
Անահիտ Գրիգորյան 

2019-2020 ուստարում՝ 5-6 տարեկանների դասվար, Քոլեջ. ուսումնական բլոգը՝  

https://anahitgrigoryan.wordpress.com/ 

2020-2021 ուստարում՝ 5-6 տարեկանների դասվար, Քոլեջ 

 

 2019-2020 ուսումնական տարվա դասընթացի ծրագիր 

 5-6 տարեկանների ուսումնական պլան 

 5 տարեկանների ծրագիր 

 5 տարեկանների ուսումնառության պայմանագիր 

 

 2019-2020 ուսումնական տարվա նախագծեր 

Սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Կրթական շքերթ» 

 «Ողջույն, ես …»  

 «Բարձունքի հաղթահարում»  

 «Լողափնյա աշուն» 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Սեպտեմբերիկ»  ստուգատես 

Հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Կոմիտասյան օրեր» 

 Խաղողածես 

 Համագործակցային նախագիծ Քրիստինե Սահակյանցի հետ 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հոկտեմբերիկ»  ստուգատես 

Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն» 

 Ուսումնական ճամփորդություն Բուսաբանական այգի 

 Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն 

 «Լավաշթխիկ» 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Նոյեմբերիկ»  ստուգատես 

Դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Ամանորյա ծես. լույսեր, գույներ, ղողանջներ, մեղեդիներ, ազդեցություններ» 

 Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Դեկտեմբերիկ»  ստուգատես 

Հունվար ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 Բնագիտական ստուգատես 2020 

 Դդմատոն 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունվարիկ» ստուգատես 

Փետրվար ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 Ուսումնական ճամփորդություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն 

 Թումանյանական օրեր 

 Այցելություն Խնկո-Ապոր մանկական գրադարան 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Փետրվարիկ» ստուգատես 

Մարտ ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 Ձոն տեխնոլոգիական ստուգատես 

https://anahitgrigoryan.wordpress.com/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://anahitgrigoryan.files.wordpress.com/2019/08/5-6-d5bfd5a1d680d5a5d5afd5a1d5b6d5b6d5a5d680d5ab-d5b8d682d5bdd5b8d682d5b4d5b6d5a1d5afd5a1d5b6-d5bad5acd5a1d5b6-1.docx
https://anahitgrigoryan.files.wordpress.com/2019/08/5-d5bfd5a1d680d5a5d5afd5a1d5b6d5b6d5a5d680d5ab-d5aed680d5a1d5a3d5abd680.doc
https://anahitgrigoryan.files.wordpress.com/2019/08/5-d5bfd5a1d680d5a5d5afd5a1d5b6d5b6d5a5d680d5ab-d5b8d682d5bdd5b8d682d5b4d5b6d5a1d5bcd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5bad5a1d5b5d5b4d5a1d5b6d5a1d5a3d5abd680.docx
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-2019-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/08/26/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9-2019/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/07/20/%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d5%a5%d5%bd-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/07/20/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/07/20/%d5%ac%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b6%d5%b5%d5%a1-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/09/06/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-3/
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 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես 

Ապրիլ ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

 «Զատիկ» ուսումնական նախագիծ 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Ապրիլիկ» ստուգատես 

Մայիս ամսվա ընթացքում իրականացվելիք նախագծեր 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

 Համբարձման տոն 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մայիսիկ» ստուգատես 

 

 

 2019-2020 ուսումնական տարվա աշխատանքային նախագծեր՝ ըստ շաբաթների  

 

 2019-2020 ուսումնական տարվա ճամփորդություններ 

 

 Այցելություն մայր դպրոց. 5 տարեկանների կրթական շքերթ 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան 

 Ագարակում 5 տարեկաններն են 

 Այցելություն Ագարակ. լավաշթխիկի ծես 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն Բուսաբանական այգի. աշնանային թափառումներ 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն. Շրջված երազ 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն. Էլֆերի 

կախարդական դպրոցը 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն Խնկո-Ապոր անվան մանկական գրադարան 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 Այցելություն Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի 

