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I-II ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

aqtivobebi
pirveli
klasis
moswavleebisaTvis
ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՌԱՋԻՆ
ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

Նախաբան
Sesavali
Թանկագի՛ն
ծնողներ,
Zvirfaso
mSoblebo!
ՁերTqven
առջև դրած
է ժողովածու,
պարունակում
է ընթերցանության
winaSea
krebuli,որը
romelic
kTxvisa
da maTematikis unarebև is
մաթեմատիկայի
ունակությունները
զարգացնող
ակտիվություններ:
ganmaviTarebel aqtivobebs Seicavs. krebulSi
mocemuli saxaliԺողովածուի
մեջ տված
ոգևորող mogcemT,
առաջադրանքները
հնարավորություն
են
so davalebebi
saSualebas
daexmaroT
bavSvs metyvelebis,
տալիս օգնել երեխային խոսքի, ընթերցանության, գրելու, թվաբանական
kiTxvis, weris, ariTmetikuli moqmedebebisa da maTematikuri amoգործողությունների կատարման և մաթեմատիկական խնդիրների լուծման
canebis amoxsnis unarebis ganviTarebaSi.
ունակությունների զարգացման հարցում:
warmodgenili
aqtivobebis umravlesoba
martivi
davalebis instruqՆերկայացրած
ակտիվությունների
մեծամասնությունը
առաջադրանքի
ciaa,
danarCens
ki
zogadi
rekomendaciis
saxe
aqvs.
maTi Sesrulebis
հրահանգ է, իսկ մնացածները ընդհանուր խորհուրդի տեսք ունեն:
Դրանց
Sedegad
bavSvs
aumaRldeba
swavlis
motivacia,
rac
nebismier saganկատարումից հետո երեխայի մոտ կբարձրանա ուսման մոտիվացիան,
Si akademiuri
miRwevis mniSvnelovani
safuZvelia.
dros, Tqven
ինչը
ցանկացած առարկայում
ակադեմիական
նվաճումներիamave
կարևոր
հիմքն
Միաժամանակ դուք
ավելի
լավ կգիտակցեք
երեխայի da
կոնկրետ
ukeTէ:gaacnobierebT
Svilis
konkretul
interesebsa
problemebs.
հետաքրքրությունները
և հիմնախնդիրները:
Ձեր
երեխայի urTierToba,
համար ապագայում
Tqvens Svils momavalSic
gauadvildeba
TqvenTan
roca
էլmozardobis
հեշտ կլինի ձեզ
հետ
հարաբերությունը,
երբ
դեռահասության
ճգնաժամային
krizisul sirTuleebTan gamklaveba mouwevs.
բարդությունները ստիպված կլինի հաղթահարել:
krebulSi mocemuli aqtivobebi dawyebiTi klasis moswavleebԺողովածուում
ակտիվությունները
տարրական
դասարանի
isaTvis arisտված
gankuTvnili.
SegiZliaT
gamoiyenoT
isini sxvadasxva
աշակերտների համար են նախատեսած: Կարող եք կիրառել դրանք տարբեր
garemoSi - samzareuloSi, maRaziaSi, quCaSi seirnobisas, televiմիջավայրում՝ խոհանոցում, խանութում, փողոցում քայլելիս, հեռուստացույց
zoris cqeris Tu TamaSis dros.
դիտելիս կամ խաղալու ժամանակ:
Zvirfaso
mSoblebo,
Tu bavSvs
gauWirda
ama Tu
im aqtivobis
Թանկագին
ծնողներ,
եթե երեխան
դժվարանում
է կատարել
այս կամ
այն
Sesruleba, arչստիպեք
daaZaloT
da gadadiT
ufro
martiv aqtivobaze.
ակտիվությունը,
և անցեք
ավելի պարզ
ակտիվության:
Կարող եք SegiZliaT
Tavad gaamartivoT
davalebebi,
moifiqroT
analogiuri
անձամբ
պարզեցնել
առաջադրանքները,
մտածել նմանատիպ
վարժություններ
savarjiSoebi
an maTi variaciebi.
կամ
դրանց տարբերակները:
Մաղթում
ենք հաջողություն:
gisurvebT
warmatebas!

d i+ 3

a
= 1 gh
Ծնողները կարող են մեծ ներդրում
ունենալ երեխաների մաթեմատիկայի
և ընթերցանության ունակությունների
բարելավման հարցում ՝դրանց շուրջ
առկա կենցաղային իրավիճակների
կիրառմամբ:Առաջին դասարանում
աշակերտների մոտ մաթեմատիկական
ունակությունները զարգանում են կոնկրետ
առարկաներ հաշվելով և հետագայում այդ
տեղեկությունը թերթին հանձնելով: Ինչ
վերաբերում է ընթերցանությանը,երեխաները
հնչյունները կապում են տառերին և հետո
բառեր են կազմում, իսկ բառերով՝նախադաս
ություններ:Երեխաները ուսուցման տարբեր
տեմպերով են նկարագրվում: Ծնողները,
ովքեր ցանկանում են լրացուցիչ օգնություն
ցուցաբերել իրենց երեխաներին և աջակցել
ավելի լավ արդյունքի հասնելուն,կարող
են օգտվել տարբեր տեսակի ընտանեկան
ակտիվություններից:
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ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

