Նախադպրոցական տարիքի և 1-ին ու 2-րդ
դասարանների երեխաների համար
Ժամ

Գործողություն

8։00 - 9։00

Բարի առավոտ :)
Նախաճաշիր և պատրաստվիր հոյակապ օր ունենալ։
Հա, մեկ էլ չմոռանաս գիշերազգեստդ փոխել :)

9։00 - 9։45

Առցանց ուսուցման ժամ
«Քան» ակադեմիայում մանկապարտեզի և 1-ին, 2-րդ դասարանների
նյութերը կարող են օգնել ամրապնդել մաթեմատիկայի գիտելիքներդ
և նոր թեմաներ սովորել:
Խրախուսում ենք, որ ծնողը կամ ավագ եղբայրը/քույրը նստի աշակերտի
կողքին առցանց սովորելու ընթացքում։
Եթե առաջին անգամ եք կիրառում կայքը, լավ կլինի սկսել
մանկապարտեզի բաժնի նյութերից և այնուհետև շարժվել առաջ՝
կայքին ծանոթանալու/վարժվելու և գիտելիքների բացերը լրացնելու համար։

Դասընթացի մարտահրավերը և ամփոփիչ թեստերը կօգնեն արագ առաջ
շարժվել։ Այն աշակերտները, ովքեր լավ են տիրապետում նախորդ
դասարանների գիտելիքներին, մոտավորապես 1-3 ժամում կկարողանան
կայքում ամբողջովին ավարտել նախորդ դասարանների նյութը։
9:45 - 10։30

Խաղի ժամ

10:30 - 11։00

Ընթերցանության ժամ
Տարիքով փոքր երեխաների դեպքում նախընտրելի է, որ ծնողը կամ ավագ
քույրը/եղբայրը լինեն աշակերտի կողքին։ Կարող է նաև միայնակ ընթերցել,
եթե պատրաստ է և այդպես է ցանկանում։
Այստեղ հետաքրքիր հոդված է,

թե ինչպես նպաստել երեխայի ընթերցանությանը։

Նախընտրելի է տպագիր գիրք կարդալ, իսկ եթե ձեռքի տակ չկա,
ապա կօգնի առցանց գրքերի այս ցանկը.
https://www.dasaran.am/apps/book

Նախադպրոցական տարիքի և 1-ին ու 2-րդ
դասարանների երեխաների համար
Ժամ

Գործողություն

11։00-12։00

Ընդմիջում: Վազվզիր և խաղա

12։00-13։00

Գրելու և նկարելու վարժանք
Օրինակ`
Գրիր և նկարազարդիր պատմություն մի տղայի զվարճալի
արկածների մասին, ով տանն էր մնացել հիվանդության պատճառով:
Նկարիր, թե ինչպիսի տեսք ունի վիրուսը։ Պատմիր և գրիր՝ ինչ
մասերից է այն բաղկացած, և, ըստ քեզ, ինչպես են դրանք գործում:

13։00-14։00

Ճաշիր և հանգստացիր
Կարող ես ընդմիջման ընթացքում որակյալ երաժշտություն լսել այստեղ։
Կարող ես ճաշելուց հետո նաև հայերեն կրթական տարբեր ֆիլմեր դիտել
Sahakyants Studio կայքում։

14։00-20։00

Հանգստացիր, մի քիչ զբոսնիր, զբաղվիր քո սիրած զբաղմունքներով,
ընտանիքիդ հետ ժամանակ անցկացրու։
Ռուսերենով հետաքրքիր ժամանցային նյութեր կարող ես գտնել այստեղ։

20։00-21։00

Սիրով

Պատրաստվիր քնելուն։ Բարի գիշեր :)

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
դասարանների երեխաների համար
Ժամ Գործողություն
8։00-9։00

Բարի առավոտ
Նախաճաշիր և պատրաստվիր հոյակապ օր ունենալ։
Հա, մեկ էլ չմոռանաս գիշերազգեստդ փոխել

9։00-9։45

Հուսով ենք, որ լավ քնել ու հանգստացել ես և պատրաստ
ես մի քիչ մաթեմատիկա պարապել: Յեեեեյ...
«Քան» ակադեմիան կօգնի քեզ այդ հարցում։ Նայած, թե որ
դասարանում ես ու ինչ գիտելիքներ ունես, կարող ես ուսումնասիրել
հետևյալ դասարաններից որևէ մեկը.

