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«Իմ անձնագիրը» նախագիծ 

Ես, իմ ընտանիքը, իմ տունը, իմ դասարանը 

Նախագծի նպատակը՝   

Սովորողները նախագծի շրջանակում ինտեգրված առարկաների 

ենթաթեմաների շուրջ ստեղծագործածան, հետազոտական աշխատանքներ 

կատարելով՝ կստեղծեն իրենց անձնագրերը:  

Տևողությունը՝ 6-7  շաբաթ 

Ընթացքը՝ Յուրաքանչյուր շաբաթ բլոգում կլինի հաշվետվություն՝ շաբաթվա 

գործունեության մասին: 

Նախագծի խնդիրները ՝ 

 Նպաստել սեփական անձի ինքնաճանաչողությանը, 

ինքնաբացահայտմանը, ինքնադրսևորմանը (հույզեր, ցանկություններ, 

դրանց արտահայտման ձևեր) 

 Ձևավորել սեփական անձի նկատմամբ վստահություն, 

ինքնուրույնություն 

 Զարգացնել ինքնասպասարկման կարողություններ 

 Ձևավորել սեփական դերի նշանակության, իրավունքների և 

պարտականությունների մասին գիտակցություն (համայնքում՝ 

դասարանում, դպրոցում, ընտանիքում, բակում) 

 Զարգացնել հաղորդակցական, ստեղծագործական, հետազոտական 

կարողություններ 

 Ձևավորել և զարգացնել սեփական մտքերը հասկանալի, պարզ, 

ամբողջական նախադասություններով արտահայտելու, սեփական 

կարծիքը հիմնավորելու կարողություններ 

 Զարգացնել դիմացինին լսելու, բարեկիրթ վարվելակերպ դրսևորելու 

կարողությունները (լսածի վերաբերյալ հարցեր ձևակերպել և 

արտահայտել, լսել մինչև վերջ, չընդհատել) 

 Ձևավորել և զարգացնել կարդալու կարողություններ (կարդալ, 

կարդացածը ընկալել, կարդացածի վերաբերյալ հարցերին 

պատասխանել) 

 Ձևավորել և զարգացնել նախադասություններ կազմելու, գրելու 

կարողություններ (կազմել և ամբողջական նախադասություններ) 
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 Հարստացնել ակտիվ բառապաշարը 

 

 Ձևավորել նկարչական, տեխնոլոգիական պարագաներից ճիշտ 

օգտվելու կարողություններ 

 Պատկերացում  տալ արվեստի, գեղանկարչական ժանրերի  մասին 

 Ձևավորել դիմանկար, բնանկար, նատյուրմորդ նկարելու 

կարողություններ  

 Զարգացնել երևակայությունը նկարելու միջոցով 

 

 Զարգացնել ուշադրությունը, ուշադրությունը, ճարպկությունը, 

հնարամտությունը, տրամաբանությունը 

 Ձևավորել աղյուսակներից տվյալներ քաղելու, պարզագույն 

աղյուսակներ կազմելու կարողություններ 

 Կրկնել, ամրապնդել երկնիշ թվերի անվանումները, գրությունը, 

կազմությունը (տասնյակ, միավոր) 

 Կրկնել, ամրապնդել  գումարում և հանում կատարելու հնարները  

 

 Ձևավորել և զարգացնել համակարգչից օգտվելու կարողություններ 

 Զարգացնել Paint նկարչական խմբագրով աշխատելու 

կարողությունները 

 Ձևավորել և զարգացնել Ms Word տեքստային խմբագրիչ օգտվելու 

կարողություններ 

 Ձևավորել էլ. փոստից օգտվելու կարողություններ (բացել, կարդալ)  

 Ձևավորել կայքէջից, բլոգից օգտվելու կարողություններ (բացել, գտնել 

համապատասխան պատուհանը)   

 

 Զարգացնել շարժումների հստակություն, ճկունություն, 

արագաշարժություն, հնարամտություն 

 Ձևավորել ընկերային պատասխանատվություն 

 Զարգացնել հրահանգներ լսելու և արագ արձագանքելու 

կարողություններ 

 Ձևավորել և զարգացնել մարմնամարզական կարողություններ և 

հմտություններ  

 Զարգացնել լողալու, հեծանիվ վարելու կարողություններ 

 Ձևավորել և զարգացնել խմբային վարժություններ, խաղեր կատարելու 

կարողություններ (խմբի մաս զգալու, խմբի համար 

պատասխանատվություն ստանձնելու կարողություններ): 
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Ինտեգրկված առարկաները՝   

 Մայրենի 

 Ես և շրջակա աշխարհը 

 Կերպարվեստ 

 Մաթեմատիկա 

 Մեդիատեխնոլոգիաներ 

 Մարմնամարզություն 

Նախագծում ներառված թեմաներ, 

 սովորողների գործունեության ձևեր, վերջնարդյունքներ 

ԹԵՄԱՆԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՁԵՎԵՐ 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Մայրենի 

Հաղորդակցում.  
Խոսքը որպես մտքերը, 

զգացմունքները 

ուրիշին հաղորդելու, 

հաղորդակցելու միջոց 

Ընթերցանություն.  

