
Տեղեկանք Քրիստինե Սահակյանց 

 

դասընթացի (դասընթացների) ծրագրի   

դասընթացի  ծրագիր 

մեթոդական մշակումների, հոդվածների 

հոդվածներ 

 

 ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային նախագծերի ծրագիր 

Չունի 

  

ստեղծած ուսումնական նյութերի, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների առաջադրանքներ 

Առաջին օգնության կարևոր տարրեր 

Ուսումնական թեյահավաք 

Սիրտ անոթային համակարգ 

Մարսողական համակարգի նշանակությունը, կառուցվածքը 

և գործառույթները 

Մարսողությունը բերանի խոռոչում 

Մարսողությունն աղիներում: Սննդանյութերի ներծծումը 

Անգիտակից տուժած 

Ձեռքերի լվացման տեխնիկան 

Ուսումնական մառան. մասուր Գութանասարից 

Արյուն. կազմությունը , նշանակությունը 

Շնչառական համակարգ 

https://sahakyantskristine.wordpress.com/%d5%a4%d5%a1%d5%bd%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%ae%d6%80%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/24/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%b6%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/09/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b8%d6%80%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b8%d6%80-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d6%80%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/10/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a9%d5%a5%d5%b5%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/14/%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%bf-%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%a9%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/16/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/16/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%ab-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/17/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%bc%d5%b8%d5%b9%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/18/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%bd%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6-%d5%a1%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%bd%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/20/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a1%d5%ae/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/20/%d5%b1%d5%a5%d5%bc%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ac%d5%be%d5%a1%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/22/%d5%a2%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%a1%d6%80%d5%ab%d6%81/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/22/%d5%a1%d6%80%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/22/%d5%b7%d5%b6%d5%b9%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3/


Նախագծային շաբաթ  

Սովորում նեք ճիշտ լվանալ ատամները 

Ինչպե՞ս մաքրել ատամները հատուկ թելի միջոցով 

ՈՒսումնական մառան 

Սննդային թունավորումներ 

Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը 

Հենաշարժիչ համակարգ 

Տնային դեղատուփ. առաջին օգնության դեղորայքային փաթեթ 

Սովորում նեք ճիշտ լվանալ ատամները 

Ինչպե՞ս մաքրել ատամները հատուկ թելի միջոցով 

Սովորում ենք ճիշտ լվացվել 

Ինչպես նստել հեռուստացույցի, համակարգչի  դիմաց 

տեսանյութ 

Աչքերի լարվածությունը հանող վարժություններ 

Մազերի և եղունգների խնամք 

 Պարանոցից ևուսերից հոգնածությունը հանող վարժություններ 

Համակարգչային հիգիենա 

Տարեկան չափումներ 

Ատամների խնամք 

Առաջին օգնություն երեխաներին. Ջերմային խանգարումներ 

https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/23/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9-23-09-27-09/
https://www.youtube.com/watch?v=BtqzfUaQXak
https://www.youtube.com/watch?v=-DT0N3-hNFY
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/23/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/29/%d5%bd%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/29/%d5%bd%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%ab-%d5%a2%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d6%87-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/29/277/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/29/%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d6%83-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%b2/
https://www.youtube.com/watch?v=BtqzfUaQXak
https://www.youtube.com/watch?v=-DT0N3-hNFY
https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/02/11/%D5%B1%D5%A5%D5%BC%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AC%D5%BE%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%AB%D5%AF%D5%A1%D5%B6/
https://www.youtube.com/watch?v=prA-ooIiXRc
https://kristinesahakyants.wordpress.com/17-2/15-2/
https://kristinesahakyants.wordpress.com/17-2/15-2/
https://kristinesahakyants.wordpress.com/17-2/19-2/
https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/02/24/%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B9%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%A3%D5%AB%D5%A5%D5%B6%D5%A1/.վ
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/09/30/%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/23/%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d6%84/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/21/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%bb%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b5/


Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և 

դրանց դերը 

Դիտարկում 

Առաջին օգնությունը սննդային թունավորումների ժամանակ 

ոտնաթաթի և կեցվածքի շեղումների հայտաբերում. 

