևորումը:
Սովորեցնել տեսածը արտահայտել մասշտաբային փոքր չափերով:
Սովորեցնել ծեփել բնօրինակից:
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22. Ծեփել տուն
23. Ծեփել արջուկ

1
1
1
1

Զարգացնել կառուցողական աշխատանք կատարելու հմտությունները:

Ծեփել <<Ձմեռ>>
26. Երրորդ եռամսյակ
Ծեփել ձնեմարդ

1

Սովորեցնել տեսածը արտահայտել մասշտաբային փոքր չափերով:

27. Ծեփել շուն

1

28. Ծեփել կատու

1

29. Ծեփել ծաղիկներով ծաղկաման
30. Ծեփել ընտանի կենդանիներ
31. Ծեփել թռչուններ

1
1
1

Սովորեցնել մի քանի առանձին մասերը միացնելով ստանալ մեկ ընդհանուր
առարկա:
Սովորեցնել մի քանի նախօրոք պատրաստած մասերը միացնելով ստանալ մեկ
ընդհանուր առարկա:
Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը, նյութի հետ աշխատելու հմտությունները:

32. Ծեփել աքաղաղ

1

33. Ծեփել հեքիաթի հերոսներ /

1

24. Ծեփել նապաստակ
25. Խմբային աշխատանք

34.
35.
36.

37.

Կարմիր գլխարկ/
Ծեփել հեքիաթի հերոսներ /գայլ/
Ծեփել հեքիաթի հերոս Գնդլիկ
բոքոնիկին
Ծեփել <<Ով աշխատի, նա
կուտի>> հեքիաթի հերոսներին.
հավիկին, մկնիկին, ծիտիկին
<<Ես և իմ դպրոցական
ընկերները ֆիզկուլտուրայի
ժամին

Սովորեցնել մի քանի մասերը միացնելով ստանալ մեկ ընդհանուր առարկա:
Սովորեցնել մի քանի մասերը միացնելով ստանալ մեկ ընդհանուր առարկա:
Սովորեցնել միասին աշխատելու կարողություն:

Սովորեցնել մեկ ամբողջական կտորից մասերով ծեփակերտել տարբեր առարկաներ:
Նախշազարդել օգտագործելով տարբեր նյութեր, մետաղալար, չորացած տերևներ,
ծաղիկներ և այլն:
Սովորեցնել նյութը 2 գույնի նյութը խառնելով ստանալ մեկ այլ գույն կամ խառը
պատկերով գույն:
Հեքիաթի կերպարները ճիշտ պատկերել ծեփակերտման ժամանակ:

1
1

Պատկերացումները արտահայտել ծեփակերտման միջոցով:

1

Սովորեցնել ճիշտ արտահայտել և տալ կերպարներին բնորոշ հատկանիշներն ու
կողմերը: Աշխատել խմբով:

1

Խթանել սեր դպրոցի նկատմամբ

Պատկերացումները արտահայտել ծեփակերտման միջոցով: ստեղծել երևակայական
պատկեր:
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N0

Թեմա
1.

Առաջին եռամսյակ

Գույները. ծիածանի գույներ
2. Գունային խաղեր
3. Գունավորելու նյութեր
4. Նկարել եռագույն դրոշ

Չափորոշիչներ և խնդիրներ
Ժամա
քանակ
1
Սովորեցնել գույները, զարգացնել գունային ընտրություն կատարելու
հմտությունները:
1

Ճանաչել գույները:

1

Զարգացնել գունազգացողությունը և ճաշակը:

1
1
1

Սովորեցնել ճիշտ ընտրել նկարին համապատասխան գույներ:

1

Սովորեցնել գունավոր մատիրտներով նախշազարդեր կատարել:

1

Սովորեցնել նկարել մարդ` իր բոլոր դետալներով:

1

Սովորեցնել նկարել բնօրինակից:

10.

