
Լիանա Ռոզիկյան 

Հյուսիսային դպրոցի դասավանդող 

 

2019-2020 ուստարում՝ 5 տարեկանների մեկամյա ուսուցման ծրագիր․  բլոգը՝  

https://lianarozikyan.home.blog/ 

2020-2021 ուստարում՝ «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի ուսուցման  2-րդ տարվա 

ղեկավարման հայտ․  նույն  բլոգը՝  https://lianarozikyan.home.blog/ 

2019-2020 ուսումնական տարվա դասընթացի ծրագիր 

      2019-2020 ուսումնական տարվա նախագծեր՝ 

Նոյեմբեր 

Ես Սեբաստացիում 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Նոյեմբերիկ»  ստուգատես 

Դեկտեմբեր 

«Դեկտեմբերիկ»․ տոնական խոհանոց՝ Ասիլ Վասիլի պատրաստում 

«Դեկտեմբերիկ»․բնագիտական ստուգատես 

Ամանորյա ծեսը Հյուսիսում 

Ուսումնական ճամփորդություն  Հ․Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն 

Հունվար 

Հեծանվավարություն 

Հեքիաթ-խաղ ձմռան արևոտ բակում 

Կառուցողական խաղեր․ երկրաչափական պատկերներ 

Ձնախառը հրճվանք 

Դդմախաղեր 

Այց Արևմուտքի 5 տարեկանների խումբ 

Կառուցողական խաղ․ թվեր 

https://lianarozikyan.home.blog/
https://lianarozikyan.home.blog/
https://lianarozikyan.home.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%a5%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80/վ
https://lianarozikyan.home.blog/2019/11/23/%d5%a5%d5%bd-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%b4/#more-172
https://lianarozikyan.home.blog/2019/11/27/%e3%80%8a%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%e3%80%8b-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%bf%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b6%d5%a5/
https://lianarozikyan.home.blog/2019/12/17/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%bf%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81%d5%9d-%e3%80%8a%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%ac-%d5%be/
https://lianarozikyan.home.blog/2019/12/08/%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%e3%80%8b%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%bf%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab/
https://lianarozikyan.home.blog/2019/12/09/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%ae%d5%a5%d5%bd-2/
https://lianarozikyan.home.blog/2019/12/30/%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%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%d5%b6%d5%b8%d5%a4%d5%a5%d6%80/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/09/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-1-%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/10/%d5%b0%d5%a5%d6%84%d5%ab%d5%a1%d5%a9-%d5%ad%d5%a1%d5%b2-%d5%b1%d5%b4%d5%bc%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d5%bf-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-2/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/12/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/14/%d5%b1%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%bc%d5%a8-%d5%b0%d6%80%d5%b3%d5%be%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/15/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/17/%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bf%d6%84%d5%ab-5-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%b4%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/20/%d5%af%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%e2%80%a4-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80/


Պատրաստում ենք կախարդական դդմիկներ 

Մեր պատկերազարդ օրը 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Հունվարիկ» ստուգատես 

Փետրվար 

Այց ջերմոց-լաբորատորիա 

Մարմնամարզական ստուգատես 

Հեծանվային ստուգատես  

Մեր Թումանյան պապիկը 

Ուսումնական ճամփորդություն՝ Տիկնիկայինի հանդիսատես+Կարդում ենք 

Թումանյան 

Տյառնընդառաջի ծեսը Հյուսիսում 

Բարեկանդանի ծեսը Հյուսիսում 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Փետրվարիկ» ստուգատես 

Մարտ 

Ես գիտեմ՝  ինչպես պաշտպանվել 

«Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

«Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

Միջինքի ծեսն ընտանիքում 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մարտիկ» ստուգատես 

Ապրիլ 

«Զատկի ծես» ուսումնական նախագիծ 

Ռոդարի+Աղայան 

«Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

Իմ չարխափանը 

«Ես կարողանում եմ» 

«Ես կարողանում եմ» լսել և նկարել 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Ապրիլիկ» ստուգատես 

 

https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/21/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/22/%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4-%d6%85%d6%80%d5%a8/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/30/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/01/%D5%A1%D5%B5%D6%81-%D5%BB%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%B8%D6%81-%D5%AC%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/03/%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/04/%d5%b0%d5%a5%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-2/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/27/%D5%B4%D5%A5%D6%80-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BA%D5%AB%D5%AF%D5%A8/#more-826
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/19/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A9/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/19/%D5%BF%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B6%D6%84-%D5%A9/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/14/%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b0%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/22/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ae%d5%ab%d5%bd%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%b2-5-6-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%b4%d5%a2/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/02/29/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://lianarozikyanhome.wordpress.com/2020/03/27/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%ab-%d5%ae%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/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/04/%D5%B1%D5%B8%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD/
https://lianarozikyanhome.wordpress.com/2020/03/16/%d5%b4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/03/30/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af/
https://lianarozikyanhome.wordpress.com/2020/03/27/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%ab-%d5%ae%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/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/19/%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab-%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/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/01/04/%D5%B1%D5%B8%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A3%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/04/05/%D5%AB%D5%B4-%D5%B9%D5%A1%D6%80%D5%AD%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/04/19/%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/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/04/26/%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%e2%80%a4-%d5%ac%d5%bd%d5%a5%d5%ac-%d6%87-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac/
https://lianarozikyan.home.blog/2020/04/30/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-2/


Մայիս 

«Հարթակում ծնողն է» 

«Ես կարողանում եմ» 

Այց ուսումնական ագարակ 

Լուսանկարչական պլեներ 

«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների «Մայիսիկ» ստուգատես 

«Ես կարողանում եմ» ստուգատես 

Հունիս ամսվա ճամբարային նախագծեր 

2019 – 2020 ուստարվա  աշխատանքային նախագծեր՝  ըստ շաբաթների 

2019-2020 ուսումնական տարվա ճամփորդություններ 

  Հ․Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն 

 Տիկնիկայինի հանդիսատես+Կարդում ենք Թումանյան 

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների ամսիկ ստուգատես (ներկայացված    

     է աշխատանքների փաթեթը) 

 Հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոց․  նախագծեր և ամփոփումներ 

Ինքնակրթություն 

 Բլոգում հրապարակված նյութերի քանակը՝ 254 (հրապարակումները փաթեթով 

են) 

    Ցուցանիշներն ըստ ամիսների՝ 

 Նոյեմբեր (6) 

 Դեկտեմբեր (13) 

 Հունվար(36) 

 Փետրվար(33) 

 Մարտ(43) 

 Ապրիլ  (61) 

 Մայիս (53) 
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