b

Բարձրաձայն ընթերցանությունը կարևոր
է երեխայի ՝որպես ընթերցող ձևավորվելու
համար: Սկզբի համար ընտրեք հեշտ
կարդացվող գրքեր՝ շատ նկարներով և
քիչ քանակի տեքստերով: Հենց սկզբից
դուք կարդացեք բարձրաձայն և հստակ
հնչողությամբ յուրաքանչյուր բառ: Հետո
նորից բարձրաձայն կարդացեք երեխայի
հետ միասին և կարդալու ժամանակ
մատը դրեք յուրաքանչյուր բառի վրա:Այս
ակտիվությունը մի քանի անգամ կրկնելուց
հետո երեխան պատրաստ կլինի ձեզ
պատմել կամ «ձեզ համար կարդալ» գիրք:
Ձեր երեխան շուտով կունենա սիրելի գրքեր,
որոնց բոլոր բառերն էլ անգիր կիմանա:Դրա
համար, եթե շատ էլ ուզենաք,միասնական
ընթերցանության ժամանակ մի էջ էլ «բաց»
չեք թողնի: Չէ՞ որ նա գրքի բոլոր դետալները
հիշում է :
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ԳՐԵԼ ՄԹԵՐՔԻ ՎՐԱ

Երեխային ընտելացրեք կարդալ բոլոր
բառերը, որոնք նրա շուրջն են «պտտվում»:
Խոհանոցում միշտ կգտնվեն մթերքներ,
որոնց փաթեթների վրա էլ վրացերեն
գրություններ են: Վերցրեք թեյի, ալյուրի,
կարագի կամ մայոնեզի փաթեթ:Անվանեք
բառը, որը գրված է դրա վրա: Փոխանցեք
փաթեթը երեխային և խնդրեք, փնտրի այդ
բառը:
Կարող եք նաև խնդրել երեխային, կարդալ
հաստ շրիֆտով գրված բառերը:

Այսպիսի ակտիվությամբ երեխան կոգևորվի
և նրա համար «ամեն ինչ կարդալը»
կվերածվի սովորության:
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ՏԱՌԵՐ և ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ
Թերթերում և ամսագրերում վերնագրերը
մեծ տառերով են գրված: Մատը դրեք
որևէ տառի վրա: Խնդրեք երեխային,
արտասանել այն: Տառաճանչումը
և համապատասխան հնչյունի
արտասանությունը կօգնի երեխային այն
մտապահել:
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ԱՅԲՈՒԲԵՆԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ

Տառեր փնտրելը ոգևորող խաղ է:
Փողոցում զբոսնելիս կամ ուղևորության
ժամանակ փնտրեք տեքստին փոխարինող
ճանապարհային նշաններ՝ աֆիշներ,
գովազդներ: Խնդրեք երեխային, անվանել
տառերը: Հնարավոր է, տառ հնչյունի
կապակցությամբ կարողանա ամբողջ բառը
կարդալ:
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ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ

Խնդրեք ձեր երեխային, վերցնել սիրած
գիրքը և կարդալ միայն այն, ինչ գրված
է կազմի վրա: Մատով ցույց տվեք և
հարցրեք հեղինակի անունը, հարցրեք,
թե նրա կարծիքով որտե՞ղ է գրված
վերնագիրը:

Հետո խնդրեք, բացի առաջին էջը և ձեզ
ցույց տա, որտե՞ղ է սկսվում հեքիաթը,
որտե՞ղ են պատկերազարդումները: Գրքի
տարրերի իմացությունը կարևոր պայման
է նրա համար, որ ձեր երեխան կարդալ
սովորի:
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ԽԱՂԱՆՔ ԴՊՐՈՑ - ԴՊՐՈՑ

Խնդրեք երեխային պատկերացնի, որ
ինքը ուսուցիչ է, իսկ դուք՝աշակերտ:
Հնարավորություն տվեք, որ դպրոցական
դասագրքից «ձեզ համար դաս անցկացնի»,
իսկ հետո ձեզ նաև առաջադրանք տա(այն
առաջադրանքը ,որը նրան դպրոցում
են տալիս): Երկուսդ էլ առաջադրանքը
կատարեք միմյանցից անկախ: Դիտմամբ
թույլ տվեք մի քանի սխալ: Հետո, երբ
կվերջացնեք, խնդրեք երեխային ստուգի ձեր
աշխատանքը և ձեզ գնահատի: Ցանկալի է,
որ երեխան գտնի ձեր սխալները և ուղղի:
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ՓՆՏՐԻՐ ՏԱՌԸ

Երեխային փոքրիկ հատված տվեք
թերթից կամ ամսագրից: Խնդրեք աչքի
անցկացնել յուրաքանչյուր տող և ընդգծել
որևէ տառ(օրինակ՝«ա»):Այս ակտիվության
բազմազանությունը՝
- Ընդգծի’ր բոլոր „ա“ և բոլոր „պ“- երը,

