
Նախագիծ 1. «Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

 

Մասնակիցներ՝ նախակրթարանի, կրտսեր առաջին դասարանի սաները, նրանց 

ընտանիքի անդամները, դաստիարակները 

Նպատակը.  3-6  տարեկանների  տեխնոլոգիական, բնագիտական հմտությունների, 

կարողությունների, աշխարհաճանաչողության զարգացում, շրջակա միջավայրի խնամքի 

կուլտուրայի ձևավորում: 

Խնդիրները 

 Բույսերի խնամքի, բազմացման կարողության ձևավորում 

 Շրջակա միջավայրի կանաչապատում, ձևավորում 

 Պատկերացումներ բնական երևույթների, բույսերի կազմության, 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

 Խմբով, ընտանիքով աշխատելու կարողության զարգացում 

 Տոնին նվերներ պատրաստելու, նվիրելու կուլտուրայի ձևավորում 

   

Ընթացքը 

Մարտի 1-ից սովորողների հայրերին, պապերին տեղեկացնել նախագծի մասին 

Անակնկալի իրականացման համար հայրը (պապը) 1000 դրամի ներդրում պետք է 

անի: 

«Գարդենիա» ակումբի անդամները խմբերով այցելում են նախակրթարան և 6 

տարեկանների առաջին դասարան, տանում են սենյակային բույսերի  կտրոններ, հող, 

փոքրիկ գործիքներ: 

Կտրոնները դնում են թափանցիկ բաժակների մեջ՝ արմատակալելու: 

Սաները հետևում են ընթացքին: Նախակրթարանի սաներն էլ մայրիկից, տատիկից 

թաքուն կարող են կտրոն բերել: 

Արմատակալած կտրոնները միասին տնկում են ծաղկաման-թաղարի մեջ:  

Վերջում մի քանի ծաղիկ ակումբն իր կողմից կնվիրի խմբին:  

Մի անակնկալ էլ սպասվում է դաստիարակին և դայակին «Գարդենիա» ակումբի 

կողմից: 

Դաստիարակները սաների հետ պատրաստում են բացիկներ, որտեղ բացի 

շնորհավորանքից կլինեն նաև տեղեկություններ ծաղկի խնամքի և բազմացման 

մասին 

Արդյունքում. 

Սաները  սովորում են  

 Գործնական գիտելիքներ  են ձեռք բերում բույսեր աճեցնելու, խնամելու վերաբերյալ 

 Թաղարներով ծաղիկներ նվիրելու կուլտուրա է ձևավորվում 

 Շրջակա միջավայրը զարգացնելու, խնամելու հմտություն է ձևավորվում 

 



Սաները աճեցնում են սենյակային բույսեր և տոնի առթիվ նվիրում հարազատներին: 

Նախագիծը ղեկավարում են Շողիկ Պողոսյանը և Անահիտ Եղյանը, իրագործում են «Գարդենիա» 

ակումբի անդամները: 

 

Նախագիծ 2. «Ձոն» տեխնոլոգիական ստուգատես 

Մասնակիցներ՝ 1-5-րդ դասարանի սովորողներ, նրանց ընտանիքի անդամներ, 

ծրագրի ղեկավարներ, կազմակերպիչներ: 

Նպատակը.  1-5-րդ դասարանի սովորողների  տեխնոլոգիական, բնագիտական 

հմտությունների, կարողությունների, աշխարհաճանաչողության զարգացում, շրջակա 

միջավայրի խնամքի կուլտուրայի ձևավորում: 

Խնդիրները 

 Բույսերի խնամքի, բազմացման կարողության ձևավորում 

 Շրջակա միջավայրի կանաչապատում, ձևավորում  

 Պատկերացումներ բնական երևույթների, բույսերի կազմության, 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

 Խմբով, ընտանիքով աշխատելու կարողության զարգացում 

 Տոնին նվերներ պատրաստելու, նվիրելու կուլտուրայի ձևավորում 

 

Ընթացքը 

Մարտի 16-ից  հայրերին, պապերին տեղեկացնել նախագծի մասին, որի 

իրականացման անակնկալի համար հայրը (պապը) 300- 1000 դրամի  ներդրում պետք 

է անի: 

Սովորողները կազմակերպիչների ուղեկցությամբ այցելում են բուսաբուծության 

ջերմոց-լաբորատորիա, որտեղ իրենց հատկացրած գումարի համեմատ ընտրում են  

տարբեր գներով ներկայացված կտրոնները: «Գարդենիա» ակումբի անդամների 

օգնությամբ տնկում են կտրոնները թաղարների մեջ: Որոշ տեղեկություններ են 

հաղորդվում խնամքի և բազմացման մասին: Արկղների մեջ են դրվում տնկված 

բույսերը, արվում է համապատասխան անվանական նշումներ, իսկ ապրիլի 7-ի 

նախօրեին տարվում դասարաններ: 

Ամեն դպրոցի աշխատանքների համար հատկացված է 3-4 օր: 

 Նոր դպրոց մարտի    16, 17, 18 

 Գեղարվեստի դպրոց 19, 20, 23 

 Դպրոց պարտեզ          24,25,26 

 Հիմնական դպրոց      29, 30, 31 

 



Ստեղծված է միջառարկայական կապ բուսաբուծություն և դիզայն-տեխնոլոգիա 

առարկաների միջև՝ թաղարները ձևավորելու և փաթեթավորելու հարցում: 

Տեխնոլոգիայի դասավանդողը սովորողների հետ պատրաստում է բացիկներ, 

որտեղ բացի շնորհավորանքից կլինեն նաև տեղեկություններ ծաղկի խնամքի և 

բազմացման մասին: 

 

   Արդյունքում սովորողները.  

