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Աշխատութեան Էջեր

Պատրաստեց՝ Մելիս Սոլաքօղլու

Ժողվռտուք



1

Ժողվռտուք

Յաւելեալ Գիտելիքներ՝ 

հեռատեսիլ

բազկաթոռ

թիկնաթոռ

հանդերձապահարան,  

զգեստապահարան

զգեստակալ

շքադարան

սպասադարան

սառնադարան, 

սառնարան

փուռ

եռոց

հեռաձայն

համակարգիչ

լուացքի

մեքենայ

աման լուացող 

մեքենայ

լապտեր

փոշեկուլ



Ժողվռտուք

Հէքեաթը կարդալէ առաջ՝

Հետեւեալ ուղղանկիւն քառանկիւնը բաժնէ՛ սենեակներու եւ մէջը  տեղաւորէ՛ առարկաներ: 

Իւրաքանչիւր առարկային անունը գրէ՛ իր վրայ:
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Նոր բառերու հետ ծանօթանալ՝

ժողվռտուք ժողվելու գործողութիւն, հաւաքում

ընթրիք իրիկուան ճաշ

բերանը մազ բուսնիլ նոյն բանը կրկնելէն զզուիլ, նեղուիլ

մահճակալ քնանալու համար վրան անկողին 

դրուած առարկայ
թափել թափթփել պիտոյքները ասդին անդին տարածել

թխմել ներս մտցնել, խոթել

բազկաթոռ բազուկ ունեցող աթոռ

պինդ կարծր

դժնիկ  փշոտ թուփ

 հաւանիլ համաձայնիլ
դեսպան ներկայացուցիչ

խայթել վիրաւորել

վերնալ վերցուիլ
կարգել պաշտօն նշանակել

Ժողվռտուք
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Ժողվռտուք

Նախադասութիւնները ամբողջացնել՝

Սենեակը այնքան խառն էր, որ ..................................ը չորս ժամ տեւեց:

Այսօր .................................ի հիւր ունինք:

Ան բոլոր հագուստները ................................ զգեստապահարանին մէջ:

Կարմիր ........................................ը այնքան հանգիստ է, որ կը մրցինք բազմելու համար: 

Նոր ............................... մը գնեցինք, որովհետեւ հինը պզտիկցաւ, կամ ես մեծցայ:

Մօրը ............................................................... «Պարտականութիւնդ լմնցո՛ւր» ըսելէն:

Փոքրիկը, խաղալիքները ................................................... հիւրասենեակին մէջ:

Հէքեաթը հարցումներով վերյիշել՝

1 Ի՞նչ բանէ կը գանգատի Կիրակոսին մայրը:

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

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

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

2 Կիրակոսը իր առարկաները ժողվելու տեղ ի՞նչ կ'ընէր. ո՞ւր կը դնէր:

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

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

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

3 Կիրակոսին հայրը ի՞նչ կ'ընէր, երբ մայրը մէկ կողմէն ընթրիքի սեղանը կը պատրաստէր, 

 միւս կողմէն ալ Կիրակոսին հետ կը զբաղէր:

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

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

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

բերանը մազ կը բուսնէր          մահճակալ          թխմեց

թափեց-թափթփեց          բազկաթոռ          ժողվռտուք          ընթրիք



Ժողվռտուք

Մտածումներ արտայայտել՝

1 Ի՞նչեր են տան գործերը:

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

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

2 Ո՞վ պէտք է կատարէ տան գործերը:

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

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

3 Ըստ քեզի, գործերը ինչպէ՞ս պէտք է բաժնել տան անդամներու միջեւ:

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

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

4 Ըստ քեզի, ի՞նչեր են մանուկներուն կատարելիք գործերը տան մէջ:

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

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

5 Դո՛ւն, ո՞ր գործերէն  պատասխանատու ես տանդ մէջ:

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

 .............................................................................................................................................
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Լսելով ամբողջացնել՝

Ժողվռտուք

6

Ամէն գիշեր .......................... ետք

Մայրիկը ............................... կ’ուզէր

Որ Կիրակոսը սենեակը հաւաքէ՜ր,

.............................. թափթփած գիրք-միրք

............................ գուլպայ ..................................

Տաբատ շապիկ…:

.............................. բնաւ չէր հասկնար

Թէ գիրք-միրք խաղալիք

............................ կօշիկ

Տաբատ .................................

Ինչո՞ւ հաւաքէր

Եթէ ........................... օրը

Նորէն պիտի թափէր .............................. …

Հաւաքելը ......................... ունէ՞ր…:

Մայրիկը մէկ ..........................

Ընթրիքի ......................... կը հաւաքէր,

Միւս կողմէն

......................... կը կանչէ՜ր…

Ան շատ լաւ գիտէր, թէ

Կիրակոսին ........... ..............

......................... անգամ պէտք է կրկնէր,

Մինչեւ ...............................................................…:

Տակաւի՜ն

Հազար անգամ ......................... ետք,

Մայրիկը շա՜տ լաւ գիտէր,

......................... էր,

Որ Կիրակոսը գիրք-միրք

......................... գուլպայ կօշիկ

......................... շապիկ

Բոլո՜րը ......................... տակ

Կը .........................,



Ժողվռտուք

Իր ............. ...................

Կը կարծէր իբր թէ

Սենեակը հաւաքած էր…:

......................... խոհանոցէն

Կը կանչէ՜ր ու կը կանչէ՜ր,

Իսկ .........................

Ականջներուն մէջ

......................... թխմած,

......................... հանգի՜ստ նստած,

Ոտքերը երկնցուցած, 

......................... կը կարդար,

Քանզի գիտէր

Թէ այս ......................... պատմութիւնը

Ամէն գիշեր

Շա՜տ երկար կը տեւէր…:
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