- Ընդգծի’ր „ա“, եթե նրանից առաջ „պ“ կա;
- Ընդգծի’ր „ա“-ն, եթե նրանից հետո «ն» է :

Միշտ ստուգեք ձեր երեխայի
պատասխանները և անպայման գովեք, երբ
առաջադրանքը ճիշտ է կատարված:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՍՈՎՈՐԵՆՔ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ
ՎՐԱՑԵՐԵՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Երեխաները երբեմն չգիտեն այս կամ
այն առարկայի վրացերեն անվանումը,
քանի որ խոսքում հաճախ կիրառվում են
օտար լեզվից ժառանգած բառեր, օրինակ
iataki (`poli~), asanTi (`spiCka~),
niJara (`rakovina~), abazana (`vana~),
savarZeli (`kreslo~) և այլն: Տունը
հավաքելիս էլ քարտերի վրա գրեք այս կամ
այն առարկայի անունը երկու ՝վրացերեն և
օտար լեզվով: Ամրացրեք այդ առարկային,
մի քանի օրից հեռացրեք դրանք, ձեր
երեխային տվեք միայն վրացերեն լեզվով
գրված բառերը և խնդրեք դրանք ամրացնել
համապատասխան տեղում:
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ԿԱՐԴԱՆՔ ԲԱՐՁՐԱՁԱՅՆ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Երեխայի համար հաճախ կարդացեք, առանձնապես
երեկոներին, ամեն երեկո կարճ պատմվածքի
ընթերցումը կօգնի նրան նոր բառերի յուրացմանը և
հասկանալու, թե ինչպե՞ս է կառուցված պատմվածքը
կամ հեքիաթը: Չզարմանաք, եթե միևնույն
պատմվածքը մի քանի անգամ կարդալուց հետո
ձեր երեխան անձամբ ձեզ պատմի կարդացածի
բովանդակությունը:

b

Բարձրաձայն ընթերցելը երեխայի համար բոլորի
կողմից ընդունված է որպես ամենակարևոր
ակտիվություններից մեկը, որն առանձնապես
օգտակար է ընթերցանության ունակության
զարգացման համար: Բարձրաձայն ընթերցելը
երեխաների մոտ ձևավորում է առանձին հնչյունների
արտասանելու ունակությունը, ինչը գալիք
հաջողության հիմքերից է: Բարձրաձայն ընթերցելը
լեզվի տիրապետման, հետաքրքրասիրության և
գիտակցության զարգացման լավագույն միջոցն է :
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԲԱՌԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Վրացերեն այբուբենի բոլոր տառերը
գրեք փոքրիկ թերթիկների վրա: Կարող
եք օգտագործել պլաստմասե շշերի
կափարիչները նույնպես):Այն տառերը,
որոնք ամենաշատ եք կիրառում, մի քանի
հատ պետք է ունենաք: Խնդրեք երեխային
ասել որևէ բառ, որը պետք է դասավորեք
տառերով: Հետո փոխեք դերերը՝դուք
ասում եք բառը, երեխան դասավորում է:

b

+
3

d
i

a
=
hg 1
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ՄԵՆՔ ՄԻԱՍԻՆ ԵՆՔ ԿԱՐԴՈՒՄ
Երեխային պատկերազարդ գիրք
տվեք(թերթ,ամսագիր):Խնդրեք լավ դիտել
նկարները և անել ենթադրություններ,
թե ի՞նչ պատմություն է պատմած: Երբ
ժամանակ կունենաք, նրա համար գիրք
կարդացեք և զրուցեք, արդյո՞ք արդարացան
երեխայի սպասելիքները: Խնդրեք,
բացատրել ձեզ, թե ինչպե՞ս է ճանաչում
բովանդակությունը:
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ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ԸՆԹՐԻՔԻ
Ձեր երեխային խնդրեք, ձեզ օգնի ընթրիքին
նախապատրաստվելու: Հաշվի, քանի
անդամ է ընտանիքում և սեղանին
դնի նույնքան ափսե, պատառաքաղ,
դանակ, գդալ: Երեխան, նախ հաշվում
է ընտանիքի անդամներին, և հետո
վերցնում է համապատասխան քանակի
ամանեղեն՝պատառաքաղ, դանակ, գդալ,
ափսե:
Հետո հնարավոր է լրացուցիչ խնդիր
առաջադրել:
Երեխային հարցրեք՝
•

Ի՞նչ պետք է անել այն դեպքում, երբ
ընկերոջն էլ է սպասում ընթրիքին:

b
•

Ի՞նչ կփոխվի, եթե ընտանիքի որևէ անդամ
ընթրիքին տանը չլինի:

