
Մայրենիի նոյեմբերի ֆլեշմոբ 

2-3-րդ դասարանների համար 

 

1․Գուշակի՛ր, թե ո՞ր ստեղծագործությունից են բառերը  է և ո՞վ է 

հեղինակը։ 

 

Սով,  մկստան, ջոջեր,  ցեղակից, մռռան,  ցեղ, զանգ, ծլնգոց, ճստճստան, 

ճառ, պոչ։  

 

Պատասխան՝ Աթաբեկ Խնկոյան «Մկների ժողովը» 

 

2․Բանաստեղծության տողերը խառնվել են, դասավորի՛ր․ 

Աքաղաղն ու կտուրը 

                      Աթաբեկ Խնկոյան 

 

Կարմրապեծիկ 

Մի աքաղաղ 

Երկար ու ձիգ 

Իր ոտքերը 

Կտրին տալով՝ 

Վեր-վեր ձգվեց, 

Ի՞նչ հարց տվեց, 

Ու զարմանքով․. 

- Ես զոռ տալիս, 



Էս ո՞նց է, որ 

Փուլ  չի գալիս: 

Էս կտուրը 

Պատասխան՝ 

Աքաղաղն ու կտուրը 

                      Աթաբեկ Խնկոյան 

 

Մի աքաղաղ 

Կարմրապեծիկ 

Իր ոտքերը 

Երկար ու ձիգ 

Կտրին տալով՝ 

Վեր-վեր ձգվեց, 

Ու զարմանքով․. 

Ի՞նչ հարց տվեց, 

Էս ո՞նց է, որ 

- Ես զոռ տալիս, 

Էս կտուրը 

Փուլ  չի գալիս: 

 

 

3․ Տրված բառերին աջից կամ ձախից ավելացրո՛ւ մեկ տառ և ստացի՛ր 

նոր բառեր։ 

 Երթ,  անել,  շուն, ստել, ութ, արագ,  բարի,  մուր։ 



Պատասխան՝ երթ - թերթ, հերթ, ... 

Անել - ցանել, ... 

Շուն – շունչ, աշուն,...  

Ստել - նստել, ... 

Ութ - թութ, ... 

Արագ - կարագ, ... 

Բարի - բարիք, ... 

 Մուր – մուրճ, ... 

 

4․Առածներից որոշ բառեր  «փախել են» են, փորձի՛ր գտնել և տեղադրել։  

 

Շատ ——————— , շատ բան կիմանաս։ 

Ինչ-որ ——————— , այն կհնձես։ 

Լույսը կբացվի, ———————— հետը։ 

Կարմիր ——————— կաշին չի  փոխի։ 

Հասկացողին ——————— ասա, չհասկացողին՝ ————————— ։ 

Մի  ———————  գարուն չի գա։ 

Ով ————— , ոչ դալարի։ 

Պատասխան՝  

Շատ լսես, շատ բան կիմանաս։ 

Ինչ-որ ցանես, այն կհնձես։ 

Լույսը կբացվի, բարին հետը։ 

Կարմիր կովը կաշին չի  փոխի։ 



Հասկացողին մեկ ասա, չհասկացողին՝ հազար ու մեկ։ 

Մի  ծաղկով  գարուն չի գա։ 

Ով ալարի, ոչ դալարի։ 

 

5. Այստեղ թաքնվել է մի «համեղ տոն», փորձի՛ր գուշակել։ 

1. Ի՞նչ կդառնա բանջարեղենը, եթե լցնենք աղաջրի մեջ: 

2. ...-ը  քար է ծակում: 

3. Թումանյանի հեքիաթներից՝ «Սևուկ   ...-ը» 

4. Նարնջագույն է, նարինջ չէ,  

Կլոր է, բայց ձմերուկ չէ,  

Բանջարեղեն է, բայց գազար չէ: 

5. Ի՞նչն է ջրում դաշտ ու անտառ՝ 

Լինի գարուն, աշուն, ամառ: 

6. Գտի՛ր իմաստով մոտ բառ՝  

երեկո կամ... 

7. Ի՞նչ մտրակ է՝ 

Փայլում-շողում 

Պոչը ամպում,  

Ծայրը՝ հողում: 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

Պատասխան՝ թթուդրիկ 

1.     Թ թ ու    



2.   կ ա Թ ի լ    

3.     Ու լ ի կ ը  

4.     Դ դ ու մ   

5.  ա ն ձ Ր և     

6.   ի ր Ի կ ու ն   

7.     կ ա յ ծ ա կ 

 

6․ Օգտվելով բառաշարքից՝ «ծիծաղելի» բառեր կազմի՛ր։ 

 

բզեզ                     թթու 

թաթիկ                  ընձուղտ 

լոլիկ                     տուն 

 

7․Միացնելով Ա և Բ շարքի բառերը՝  ստացի՛ր նոր բառեր։ 

 

Ա․         Բ․ 

տերև                  հավաքել 

ծաղիկ               փունջ 

բերք                  թափվել 

Պատասխան՝ տերևահավաք, տերևաթափ, տերևափունջ 

Ծաղկահավաք, ծաղկեփունջ, ծաղկաթափ 

Բերքահավաք,  

 

8․ Ամեն անգամ մի տառ փոխելով՝ ստացի՛ր նոր բառ․ 

Մութ-թութ-թուր-... 



 

9․ Շարունակի՛ր հորինուկը: Չմոռանա՛ս վերնագրել։ 

Մի անգամ լոլիկն ու ծաղկակաղամբը գնացին ճամփորդության։ Գնացին, 

գնացին, մին էլ տեսան․․․ 

 

10․ Արտասանի՛ր մի բանաստեղծություն աշնան մասին։ 

Տեսանյութ(ռադիոնյութ) պատրաստի՛ր մեծահասակների օգնությամբ, 

տեղադրի՛ր YouTube-ում և հղումը դի՛ր պատասխանի դաշտում։ 

 

 

Կազմեցին՝  Քրիստինե Հովսեփյանը  և  Լուսինե Պետրոսյանը 

 

  