Նկարել արև
Նկարել ամպ
Նախշազարդեր
Նկարել մարդ
Նակրել ծաղիկներ
Նկարել սիրելի խաղալիքը

Զարգացնել երեխաների տեսողական հիշողությունը, արտանկարելու
կարողությունը:
Սովորեցնել նկարել դիտումների հիման վրա:

1

Նկարել հիշողությամբ, զարգացնել ստեղծագործական երևակայությունը:

11.

Երկրորդ եռամսյակ

1

5.
6.
7.
8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Նկարել խնձոր
Նկարել տանձ
Նկարել մրգեր
Նկարել լոլիկ
Նկարել գազար
Նկարել տերևներ
բնորինակից
Տերևներով զարդանախշեր
Նկարել <<Բերքահավաք>>
Նկարել <<Աշուն>>
Նկարել <<Աշունը այգում>>
Նկարել ծառ

Սովորեցնել նկարել բնօրինակից:
1

Սովորեցնել ներկել` պատկերի ուրվագծից դուրս չգալով:

1

Սովորեցնել ճիշտ ընտրել նկարին համապատասխան գույներ:

1

Զարգացնել գուային ընտրություն կատարելու հմտությունները:

1

Նպաստել տեսողական հիշողությամբ նկարելու կարողությանը:

1

Սովորեցնել տեսածը ճիշտ պատկերել:

2
2

Սովորեցնել նկարել մեծերի կատարած աշխատանքը ` հիշողությամբ

1
2

Նկարել դիտումների հիման վրա:

1

Սովորեցնել նկարել մատիտով թեք գծեր քաշելով:
30

22. Նկարել տուն
23. Նկարել <<Իմ տունը>>

1

Սովորեցնել ուղիղ գծիկներ քաշելով նկարել:

1

Սովորեցնել աշխատել վրձինով և ջրաներկով:

24. Նկարել ըստ պատմվածքի

1

Նկարել պատմվածքի թեմայի հիման վրա:

1

Զարգացնել երևակայական նկարչությունը:

1

Սովորեցնել երեխաներին նկարել ըստ իրենց պատկերացումների:

<<Արջուկի ծննդյան տոնը>>
25. Նկարել սունկ
26. Նկարել <<Աշունն
անտառում
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Երրորդ եռամսյակ
<<Մատնանկար>>
Նկարել ջրաներկով և մատով
Նկարել սափոր, կատարել
նախշեր
Գծանկարել շրջազգեստ և
նախշազարդել
Նկարել ուղղանկյունաձև
անձեռոցիկ, նախշազաևդել
Նկարել փուչիկներ
Նկարել <<Ձմեռ>>
Նկարել <<Ձյան փաթիլ>>
Նկարել ձնեմարդ

35. Նկարել նախշերով

տոնածառի խաղալիքներ
36. Նկարել եղևնի
37. Նոր տարին երեխաների
նկարում
38. Տոնական գույները

2
Սովորեցնել այլընտրանքային նկարչություն
2

Սովորեցնել նախշազարդեր նկարել և գունավորել:

2

Գծանկարելու հմտություններ մշակել:

2

Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը:

2

Սովորեցնել ձևավորել փուչիկներ տոներին համապատասխան:

1

Սովորեցնել նկարել բնապատկերներ դիտումների հիման վրա:

1

Զարգացնել գծանկարելու և գույնի ճիշտ ընտրության կարողությունը:

1

Սովորեցնել պատկերավոր արտահայտչականության միջոցներով ստանալ
համպատասխան պատկեր:
Մշակել մատիտով հավասարաչափ դեկորատիվ նախշեր ստանալ և գունավորել:
Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը:

2
1

Սովորեցնել պատկերացրածն արտահայտել թղթի վրա:

2

Սովորեցնել հույզերն ու ապրումները գույների ճիշտ ընտրությամբ արտահայտել
նկարի միջոցով:

1

Զարգացնել գունազգացողությունը:
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

երեխաների նկարներում
Նկարել սառցանախշեր
Նկարել շրջանաձև և
քառակուսաձև ափսեներ և
նախշազարդել
Նկարել մեծ ու փոքր
գնդակներ ու նախշազարդել
Նկարել գարուն
Նկարել ձնծաղիկ
<<Տոնական ծաղկեփունջ>>
Նկարել ծաղկող այգի

46. Հոինել նախշեր բացիկների
47.
48.
49.
50.
51.
52.