+
3

d
i

a
=
hg 1
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ՀԱՇՎՈՒՄ ԵՆՔ ԾԱՌԵՐԸ

Տան բակում կամ այգում զբոսնելիս
խնդրեք երեխային հաշվել ծառերի
քանակը :Կանգ առեք և հարցրեք՝
- Ընդամենը քանի՞ ծառ է:
- Ծառերից քանի՞սն են ցածր:
- Ծառերից քանի՞սն են բարձր:
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ԶԳԵՍՏԱՊԱՀԱՐԱՆ

b

Զգեստապահարանի դասավորելը երեխայի հետ
սկսեք:
Նրան ասացեք՝
-Ե’կ դասավորենք քո սիրելի զգեստները և
միաժամանակ հաշվենք:
Երեխան ոգևորությամբ դուրս կբերի պահարանից
իր զգեստները:
-Կարո՞ղ ես կապույտները աջ կողմում,
իսկ կանաչները ձախ կողմում դասավորել:
Առաջարկում ենք այն գույները, ինչ գույնի որ
զգեստներն են, սահմանափակվում ենք երկու
գույնով):
Երեխան խմբավորում է և դասավորում զգեստները:
-Այժմ հաշվենք, քանի՞սն են կապույտ և քանի՞սը՝
կանաչ:
Նա կհաշվի յուրաքանչյուր գույնի զգեստները:
-Դե ասա, ընդամենը քանի՞ հատ են կապույտ և
կանաչ զգեստները:
Երեխան կհաշվի և կգումարի կապույտ և կանաչ
զգեստների քանակը:
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ՀԱՇՎԵՆՔ ՈՒՂևՈՐՆԵՐԻՆ

Երբ երեխայի հետ կուղևորվեք
տրանսպորտով, երեխային խնդրեք հաշվի,
թե քանի՞ ուղևոր իջավ և քանի՞ ուղևոր
բարձրացավ տրանսպորտ:
Եթե ուղևորները շատ են, կարող եք դուք
հաշվել բարձրացողների, իսկ ձեր երեխան՝
իջնողների քանակը: Խնդրեք համեմատել
նշված թվերը և ասել, ո՞րն է շատ, որն է
քիչ՝բարձրացող թե իջնող ուղևորների
քանակը և քանիսո՞վ:
Այսպիսի ակտիվությունները օգնում
են երեխային ՝զարգացնել հաշվելու և
համեմատելու ունակությունը:
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ՀԵՌԱԽՈՍԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

Հեռախոսի կիրառումը սովորում ենք
կենցաղում: Ձեր երեխան արդեն փորձո՞ւմ
է մերձավորների հետ հեռախոսով
խոսել:Կոճակների վրա մատներով
պահելը և համարը ճիշտ հավաքելը այն
ունակությունն է, որը նա պետք է ձեռք բերի:
Եթե երեխան գիտի, որ նրա զանգին ինչ որ
մեկը կպատասխանի, նրա մոտ ի հայտ կգա
մոտիվացիա՝գտնել թվերը և ճիշտ հավաքել
հեռախոսահամարը:
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ԳՏՆԵՆՔ ՏԱՐԲԵՐ ՁևԻ
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Խնդրեք երեխային տանը գտնել
առարկաներ, որոնք շրջանաձև
են(օր. ժամացույց, ափսե, խաղալիքի
անիվ ): Հետո խնդրեք գտնել տարբեր
ձևի առարկաներ՝քառակուսիներ,
եռանկյունիներ և այլն:
Նաև բացատրեք, որ այս կամ այն առարկան
հնարավոր է տարբեր ֆիգուրների
համադրություն լինի:
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ՀԱՇՎԵՆՔ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԸ

Ուղևորության ժամանակ խնդրեք
երեխային, հաշվի երկու տարբեր գույնի
մեքենաների քանակը՝օրինակ, մի ձեռքի
մատներով կարմիր, երկրորդ ձեռքի
մատներով՝ կապույտ մեքենաների քանակը:
Նաև կարող եք խաղը շարունակել
հանդիպող տաքսիների և ավտոբուսների
քանակը հաշվելով: Ո՞րն է ավելի շատ:
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ԴՈՄԻՆՈՅԻ ՔԱՐԵՐԸ

Երեխային մի հատ դոմինոյի քար տվեք և
խնդրեք, հաշվի կետերի քանակը: Հետո
ասի, քանի հատ պետք է գումարենք, որ
տասը կամ քսան ստանանք:

Շատ անգամ կրկնեք, քանի դեռ երեխան
չի հաստատի թվերը տասից մինչև քսանը
լրացնելու ունակությունը:
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ՕՐԱՑՈՒՅՑ

Երբ ձեր երեխան պատի օրացույցը կդիտի,
կարող եք հարցնել՝
-Հաշվի’ր, քանի՞ երկուշաբթի է այս կամ
այն ամսում (օր. մարտ ամսում), քանի
հանգստյան օր է կարմիրով նշված:
Հետո խնդրեք այլ ամսում (օր.ապրիլ)
հաշվի միևնույնը և համեմատի՝ ինչքանով
է տարբերվում երկուշաբթիների քանակը,
հանգստյան օրերը:
Ձեր երեխան երկու ամսի (մարտ, ապրիլ)
երկուշաբթիները մտքի մեջ կզուգավորի և
կասի տարբերությունը: Նաև կզուգավորի
հանգստյան օրերը: Նա կհմտանա
համեմատությունը և տարբերությունը
հաշվելու մեջ:
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ՀԱՇՎԵՆՔ՝