3-րդ դասարան

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

կամ հետևյալ բաժիններից որևէ մեկը.

Տարրական մաթեմատիկա

Թվաբանություն

Եթե առաջին անգամ ես կիրառում կայքը, լավ կլինի սկսել
մանկապարտեզի բաժնի նյութերից և այնուհետև շարժվել առաջ՝ կայքին
ծանոթանալու/վարժվելու և գիտելիքների բացերը լրացնելու համար։

Դասընթացի մարտահրավերը և ամփոփիչ թեստերը կօգնեն արագ
առաջ շարժվել։ Այն աշակերտները, ովքեր լավ են տիրապետում
նախորդ դասարանների գիտելիքներին, մոտավորապես 1-3 ժամում
կկարողանան կայքում ամբողջովին ավարտել նախորդ դասարանների
նյութը։ Իսկ եթե որոշ թեմաներում դժվարանաս, գուցե ավելի երկար
ժամանակ պահանջվի, ոչինչ, չհանձնվես։ Սա հնարավորություն է՝
լրացնելու բոլոր այն բացերը, որոնք քեզ հետագայում խանգարելու էին
հաջողության հասնելու ճանապարհին։
Օրական նվազագույնը 30 րոպե մաթեմատիկա պարապելով ու
հմտություններդ բարելավելով՝ շատ կարճ ժամանակում կտեսնես,
որ մեծ արդյունքներ ունես, ու, ամենակարևորը, մաթեմը ստացվում է,
ու խնդիր լուծելը շատ էլ հավես է։
Հենց հասնես քո դասարանի նյութերին, ամեն շաբաթ նպատակ դիր
կայքում նվազագույնը երկու նոր նյութ սովորել և հմտանալ՝ շատ
վարժություններ լուծելով։

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
դասարանների երեխաների համար
Ժամ Գործողություն
9։45-10։45 Խաղա
10։45-11։30

Մենք մի քանի ռեսուրս ենք առանձնացրել, որտեղ կարող ես հայերեն
քերականության վերաբերյալ տեսանյութեր դիտել: Իհարկե, գիրք
կարդալն ու գրելը լավագույն մեթոդներն են լեզվի հմտությունները
զարգացնելու համար :)

PilArmenia

Haygir Academy

Անգլերենի քո հմտությունները զարգացնելու համար օգտվիր մեր
անգլերեն կայքում առկա ռեսուրսներից` English Grammar։
Սովորիր անգլերեն. այն քեզ համար նոր աշխարհ կբացի։ Անգլերեն
կարող ես սովորել հետևյալ կայքերի միջոցով.

Duolingo

Quizlet

Memrise

Անգլերեն վիդեոդասեր

«Քան» ակադեմիա. անգլերեն քերականություն
(տեսանյութերը հայերեն ենթագրերով են)

11։30-12։15 Ընթերցանություն։ Նախընտրելի է, որ կարդաս տպագիր որևէ գիրք։

Ձեռքի տակ չունենալու պարագայում օգտվիր էլեկտրոնային գրքերի
այս ցանկերից.

Dasaran կրթական ծրագիր

«Գրքամոլ» կայք

Գրքասեր-օնլայն գրադարան

12։15-12։45

Ընդմիջիր, զբոսնիր կամ խաղա

12։45-13։15

Ստեղծագործիր/հորինիր և գրառիր պատմություններ (մի քանի թեմա
ներկայացված են ստորև)
Գրիր զվարճալի, արկածային մի պատմություն այն մասին, թե ինչ
պատահեց, երբ որոշ ժամանակով փակվեցին դպրոցները։
Ինչն է քեզ զարմացնում կամ անհանգստացնում։
Գրիր քո ընկերոջը, ով ապրում է քեզանից 10 տարի հետո։ Ի՞նչ
կպատմես նրան քո մասին։
Ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կփոխվի աշխարհում, երբ հաղթահարվի այս
կորոնավիրուսը։

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
դասարանների երեխաների համար
Ժամ Գործողություն
13։15-14։15 Ճաշիր
Կարող ես ընդմիջման ընթացքում լսել Հանրային Ռադիոյի հետաքրքիր
հաղորդաշարերը, օրինակ` Հայագիտակ, Դպրություն, կամ լսել որակյալ
երաժշտություն այստեղ։
Կարող ես նաև ճաշելուց հետո հետաքրքիր մի ֆիլմ/մուլտֆիլմ դիտել:
Ցանկը՝ ստորև.