համար
Նկարել<<Իմ ընտանիքը>>
ՆկարելՆկարել <<Կարմիր
գլխարկը անտառում>>
Նկարել <<Գարունը մեր
բակում>>
Նկարել <<Իմ երկիրը>>
Նկարել <<Առաջին անգամ
դպրոցում>>
Նկարել <<Դպրոցն իմ
աչքերով>>

2

Զարգացնել ստեղծագործական կարողությունները:

2

Զարգացնել գծանկարելու և գույնի ճիշտ ընտրության կարողությունը:Սովորեցնել
նախշազարդեր նկարել և գունավորել:

2

Զարգացնել ստեղծագործաբար նկարելու կարողությունը:

1

Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը:

1

Զարգացնել բնօրիակից նկարելու կարողությունները:

2

Զարգացնել ձեռքի մկանային աշխատանքը:

2
2

Զարգացնել ստեղծագործական կարողությունները: Երևակայությամբ
պատկերացրածը գույների միջոցով արտահայտել նկարի մեջ:
Զարգացնել սեփական մտքերը թղթի վրա արտահայտելու կարողությունը:

2

Արտահայտել հույզերը նկարում:

2

Զարգացնել երևակայական նկարչությունը:

2

Զարգացնել հիշողությամբ նկարելու կարողությունը:

2

Զարգացնել ստեղծագործական միտքը:

1

Զարգացնել հիշողությամբ նկարելու կարողությունը:

1

Զարգացնել ստեղծագործաբար նկարելու կարողությունը, խթանել սերը դպրոցի
նկատմամբ
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Ապլիկացիա
33

N0

Թեմա
1.

Առաջին եռամսյակ

Կառուցողական աշխատանքներ
լեգոներով և կառուցողական
խաղալիքներով
2. Գունավոր թղթեր, դրանց
գործածությունը, մեծ և փոքր
շրջանների ապլիկացիա
3. Ապլիկացիա << Եռագույն դրոշ>>
4.

Երկրաչափական պատկերներ
5. Ապլիկացիա` սունկ
6. Ապլիակացիա` <<Աշնանային
տերևներ
7. Ապլիկացիա` <<Հավի ճտեր>>
8.

Ժամա Չափորոշիչներ և խնդիրներ
քանակ
Սովորեցնել կառուցողական նյութերով / լեգոներ/, կառուցողական
3
խաղալիքներ / փազլներ/ կառուցել տարբեր շինություններ, առարկաներ,
նկարներ:

1

Ծանոթացնել գունավոր թղթի, մկրատի և սոսնձի հետ աշխատելու
կանոններին: Սովորեցնել կտրել և փակցնել:

½
1

Զարգացնել տարբեր գույնի թղթերից կտրելու և փակցնելու
հմտություններ:
Սովորեցնել ճիշտ կտրել և փակցնել երկրաչափական պատկերները:

½

Սովորեցնել կտրել ըստ ուրվագծի:

1

Սովորեցնել տերևները կտրել և փակցնել,: ինչպես նաև դրանցից
ստանալ տարբեր պատկերներ:

1

Զարգացնել կտրելու միջոցով առանձնացնել թղթից համապատասխան
ձևի պատկեր:

Ապլիկացիա` ծաղիկներ
9. Ապլիկացիա` խմբակային
աշխատանք
Ապլիկացիա <<Աշնան խճանկար>>
10. Պատրաստել հովհար