Կարդացածի ընկալում, 

ակտիվ բառապաշարի 

հարստացում 

Լեզվական տարրական 
գիտելիքներ. 

Մեծատառի 

գործածության դեպքեր 

(նախադասության 

սկիզբ, հատուկ 

անուններ), վանկ. 

Միավանկ և 

բազմավանկ բառեր, 

Նախադասություն, 

(ամբողջական 

նախադասության 

կազմում)   

Նկարագրական 

տեքստ 

Նամակ ներ 

Ստեղծագործական 
երևակայություն. 

Կներկայանան, 

կպատմեն իրենց 

մասին, միմյանց 

հարցեր կտան: 

Կնկարագրեն և 

կբնութագրեն իրար 

(կսովորեն նոր բառեր): 

Կգրեն, կմուտքագրեն 

իրենց անունը, 

ազգանունը, տարիքը…: 

Կկարդան մյուսների 

աշխատանքները: 

Կկարդան մի քանի 

նախադասությունից 

կազմված տեքստեր, 

կպատասխանեն 

կարդացածի 

վերաբերյալ հարցերին: 

Կկատարեն 

համեմատություններ 

իրենց և այլ 

կերպարների միջև՝ 

նշելով 

նմանությունները և 

տարբերությունները: 

Լեզվական խաղեր. 
Կկատարեն լեզվական 

Կկարողանան 

ներկայանալ՝ անուն, 

ազգանուն, տարիք, 

ծննդյան օր, հասցե: 

Կկարողանան բնութագրել 

և նկարագրել (իրենց, այլ 

մարդկանց, առարկաներ, 

երևույթներ): 

Կկարողանան բառերը 

վանկատել, որոշել 

վանկերի քանակը, տրված 

վանկերը միացնելով՝ 

բառեր կազմել: 

Պատկերացում կկազմեն 

պատմության 

կառուցվածքի մասին՝ 

վերնագիր, հեղինակ, 

բովանդակություն:  

Կկարողանան իրենց 

մասին պատմել երրորդ 

դեմքով:  

Կկարողանան կարդալ և 

ընկալել տեքստեր (3-5 

նախադասությամբ): 

Պատկերացում կունենան 

նամակների տեսակների 

մասին, կկարողանան 
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Պատմությունների 

հորինում  

 

խաղ-առաջադրանքներ. 
Վանկերը միացնելով՝ 

կստանան երկվանկ, 

եռավանկ բառեր: 

Բառերը կխմբավորեն 

ըստ վանկերի քանակի: 

Կհորինեն 

պատմություն իրենց 

մասին և կպատմեն 

հեղինակի անունից: 

Կավարտեն տրված 

նախադասությունները 

(ընտանիքի, 

դասընկերների մասին) 

Կնկարագրեն իրենց 

տունը (գրավոր):  

Նամակներ կգրեն: 

 

նամակներ գրել: 

 

Ես և շրջակա աշխարհը 

Ինքնաներկայացում.  

Ո՞վ եմ ես 

Իմ մարմինը (մարմնի 

մասերի անվանումներ, 

հինգ զգայարաններ) 

Տարվա եղանակներ, 

ամիսներ 

(հերթագայություն)  

Իրավունքներ և 

պարտականություննե

ր. դպրոցում և տանը 

Իմ դասարանը 

Իմ ընտանիքը,  

Իմ տոհմածառը 

Իմ տունը 

 

 

 

 

 

Կպատմեն իրենց 

մասին: 

Կկատարեն խաղ-

առաջադրանքներ. 

կանվանեն իրենց 

մարմնի մասերը 

(կսովորեն նոր բառեր): 

շոշափելով կորոշեն 

թաքցրած առարկան՝ 

(զգայարանների 

վերաբերյալ), փորձեր 

կկատարեն,  կանվանեն 

զգայարանները: 

Խմբեր կկազմեն՝ ըստ 

իրենց ծննդյան  օրերի, 

ամիսների, 

եղանակների, խմբերով 

կստեղծեն օրացույց 

(տարվա եղանակներ, 

ամիսներ) …  

Խմբերով կստեղծեն 

պաստառներ իրենց 

իրավունքների և 

պարտականություններ 

Կկարողանան 

ներկայանալ՝ անուն, 

ազգանուն, տարիք, 

ծննդյան օր, հասցե: 

Կիմանան մարմնի մասերի 

անվանումները: 