Mocak.am

Common Sense Media

Time Out

Հանրային ռադիո

Առաջարկում ենք մեր սիրած մուլտֆիլմերից մի քանիսը.

Անահիտը

Գլուխկոտրուկը

Ֆերդինանդ

Եթե դեռ չես դիտել սրանք, անպայման նայիր :)

14։15-15։00

Փորձիր նոր բան սովորել, օրինակ՝ դիտիր տեսանյութեր
արվեստի պատմության մասին.

Հատուկ թեմաներ արվեստի պատմությունից
Աշխարհում 1200-ից ավելի թանգարաններ առաջարկում են իրենց
նմուշներին ծանոթանալ առցանց,
կամ սովորիր շախմատ խաղալ

15։00-20։00

Chess.com-ի օգնությամբ։

Հանգստացիր, գնա զբոսանքի, զբաղվիր քո սիրած զբաղմունքներով,
ընտանիքիդ հետ ժամանակ անցկացրու:
Կարող ես զբաղվել նաև հետաքրքիր գիտությամբ և
ինքնուրույն տանը փորձեր կատարել։
Փորձերի մի քանի օրինակ տես այստեղ և այստեղ։

20։00-21։00

Պատրաստվիր քնելուն։ Բարի գիշեր:

Սիրով՝

6-8-րդ դասարանների
երեխաների համար
Ժամ
8։00-9։00

Գործողություն
Արթնացիր, հարդարիր անկողինդ, նախաճաշիր
և պատրաստվիր հոյակապ օր ունենալ։
Հա, մեկ էլ չմոռանաս գիշերազգեստդ փոխել

9։00-9։40

Արի օրը սկսենք ուղեղը վարժեցնելով։ Հիշիր, որ քո ուղեղը նման է
մկանի, ինչքան այն օգտագործես, այնքան ուժեղ կդառնա,
դու էլ` խելացի :)
«Քան» ակադեմիան քեզ կօգնի այդ հարցում։ Նայած, թե որ
դասարանում ես ու ինչ գիտելիքներ ունես, կարող ես
ուսումնասիրել հետևյալ դասարաններից որևէ մեկը.

6-րդ դասարան
7-րդ դասարան. երկրաչափություն

7-րդ դասարան. հանրահաշիվ

8-րդ դասարան. երկրաչափություն

8-րդ դասարան. հանրահաշիվ

Կամ հետևյալ բաժիններից որևէ մեկը.

Նախահանրահաշիվ

Հանրահաշվի հիմունքներ

Հանրահաշիվ 1

Երկրաչափություն

Եթե առաջին անգամ ես կիրառում կայքը, լավ կլինի՝ սկսես թվաբանության բաժնի
նյութերից կամ տարրական դասարաններից և այնուհետև շարժվես առաջ՝
կայքին ծանոթանալու/վարժվելու և գիտելիքների բացերը լրացնելու համար:

Դասընթացի մարտահրավերը և ամփոփիչ թեստերը կօգնեն արագ
առաջ շարժվել։ Այն աշակերտները, ովքեր լավ են տիրապետում
նախորդ դասարանների գիտելիքներին, մոտավորապես 1-3
ժամում կկարողանան կայքում ամբողջովին ավարտել նախորդ
դասարանների նյութը։ Իսկ եթե որոշ թեմաներում դժվարանաս,
գուցե ավելի երկար ժամանակ պահանջվի, ոչինչ, չհանձնվես։
Սա հնարավորություն է՝ լրացնելու բոլոր այն բացերը, որոնք քեզ
հետագայում խանգարելու էին հաջողության հասնելու
ճանապարհին։

6-8-րդ դասարանների
երեխաների համար
Ժամ
9։40-10։00
10:00-11:00

Գործողություն
Գնա զբոսանքի կամ մարզվիր։ YouTube-ում կարող ես կրկնել
JustDance տեսանյութի հետ կամ զբաղվել, ասենք, յոգայով
(15 minutes of Yoga with Adrien):

Ընթերցանություն։ Նախընտրելի է, որ կարդաս տպագիր որևէ գիրք։
Ձեռքի տակ չունենալու պարագայում օգտվիր էլեկտրոնային
գրքերի այս ցանկերից.

