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II  ԴԱՍԱՐԱՆ 
N Ուսումն․  

շաբաթ 
Ուսումնադաստիարակչական  

աշխատանքների բովանդակությունը 
կատարողներ 

1 01․02-02․09 
2022թ 

Գիտելիքի, գրի և դպրության օր դպրոց, դասղեկ, 
աշակերտներ 

2 05․09-09․09 
 

Դասարանական ակտիվի ընտրություն։ 
Օրինակելի օրվա ռեժիմի մասսայականացում։ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

3 12․09-16․09 Ծանոթացնել«Վարքականոններ աշակերտների 
համար»/իրավունք ունի, արգելվում է/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

4 19․09-23․09 «Հայաստանը ես եմ»/անկախության տոնին 
նվիրված երգերի և բանաստեղծությունների 
կատարում և ունկնդրում/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

5 26․09-30․09 Զրույց-Ճանապարհային երթևեկության 
կանոնների պահպանման և վթարներից 
խուսափելու անհրաժեշտության մասին 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

6 03․10-07․10 Շնորհավոր Ձեր տոնը սիրելի ուսուցիչներ-
բարեմաղթանքի խոսքեր 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

7 10․10-14․10 Զրույց-Արդարությունը բացահայտվում է և 
հաղթում, «Մեռած խիղճը» /Ա․Նազինյան/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

8 17․10-21․10 Ազնվությունը անբաժանելի է ճշմարտությունից-
զրույց,ընթերցել«Այրի կինը և իր որդին»/Վ․

Այգեկցի/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

9 31․10-05․11 Սուր կենցաղային իրադրություններ և դրանց 
ազդեցությունները 

դասղեկ, զինղեկ 
աշակերտներ 

10 07․11-11․11 Ինքնակարգապահությունը-իրեն որոշակի 
կանոնների ենթարկելու ունակությունն է-
զրույց,«Երկու և մի»Ռ․պատկանյան 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

11 14․11-18․11 Համեստությունը մարդուն դարձնում է հմայիչ և 
գեղեցիկ։«Հպարտ աքլորը» 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

12 21․11-25․11 Միասնությունը ուժ է-զրույց,«Հայրը և 
որդիները»/Լ․Տոլստոյ/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

13 28․11-02․12 Սուր կենցաղային իրադրությունները, դրանց 
առաջացման պատճառները, ազդեցությունները և 
հետևանքները 

դասղեկ, զինղեկ 
աշակերտներ 

14 05․12-09․12 Աղետի մասին ազդանշանները,օգնության կանչը 
/փոխօգնության կանչի 
պայմանավորվածությունը/  

դասղեկ, զինղեկ 
աշակերտներ 

15 12․12-16․12 Մարզվենք,որ առողջ լինենք-ձմեռային խաղերը և 
սպորտը 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

16 19․12-․2312 «Նոր տարի և Սուրբ ծնունդ» /միջոցառումների և 
տիկնիկային ներկայացումների դիտման 
կազմակերպում/ 

դասղեկ,ծնողներ, 
աշակերտներ 

17 23․01-27․01 Սեր և հայրենասիրություն դասղեկ, 



2023թ /բանաստեղծությունների և երգերի  ունկնդրում/ աշակերտներ 
18 30․01-03․02 Զրույց-Ուզում եմ ամեն ինչ լինի գեղեցիկ դասղեկ,  

աշակերտներ 
19 06․02-10․02 Աշակերտների տարրական գործողությունները 

սուր կենցաղային իրադրությունների 
դեպքում/նկարագրել տանը կամ 
դրսումպատահած սուր կենցաղային 
իրադրություն/ 

դասղեկ, զինղեկ 
աշակերտներ 

20 13․02-17․02 Տյարն ընդառաջ-հոգևոր դաստիարակություն դասղեկ, 
աշակերտներ 

21 20․02-24․02 Առողջ ապրելակերպ-սննդի բազմազանությունը 
և նրա դերը առողջության ապահովման գործում 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

22 27․02-03․03 Զրույց-Ինչպես գեղեցկացնենք մեր շրջապատը դասղեկ, 
աշակերտներ 

23 06․03-10․03 Շնորհավոր տոնդ,սիրելի մայրիկ/բացիկի 
պատրաստում/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

24 13․03-17․03 Զրույց-Համեստությունը ազնվացնում է 
մարդուն։«Ագռավն ու աղվեսը» /Ա․Խնկոյան/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

25 20․03-24․03  Վարվեցողության կանոններ-Ես սեղանի շուրջ դասղեկ, 
աշակերտներ 

26 03․04-07․04 «Հայելի»հայկական մուլտֆիլմի դիտում և 
նկարազարդում 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

27 10․04-14․04 Ինքնօգնության և փոխօգնության 
տարրերը/նկարագրել որևէ վնասվածք և 
ցուցաբերված օգնությունը / 

դասղեկ, զինղեկ 
աշակերտներ 

28 17․04-21․04 Արհեստն է մարդուն ոսկե բիլազուկ- 
նախընտրելի մասնագիտություն և դրա 
օգտակարությունը 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

29 24․04-28․04 Փոքրիկ գիտունիկներ-մրցույթ/նվիրված եղեռնի 
զոհերի հիշատակին/ 

դասղեկ, 
աշակերտներ 

30 01․05-05․05 Զրույց –Հոգատարությունը բարոյական վսեմ 
զգացմունք է ։ Աշակերտների տարրական 
գործողությունները սուր կենցաղային 
իրադրությունների դեպքում 

դասղեկ,զինղեկ 
աշակերտներ 

31 08․05-12․05 Մայիս-հաղթանակների ամիս դասղեկ, 
աշակերտներ 

32 15․05-19․05 Տիկնիկային ներկայացման դիտում դասղեկ,ծնողներ 
աշակերտներ 

33 22․05-26․05 Մնաս բարով դպրոց,ողջույն ամառ դասղեկ, 
աշակերտներ 
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