 Գործնական գիտելիքներ են ձեռք բերում բույսեր աճեցնելու, խնամքի վերաբերյալ 

 Ձևավորվում է թաղարներով ծաղիկներ նվիրելու կուլտուրա  

 Շրջակա միջավայրը զարգացնելու, խնամելու հմտություն է ձևավորվում 

Արդեն սկսված են կտրոնների արմատակալեցման աշխատանքները: 

Սահմանվել են կտրոնների հետևյալ գները. 

 Ջրի մեջ արմատակալած բույսերը՝ 100-500 դր. 

 Հողի մեջ արմատակալած հասուն բույսերը՝  500-900 դր. 

 Թաղարը՝  50 դր. 

 Հողը՝  50 դր. 

 Փաթեթավորում 50-100 դր. 

Ուղեկցող դասավանդողը գրառման մատյանի մեջ նշում և ստորագրությունով հաստատում է 

տվյալ դասարանի սովորողների հատկացրած գումարի չափը, որի համապատասխան գնվել 

են ծաղիկները:  

Սովորողները աճեցնում են սենյակային բույսեր և տոնի առթիվ նվիրում հարազատներին: 

Նախագիծը ղեկավարում են Շողիկ Պողոսյանը և Անահիտ Եղյանը, իրագործում են «Գարդենիա» 

ակումբի անդամները: 

 

 

 

 

 

 

 



«Ձոն կնոջը» նախագիծ 3 

 

Նախագծի մասնակիցներ.    10-11-րդ  դասարանների սովորողներ, քոլեջի և մեկամյա 

ուսուցման ուսանողներ, «Գարդենիա» ակումբի անդամներ 

 Ժամանակահատվածը.         Մարտի 8-Ապրիլի 7 

Նախագծի նպատակը.    Նախագիծը նպատակ ունի զարգացնելու սովորողների 

գիտելիքները բուսաբուծությունից՝ բույսերի խնամք-բազմացում, ճիշտ օգտագործել 

 աղբի թափոնները, շինարարական և արտադրական մնացորդները: 

 Նախագիծն ուղղորդող հարցեր.  

1. Ի՞նչ նշանակություն ունեն սենյակային բույսերը մարդու կյանքում 

2. Ի՞նչ բուժիչ հատկություններ ունեն 

3. Ի՞նչ օգտակար և վնասակար հատկություններ ունեն 

4. Որքանո՞վ է կարևոր և անհրաժեշտ բույսերի դերը էկոլոգիայի բնագավառում 

5. Ինչպե՞ս զարգացնել թաղարներով ծաղիկներ նվիրելու կուլտուրան 

6. Ինչպե՞ս ճիշտ կազմակերպել ծաղիկների վաճառքն ու նվիրումը կանանց և 

մայրիկներին «Ձոն կնոջը» նախագծի շրջանակներում 

Նախագծի ընթացքը. 

1. Դասավանդողը սովորողներին ծանոթացնում է նախագծին, պարզաբանում 

առաջացած հարցերը, սովորեցնում է աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումը: 

2. Սովորողներն ըստ իրենց ցանկության բաժանվում են խմբերի: 

3. Կոնկրետացվում են ամեն մի խմբի անելիքները, կատարվում է աշխատանքի 

բաժանում: 

4. Աշխատանքներն իրականացվում են ինչպես դասաժամերին, այնպես էլ շաբաթ-

կիրակի օրերին, որի արդյունքում իրականացվում են հետևյալ 

աշխատանքները. 
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 Հողախառնուրդի պատրաստում 

 Թաղարների պատրաստում և ձևավորում 

 Կտրոնների բազմացում տարբեր եղանակներով 

 Կտրոնների տնկում թաղարների մեջ 

 Ստեղծած բույսերի խնամք 

Նախագծի արդյունքները 

Սովորողները պետք է ուսումնասիրեն յուրաքանչյուր սենյակային բույսի բուժիչ 

հատկությունները և բլոգերում հրապարակեն նյութեր հետևյալ թեմաներով` 

 Բույսերի օգտակար և բուժիչ հատկությունները 

 Բույսերի էկոլոգիական նշանակությունը մարդու կյանքում 

 Բուժիչ բաղադրատոմսերի դուրս բերում օտարալեզու կայքերից, նյութերի 

թարգմանում 

 Կատարված աշխատանքի լուսաբանում 

 Բույսերի մասին էլեկտրոնային գրքույկի ստեղծում 

Նախագիծը ղեկավարում են Շողիկ Պողոսյանը և Անահիտ Եղյանը, իրագործում են 

«Գարդենիա» ակումբի անդամները: 


