
1. Լուծի՛ր խաչբառը և ներկված հատվածում կկարդաս սիրելի անվանում: 

1.    

 2.     

3.      

 4.    

5.    

6.     

 

1. «Ա՜խ, էսպես էլ գիժ ամիս, 

Մարդու հանգիստ չի տալիս»: 

2. Ո՛չ ամառ է, ո՛չ ձմեռ է, և ո՛չ էլ աշուն է: 

3. Պապիկ-տատիկ, հայրիկ-մայրիկ, եղբայր-… 

4. Արփի-արեգակ-…: 

5. Տարին ունի 12 …: 

6. «Գնացի մարդի, 

Ունեցա որդի, 

Գդակը պոպոզ, 

Անունը՝ …»: 

Պատասխան՝ մարտ, գարուն, քույրիկ, արև, ամիս, Կիկոս, մայրիկ: 

1.մ ա ր տ 

 2. գ   ա ր ու ն 

3.ք ու յ ր ի կ 

 4.ա ր և  

5.ա մ ի ս 

6.Կ ի կ ո ս 

 

2. Գտի՛ր կրկնվող բառը: 

մայրական 

մայրենի 

մայրություն 

մայրիկ 

մայրաքաղաք 

Պատասխան՝ մայր 

3. Հորինի՛ր փոքրիկ պատմություն, թե ինչից է պատրաստված մայրիկը: 

4. Լրացրո՛ւ քեզ ծանոթ բանաստեղծության  բաց թողնված բառերը:  



Ա՜խ, էսպես էլ …. ամիս 

Մարդու …. չի տալիս: 

Էսօր … օր կանի, 

Վաղը՝ …. ու քամի: 

Առավոտը ….. օդ; 

Կեսօրին …. ու ամպոտ:   

Պատասխան՝ գիժ, հանգիստ, ուրախ, անձրև, պայծառ,, մութ: 

 

5. Յուրաքանչյուր շարքից ընտրի՛ր մեկական բառ և կազմի՛ր  նոր բառ: 

ձյուն                  հոտ 

մայրիկ              ծաղիկ 

անուշ                թերթ 

ծաղիկ               տոն 

բազում             երանգ              

Պատասխան՝ ձնծաղիկ, մայրիկատոն, անուշահոտ,  ծաղկաթերթ, բազմերանգ: 

 

6. Շարունակի՛ր ՝ ի՞նչ կլիներ, եթե: 

Ի՞նչ կլիներ, եթե ծաղիկները ծաղկեին հողի տակ: 

Ի՞նչ կլիներ, եթե միշտ գարուն լիներ: 

7. Թումանյանական բանաստեղծությունների խառնաշփոթ է: Օգնի՛ր տողերը 

դասավորել ըստ հերթականության և նշի՛ր բանաստեղծությունների 

վերնագրերը: 

 

 

 

 

 



Ես ապրում էի մի փոքրիկ տան մեջ, 

Էնտեղ, ուր հովը խաղում է ազատ, 

Առատ ու անփույթ, 

Ու ջուրն աղմկում, անվերջ փրփրում, 

Աշխարհքն ինձ համար կլոր էր անվերջ, 

Էնտեղ իր բարի, իր սիրող մոր հետ, 

Կեղևը՝ կապույտ: 

Մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում: 

 

Պատասխան՝ «Ամենից լավ տունը», «Թռչունի մտածմունքը»: 

Էնտեղ, ուր հովը խաղում է ազատ, 

Ու ջուրն աղմկում, անվերջ փրփրում, 

Էնտեղ իր բարի, իր սիրող մոր հետ, 

Մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում: 

 

Ես ապրում էի մի փոքրիկ տան մեջ, 

Առատ ու անփույթ, 

Աշխարհքն ինձ համար կլոր էր անվերջ, 

Կեղևը՝ կապույտ: 

8. Տրված վանկերին այնպիսի վանկեր ավելացրո՛ւ, որ բառեր ստանաս: Գրի՛ր 

այդ բառերը: 

-նըր, -գըր, -տըղ, -կըղ: 

Պատասխան՝ սանր, վագր, աստղ, արկղ: 

9. Մայրիկների տոնի առթիվ արտասանի՛քո սիրելի բանաստեղծությունը կամ 

երգի՛ր քո սիրելի  երգը գարնան  մասին և նվիրի՛ր մայրիկիդ: Պատրաստի՛ր 

տեսանյութ, հրապարակիր You Tube –ում, հղումն ուղարկի՛ր: 

10.  Վերնագրի՛ր նկարը: Ո՞ր հեքիաթն է հիշեցնում: Կռահեցի՞ր, գրի՛ր ՝ ով է 

հեղինակը։ 



 

Պատասխան՝ Հովհաննես Թումանյան «Մուկիկի մահը» 