½

11. Պատրաստել էջանշան
12. Պատրաստել ` գորգ

½

13. Պատրաստել` նետ

½

2

Սովորեցնել աշխատել միասին և զարգացնել կտրելու և փակցնելու
կարողությունները: Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը:

½

Սովորեցնել թուղթը ծալելու միջոցով պատրաստել տարբեր
առարկաներ:
Սովորեցնել թղթից ստանալ համապատասխան ձևի առարկա:

½

Սովորեցնել կտրել և փակցնել տարբեր ձևերի առարկայական
պատկերներ:
Սովորացնել թղթի ծալվածքի միջոցով ստանալ համապատասխան ձևի
առարկա
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14.

Երկրորդ եռամսյակ

Կառուցողական աշխատանքներ
15. Ապլիկացիա`
խաղալիքներերկրաչափական
պատկերներից Տիկնիկ,
ավտոմեքենա, գնացք, արև, տուն,
արջուկ, թիթեռ, ծաղիկ, նապաստակ,
տոնածառի խաղալիքներ:
16. Պատրաստել բաժակ, գիրք,
ինքնաթիռ, զամբյուղ, գլխարկ,
նավակ, օդապարիկ, դրամապանակ

3

Պազլներով ստանալ համապատասխան նկարները:

5

Սովորեցնել հարմոնաձև ծալված թղթիցմիանգամից կտրատել միանման
ձևեր:
Սովորեցնել նաև կրկնակի ծալված թղթից համաչափ ձևի առարկաներ
կտրատել:
Կատարել նախշազարդումեր:

4

Սովորեցնել թղթի ծալվածքով պատրաստել առարկաներ:

17.

4

Երրորդ եռամսյակ

18. Խմբային աշխատ.` <<Մեր փողոցը:
19. Պատրաստել բացիկ

½

Սովորեցնել կառուցել տարբեր շենքեր, կամուրջներ, բլրակներ,
մեքենաներ ըստ նմուշի , նաև խոսքային նկարագրությամբ:
Կառուցել շինություններ` տեսողական հիշողությամբ:

1

Սովորեցնել կտրելու և փակցնելու միջոցով պատրաստել կոմպոզիցիա:

20. Պատրաստել գարնանային գորգ
21. Խմբային աշխատանք

1

Զարգացնել նաև գեղագիտական ճաշակը:

2

Սովորեցնել աշխատանքներ կատարել` օգտագործելով լրացուցիչ
նյութեր. թել, կտոր, թուղթ, չորացած տերևներ և ծաղկաթերթիկներ:

4

Սովորեցնել թղթի շալվածքով նուրբ աշխատանքներ կատարել և նկարել
կամ նախշազարդել դրանք:

1

Զարգացնել ճաշակ, դաստիարակել սերը դպրոցի և առաջին
ուսուցչուհու նկատմամբ

Կառուցողական աշխատանքներ

Պատրաստել ծաղկած այգի
22. Պատրաստել ձուկ, զատիկ,
մատնախաղի թատրոնի կերպարներ
23. Ապլիկացիա << Գեղեցիկ ծաղիկներ
իմ առաջին ուսուցչուհուն>>
24. Օրիգամի՝ թղթի ծալումներով
պատրաստել դպրոցական
պայուսակ

Զարգացնել ձեռքերի մկանային աշխատանքը, կառուցողական
կարողությունները և սերը դպրոցի նկատմամբ
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Ֆիզկուլտուրա
36

