
ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ ՇՇԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նայիր քո Շշին:  Այն հիանալի փոքր մասշտաբի գիտական լաբորատորիա է: 

Նայիր նրա մեջ և շատ բաներ կտեսնես: Քո շիշն ունի մի առանձնահատկություն, որ 

մյուս շշերը չունեն, դա նրա շարժական, ձագարաձև բերանն է:  

Ներկայացված փորձերի մի մասն իրականացնելու համար պետք է 

օգտագործենք ամբողջական շիշը,իսկ մեկ այլ փորձեր կատարելու համար հարկավոր 

կլինի օգտագործել շշի կեսը: 

 

Գիտական փորձերը բավական հետաքրքիր են, բայց նրանք նաև պահանջում են 

ուշադրություն:  

 Կարդացեք  և հետևեք ցուցումներին: Եթե տվյալ փորձը չի ստացվում ձեր մոտ, 

ապա կա մտավախություն, որ դուք բաց եք թողել քայլերից  կամ կարևոր 

տարրերից որևէ մեկը:  

 Երբեք մի օգտագործեք լուցկի, կրակ, սուր առարկաներ կամ թունավոր 

զանգվածներ առանց մեծահասակի օգնության:   

 Եթե դուք համոզված չեք, որ տվյալ փորձը կարելի է կատարել տանը,  

թույլտվություն վերցրեք ձեր ծնողներից:  

 Մի օգտվեք փոխարինող պարագաներից, օգտագործեք միայն ցանկում նշված 

նյութերը, քանի որ փորձը կարող է տեղի չունենալ կամ վատ կատարվել, բացի 

այդ դուք կարող եք վնասվել այլ նյութեր օգտագործելու պատճառով:  

 Հիշեք, որ ֆիլմերը հորինվածք են: Հարկավոր չէ կատակել հեղուկային 

խառնուրդների հետ: Երբեք չփորձեք խմել դրանք:  

 

 

Տեղաշարժիր 



Արդյո՞ք ջրի մոլեկուլները շարժվում են, թե մնում են իրենց տեղում. 

Ի՞նչ է ձեզ հարկավոր. 

 Շիշ առանց փակելու գլխիկի 

  ջուր  

 սննդային գույն 

 Ի՞նչ եք անելու. 

1. Ձեր շիշը լցրեք մոտավորապես ¾ ջրով: 

2. Շշի մեջ ավելացրեք  6 կամ 7 կաթիլ սննդային գույն: Նայեք, ինչպես են գույնի 

կաթիլները իջնում շշի հատակը թողնելեվ նեղ արահետ:  

3. Ձեռք մի տվեք շշին: Մի կողմ դրեք այն մի քանի ժամ: 

4. Հետո նայեք շշին: Ի՞նչ տեսք է ստանում ջուրը:  

 

Ի՞նչ է տեղի ունենում.  

Ջրի մոլեկուլները մշտապես շարժման մեջ են: Դրանք բախվում են իրար այնքան 

ժամանակ, մինչև գույնը ցրվում է շշում ջրի մեջ:  

Պրոցեսը, որի ժամանակ մոլեկուլները տեղափոխություն են կատարում, 

կոչվում է դիֆուզիա (ցրում):  Այս ֆենոմենը հատուկ է նյութի բոլոր վիճակներին՝ 

հեղուկ, պինդ և գազային: Օրինակ, օդի մեջ դիֆուզիայի շնորհիվ է, որ ծաղիկների 

բույրը տարածվում է սենյակով մեկ:       

 

 

 

Ներխուժում նոսր օդի մեջ 

Փչիր փուչիկը գիտության օգնությամբ 



 Ի՞նչ է ձեզ հարկավոր 

 Փուչիկ 

 Պլաստմասսե փականով շիշ 

 Ջուր 

 Երկու կաթսա 

 Ի՞նչ եք անելու 

1.Փուչիկը անցկացրեք շշի բերանին: 

