
Տեխնոլոգիա  

Ծրագրի հավելված 

 

Առաջին դասարան 

Թեմաներ՝  

Երկրաչափական պատկերներով- վերադիր աշխատանք գունավոր թղթերով 

Արև, խխունջ, տուն, գնացք, մարդ, կենդանի, ձուկ,ծաղիկ 

Դրոշակ՝ կրթահամալիրի լոգոյով- գունավոր թղթերով կոլաժ 

Կոլաժ աշնանային տերևներով- աշնանային տերևներ, կաղին, այլ նյութեր 

Նավակ – օրիգամա գունավոր թղթով 

Ձնեմարդ- վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով 

Եղևնի-տոնածառ – վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով 

Ամանորյա բացիկ- աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով, կոճակներով 

Տոնածառի խաղալիք- Աշխատանք գունավոր թղթով  

Բացիկ մայրիկին, ուսուցչին- աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով, կոճակներով 

Զատիկ - վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով 

Ձվիկ - վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով 

Ինքնաթիռ –օրիգամա գունավոր թղթով 

 

Երկրորդ  դասարան 

Թեմաներ՝  

Թաշկինակ – երկրաչափական պատկերներով- Աշխատանք գունավոր թղթով 

Բացիկ – Ուսուցչին- աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Աշնանային կոլաժ-Աշխատանք տերևերով, կաղիններով, չորացած այլ նյութերով 

Ձմեռ - վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով 

Ձնեմարդ- վերադիր աշխատանք գունավոր թղթով,ֆոմով,կոճակներով, ուլունքներով 

Ձյան փաթիլ- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Եղևնի - տոնածառ- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով,կոճակներով, ուլունքներով 

Տոնածառի խաղալիք- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Դիմակ –Թումանյանական հերոսների- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Գարուն- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Ծաղիկ- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով, թելերով, կտորով 

Բացիկ մայրիկին, ուսուցչին- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

թելերով, կտորով 

Ակլատիզ-Աշխատանք պլաստմասե շշով, բաժակով, փայտով 

Զատիկ- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Ձվիկ- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Դիմակ – Աղայանական հերոսների- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 

Բացիկ – շրջանավարտներին- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով 
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Երրորդ  դասարան 

Թեմաներ՝  

Աշուն- Աշխատանք գունավոր թղթով, ստվարաթղթով,այլ նյութերով 

Աշնանային կոլաժ- Աշխատանք տերևներով, չորացած այլ նյութերով՝ ծաղիկներ, ճյուղեր, 

հատապտուղ 

Ամանոյա կոլաժ- Աշխատանք թափոնով 

Տոնական մոմեր- միանգամյա օգտագործման բաժակով, ստվարաթղթով, պլաստմասե շշով, այլ 

թափոնով 

Տոնածառի խաղալիք-Աշխատանք թելերով, կոճակներով, թափոնով 

Ամանորյա դիմակ- Աշխատանք ստվարաթողթվ, կոճակներով 

Գարուն-Վերադիր աշխատանք կտորով, թելերով,թափոնով 

Ծաղկաման- Աշխատանք պլաստվասե կամ մետաղյա շշով, տարայով, բաժակով , ուլունքով, 

ընդեղենով, թափոնով 

Բացիկ մայրիկին, ուսուցչին – Աշխատանք ստվարաթղթով, կտորով թելերով, ուլունքով, 

կոճակով 

Ակլատիզ –փայտյա տիկնիկի պատրատում 

Զատիկ- Աշխատանք կտորով, բամբակով, ուլունքներով 

Ձվիկ-Մոմե ձվիկի պատրաստում, գունավորում, ձևավորում  

Դիմակ – Աղայանական հերոսների – Ստվարաթղթով, փայտով,շշով, կոճակներով, կտորով, 

ձեռնոցով տիկնիկի պատրաստում 

 

 

Չորրորդ  դասարան 

Թեմաներ՝  

Գլխարկ –առաջին դասարանցիներին –Աշխատանք ստվարաթղթով 

Աշնանային կոլաժ –Անտառային չորացած նյութերով 

Ամանոյա կոլաժ-Աշխատանք թափոնով, ֆոտոներով խճանկարի հավաքում 

Տոնական մոմեր –ձևավորում 

Սեղանի անձեռոցիկներ- ձևավորման եղանակներ 

Տոնածառի խաղալիք –Աշխատաքն թափոնով 

Ամանորյա դիմակ –Աշխատանք ստվարաթղթով, այլ նյութերով 

Տիկնիկ –Թումանյանական հերոսների –ձեռնոց-տիկնիկի, փայտից տիկինկի պատրաստում  

Գարուն-վերադիր աշխատանք թելերով, կտորով,կոճակներով, այլ նյութերով 

Բացիկ մայրիկին, ուսուցչին –Աշխատանք ստվարաթղթով, կտորով, թելերով 

Ակլատիզ- տիկինիկի պատրաստում 

Զատիկ- Շարժվող զատիկ՝ ստվարաթղթով 

Ձվիկ-Մոմե ձվիկի պատրաստում,դատարկ ձվիկի ձևավորում 

Տիկնիկ – Աղայանական հերոսների –տիկնիկի պատրաստում 
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