Պատկերացում կկազմեն 

մարդու զգայարանների, 

նրանց գործառութների 

մասին: 

Կկարողանան նկարագրել 

տարվա եղանակներ, 

կանվանեն նրանց 

ամիսները: 

Կկարողանան հետևել 

խմբում սահմանված 

կանոններին: 

Կպատկերացնեն խմբում 

իրենց դերի 

նշանակությունը: 

Կկարողանան 

պատասխանատու 

վարքագիծ դրսևորել 

շրջապատի հանդեպ 
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մասին՝ դպրոցում և 

տանը: 

Միասին կստեղծեն 

դպրոցական, 

դասարանական 

կանոններ: 

Խմբով կորոշեն  

ամենօրյա 

աշխատանքների ցանկ, 

որոնք պետք է 

կատարվեն՝ 

դասասենյակը, դպրոցը 

կոկիկ պահելու համար 

(կորոշեն 

յուրաքանչյուրի 

պարտականություններ

): 

Կստեղծեն 

անհատական 

օրակարգեր՝ տնային 

պարտականություններ

ի վերաբերյալ: 

Կստեղծեն իրենց 

տոհմածառը: 

Կստեղծեն իր տան 

բնակավայրի 

գծապատկերը: 

Կպատմեն իրենց գյուղի 

մասին (ցանկացողները 

կհրավիրեն իրենց 

գյուղ՝ կկազմվեն 

ընտանեկան փոքրիկ 

նախագծեր): 

(ուշադիր լինել շրջապատի 

հանդեպ,խուսափել 

կոնֆլիկտներից, օգնել, 

խնամքով վերաբերվել 

սեփական և ուրիշի 

իրերին, դպրոցի գույքին): 

Կկարողանան ստանձնել 

պարտականություններ և 

կատարել դրանք 

(դպրոցում և տանը): 

Պատկերացում կկազմեն 

գյուղի և քաղաքի 

առանձնահատկություններ

ի մասին: 

Կկարողանան նկարագրել 

իր բնակության վայրը 

(շրջակայքի հիմնական 

կառույցները):  

Կկարողանան պարզագույն 

գծապատկերների միջոցով 

ներկայացնել իրենց 

բնակավայրը: 

 

 

 

Կերպարվեստ, տեխնոլոգիա 

Ջրաներկով, գուաշով, 

վրձնով, 

ներկապնակով 

աշխատելու կանոններ 

Հիմնական գույներ և  

երանգներ 

Նկարչական ժանրեր 

Գեղանկարչական 

ժանրեր՝ 

Կնկարեն իրենց, իրենց 

դիմանկարը, գույները 

խառնելով՝ կստանան 

նոր գույներ… 

Դիմնակար + Ռոդարի՝ 

Կստեղծեն կոլաժ 

«Աշխարհը՝ իմ 

աչքերով» 

Կնկարեն իրենց տունը, 

Կտարբերեն հիմնական և 

երկրորդական գույները: 

Կկարողանան տարբերել և 

անվանել նկարչական 

ժանրերը: 

Կկարողանան նկարել 

դիմանկար: 

Պատկերացում կկազմեն 

բնանկար, նատյուրմորդ 
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Ինքնանկար 

Ինքնադիմանկար 

Բնանկար 

Նատյուրմորդ 

դպրոցը: 

Կնկարեն՝ 

բնանկար + Ռոդարի 

«Այլ բնություն» , 

նատյուրմորդ + 

Ռոդարի «Առարկաներն 

իմ աչքերով»: 

գեղանկարչական ժանրերի 

մասին: 

Կկարողանան շրջապատը 

պատկերել իրական 

տարածության մեջ, ապա 

փոխել այն՝  ավելացնելով  

երևակայական տարրեր:՝   

Մաթեմատիկա 

1-100 թվեր (գրառում, 

համեմատում) 

Երկնիշ կլոր թվեր 

(թվային ուղիղ, թվերի 

կլորացում) 

Միանիշ թվերի 

գումարում և հանում 

Աղյուսակներ՝ 

Դասացուցակ 

Օրացույց (ժամանակի 

չափման միավորներ՝ 

ամիս, շաբաթ, օր, ժամ) 

Վենի դիագրամ 

 

 

Կկատարեն 

առաջադրանքներ՝ 

նշված թեմաները 

ամրակայելու համար: 

Կկատարեն 

առաջադրանքներ՝ 

իրենց ծննդյան 

ամսաթվերի շուրջ: 

Կկազմեն դիագրամ՝ 

«Մեր ծննդյան օրերը»: 

Կկատարեն 

առաջադրանքներ 

օրացույցի շուրջ: 

Կիմանան երկնիշ թվերի 

անվանումները: 

Կկարողանան որոշել, թե 

թիվը քանի տասնյակ և 

միավոր ունի: 

