
Լիլիթ Սահակյան 

2019-2020 ուստարում՝ 3-րդ դասարանի դասվար, Արևելյան դպրոց-պարտեզ. ուսումնական 

բլոգը՝ https://lilitnarek.wordpress.com/  

2020-2021 ուստարում՝ 1-ին դասարանի ղեկավարման հայտ. նոր բլոգը՝ 

https://lilitsahakyan.edublogs.org/ 

1. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Բլոգում հրապարակված նյութերի քանակ, ընդամենը՝ 249 (արդյունքները՝ 

փաթեթներով). 

Սեպտեմբեր՝ 25 

Հոկտեմբեր՝ 24  

Նոյեմբեր՝ 24 նյութ 

Դեկտեմբեր՝ 23 նյութ 

Հունվար՝ 28 նյութ 

Փետրվար՝ 17 նյութ 

Մարտ՝ 35 նյութ 

Ապրիլ՝ 43 նյութ 

Մայիս՝ 30 նյութ 

2. Դասընթացի ծրագիր՝ 

2019-2020 ուստարվա ուսումնական փաթեթ (ուսումնական տարվա համար նոր 

մշակում չէ) 

Ուսումնական նախագծեր՝ սեպտեմբեր-փետրվարին (21 նախագիծ) 

3. Ընտրությամբ գործունեության՝ Ընտրությամբ գործունեություն․ բանավոր 

մաթեմատիկա (վարել է 4 ամիս՝ սեպտեմբեր, դեկտեմբեր, մարտ, մայիս) 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ՝ 

Մարզակա՞ն «Իմացումի հրճվանք», թե՞ իմացումի մարզական հրճվանք  

Եկե՛ք ժամանակը հնարավորինս օգտագործենք՝ ինքնակրթվենք 

Ընտանեկան ուսումնական տարի  

Տնային «կալանքի» մեկշաբաթյա օրագիր  

Ընտանեկան բլոգուսուցման կազմակերպում 

Ընտանեկան դպրոցի նախագծեր 

5. Մեդիագրադարանի փաթեթ՝ Ընտանեկան դպրոցները՝ նախագծերի հեղինակներ 

Դաստիարակների 9 հոդվածի խմբագրում 

6. Ստեղծած ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքներ 

Մայրենիի ֆլեշմոբ (4-5-րդ դասարանցիների առաջադրանք) 

Բնագիտության ֆլեշմոբ-1 

Բնագիտության ֆլեշմոբ-1 

Բնագիտության ֆլեշմոբ-2 

https://lilitnarek.wordpress.com/
https://lilitsahakyan.edublogs.org/
https://lilitnarek.wordpress.com/2018/10/05/%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d6%80%d5%b3%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%b6%d5%af/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/05/28/2019-2020%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/05/28/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/05/28/%d5%a2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%e2%80%a4-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://dpir.mskh.am/hy/node/1949
https://lilitnarek.wordpress.com/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://dpir.mskh.am/hy/node/2260
https://dpir.mskh.am/hy/node/2105
https://dpir.mskh.am/hy/node/2105
https://dpir.mskh.am/hy/node/2138
https://dpir.mskh.am/hy/node/2154
https://lib.mskh.am/index.php/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1725-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%D5%9D-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AE%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80
https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/339
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/02/10/%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2%d5%ab-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOD9Qi_B52l0URQOJ2iRm8M-1gS3nsV-6WcO91tIJVpwjWeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOD9Qi_B52l0URQOJ2iRm8M-1gS3nsV-6WcO91tIJVpwjWeQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ82n9An_e2fSugXcgJi0BQYBWAy8xVUguKnINRhh5xE-83A/viewform


Ընթերցողական առաջադրանքներ՝ Հ․ Թումանյան, «Շունն ու կատուն», Ջ․ Ռոդարի, 

«Մեծ գյուտարարը, Հովհաննես Թումանյան «Կույրերի կարծիքը», Էշի ձուն, Թռչունի 

մտածմունքը, Ամենից լավ տունը, Աշուն 

Ամառային հարցաշար 

7. Մարտ-մայիսի հրապարակումները՝ 

8.1. Մարտ-մայիս ամիսների հեռավար նախագծեր (27) 

Հիգիենայի ստուգատես. փաթեթ 

Մարզական փաթեթ 

Առցանց ուսուցում. ծնողի դիտարկումներ. փաթեթ 

Հեռավար ուսումնական ճամփորդություն.  փաթեթ 

Ծուղրուղո՜ւ TV-ռադիո. փաթեթ 

Գարնանամուտ. փաթեթ 

Տե՛ս+ա+մաթեմատիկա=. փաթեթ 

Առցանց խոհանոց. փաթեթ 

Մեդիաերաժշտություն. փաթեթ 

Մի նվերի պատմություն. փաթեթ 

Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի շաբաթվա ընտանեկան նախագծեր 

Ապրիլի 6-10-ի շաբաթվա ընտանեկան նախագծեր 

Ապրիլի 13-17-ի շաբաթվա ընտանեկան նախագծեր 

Ապրիլի 20-24-ի շաբաթվա ընտանեկան նախագծեր 

Ապրիլի 27-30-ի ընտանեկան նախագծեր 

Մայիսի 4-8-ի ընտանեկան նախագծեր 

Մայիսի 11-15-ի ընտանեկան նախագծեր 

Մայիսի 18-22-ի ընտանեկան նախագծեր 

Աբրահամյանների ընտանեկան օրագիր 

Առցանց ուսուցում. ծնողի դիտարկումներ. փաթեթ 

Ուսուցչի ընտանեկան դպրոցը. իմ ընտանեկան նախագծերը 

Սովորողի տնային «կալանքի» օրագրեր 

Ընտանեկան դպրոցի ղեկավարի դպիրյան հոդված 

Ելք 

Հունիսյան նախագծեր 

Հունիսյան մուտքի ճամբարի նախագծեր 

8.2. Տեսադասերի փաթեթ 1,  21 տեսանյութ 

8.3. Տեսադասերի փաթեթ 2 14 տեսանյութ 

8. Հունիսյան նախագծեր 

2020թ․ հունիսյան ճամբարային նախագիծ 

Մուտքի ճամբարի նախագծեր 

https://lilitnarek.wordpress.com/2020/02/10/%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d5%b8%d6%82-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/04/25/%d5%bb-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/04/25/%d5%bb-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%ae-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/09/12/%d5%a7%d5%b7%d5%ab-%d5%b1%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/09/11/%d5%a9%d5%bc%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%ae%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%a8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/09/11/%d5%a9%d5%bc%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-%d5%b4%d5%bf%d5%a1%d5%ae%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%a8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/09/06/%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d5%b6%d5%ab%d6%81-%d5%ac%d5%a1%d5%be-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/11/08/%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://lilitnarek.wordpress.com/2019/09/05/2580/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/05/28/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf-%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd-%d5%a1%d5%b4%d5%ab%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/01/%d5%b0%d5%ab%d5%a3%d5%ab%d5%a5%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/03/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d6%83%d5%a1%d5%a9/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/10/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%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/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/04/%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b2%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%b8%d5%9c%d6%82-tv-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%ac%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%b8/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/14/%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/14/%d5%bf%d5%a5%d5%9b%d5%bd%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%e2%80%a4%e2%80%a4%e2%80%a4/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%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-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/03/20/%d5%b4%d5%ab-%d5%b6%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/04/03/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab-30-%d5%ab%d6%81-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-3-%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5/
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/04/10/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-6-10-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/#more-4520
https://lilitnarek.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab-13-17-%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/#more-4665
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