N0

Սեպտեմբեր
Պարապունք 1

Ժամա
քանակ

Չափորոշիչներ և խնդիրներ
o
o

Պարապունք 2

o

Պարապունք 3

o

Պարապունք 4

o
o

Հոկտեմբեր

o
o

Պարապունք 5
Պարապունք 6
Պարապունք 7

o
o
o

Պարապունք 8

o
o

Նոյեմբեր

o
o

Պարապունք 9
Պարապունք 10

o

Պարապունք 11

o

Պարապունք 12

o
o

ԴԵկտեմբեր

o
o

Պարապունք 13

Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ:
Մշակել հավասարակշռությունը պահելուընդունակությունը, զույգ ոտքով հրում կատարելու կարողությունը,
զարգացնել արագ կողմնորոշումը:
Կատարելագործել զույգ ոտնաթաթեևի վրա ցատկելու ընդունակությունը, զարգացնել համարձակություն,
աչքաչափ:
Զարգացնել տարածության մեջ կողմնորոշվելու սողանցում կատարելու կարողությունը, ցատկելու
հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունները:
Սովորեցնել թափ առնել գնդակը հեռու նետելու համար:
Զարգացնել արագ կողմնորոշումը, կատարելագործել հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունը,
ամրապնդել ճիշտ քայլելու և վազելու հմտությունը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ / պարանով/ :
Զարգացնել արագ կողմնորոշումը, աչքաչափը, ոտքերի մկանային ուժը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /գնդակով/:
Ամրապնդել լայն քայլերով քայլքը, մշակել ճարպկություն:
Ամրապնդել հեռացատկ կատարելու կարողությունը, չորեքթաթ սողանցումը, զարգացնել ուշադրությունը և
արագ կողմնորոշումը:
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ:
Ամրապնդել մարզապատի վրա մագլցելու կարողությունը և հավասարակշռությունը
պահելուընդունակությունը, մշակել ճարպկություն:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ:
Մշակել հավասարակշռությունը պահելուընդունակությունը, զույգ ոտքով հրում կատարելու կարողությունը,
զարգացնել արագ կողմնորոշումը:
Կատարելագործել զույգ ոտնաթաթեևի վրա ցատկելու ընդունակությունը, զարգացնել համարձակություն,
աչքաչափ
Զարգացնել տարածության մեջ կողմնորոշվելու սողանցում կատարելու կարողությունը, ցատկելու
հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունները:
Սովորեցնել թափ առնել գնդակը հեռու նետելու համար:
Զարգացնել արագ կողմնորոշումը, կատարելագործել հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունը,
ամրապնդել ճիշտ քայլելու և վազելու հմտությունը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ / փայտիկներով/:
Ամրապնդել արագաշարժություն և հավասարակշռություն:
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Պարապունք 14

o
o

Պարապունք 15

o
o
o
o

Պարապունք 16

Հունվար
Պարապունք 17
Պարապունք 18
Պարապունք 19
Պարապունք 20

Փետրվար
Պարապունք 21
Պարապունք 22

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Ամրապնդել սեղանցելու, ցատկելուկարողությունները: Մշակել ճիշտ կեցվածք , զարգացնել ճարպկություն և
ուշադրություն:
Սովորեցնել օղակը նետել ձողի վրա :
Զարգացնել արագ կողմնորոշվելու ընդունակությունը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ / ցատկապարանով/:
Ամրապնդել բարձրացատկ կատարելու կարողությունը, մշակել ճարպկություն արագաշարժություն,
զարգացնել աչքաչափը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ / պարանով/ :
Զարգացնել արագ կողմնորոշումը, աչքաչափը, ոտքերի մկանային ուժը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /գնդակով/:
Ամրապնդել լայն քայլերով քայլքը, մշակել ճարպկություն:
Ամրապնդել հեռացատկ կատարելու կարողությունը, չորեքթաթ սողանցումը, զարգացնել ուշադրությունը և
արագ կողմնորոշումը
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ / փայտիկներով/:
Ամրապնդել արագաշարժություն և հավասարակշռություն:
Սովորեցնել գլորել գլորանը և ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /օղակով/:ամրապնդել
համարձակությունը, արագ կողմնորոշվելու, ցատկելու ընդունակությունները
Սովորեցնել աջ և ձախ դարձումներ:

o Ամրապնդել բարձրացատկ կատարելու կարողությունը, հավասարակշռությունը պահելու
Պարապունք 23