թատրոն. «Թումանյանական հեքիաթներ»  

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 

 2019-2020 ուսումնական տարվա՝ 
«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների ամսիկ ստուգատես 

 
 

 Հոդվածներ 

Հրապարակված է մեկ դպիրյան հոդված, մեկ մեթոդական մշակում բլոգում: 

 

 Մասնագիտական զարգացում 

 

Մասնակցել է դաստիարակների «Նռանե» պարի խմբի սեմինար-

պարապմունքներին: 

 Ուսուցչի օրագիր 

https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/03/23/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/03/31/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/05/17/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2019-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2019-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/08/26/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9-2019/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/09/08/5-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9%d5%a8/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/09/22/%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bf%d5%ab%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a3-3/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/09/19/%d5%a1%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-5-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b6-%d5%a5%d5%b6/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/10/25/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/11/08/%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%b4-%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7-%d5%a9%d5%ad%d5%a5%d5%b4-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/10/22/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/11/09/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/11/22/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-26-11-2019/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/11/27/%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d5%b6%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%ab/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/12/06/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-12-12-2019/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/12/06/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-12-12-2019/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2019/12/17/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4-5-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/01/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%af-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/16/%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8-%d5%a1%d5%ba%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/19/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-4/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/19/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-4/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/19/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-4/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/02/22/%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-2019-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%a1%d5%b4%d5%bd%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-2019-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b9%d5%ab-%d6%85%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/


 

 Վերապատրաստում 2019-2020 

 

 Ճամբարային նախագծեր 

 «Հունիսիկ» ստուգատես 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

 «Մեր տոնը բարձունքին»․ բարձունքների հաղթահարման ընտանեկան 

նախագծեր 

 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր. հակաբացիլ-
հակավարակի ընտանեկան ֆլեշմոբ 

 Շրջակա միջավայրի միջազգային օր. հակաբացիլ-հակավարակ շրջակա 

միջավայր 

 

 «Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

 1. «Ես կարողանում եմ պատմել». Իմ դպրոցը 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 2. «Ես կարողանում եմ նկարել, ներկել». «Ապրիլիկ» ստուգատես. 

Երաժշտություն, գույներ, ազդեցություններ 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 3.«Ես կարողանում եմ». Ես, իմ ընտանիքը 

Ամփոփումը՝ տե՛ս >>> Я умею рассказывать о себе,   My family 

 4. «Մայիսիկ». Ես կարողանում եմ բնագիտական փորձեր կատարել 
Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 5. «Մայիսիկ» ստուգատես. Ես մեդիագրագետ եմ 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 6. «Ես կարողանում եմ» ստուգատես․ ես կարողանում եմ խնամել իմ բույերը, 

ընտանի կենդանուն 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 7. «Մայիսիկ» ստուգատես. Համբարձման տոնն իմ ընտանիքում 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 8. «Ես կարողանում եմ». Իմ ինքնաշեն ժամացույցը 

Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 9. «Ես կարողանում եմ» ստուգատես․ ես կարողանում եմ ծեփել 
Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 10. «Մայիսիկ» ստուգատես. Ես կարողանում եմ մարզվել 
Ամփոփումը՝ տե՛ս այստեղ 

 

 Հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոց 

Ըստ շաբաթների հրապարակված են: 

 Հունիսյան նախագծեր 

 Երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր. հակաբացիլ-
հակավարակի ընտանեկան ֆլեշմոբ 

 Շրջակա միջավայրի միջազգային օր. հակաբացիլ-հակավարակ շրջակա 

միջավայր. լուսանկարչական պլեներ 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունիսիկ» ստուգատես 

https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/2019-2020/%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b4-2019%d6%8a2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/05/23/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-4-%d6%80%d5%a4-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://ashotbleyan.mskh.am/18-05-2020/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/category/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%ab%d5%b4-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a8/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/27/%d5%a5%d5%bd-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%a5%d5%ac-%d5%ab%d5%b4-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a8-2/
https://anahitgrigoryan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%a6%d5%a4/
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