Dasaran կրթական ծրագիր

11:00-11:30
11։30-12։30

«Գրքամոլ» կայք

Գրքասեր-օնլայն գրադարան

Ընդմիջիր, զբոսնիր դրսում, եթե եղանակը թույլ է տալիս
Անգլերենի քերականություն «Քան» ակադեմիայի հետ.

https://hy.khanacademy.org/humanities/grammar
Դիտելով տեսանյութերը՝ սովորիր ճիշտ գործածել անգլերենի
քերականությունը։
Կարող ես անգլերեն սովորել նաև այստեղ.

Duolingo

Quizlet

Memrise

Անգլերեն վիդեոդասեր

Ստեղծագործիր/հորինիր և գրառիր պատմություններ
(մի քանի թեմա ներկայացված են ստորև).
Ի՞նչ կանեիր դու։ Ուսումնասիրիր՝ ինչպես է համաճարակը տարածվում, և
ինչ միջոցներ են ձեռնարկում տարբեր երկրների ղեկավարները՝ այն
կասեցնելու համար։ Այնուհետև պատկերացրու, որ դու ՀՀ վարչապետն ես։
Գրիր քո պլանը, թե դու ինչպես կկանգնեցնեիր համաճարակի տարածումը
ՀՀ-ում:
Ի՞նչն է քեզ զարմացնում կամ անհանգստացնում։
Գրիր քո ընկերոջը, ով ապրում է քեզանից 10 տարի հետո։
Ի՞նչ կպատմես նրան քո մասին։
Ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կփոխվի աշխարհում, երբ հաղթահարվի
այս կորոնավիրուսը։

Ժամ
12։30-13։30

Գործողություն
Ճաշիր
Լսիր որակյալ երաժշտություն, որը կարող ես գտնել
այստեղ։

Կամ էլ կարող ես ճաշելուց հետո մի հետաքրքիր
ֆիլմ/մուլտֆիլմ դիտել: Ցանկը՝ ստորև.

13։30-14։30

Common Sense Media

Հանրային ռադիոյի հաղորդաշարեր

Time Out

Գրականության վերաբերյալ հաղորդաշարեր

Գիտության և հասարակական գիտությունների ժամ:
Կարող ես զբաղվել գիտությամբ։ Այդ հարցում քեզ կարող են օգնել

esource.armedu.am կամ imdproc.am կայքերը։
Աշխարհում 1200-ից ավելի թանգարաններ առաջարկում են իրենց
նմուշներին ծանոթանալ առցանց:
Ինքնուրույն մի քանի փորձ կարող ես անել։ Օրինակներ կգտնես
այստեղ և այստեղ։
Կարող ես նաև որևէ հետազոտություն անել, օրինակ՝ ուսումնասիրել
վիրուսի վերաբերյալ նորությունները. ինչպես է այն տարածվում, որ
երկրներում է այն առավել տարածված, ինչպես են երկրները
պայքարում դրա դեմ, և արդյունքները ներկայացնել ծնողներիդ։

14:30-15:00

Զբոսնիր, հանգստացիր

15:00-16:00

Փորձիր նոր բան սովորել, օրինակ՝ դիտիր տեսանյութեր
արվեստի պատմության մասին.

https://hy.khanacademy.org/humanities/special-topics-art-history
երաժշտության մասին. https://hy.khanacademy.org/humanities/music
կամ սովորիր շախմատ խաղալ. https://www.chess.com/hy/shakhmat

16։00-21։00

Հանգստացիր, գնա զբոսանքի, զբաղվիր քո սիրած
զբաղմունքներով, ընտանիքիդ հետ ժամանակ անցկացրու:

21։00-22:00

Պատրաստվիր քնելուն։ Բարի գիշեր :)

Սիրով՝

