
Դիպլոմային աշխատանք 

Թեման՝  էկոլոգիական 
և բնագիտական  
պատկերացումների ձևավորումը,
էկոլոգիական 
խաղերի, պատմությունների 
և բնագիտական փորձերի 
միջոցով։ 

Ուսանող՝ Անգելինա Ղազարյան  

         Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան  



Դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է՝  

 

Երեխաների համար մշակել ուսուցողական 

և հետաքրքիր խաղեր, որոնք կնպաստեն 

երեխաների բնագիտական և էկոլոգիական 

պատկերացումների ձևավորմանը:  



Շատ կարևոր է երեխաների մեջ 
սերմանել սեր և հոգատար 
վերաբերմունք դեպի բնությունը, իսկ դրա 
համար շատ կարևոր է որպեսզի 
երեխաները տեղեկացված 
լինեն  անկենդան և կենդանի բնության 
մասին։ 



Բնագիտական և էկոլոգիական փորձերը շատ 
կարևոր են՝ 
որովհետև զարգանում է աշխարհը ճանաչելու, 
իրենց բնության մի մասնիկը զգալու 
կարևորությունը։ Իսկ 
բնագիտական փորձերը՝ օգնում են 
երեխաներին սեփական փորձով հասկանալ 
բնական երևույթները։ 



Փորձարկումների ընթացքում նկատեցի, ոչ

 միայն այն, որ զարգացավ՝ Էկոլոգիական 

և բնագիտական պատկերացումները նաև 

զարգացան ՝ 

 Խոսքի և հաղորդակցման հմտությունները, 

 Համագործակցման հմտությունները 

 Ուշադրությունը, 

 Տրամաբանություն և մտածողությունը, 

 Շարժողական ոլորտը և այլ ոլորտներ 

 

 

 

Պատճառը կայանում է նրանում, որ այս 

բոլոր ոլորտները փոխկապակցված են։ 



Հովարդ Գարդներ բազմաբնույթ 
մտածողության տեսություն 

Դիպլոմային աշխատանքի
մեջ ներառել եմ ՝ 
Հովարդ Գարդների 7 
մտածողության 
տեսությունը որի հիման 
վրա, բնագիտական 
փորձերի շարքեմ 
իրականացրել Օրինակ՝ 
Սուզվում է չի 
սուզվում, հինգ 
զգայարաներ և այլ 
նախագծեր։ Որը 
մտածողության բոլոր 
ձևերն ակտիվացնում է 

 



Գործնական աշխատանքներ՝ 

Նախագիծ՝ 
Աղբի տեսակավորում 

Երեխաների հետ խոսեցինք այն 
մասին, որ բնության գրկում՝ չի 
կարելի աղբ թափել։ Քննարկեցինք 
նաև այն որ տարբեր թափոններ 
տարբեր հետևանքներ կարող են 
թողնել բնության վրա այստեղից էլ 
ծնվեց աղբի տեսակավորման 
գաղափարը։ 
Տեսանյութ՝ 
 Աղբի տեսակավորում բակում, 
Պատրաստում ենք նոր իրեր աղբից 
Աղբի տեսակավորում 

Խաղը առաջատար գործունեությունը է երեխաներին 

ավելի արդյունավետ ուսուցանելու, այդ իսկ պատճառով 

իրականացրել ենք գործնական աշխատանքներ որոնց 

մեջ կարևորություն է տրվել խաղին։ 

https://www.youtube.com/watch?v=eIWkM-mJqzw
https://youtu.be/Mp-TalTrFzQ
https://youtu.be/OkDMj7xG82k


Նախագիծ՝ Այլընտրանքային էներգիա 

Այլընտրանքային էներգիա  
նախագծի  շրջանակում  իրականացրել եմ՝  

 Արևային էներգիան՝ 
Արևից պատրաստում ենք թեյ, 
Ստվեր և արև, 
Զրույցներ արևի մասին, 
Արևային վառարան 