o

o
Պարապունք 24

o

Պարապունք 25

o

Մարտ

o

Պարապունք 26
Պարապունք 27

o
o
o
o

ընդունակությունը, զարգացնել աչքաչափը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /գնդակով/:
Ամրապնդել աջ և ձախ դարձումներ կատարելու և զույգ ոտնաթաթերի վրա ցատկելու / մի քանի մետր առաջ
շարժվելով/ կարողությունները:
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Ամրապնդել արագ վազելու ր ցատկելու կարողությունները, զարգացնել աչքաչափը;
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Ամրապնդել մագլցելու կարողությունը, արագ կողմնորոշվելու ընդունակությունը, մշակել ճարպկություն:
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Ամրապնդել սեղանցելու, ցատկելուկարողությունները: Մշակել ճիշտ կեցվածք , զարգացնել ճարպկություն և
ուշադրություն
Սովորեցնել օղակը նետել ձողի վրա :
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o Զարգացնել արագ կողմնորոշվելու ընդունակությունը:
Պարապունք 28

o

Ապրիլ

o

Պարապունք 29
Պարապունք 30

Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /դրոշակներով/:
o Ամրապնդել նպատակակետին նետելու, ցատկելու և մագլցելու կարողությունները:
o

o

Պարապունք 31

o
o

Պարապունք 32

o

Մայիս

o

Պարապունք 33
Պարապունք 34
Պարապունք 35

Պարապունք 36

Հունիս
Պարապունք 37

Սովորեցնել օղակը նետել ձողի վրա :

o Զարգացնել արագ կողմնորոշվելու ընդունակությունը:

o

Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /փայտիկով/:
Ամրապնդել հեռացատկ կտարելու կարողությունը, հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունը:
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Կատարելագործել ցատկ-խորության ժամանակ վայրէջք կատարելու և զույգ ոտնաթաթերի վրա ցատկելու
կարողությունը, զարգացնել շարժումների կորդիանացիան:
Սովորեցնել գլորել գլորանը և ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /օղակով/:ամրապնդել
համարձակությունը, արագ կողմնորոշվելու, ցատկելու ընդունակությունները
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Զարգացնել սողանցում կատարելու կարողությունը, ճարպկությունը և ուշադրությունը խաղի ժամանակ:

o
o
o

Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :
Զարգացնել արագաշարժություն և հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունը:
Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /գնդակով/:
o Ամրապնդել աջ և ձախ դարձումներ կատարելու և զույգ ոտնաթաթերի վրա ցատկելու / մի քանի մետր առաջ
շարժվելով/ կարողությունները:
o Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /դրոշակներով/:
o Ամրապնդել նպատակակետին նետելու, ցատկելու և մագլցելու կարողությունները
o Սովորեցնել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ:
o Մշակել հավասարակշռությունը պահելուընդունակությունը, զույգ ոտքով հրում կատարելու կարողությունը,
զարգացնել արագ կողմնորոշումը:

Պարապունք 38

o

Պարապունք 39

o

Պարապունք 40

o
o

Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ /փայտիկով/:

o Ամրապնդել հեռացատկ կտարելու կարողությունը, հավասարակշռությունը պահելու ընդունակությունը:
Կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ :

o Զարգացնել սողանցում կատարելու կարողությունը, ճարպկությունը և ուշադրությունը խաղի ժամանակ:
Ամրապնդել աջ և ձախ դարձումները, կատարել ընդհանուր զարգացմանը նպաստող վարժություններ:
Զարգացնել բարձրացատկ կատարելու կարողությունը, աչքաչափը:
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Ծնողական
կրթություն
40

