
Մարգարիտ Հովնանյան 

Հարավային դպրոցի դասավանդող 

2019-2020 ուստարում՝ 1-ին դասարանի դասվար, Հարավային դպրոց-պարտեզ. 

ուսումնական բլոգը՝ https://margaritahov.home.blog/ 

2020-2021 ուստարում՝ 2-րդ դասարանի ղեկավարման հայտ. նույն բլոգը՝ 

https://margaritahov.home.blog/ 

 

Դասընթացի ծրագիր՝ 

«Իմացումի հրճվանք»  

 

Ընտրությամբ գործունեության կազմակերպում՝ 

Բանավոր մաթեմատիկա 

 

Ակումբային նախագծեր՝ 

Ռադիոթողարկումներ 

 

Ինքնակրթությանն ուղղված աշխատանքներ, հարթակներ՝ Ուսուցչի 

լաբորատորիա, «Դպիր»մանակավարժական հանդես, Գրական ակումբ 

 

Ֆլեշմոբային առաջադրանքներ՝ 

 

Կազմել եմ հունվարի ամսվա մայրենիի  ֆլեշմոբը, ինչպես նաև մասնակցել եմ  

«Զատիկ» ընտանեկան ֆլեշմոբի մաթեմատիկայի առաջադրանքների կազմելու 

գործընթացին:  

 

https://margaritahov.home.blog/
https://margaritahov.home.blog/
https://margaritahov.home.blog/2019/08/17/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-2019-2020/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
https://margaritahov.home.blog/category/15%bc%d5%a1%d5%a4%d5%ab%d5%b8%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80/page/%25d/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b9%d5%ab-%d5%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b9%d5%ab-%d5%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%80%d5%ab%d5%a1/
https://dpir.mskh.am/hy
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/12/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%be%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
https://elementaryschoolmskhdot.wordpress.com/2020/03/29/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%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/


Ստեղծած ուսումնական նյութեր՝ 

Ուսումնական նյութերը հրապարկվել են աշխատակարգի մեջ: 

 

Մեթոդական մշակումներ՝ 

Հեռավար ուսուցման մասին ծնողների արձագանքները 

 

Հրապարակում Դպիրում՝ 

Մանկավարժական աշխատողի մասնագիտական զարգացման բաց համակարգ 

Խաղողի գինու արարման ծեսը՝ որպես ուսումնական գործընթացի մի մաս 

 

Կրթահամալիրային նախագծեր՝  

Սեպտեմբեր 

 «Ես» ուսումնական նախագիծ , «Ես» ուսումնական նախագծի ամփոփում 

 «Լողափնյա աշուն»  

 Կրթական շքերթ նախագիծ , Կրթական շքերթ 

 Կոմիտասյան օրեր 

Հոկտեմբեր 

 «Խնկոյանական օրեր» նախագիծ Խնկոյանական օրերի ամփոփում 

 «Ուսումնական աշուն» նախագիծ , «Ուսումնական աշուն» նախագծի 

ամփոփում 

 «Խաղողի գինու արարման ծես» նախագիծ , Խաղողի գինու արարում  

 «Տիեզերք» ուսումնական նախագիծ  

Նոյեմբեր  

 Սեբաստացու օրեր 

 Սեբաստացու օրեր նախագիծ 

https://margaritahov.home.blog/category/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%aa%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae/
https://dpir.mskh.am/hy/node/1884
https://dpir.mskh.am/hy/node/1952
https://margaritahov.home.blog/2019/09/04/%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%a5%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/category/%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/
https://margaritahov.home.blog/2019/08/27/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9/
https://margaritahov.home.blog/2019/09/04/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://margaritahov.home.blog/2019/10/02/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%ad%d5%b6%d5%af%d5%b8%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://margaritahov.home.blog/2019/10/26/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/02/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/02/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://margaritahov.home.blog/2019/09/05/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%a3%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd/
https://margaritahov.home.blog/2019/10/09/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb/
https://margaritahov.home.blog/2019/09/10/%d5%bf%d5%ab%d5%a5%d5%a6%d5%a5%d6%80%d6%84-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://margaritahov.home.blog/2019/10/02/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80-%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af/


