
Մարիամ Խաչատրյան 

Արևմտյան դպրոցի դասավանդող 

 

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

https://mariamkhachatryn.home.blog/ 

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

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

2019-2020 ուսումնական տարվա դասընթացի ծրագիր 

      2019-2020 ուսումնական տարվա նախագծեր 

Սեպտեմբեր 

 Սեպտեմբերիկ. ստուգատեսների շարք 

 Կրթական շքերթ 

 «Ես» ուսումնական նախագիծ 

 Տեխնոլոգիական աշխատանք Ծիածան 

Հոկտեմբեր 

 Հոկտեմբերիկ. ստուգատեսների շարք 

 Թթուդրիկ 

 Խաղողի շաբաթ նախագիծ 

 Աշուն նախագիծ 

Նոյեմբեր 

 Նոյեմբերիկ. ստուգատեսների շարք 

https://mariamkhachatryn.home.blog/
https://mariamkhachatryn.home.blog/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/08/29/%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a5%d6%80-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/09/26/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/09/04/%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://mariamkhachatryn.home.blog/2019/08/28/%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://mariamkhachatryn.home.blog/2019/09/08/%d5%ae%d5%ab%d5%a1%d5%ae%d5%a1%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/10/31/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/10/27/%d5%a9%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a4%d6%80%d5%ab%d5%af-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/10/19/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%ab-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/10/06/%d5%a1%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/29/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/


 Ճամփորդություն Բուսաբանական այգի 

 Տեխնոլոգիական նախագիծ 

 Ճամփորդություն Հ. Մալյանի անվան թատրոն 

 Բացօթյա նկարչություն 

Դեկտեմբեր 

 Դեկտեմբերիկ. ստուգատեսների շարք 

 Ճամփորդություն Հ. Մալյանի անվան թատրոն 

 Ամանորյա բացիկներ 

Հունվար 

 Հունվարիկ. ստուգատեսների շարք 

 Մատիկանկարչություն 

Փետրվար 

 Փետրվարիկ. ստուգատեսների շարք 

 Թումանյանական օրեր 

 Ճամփորդություն. ներկայացման դիտում 

 Այլընտրանքային նկարչություն 

 

Մարտ – հունիս նախագծեր 

Մարտ 

 Մարտիկ.ստուգատեսների շարք 

 Ծառզարդար 

https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/10/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/09/%d5%bf%d5%a5%d6%80%d6%87-%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://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/26/%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%a9%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/12/01/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/12/24/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/12/13/%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%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/12/14/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/01/08/%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/01/05/%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/02/04/%d6%83%d5%a5%d5%bf%d6%80%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/01/28/%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-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/02/19/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/10/14/%d5%a1%d5%b5%d5%ac%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/02/29/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/05/23/%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80-2/


 Պարտիզպուրակային աշխատանք 

 Մարզական օր 

 Շրխկան ֆլեշմոբ 

 Հիգիենայի կանոնների ստուգատես  

 Երաժշտական ստուգատես  

 Մեդիագրագիտության ստուգատես  

 Տեխնոլոգիական ստուգատես  

Ապրիլ 

 Ապրիլիկ. ստուգատսների շարք 

 Ձոն 

 Զատիկ նախագիծ 

 Գարնանային ֆոտոշարք 

Մայիս 

 Մայիսիկ. ստուգատեսների շարք  

 Թարս հարցերի մոլորակում 

 Լուցկիներով գլուխկոտրուկներ  

 Համբարձման տոնը մեր տանը 

 Նկարչական պլեներ 

      

 Ես կարողանում եմ ստուգատեսներ 

     2019 – 2020 ուստարվա  աշխատանքային նախագծեր՝  ըստ շաբաթների 

https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/14/%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%ad-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%b6/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/16/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%85%d6%80-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/17/%d5%b7%d6%80%d5%ad%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/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://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/01/%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%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://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/01/%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/01/%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-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/04/24/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af/#more-4100
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/02/21/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d6%80%d5%ab%d5%af%d5%ab%d5%bd/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/03/26/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/04/11/%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%86%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d5%b7%d5%a1%d6%80%d6%84/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/04/25/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%ab%d5%af/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/04/30/%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d6%81%d5%a5%d6%80/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/05/10/%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%a3%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ad%d5%af%d5%b8%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/05/17/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%83%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b4%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/05/24/%d5%ba%d5%ac%d5%a5%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/
https://mariamkhachatryn.home.blog/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/
https://mariamkhachatryn.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/


    2019-2020 ուսումնական տարվա ճամփորդություններ 

 Դեպի Բուսաբանական այգի 

 Ներկայացում. Շրջված երազը 

 Ամանորյա ներկայացման դիտում 

 Թումանյանկան հեքիաթները 

 Ճամփորդական պատումներ 

 Արատեսյան օրեր 

 Բարձունքի հաղթահարում  

    

 «Իմացումի հրճվանք» ծրագրի կրտսերների ամսիկ ստուգատես (ներկայացված    

     է աշխատանքների փաթեթը) 

Հեռավար-առցանց-ընտանեկան դպրոց․ նախագծեր և ամփոփումներ  

Հեռավար – առցանց պարապմունքների տեսագրություններ    

 

    Ինքնակրթություն ՝ Դպիրից իմ ընտրանին 

     

    Օրագրապատում՝  

 Հեռավար ուսուցման օրագիր 

 Թթուդրիկ 

 Ռոդարի 

 

Բլոգում հրապարակված նյութերի քանակը՝ 486 

Ցուցանիշներն ըստ ամիսների՝ 

https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/04/%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://mariamkhachatryn.home.blog/2019/11/19/%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%d5%b6%d5%b8%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%a1/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2019/12/07/%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%d5%b6%d5%b8%d5%a4%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a9%d5%a1-2/
https://mariamkhachatryn.home.blog/2020/02/19/%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%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/
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 Սեպտեմբեր (38) 

 Հոկտեմբեր(53) 

 Նոյեմբեր (51) 

 Դեկտեմբեր (36) 

 Հունվար(34) 

 Փետրվար(31) 

 Մարտ(44) 

 Ապրիլ  (58) 

 Մայիս (62) 

 