N0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Թեմա
Երեխայի զարգացումը և խնամքը զարգացման նպատակով
Խնամք` զարգացման նպատակով
Երեխայի խոսքի զարգացումը
Լսողություն և խոսքի զարգացում
Երեխայի աճն ու զարգացումը
Երեխայի խոսքի զարգացումը 3-5 տարեկանում
Երեխայի մտավոր զարգացումը 6-5 տարեկանում
1-5 տարեկան երեխայի սնուցումը
Մինչև 1 տարեկան երեխայի սնուցումը
Հիվանդ երեխայի սնուցումը
Ջերմության բարձրացումը
Կանխարգելիչ պատվաստումներ
Փորլուծությունը երեխայի մոտ
Սակավարյունությունը և դրա կանխարգելումը
Երեխայի անվտանգությունը և անվտանգ վարքագծի դաստիարակումը
Այրվածքներ և առաջին օգնություն այրվածքի դեպքում
Ինչպես ընտրել խաղեր կամ խաղալիքներ երեխայի համար
Խաղը երեխայի կյանքում
Երեխայի սոցիալական և հուզական զարգացումը 5-6 տարեկանում
Ամփոփում
Մանկական ճգնաժամերը
Մանկական վախերը
Ինչպես վարվել 5-6 տարեկան երեխայի հետ
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Ժամաքա
նակը
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ծնողների <<դաստիարակչական>> տիպիկ սխալները
Ինչպես դաստիարակել հաջողակ երեխա
Երեխան գնում է դպրոց, իսկ նա պատրաստ է
Դաստիարակման մեթոդներն ըստ տարբեր իրավիճակների
Ինչպես վարվել ագրեսիվ երեխայի հետ
Երեխայի քունը և քնելու դժվարությունները
Մանկական խորամանկություն
Երեխայի նկատմամբ բռնությունը և դրա տեսակները
Բռնության նշանների հայտնաբերումը երեխայի մոտ
Երեխայի իրավունքները
Երեխայի իրավունքների մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան
Լավ ծնող լինելու հմտություններն ու մոտեցումները
Արդյոք երեխան պատրաստ է դպրոցին
Ամփոփում – անցկացնել մրցույթ՝ <<Ամենահամերաշխ ընտանիքը>>
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Տարեկան պլան
Սեպտեմբեր
 Դպրության և
գիտության օր
 <<Ողջույն աշուն>>
 <<Անկախության
օր>>

Հոկտեմբեր
 Ուսուցչի օր
 <<Իմ գյուղը 85
տարեկան է>>
 <<Ոսկե աշուն>>

 <<Արդեն մեծ եմ>>

Փետրվար
 <<Թռչունի օր>>
 Տեառն ընդառաջ
 Հ.Թումանյանը
փոքրիկների
բարեկամ
 Ցտեսություն ձմեռ
2018

Նոյեմբեր
 <<Բերքի տոն>>
 Հեքիաթներկայացման
դիտում,
քննարկում
 <<Ցտեսություն
աշուն-2017>>

Մարտ
 Ինչպե՞ս
պաշտպանվել
աղետներից
 <<Ողջույն գարուն>>
 <<Մայրիկների
տոն>>
 Ծաղկազարդ

Ապրիլ
 <<Առողջության
շաբաթ>>
 Մայրության և
գեղեցկության
տոն
 Զատիկի տոն

 Ներկայացման
դիտում
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 Հունվար

Դեկտեմբեր
 <<Ողջույն ձմեռ>>
 <<Ինչպես են ձմեռում
կենդանիները:
 Պատրաստվել
ամանորյա տոնին
 Ամանորյա
տոնական հանդես

Մայիս
 Մայիսի

 <<Հեքիաթներհեքիաթներ>>
 Հունվարի 28-ը
հայոց բանակի
օր

Հունիս
1-ը

աշխատավորի օր
 Հաղթանակի օր
 Սարդարապատի
հաղթանակի 100ամյակը

 Փոքր

 Հին նոր տարի

մարդկանց

մեծ իրավունքները

 Երեխաների
պաշտպանության
օր
 Ճանաչի քո
իրավունքները
 <<Ողջույն
ամառ>>
 <<Հրաժեշտ
նախակրթարա
նին>> հանդես

