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Աշխատութեան Էջեր

Պատրաստեց՝ Մելիս Սոլաքօղլու

Կիրակի Օր Մը – 
Արեւածագին



Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝ 

արեւածագ արեւի ծագելու ժամանակը

թրթուր թիթեռնիկի որդ

կրծել ակռաներով մանր մանր խածնել

նոյնիսկ անգամ, մինչեւ իսկ, նաեւ
գիրուկ գէր

հիւսել շինել

խոզակ պատեան

կծկուիլ ինքն իր մէջ սեղմուիլ

Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին
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Յաւելեալ գիտելիքներ՝ 

Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

Օրերուն անունները՝

Երկուշաբթի          Երեքշաբթի          Չորեքշաբթի          Հինգշաբթի

Ուրբաթ          Շաբաթ          Կիրակի

Եղանակներուն անունները՝

Գարուն          Ամառ          Աշուն          Ձմեռ 

Ամիսներուն անունները՝

Յունուար          Փետրուար          Մարտ          Ապրիլ          Մայիս

Յունիս          Յուլիս          Օգոստոս          Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր          Նոյեմբեր          Դեկտեմբեր

Տարին ունի 4 եղանակ:  Տարին ունի 12 ամիս: 

Տարին ունի 52 շաբաթ: Տարին ունի 365 օր: Օրը 24 ժամ է: 

Ամիսը ունի 4 շաբաթ:  Շաբաթը 7 օր է: 
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Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

Բառերը ամբողջացնել՝ 

Ճիշտ բառը գտնել՝ 

Յաջորդ օրը գտնել՝ 

Երկ..շ..բթ..   ..րեքշ..բթի   Չոր..քշա..թի   Հին..շաբ..ի   Ու..բաթ   Շ..բա..   ..ի..ակի

ունգար .....................................

ռեձմ     .....................................

շանու .....................................

մառա .....................................

Հինգշաբթի

Երկուշաբթի

Շաբաթ

Երեքշաբթի

Չորեքշաբթի

Կիրակի

Ուրբաթ

Ուրբաթ

Երեքշաբթի

Կիրակի

Չորեքշաբթի

Հինգշաբթի

Երկուշաբթի

Շաբաթ

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................
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Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

Ամիսներու համեմատ եղանակները տեղաւորել՝ 

Դեկտեմբեր          Յունուար          Փետրուար Մարտ                 Ապրիլ                 Մայիս

Յունիս                 Յուլիս               Օգոստոս

ձիւնոտ

արեւոտ

 մշուշոտ

անձրեւոտ

հովոտ

ամպոտ

Սեպտեմբեր         Հոկտեմբեր      Նոյեմբեր

1 Օդերեւոյթ՝ 



Օրեր

Օդերեւոյթ

.................... .................... .................... .................... 

.................... .................... .................... 
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Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

2 Հետեւեալ ցուցակը ամբողջացնենք այս շաբթուան օդերեւոյթը նկատի առնելով.

Օրերուն անունները գտնենք ու գրենք հետեւեալ տողերուն վրայ.

Հանելուկ լուծել՝
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Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

Մտածումներ արտայայտել՝ 

1 Ո՞ր եղանակը աւելի շատ կը սիրես, ինչո՞ւ:

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

2 Եղանակներու համեմատ գծագրենք այնպիսի իրեր, որոնք պէտք են

 բացօդեայ պտոյտի մը համար:

Ձմեռ         Ամառ 
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Ցուցակը ամբողջացնել՝ 

Ամիսներ

Ամիսը

......................

օր է:

Օրը

.....................

Ժամ է:

Տարին ունի

........................

եղանակ:

Տարին ունի

...........................

շաբաթ:

Շաբաթը ունի

....................

օր:

Ամիսը ունի

...........................

շաբաթ:

Տարին ունի

............................

ամիս:

Տարին ունի

.........................

օր:

Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին
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Լսելով ամբողջացնել՝

Կիրակի Օր Մը – Արեւածագին

 Կիրակի օր մը՝ արեւածագին, պզտիկ ........................ ժպիտը երեսին, ելաւ թութի

ծառը, կերաւ ........................ տերեւ մը, համը մնաց բերանը…

 Կրծե՜ց, կրծե՜ց թրթուրիկը, կերա՜ւ, կերա՜ւ ........................…

 ........................՝ երկու տերեւ:

 ........................՝ երեք տերեւ:

 ........................՝ չորս տերեւ:

 ........................՝ հինգ տերեւ:

 ........................ օր՝ բազմաթիւ տերեւներ, մինչեւ որ թթենիին վրայ չմնաց տերեւ:

Ո՛չ մէկ տերեւ… Ո՞չ մէկ տերեւ…Նոյնիսկ մէ՛կ տերեւ… Նոյնիսկ մէ՞կ տերեւ…

 ........................ շատակերը, խոշորցա՜ւ թրթուրիկը, դարձաւ ........................ թրթուր մը:

Շաբաթ օրը, գիրուկ թրթուրը հիւսե՜ց, հիւսե՜ց, երկա՜ր ........................ թել հիւսեց.

հիւսե՜ց, հիւսե՜ց, երկա՜ր մետաքս թելով ........................ մը հիւսեց:

 Խոզակին մէջ տաքո՜ւկ տաքո՜ւկ կծկուեցաւ, մշի՜կ մշի՜կ քնացաւ…

 Շա՜տ ........................, խորո՜ւնկ քնացաւ, շա՜տ, խորո՜ւնկ քնացաւ, մինչեւ ........................ 

օր մը քունէն կշտացած արթնցաւ…

 Խը՛րթ խը՛րթ խոզակը կրծեց, խը՛րթ խը՛րթ խոզակը ծակեց ու դուրս ելաւ…

 Անհաւատալի՛ բան…

 Թրթուրիկ չէ՜ր, ........................ էր, կը թռչէր վե՜ր, կը թռչէր վա՜ր, կը թռչէր վե՜ր, վա՜ր,

անդադար…

 Թիթեռնիկ էր, ........................ ........................թեւեր ունէր, բայց արդեօք կը յիշէ՞ր, թէ

ժամանակին պզտիկ շատակեր թրթուրիկ մըն էր…

 Իսկ դուն արդեօք գիտե՞ս այս պզտիկ շատակեր թրթուրիկին անունը որ երկա՜ր, շա՜տ 

երկար մետաքս թել կը հիւսէ…
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