Կրթահամալիրի 30 ամյակին 

Նախագծի ամփոփում 

Յուրահատուկ վնասվածքներ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ատամների խնամք 

Սովորում ենք ճիշտ լվացվել 

ԴԴմանուշով 

ՄԻԱՎ 

Սովորում ենք չափել զարկերակային ճնշումը 

Հարթաթաթության հայտնաբերում 

Առաջին օգնություն երեխաներին. Ջերմային խանգարումներ 

Ինչպես բարձրացնել իմուն դիմադրողականությունը 

Առաջին օգնությունը կենդանիների կծելու ժամանակ 

Առաջին օգնություն արնահոսությունների ժամանակ. տեսադաս 

Շրջիկ դդում 

Մուսալեռում 

ՊԵԴԻԿՈՒԼՅՈԶԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ: 

Ոջլոտություն 

 

https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/13/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/13/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%b7%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/10/%d5%a4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/07/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%bd%d5%b6%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%b8/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/02/%d5%b8%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%a9%d5%ab-%d6%87-%d5%af%d5%a5%d6%81%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%ab-%d5%b7%d5%a5%d5%b2%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/06/%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%80%d5%ab-30-%d5%a1%d5%b4%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%ab%d5%b6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/10/06/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/28/%d5%b5%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%af-%d5%be%d5%b6%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%a1%d5%ae%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/27/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b6%d5%be%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a5%d5%be-%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/22/%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d6%84-2/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/16/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b3%d5%ab%d5%b7%d5%bf-%d5%ac%d5%be%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%a5%d5%ac/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/15/%d5%a4%d5%a4%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%b8%d5%be/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/11/%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%be/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/08/%d5%bd%d5%b8%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6%d6%84-%d5%b9%d5%a1%d6%83%d5%a5%d5%ac-%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b3%d5%b6%d5%b7%d5%b8/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/06/%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%a9%d5%a1%d5%a9%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%b6%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/11/05/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab%d5%b6-%d5%bb%d5%a5%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b5-2/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/12/26/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b6%d5%a5%d5%ac-%d5%ab%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/12/06/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%af%d5%ae%d5%a5%d5%ac/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2019/12/01/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/01/29/%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%af-%d5%a4%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/01/25/%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%ac%d5%a5%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/01/21/%d5%ba%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%ac%d5%b5%d5%b8%d5%a6%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%b5%d5%a1%d5%ac-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/01/20/%d5%b8%d5%bb%d5%ac%d5%b8%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/


Կորոնավիրուսի մասին 

Մարմնի խնամք 

Նորմալ քաշ 

Շնչառության սուր խանգարումներ 

Բուտուլիզմ 

Ատամների խնամք 

Սիրտ թոքային վերակենդանացում 

ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 

Եռօրյա ճամփորդություն Գյումրի: Կրթական փոխանակումներ 

Ազատան գյուղում 

Քողարկված դրախտ 

Անգիտակից տուժած 

բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ 

Սեպտեմբեր  28 նյութ 

Հոկտեմբեր   15 նյութ 

Նոյեմբեր  21 նյութ 

Դեկտեմբոր 17  նյութ 

Հունվար  18  նյութ 

 Փետրվար 20 նյութ 

Մարտ  55 նյութ 

Ապրիլին 64 նյութ 

Մայիսին 70  նյութ 

 

https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/26/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/24/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%b6%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d6%84/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/24/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%ac-%d6%84%d5%a1%d5%b7/
https://kristinesahakyants.wordpress.com/2013/10/08/%D6%85%D5%BF%D5%A1%D6%80-%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%B6-%D5%B7%D5%B6%D5%B9%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4/վ
https://kristinesahakyants.wordpress.com/2014/02/12/%D5%BD%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80/վ
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/10/%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%ad%d5%b6%d5%a1%d5%b4%d6%84-3/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/05/%d5%bd%d5%ab%d6%80%d5%bf-%d5%a9%d5%b8%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a5%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/05/%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ad%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/05/%d5%a5%d5%bc%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/05/%d5%a5%d5%bc%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a3%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b4%d6%80%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%af/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/03/%d6%84%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%af%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%ad%d5%bf/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/02/03/%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a1%d5%ae-2/