Ճաշը վերածեք թվաբանական խաղի:
Հաշվեք խնձորի կորիզների, բալի
հատիկների քանակը: Հաշվեք, թե քանի
հատ բլիթ կարող եք իրար վրա դասավորել,
քանի դեռ «ամրոցը» չի փլուզվել:
Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ առաջին
դասարանում երեխաները թվերը սովորում
են մինչև քսանը:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԳՏՆԵՆՔ ԷՋԵՐԸ ԸՍՏ
ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ

Երբ ձեր երեխան սկսում է թվերը
սովորել, նրա հետ միասին կարդացեք
թերթ և խնդրեք անվանել էջերի
համարները: Հետո ասացեք որևէ թիվ և
խնդրեք, գտնել համապատասխան էջը:
Նախ կարող եք ասել այն թվերը, որոնք
երեխան գիտի:
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ԻՄ ԶԳԵՍՏԱՊԱՀԱՐԱՆԸ

Երեխան մայրիկի հետ դասավորում է
զգեստապահարանը:
Մայրիկը խնդրում է ՝

– Տո’ւր ինձ կարմիր վերնաշապիկը,
– Ծալի’ր զոլավոր տաբատը,

– Անվանի’ր բոլոր կապույտ զգեստները,

– Ծափի ուղեկցությամբ վանկատիր
«պահարան»,«գլխարկ»,«տաբատ» բառերը,

– Անվանի’ր բոլոր բառերը, որոնց մեջ «ա » կա,
– Անվանի’ր զգեստի անուն, որի մեջ «մա»
վանկը կա :
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ԳՏԻ’Ր ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մանկական թերթում և համացանցում
հեշտ է այնպիսի վարժություններ գտնելը,
որտեղ երկու նման լուսանկարի վրա
առաջարկում են տարբերությունները
գտնել:Ասացեք երեխային, ուշադրությամբ
դիտի նկարը, գտնի տարբերությունները և
անվանի դրանք:
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a
= 1 gh
Ծնողները կարող են երեխաներին
մաթեմատիկական և ընթերցանության
ունակությունների զարգացման հարցում
օգնել: Դրա համար ցանկալի է, որ
շրջապատում առկա իրավիճակները
փոքրերի հնարավորությունների վարժեցման
համար կիրառել: Երկրորդ դասարանում
երեխաները ինքնուրույն սկսում են կարդալ
և արդեն պատրաստ են լուծել պարզ
հավասարումները: Յուրաքանչյուր երեխա
ուսուցման անհատական տեմպ, ուժեղ
կողմեր և կարիքներ ունի, թեև երեխաների
հաջող ուսուցմամբ հետաքրքրվող
ծնողների համար լավ նորություն ունենք:
Մաթեմատիկական և ընթերցանության
ունակությունների զարգացման բազմաթիվ
դրական իրավիճականեր անգնահատելը
նյութ են տալիս:
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ՀՐԱՎԻՐԱՏՈՄՍԵՐ

Երեխաները միշտ առանձնահատուկ
ձևով սպասում են իրենց ծննդյան օրերին:
Օգտագործե՛ք այս տրամադրվածությունը
և նրան անձամբ ստեղծել տվե՛ք
հրավիրատոմսեր հյուրերի համար և, եթե չեք
պատրաստվում հյուրեր կանչել, պատրաստել
տվե՛ք հրավիրատոմսեր նրա սիրելի
անիմացիոն ֆիլմի և հեքիաթի հերոսի համար:
Դրա համար տվե՛ք նախօրոք պատրաստած
տեքստի օրինակ (մոդել), օր՝. «Պիտե՛ր Պեն,
կիրակի օրը, երեկոյան ժամը հինգին քեզ և քո
ընկերներին հրավիրում եմ ծննդյանս տոնին:
Գիորգի»: Հնարավոր է նաև գրել և բաժանել
այդ քարտերը ընտանիքի անդամներին՝
մայրիկին, հայրիկին, քույրիկին, եղբորը,
տատիկին, պապիկին և այլն:

b

+
3

d
i

a
=
hg 1

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՆՔ ԷՏԻԿԵՏԸ
(ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ)

Մթերք գնելիս խնդրեք երեխային նայել
էտիկետը և բարձրաձայն կարդալ
անվանումը: Հարցրե՛ք նաև այն, թե ինչի՞
համար ենք օգտագործում այդ մթերքը:
Եթե էտիկետի վրա կհանդիպի այնպիսի
բառերի, որոնց նշանակությունը դեռևս
երեխան չի հասկանում, օգնեցե՛ք և
պարզաբանե՛ք:
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ՆԱՄԱԿ ԸՆԿԵՐՆԵՐԻՆ