 Գործընկեր դպրոցի՝ Ծաղկալանջի միջնակարգ դպրոցի այցը կրթահամալիր 

նախագիծ , 

 Թթուդրիկ 

 «Լավաշթխիկ» նախագիծ, 

 Կրտսեր և ավագ սեբաստացիների համագործակցություն , Սովորում ենք 

ավագ սեբաստացիներից 

 Կանաչ դպրոց՝ ծառատունկ, միջդպրոցական ճանապարհների մաքրում, 

բարեկարգում 

Դեկտեմբեր 

 «Ամանոր» ուսումնական նախագիծ 

 «Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ 

Հունվար 

 Ձմեռային ուսումնական ճամբար 

 Ձմեռային ազգագրական փառատոն 

 Բնագիտական ստուգատես 

 Դիջիթեք 

 Մարզական ստուգատես 

 Դդմածես 

Փետրվար 

 Թումանյանական օրեր՝ Կարդում են Թումանյան 

 Կանաչ Անկյուն շուրջտարյա նախագիծ 

 Հիգիենայի ստուգատես 

 

Մարտ-մայիս հրապարակումներ 

Մարտ 

 Ռոդարի + Աղայան 

 «Ձոն» տեխնոլոգիական նախագիծ 

 Զատիկ՝ Սուրբ Հարության տոն 

Հեռավար ուսուցման ստուգատեսային շաբաթներ՝ 

https://margaritahov.home.blog/2019/11/02/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab%d5%9d-%d5%ae%d5%a1%d5%b2/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/02/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82-%d5%bf%d5%b8%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a8%d5%b6%d5%af%d5%a5%d6%80-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%ab%d5%9d-%d5%ae%d5%a1%d5%b2/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://margaritahov.home.blog/2019/10/05/%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b7%d5%a9%d5%ad%d5%ab%d5%af/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/09/%d5%af%d6%80%d5%bf%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/14/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/14/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d6%81/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/14/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/14/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%af/
https://margaritahov.home.blog/2019/11/30/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2019/12/14/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc-%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2019/12/16/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%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%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80/
https://margaritahov.home.blog/2020/01/14/%d5%b1%d5%b4%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%83%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6-2020/
https://margaritahov.home.blog/category/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%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://margaritahov.home.blog/category/%d5%a4%d5%ab%d5%bb%d5%ab%d5%a9%d5%a5%d6%84/
https://margaritahov.home.blog/category/%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://margaritahov.home.blog/2020/01/08/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b6/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/02/%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%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/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/08/%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9-%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/26/%d6%85%d5%a3%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80-%d5%ad%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%9d-%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%ba%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%ba%d5%a1%d5%b6/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/29/%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%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/29/%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%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/05/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%b8%d5%b6/


Առցանց ուսուցման ստուգատեսային շաբաթ՝ 

Առցանց ուսուցման ամփոփում՝ 02.03-06.03.2020 

Առցանց(հեռավար) ուսուցման ստուգատեսային շաբաթ՝ 16.03-20.03.2020 

Առցանց ուսուցման ամփոփում՝ 16.03-20.03.2020 

Առցանց ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա նախագիծ`30.03-03.04.2020 

Առցանց ուսուցման ամփոփում 

Ապրիլ 

 Ռոդարի + Աղայան ուսումնական նախագիծ 

Ռոդարիական հարց ու պատասխան ընտանեկան նաագիծ 

Ընտանեկան կրթություն՝ Իմ ընտանեկան գրադարանը, Մարզվում ենք միասին 

Ընտանեկան սեղամի խաղեր 

Ընտանեկան խոհանոցային գործունեություն 

Ընտանեկան նախագծեր՝ առաջարկում են սովորողները և ծնողները 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագծեր՝ 

Առցանց ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա նախագիծ՝ 30.03.-03.04.2020 

Առցան ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփում 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝ 06.04-10.04.2020 

Առցան ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփում 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝13.04-17.04. 2020 

Առցանc ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփում 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝20.04-24.04. 2020 