մարտ-մայիսի հրապարակումների՝ 

տեսադասեր անցկացրել է, բայց ձայնագրություն և բլոգում հրապարակում չի դրել, միայն 

սա 

Տեսադաս Հյուսիսային դպրոցի սովորողների հետ 

 

ուսումնական նախագծերի 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվության 

Բարձրունքի հաղթահարում 

Մարզաառողջարարական նախագիծ #4 

Առողջ սնունդ  

Ուտելի կանաչիներ 

 ,,Առողջ սնունդ  հաց,,  

մարզաառողջարարական նախագիծ-  

Ես գործում եմ   

Հացի մասին` թվերով 

Մարդու օրգանիզմը 

Արտադրական ուսուցում. Հաց 

Ինչպե՞ս ճիշտ կրել դիմակը եւ ո՞ր դեպքում իմաստ ունի այն կրելը 

Մարզաառողջարարական նախագիծ 

Մարզաառողջարարական նախագիծ #2 

Մարզաառողջարարական նախագիծ.ուղեցույց 

covid19 իրավիճակը Հայաստանում 

 Աչքերի լարվածությունը հանող վարժություններ 

https://web.microsoftstream.com/video/1733cda9-f577-4917-a9ce-5fea7013202c
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/23/%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b0%d5%a1%d5%b2%d5%a9%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/19/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/03/30/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%bd%d5%b6%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/12/%d5%b8%d6%82%d5%bf%d5%a5%d5%ac%d5%ab-%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%b9%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/30/%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb-%d5%bd%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-%d5%b0%d5%a1%d6%81/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/29/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/10/%d5%a5%d5%bd-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b4/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b0%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%b4%d5%a1%d5%bd%d5%ab%d5%b6-%d5%a9%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/07/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82-%d6%85%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4%d5%a8-2/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/05/06/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%a4%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b0%d5%a1%d6%81/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/29/%d5%ab%d5%b6%d5%b9%d5%ba%d5%a5%d5%9e%d5%bd-%d5%b3%d5%ab%d5%b7%d5%bf-%d5%af%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%a5%d6%82-%d5%b8%d5%9e%d6%80-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84%d5%b8%d6%82/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/29/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/23/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-2/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/2020/04/20/%d5%b4%d5%a1%d6%80%d5%a6%d5%a1%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d5%b2%d5%bb%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b5/
https://sahakyantskristine.wordpress.com/category/covid-19-%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%ab%d5%b3%d5%a1%d5%af%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://kristinesahakyants.wordpress.com/17-2/15-2/


  Պարանոցից ևուսերից հոգնածությունը հանող վարժություններ 

Անվտանգ հեռավար ուսուցում 

Ձոն ստուգատեսին ընդառաջ 

Անվտանգ առցանց ուսուցում 

Առողջ սնուցման ընտանեկան նախագիծ-ֆլեշմոբ 

Սպանախով աղցան 

Հատիկ լոբով աղցան 

Առողջ նախաճաշ 

Մարզական առողջագիտություն Վարժությունների օրինակներ 

COVID-19-ի տարածման մեխանիզմը 

Ինչպես ակտիվ մնալ ինքնամեկուսացման պայմաններում 

Ինչպես պատրաստել տնային պայմաններում դիմակ: 

Ինչպես բարձրացնել օրգանիզմի դիմադրողականությունը 

Վնասակար մթերքների սև ցուցակ նախաճաշին 

Առաջադրանքների փաթեթ. հեռավար դպրոց  

Հեռավար դպրոց  

Կորոնավիրուսի մասին` ամեն ինչ 

Ու նորից կարևորի մասին 

ֆլեշմոբ 

հունիսյան նախագծեր. 

Ուսումնական 4-րդ շրջանի նախագծեր 
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