Զրուցե՛ք Ձեր երեխայի հետ ընտանիքի
անդամների կամ ընկերների մասին, որոնք
հեռու են ապրում: Օգնե՛ք երեխային նրանցից
մեկին կարճ նամակ գրել: Ցույց տվե՛ք նամակի
նմուշ, նաև օգնե՛ք տեքստի համար բառեր
ընտրելու հարցում: Խնդրե՛ք երեխային
գեղեցիկ ձևավորել գրածը, փակցնել նկարներ և
պատկերներ, ամրացնել ստիկերներ և այլն:
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ՀԵՏևԵ՛Ք ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԻՆ

Նախաճաշի, ճաշի կամ ընթրիքի
պատրաստվելու ժամանակ խնդրե՛ք
երեխային հերթականությամբ ասել որևէ
պարզ ուտեստի (օրինակ բուտերբրոդի)
պատրաստման կարգը: Ասացե՛ք, որ դուք
հենց այդպես կանեք, ինչպես նա կթելադրի:
Եթե փոքրիկը Ձեզ կասի, որ կարագ
պետք է քսեք և չի նշում, որ դա դանակով
պիտի անեք, շրջվեք և ասեք. «եկ կարաքը
մատով քսենք»: Նա արագ կհասկանա,
թե որքանով է կարևոր հրահանգ տալու
ժամանակ յուրաքանչյուր մանրուք և ճիշտ
հերթականություն:
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Այսպիսի ակտիվություններով երեխան
կվարժվի, որ հրահանգում աննշան
մանրուքն անգամ պետք է հաշվի առնել:
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ԻՄ ՍԻՐԵԼԻ
ՀԵՌՈՒՍՏԱՀԱՂՈՐԴՈՒՄԸ
Երեխային թերթ տվե՛ք, որում տպված
է տարբեր հեռուստաալիքների ամբողջ
շաբաթվա ծրագիրը և խնդրե՛ք գրիչով
ընդգծել մանկական հաղորդումները,
դնել այն հաղորդումների դիմաց, որոնք
ամենաշատն է սիրում: Հաղորդումը
դիտելու համար ընտրե՛ք Ձեր և
նրանց համար հարմար ժամանակ:
Սիրած հաղորդումը միասին դիտե՛ք:
Հնարավորություն տվե՛ք վստահորեն
արտահայտել զգացմունքները:
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ԼՐԱՑՐՈՒ՛ ԴԱՏԱՐԿ ՏԵՂԸ

Երեխայի հետ մանկական խաղալիքգրատախտակին, համակարգչի
մեջ կամ թերթի վրա գրեցե՛ք կարճ
նախադասություն: Դրանից հետո խնդրե՛ք
աչքերը փակել, ջնջե՛ք տառերը գրված
նախադասությունից: Երբ կբացի աչքերը,
խնդրե՛ք լրացնել դատարկ տեղերը:
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ԵՍ ԼՐԱԳՐՈՂ ԵՄ

Ձեր երեխայի համար կարդացե՛ք որևէ
հոդված մանկական ամսաթերթից:
Խնդրե՛ք պատկերացնել, կարծես
հեռուստա կամ ռադիո լրագրող է
և հաղորդում է այս լուրը, որպես
հեռուստահաղորդավար:
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ԳՏՆԵՆՔ
ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խնդրեք երեխային որևէ գիրք բարձրաձայն
կարդալ և շտապ-շտապ հարցեր
առաջադրեք: Այն բանից հետո, երբ
տեքստը անսխալ կկարդա, տվեք հեշտ
առաջադրանք, ասացեք, որ մի քանի էջ
ետ վերադառնա և այս կամ այն կոնկրետ
նախադասությունը գտնի: Օրինակ. գտնել
նախադասություն, որտեղ հինգ բառ կա,
նախադասություն, որում գլխավոր հերոսն
է նշված, երկրորդ պարբերության երրորդ
նախադասությունը և այլն:
Տեքստում նախադասություններ փնտրելը
շար օգտակար վարժություն է :
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԼՍԻ՛Ր ՔՈ ՁԱՅՆԸ

Կարդացե՛ք և ձայնագրիչով ձայնագրե՛ք
ձեր երեխայի սիրած պատմվածքը կամ
հեքիաթը: Երբ տանը չեք կամ զբաղված
եք, երեխան այս ձայնագրությունը կարող
է լսել և զուգահեռաբար կարդալ:Սա շատ
օգտակար ակտիվություն է :
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՍԻՐԵԼԻ ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ

Երեխային ոգևորեք, որ սիրելի
պատմվածքը որևէ մեկին պատմի:
Որպես լսարան կարող է ձեզ օգնեն քույրեղբայրը,տատիկ- պապիկ,տիկնիկները
և նույնիսկ ընտանի կենդանիները:
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ
բարդությունների կբախվի այդ ժամանակ
և անհրաժեշտության դեպքում զգուշորեն
ցույց տվեք համապատասխան
օգնություն:Սյուժետի և գործող անձանց
մասին եթե հարցեր առաջադրեք, դա
կնպաստի փոքրիկի բանավոր խոսքի
ունակության զարգացմանը:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՎԱՆԿԱՏՈՒՄ ԵՆՔ ԲԱՌԵՐԸ
Աջակցեք երեխաներին, վարժվի բառի
վանկատման մեջ: Փողոցում քայլելիս կամ
խանութում ցույց տվեք գրությունները և
խնդրեք՝
•