 Քամու էներգիան՝ 
Պատրաստում ենք պտուտակ,🌪  
Զրուցում ենք քամու մասին, 
Քամու մասին բանաստեղծություն, 

 Էլեկտրական էներգիա 
Էլեկտրական էներգիան 
Էլեկտրականությունից օգտվելու 
անվտանգության կանոները 

 Աշխատել ենք՝ Քայլ առ քայլի կազմակերպության կողմից մշակված 

այլընտրանքային նախագծով։ 

https://youtu.be/5udA1WpNxVE
https://youtu.be/jE_0ECsvpZA
https://youtu.be/dXkz_HGCc-Y
https://www.youtube.com/watch?v=DLjhZxvDCDA
https://youtu.be/eSPx3qcU5vc
https://youtu.be/eSPx3qcU5vc
https://youtu.be/qvKvKb4Yylw
https://youtu.be/-pXukn0eDXU
https://youtu.be/-pXukn0eDXU
https://youtu.be/-pXukn0eDXU
https://youtu.be/F3nze8FzQb4
https://youtu.be/F3nze8FzQb4
https://youtu.be/F3nze8FzQb4
https://youtu.be/F3nze8FzQb4
https://youtu.be/z_9BGuWOqn8
https://youtu.be/z_9BGuWOqn8
https://youtu.be/z_9BGuWOqn8


Բնագիտական փորձեր 

Հեքիաթ՝ Կտկտիկը և Վտվտիկը 
Մուլտֆիլմ անձրևի մասին։ 
Անձրևը մեր պատկերացմամբ։ 
Անձրևը մեր պատկերացմամբ 
ֆոտոպատում։  
Նուրին նուրին եկել է 

Երկրորդ անգամ իրականացված 
փորձեր՝ 

    Փուչիկը փչվում է 
Սպիրտից կրակ 

Անձրևի նախագիծ՝ 

https://youtu.be/IcNwdns_YGA
https://youtu.be/eE_9m1zMTQY
https://youtu.be/yWLdIoeSkcY
https://youtu.be/YY15KwNS9pk
https://youtu.be/YY15KwNS9pk
https://youtu.be/3AVVikQ1p_I
https://youtu.be/LGlgqyWmWno
https://youtu.be/EoBiEvJQ8uM


Եզրակացություն 

Եկանք այն եզրահանգմանը, որ էկոլոգիական դաստիարակությունը 
ժամանակակից աշխարհում շատ կարևոր է հատկապես նախադպրոցական 
տարիքի երեխաների համար որովհետև երեխաները սովորեցին՝  

• Որ չի կարելի աղտոտել շրջակա միջավայրը, քանի որ աղտոտելով շրջակա 
միջավայրը վնասում ենք ինքներս մեզ, 

• Սովորեցինք Էկոլոգիական և Էթիկական նշաները, որոնք կիրառեցինք մեր 
կյանքում 

• Բնագիտական երևույթները և փորձարկեցին տարբեր բնագիտական փորձեր 
և այլն։ 

 

 

 

 



Հավելված 

Ի՞նչպես խաղալ 

երեխաների հետ. մի քանի կարևոր սկզբունքներ ծնողների համար.pptx

Խաղերի փաթեթ 

(2).docx

Ի՞նչպես խաղալ երեխաների հետ. սկզբունքներ ծնողների համար  
Նյութը՝ Unicef Armenia 
  

 

Պատրաստել եմ՝ էկոլոգիական և բնագիտական խաղերի 
փաթեթ, որը օգտագործելու եմ նախակրթարանում 

 

Պատրաստել ենք նաև բնագիտական երևույթների մասին խոսող գիրք։ 

Նաև նախակրթարանում իրականացրել եմ այլ 
աշխատանքներ որը կարողեք տեսնել դիպլոմային 
աշխատանքի մեջ։ 



Շնորհակալություն ուշադրության համար 