Կկարողանան համեմատել 

երկնիշ թվերը: 

Կկարողանան որոշել 

տրված երկնիշ թվին 

նախորդող և հաջորդող 

թվերը: 

Կկարողանան թվային 

ուղղի օգնությամբ երկնիշ 

թվերը կլորացնել: 

Կկիրառեն միանիշ թվերը 

գումարելու և հանելու 

հնարներ: 

Կկարողանան օգտվել 

գումարման 

ուղղանկյունաձև և 

եռանկյունաձև 

աղյուսակներից: 

Կկարողանան օգտվել 

օրացույցից:  

 

Մեդիատեխնոլոգիաներ 

Համակարգչի 

նկարագրություն, 

գործիքներ (էկրան, 

աշխատասեղան, 

ստեղնաշար, …) 

Paint նկարչական 

խմբագիր. (մատիտ, 

ռետին, վրձին, գույն, 

սիմվոլներ, տեքստ)  

Նկարել դիմանկար 

(Paint նկարչական 

խմբագիր) 

Կարդալ 

պատմությունը, 

կատարել 

համապատասխան 

նշումներ՝ գունավորել, 

ընդգծել, առանձնացնել 

Կկարողանան անվանել 

համակարգչի մասերը: 

Կիմանան ստեղնաշարի 

որոշ ստեղծների 

գործառույթները (Shift – 

մեծատառ, Enter – նոր տող, 

Backspace – հետ քայլ,  

Dalate – ջնջիչ 

Կկարողանան բացել, ապա 
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Ms Word տեքստային 

խմբագիր 

(աշխատանք տեքստի 

հետ.  Տառատեսակ, 

տառաչափ, գույն, 

մեծատառ, ստորակետ, 

վերջակետ, միջակայք, 

նոր պարբերություն), 

նկար 

համապատասխան 

տողը, բառը, 

նախադասությունը, 

թիվը, մուտքագրել 

բառեր, թվեր տեղադրել 

նկար (Ms Word),: 

  

 

պահպանել ֆայլը 

համապատասխան 

թղթապանակում: 

Կկարողանան աշխատել 

Paint նկարչական 

խմբագրով՝ կատարելով 

գործիքների 

համապատասխան 

ընտրություն: 

Կկարողանան աշխատել 

MS Wood խմբագրական 

ծրագրով՝ կկարողանա 

թարթիչը տեղադրել 

փաստաթղթի 

համապատասխան 

հատվածում, տեղափոխել 

սկիզբ կամ վերջ: 

Կիմանան և կկիրառեն 

բառը, տողը, 

պարբերությունը  ճիշտ 

նշելու եղանակները: 

Կկարողանան հեռացնել, 

ջնջել բառը, 

պարբերությունը, տեքստը: 

Կկարողանան պատճենել և 

տեղադրել  բառը, 

պարբերությունը, տեքստը: 

Կիմանան՝ ինչպես չեղյալ 

անել կատարած 

գործողությունը: 

Կկարողանան փոխել 

տառերի գույնը, չափը: 

Կկարողանան տեղադրել 

նկար: 

Մարմնակրթություն 

Շարային հրամաններ 

 

 

Ձեռքերի, ոտքերի, 

իրանի հիմնական 

դիրքեր 

Ֆիզկուլտուրայի 

առարկաներ՝ գնդակ, 

Կկատարեն 

համապատասխան 

վարժություններ: 

Կխաղան մարզական, 

բակային, ազգային 

խաղեր, 

էստաֆետաներ: 

Կլողան: 

Կիմանան «հավսար», 

«Զգաստ», «Ազատ» 

«Միասյուն շարվել», 

«Տողանով շարվել», 

«Տողանից երկտողան 

կազմել», «Տեղում քայլով 

մարշ», «Ձախ դարձ», 

«Տեղում աջ դարձ» 
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օղակ, 

մարմնամարզական 

պատ, 

մարմնամարզական 

ներքնակ, հեծանիվ, 

ցատկապարան 

Հեծանիվ կվարեն: հրամանների 

նշանակությունը և 

կկատարեն:  

Կկատարեն 

վարժություններ՝ լսելով 

համապատասխան 

հրահանգները (ձեռքերի, 

ոտքերի, իրանի դիրքերի 

վերաբերյալ): 

Կկարողանա նետել և 

վարել գնդակը: 

Ցատկել ցատկապարանով: 

Կկարողանա պտտել 

օղակը  ձեռքի վրա, 

պարանոցի վրա, մեջքի 

վրա:  

Կկարողանան անցնել 

օղակի միջով, ցատկել 

օղակով, ինչպես 

ցատկապարանով: 

Կկարողանան կախվել 

մարմնամարզական 

պատից: 

Կկարողանան բարձրանալ 

և իջնել 

մարմնամարզական պատի 

վրա: 

 

 

 