Կարդա բառը,

•

Բառը վանկատի,

•

Հաշվի՛ր բառի մեջ վանկերի
քանակը:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽԱՂ ԿՈՃԱԿՆԵՐՈՎ

b

Ընտանիքում առարկաները դասավորելիս
փորձեք, որ երեխան Ձեզ օգնի, բայց այնպես,
որ նրա համար դա դժվար չլինի: Թափեցե՛ք
արկղի պարունակությունը, որտեղ խառնած է
տարբեր գույնի կոճակներ: Խնդրե՛ք կոճակները
դասավորել ըստ գույնի և առանձին հավաքել:
Հետո հաշվի, թե որ կույտի մեջ քանի կոճակ է և
համեմատի, թե որ կույտի մեջ է ավելի և քանիսով:
Այս ակտիվությամբ երեխայի մոտ զարգանում
է առարկաների՝ որևէ նշանով խմբավորման
ունակությունը, միաժամանակ, վարժվում է
հիմնախնդրի արդյունավետ կարգավորմանը:
Նման առաջադրանքներն օգնում են նրան
մինիմալ ժամանակի ընթացքում առավելագույն
արդյունքի հասնել: Այս ակտիվության
իրագործման համար կարելի է օգտագործել
մթերք, հաշվվող տնային առարկաներ և այլն:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽՈՀԱՆՈՑՈՒՄ

Առավոտյան, երբ նախաճաշի համար եք
սկսում պատրաստվել, կամ երբ հյուրերի
եք սպասում, երեխային խնդրեք, ձեզ
օգնել սեղանին ափսեներ դնելիս:Նրան
զույգ կազմելու համար ոչ հավասար
քանակությամբ բաժակներ և ափսեներ
տվեք(օր. չորս բաժակ և վեց ափսե): Հետո
հարցրեք՝քանի՞ ափսե մնաց առանց
բաժակի: Ընդամենը քանի՞ բաժակ և ափսե
է: Որո՞նք են այս թվի նախորդ և հաջորդ
թվերը:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԵՂԱՆԱԿԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Երեխային նստեցրեք հեռուստացույցի մոտ
և միասին դիտեք լրատվական հաղորդում,
որտեղ Վրաստանի տարածաշրջաններում
և քաղաքներում եղանակի հավանական
ջերմաստիճանի մասին են մեզ տեղեկացնում:
Օրինակ Թբիլիսի+ 17°,Ռուսթավի+16°,Բաթումի+
12°,Զուգդիդի+14°,Ղազբեգի +2°.
Ըստ տվյալների հարցրեք, ինչպիսի
ջերմաստիճան է սպասվում վաղը ձեր
տարածաշրջանում կամ քաղաքում: Ցուրտ է թե՞
տաք: Ամենաշատ որտե՞ղ է ցուրտ կամ տաք և
այլն:

b

Հաշվի առեք՝երեխան դեռ չգիտի բացասական
թվերը, դրա համար ակտիվությունը անցկացրեք
տաք օրերին:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՏԱՐԻՔԸ
Խնդրեք ձեր երկրորդ դասարանի
երեխային, պարզի քրոջ, եղբոր, տատիկի,
պապիկի տարիքը, իսկ հետո դասավորել
այս տվյալները մեծից փոքր կամ
հակառակը:Այս առաջադրանքը կարելի
է անել ուրիշների ( հարևան, բարեկամ և
այլն) տարիքները պարզելուց հետո էլ:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽԱՂԱԼ ԴՈՄԻՆՈՅՈՎ

Խաղացրեք ձեր երեխային դոմինոյով՝ ընկերոջ
կամ քույր եղբոր - հետ: Եթե խաղում եք երկու
երեխայի հետ, երկուսին էլ երեք -երեք դոմինոյի
քար բաժանեք և խնդրեք, մեկական շրջեն: Հետո
հաշվեն կետերը դոմինոյի քարի յուրաքանչյուր
կեսի վրա: Ում քարի վրա ամենաշատ կետեր
լինեն, նա կհաղթի:Այս ակտիվությունը մի
քանի անգամ կրկնեն թվերի ճանաչման և
համեմատման վարժեցման համար: Հետո
բարդացրեք առաջադրանքը և ասացեք՝«Հաշվեք
կետերը դոմինոյի քարի երկու կեսի վրա (օր՝ 6;
4), Հաշվեք նրանց գումարը (6+4). Համեմատի՛ր
երկրորդ խաղացողի կետերի գումարը:Կհաղթի
նա, ով շատ ունի»:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽԱՂ ԿՈՊԵԿՆԵՐՈՎ