Առցան ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփում 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝27.04-30.04. 2020 

https://margaritahov.home.blog/2020/02/29/%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-4-03-6-03-2020/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/06/%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%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/14/%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%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%9d-16-0/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/20/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-2/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/03/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-3/
https://margaritahov.home.blog/2020/02/29/%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%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/18/%d5%bc%d5%b8%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a5%d6%80-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/08/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%ab%d5%b4-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%a8/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/08/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%bd/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/16/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%9d-%d5%b3/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/17/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ad%d5%b8%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%81/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/17/%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%b8%d5%be/
https://margaritahov.home.blog/2020/03/26/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-2/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/03/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-3/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/04/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/10/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-4/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/12/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%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%a1%d5%a3%d5%ab/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/17/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-5/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/18/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%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/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/24/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1-6/
https://margaritahov.home.blog/2020/04/25/%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%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%a3-2/


Առցան ուսուցման ստուգատեսային շաբաթվա ամփոփում 

Առցանց տեսադասեր մեկ հղմամբ 

Բանավոր մաթեմատիկան ընտանիքում 

Մայիս 

Մայիսյան ստեղծագործական 15-րդ հավաք 

«Ես կարողանում եմ» ուսումնական նախագիծ 

«Ռոդարիական հարց ու պատասխան, ռոդարիական քննարկում» մայիսյան բաց 

տեսադաս 

Մաթեմատիկական խաղեր, խնդիրհորինուկներ՝ մայիսյան բաց տեսադաս 

«Իմ անհատական մեդիաայբբենարանը» 

«Իմ մանկությունը մեր ընտանեկան ալբոմում»ընտանեկան նախագիծ 

Վարպետության դասեր՝ անցկացնում են ծնողները՝ 

«Ինչպես ստեղծագործել» վարպետության առցանց դաս վարում է Ջեննի Բալյանը 

«Խոսքի վարպետության դաս» վարում է Մերի Մակարյանը,   

Մայիսյան առցանց ուսուցուման աշխատանքային նախագծեր 

Մայիսյան ստեղծագործական հավաք աշխատանքային նախագիծ՝ 04.05-08.05.2020, 

Մայիսյան ստեղծագործական առցանց ուսուցման ամփոփում՝ 04.05.-08.05.2020 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝ 11.05-15.05.2020 

Առցանց ուսուցման ամփոփում՝ 11.05-15.05.2020 

Առցանց ուսուցման աշխատանքային նախագիծ՝ 18.05-22.05.2020 

Առցանց ուսուցման ամփոփում` 18.05-22.05.2020 

Ընտանեկան նախագծեր՝ 

Ընտանեկան առցանց նախագծերի փաթեթ 
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Կրթական փոխանակումների նախագծեր՝ 

Ծաղկալանջյան բարձունքը հաղթահարած սեբաստացիները 

Խաղողաքաղ Արագածում ուսումնական ճամփորդություն 

Ծաղկալանջ դպրոցի սովորողների այցը կրթահամալիր 

 

Ճամփորդություններ՝  

 «Անկախության տոն. բարձունքի նվաճում» նախագիծ 

 Ուսումնական ճամփորդություն, կրթական փոխանակումներ Արագած գյուղ՝ 

Խաղողի այգիներ Խաղողաքաղ Արագած գյուղում 

 Աշնանային գույները Ջրվեժի անտառապուրակում 

 Պետական Կամերային Երաժշտական թատրոն դիտելու ամանորյա 

ներկայացում՝ Նվեր Ձմեռ պապիկին 

 Ձյունե արակածները Ջրվեժում 

 Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոն՝ «Թումանյանական տասը 

հեիաթները» 

 Խնկո Ապոր ազգային մանկան գրադարան 

 

Հունիսյան նախագծեր՝ 

Ուսուցման 4-րդ շրջան 

Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ՝ 

Սեպտեմբեր`36  նյութ 

Հոկտեմբեր` 38 նյութ 

Նոյեմբեր`38 նյութ 

Դեկտեմբեր`26  նյութ 

Հունվար`39 նյութ 

Փետրվար`32 նյութ 

Մարտ`50 նյութ 

Ապրիլ`108 նյութ 

Մայիս`70 նյութ 
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