Երեխային տվեք տարբեր արժողության
կոպեկ ( սա երեխաները շատ են սիրում)
և ասացեք՝«Դու ունես 35թեթրի: Ընդամենը
երեք հատ կոպեկ է: Ինչպես ես կարծում, ի՞նչ
կոպեկանոցներ ունես:

Երեխան պետք է ճանաչի համադրությունը՝այս
դեպքում մեկ քսան թեթրիանոց, մեկ տասը
թեթրիանոց և մեկ հինգ թեթրիանոց:
Հետո փոխեք պայմանը և տվեք ուրիշ
գումար:Երեխան պետք է կազմի կոպեկների
այլ համադրություն:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԽԱՂԱՆՔ
«ԽԱՆՈՒԹ-ԽԱՆՈՒԹ»

Տանը խաղարկեք խանութի իրավիճակային
ներկայացում: Երեխան կարող է լինել
«վաճառողը», որը խոհանոցում առկա մթերքի
վրա գին է դնում: Իսկ դուք խաղում եք «գնորդի»
դերը: «Գնեք» մի քանի մթերք, որպեսզի
փոքրիկին տաք գումարելու և ընդհանուր
արժեքը հաշվելու հնարավորություն:Կամաց
կամաց գները «բարդացրեք»( օրինակ. 3 լարի
և 50 թեթրի բրնձի մի տոպրակի համար և այլն):
Նույն խաղը կարող եք երեխայի հագուստով և
խաղալիքներով կրկնել:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՇՎԵՆՔ

Ճաշի ժամանակը վերածեք մաթեմատիկական
խաղի: Օրինակ՝ փոքրիկին խնդրեք, հաշվել
խնձորի կորիզները կամ ափսեի միջի բալերի
քանակը:Կարող եք նաև առաջարկել հաշվել,
թե քանի պաքսիմատ կա մեկ տուփի մեջ, քանի
ափսե է դրված սեղանին և այլն:
Նաև կարող եք առաջարկել երեխային
հաշվել, քանի՞ խինկալի կերավ ընտանիքի
յուրաքանչյուր անդամ և հետո հաշվել, թե
քանի՞ խինկալի կերավ ամբողջ ընտանիքը
միասին:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՈՐՏԵՂ Է ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ

Երկու ամանի մեջ նույն քանակության, սակայն
տարբեր չափսերի առարկաներ դրեք(օր.բրնձի
և լոբիի հատիկներ) և փոքրիկին հարցրեք,
որ ամանի մեջ է ավելի շատ: Հետո մեկական
հաշվել տվեք և համեմատել, որպեսզի անձամբ
հասկանա, ճիշտ էր արդյո՞ք իր պատասխանը:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՉԱՓԵՆՔ ԿՈՇԻԿԻ
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երեխային խնդրեք, վերցնի քանոնը և
չափի ընտանիքի անդամների կոշիկների
երկարությունը: Որոշի, թե քանի՞
սանտիմետրով է երկար այն իր կոշիկից:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գծե՛ք ստորև տվածին նման դատարկ
աղյուսակ:Խնդրեք երեխային,նրանում1-ից մինչև
25-ը ներառյալ թվերը գրել աճման կարգով:Եթե
ցանկանում եք առաջադրանքը բարդացնել, ուրեմն
ընդհակառակը՝ըստ նվազման գրել տվեք:
1
16

10
20

2
12
19

25
5
23

11
3

18
14

7
22

9
31
15

13
4
6

24
17
8

Նույն վարժության տարբերակներից մեկը՝
25-վանդակավոր աղյուսակում գրեք թվերը 1-ից մինչև
35-ը այնպես, որ որևէ 10 թիվ թողնեք:Երեխային
խնդրեք գտնել այդ տասը թիվը:Նաև կարող եք դերերը
փոխել և երեխային խնդրեք անձամբ ձեզ համար
այդպիսի նմանատիպ առաջադրանք տալ: Եթե

b

25-վանդակավոր աղյուսակ կազմելում դժվարանում
է,սկզբից 9, 12 կամ 15-վանդակավոր աղյուսակի վրա
փորձի:
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ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻՆ

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Երբ կորոշեք խանութ գնալ, երեխային
էլ տվեք հնարավորություն, մասնակցել
ընտանեկան գործերին: Հստակ և
մեծ տառերով գրի առեք գնումների
ցուցակը:Երբ խանութ կհասնեք, այս
ցուցակը երեխային տվեքև խնդրեք,
հերթականությամբ կարդալ և ձեզ օգնել
մթերքը փնտրելիս:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԿԵՆՏ և ԶՈՒՅԳ

Աշակերտին լոբիի հատիկ տվեք:Խնդրե՛ք
հատիկները երկու- երկու խմբավորել:Եթե
մի հատիկ ավելորդ լինի, ասացեք, որ այս
խմբում հատիկների կենտ քանակ է:Եթե բոլոր
հատիկները երկու- երկու դասավորվեցին,
ասացեք, որ սա հատիկների զույգ քանակ է:
Այսպես երեխան շուտ կսովորի կենտ և զույգ
թվերը տարբերել:

b