2.Կաթսաներից մեկը լցրեք ծորակի տաք ջրով: 

3.Մյուս կաթսան լցրեք սառը ջրով: 

4.Շիշը դրեք տաք ջրով լի կաթսայի մեջ և նայեք, թե ի՞նչ է տեղի ունենում: 

5.Այնուհետև հանեք շիշը տաք ջրով լի կաթսայից և դրեք այն սառը ջրով լի կաթսայի 

մեջ: Ի՞նչ է տեղի ունենում:  

Ի՞նչ է տեղի ունենում 

Տաքությունը օդի մոլեկուլներին էներգիա է տալիս, և այդ էներգիան ստիպում է 

մոլեկուլներին ավելի արագ շարժվել: Քանի որ մոլեկուլները տարածվեցին, նրանք 

զբաղեցրին ավելի մեծ տարածություն և լցվեցին փուչիկի մեջ: Սառնությունը ստիպում 

է մոլեկուլներին ավելի դանդաղ շարժվել: Մոլեկուլները կորցնում են էներգիան, 

հանդարտվում և ավելի մեծ խտությամբ տեղավորվում են շշի մեջ: Երբ սա տեղի է 

ունենում, փուչիկը ճլորվում է:  

 

 

ՁԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ՈՒԺԸ 

ԿԱՐՈՂ ԵՔ  ՇՇԻ ՎՐԱ ԱՆՑՔ ԲԱՑԵԼ, ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ԱՅՆՏԵՂԻՑ ՋՈՒՐԸ ՉԹԱՓՎԻ 

Ի՞նչ է հարկավոր 



 Պլաստմասսե շիշ փականով 

 Ջուր 

 Մուրճ և մեխ և չափահաս մեկը ձեզ օգնելու համար 

 Լվացարան 

Ի՞նչ եք անելու 

1.Լցրեք շիշը ջրով և փակեք այն  

2.Շշի վերևից մոտավորապես երեք քառորդ տարածության վրա դեպի ներքև մեխի 

օգնությամբ մուրճով անցք բաց արեք 

3.Անցքի միջից  ոչինչ  չի թափվի 

4.Հիմա շիշը պահեք լվացարանի վրա և թուլացրեք փականը: Ի՞նչ եք տեսնում: 

Ի՞նչ է տեղի ունենում 

Դուք ցուցադրեցիք օդին վերաբերող կարևոր մի բան:  Հենց դա է 

ձգողականության օրենքի գլխավոր տարրը: Եթե օդը չհրեր դեպի ներքև, ջուրը կմնար 

իր տեղում: Բայց, երբ դուք թուլացրիք փականը, օդը լցվեց ներս և ջրին հրեց դուրս: 

Դուք նաև ցուցադրեցիք կարևոր մի բան ջրի հետ կապված: Ջրի մակերևույթի 

մոլեկուլները կառչում են իրարից և կազմում “կաշվի” պես մի բան: Այս երևույթը 

հայտնի է, որպես մակերևույթի լարվածություն:   

ԹԱՐՍԱԾ ՓՈՒՉԻԿ 

ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՔ ԹԱՐՍԵԼ ՓՈՒՉԻԿԸ` ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ՕԴԻ ՃՆՇՈՒՄԸ 

Ի՞նչ է հարկավոր 

 Մեխ և մուրճ անցքեր բացելու համար (միայն մեծի օգնությամբ) 

 Պլաստմասսե շիշ, ինչքան մեծ, այնքան լավ 

 Փուչիկ 

Ի՞նչ եք անելու 

1. Խնդրեք մեծերից մեկին, մեխի չափով, շշի հատակի մոտ անցք բացել  



2.Մտցրեք փուչիկը շշի մեջ: Փուչիկի բերանը անցկացրեք շշի բերանին և փչեք այն 

ինչքան հնարավոր է շատ, որպեսզի շշի ներսում փուչիկը լավ փչված լինի    

3. Դրեք ձեր մատը մեխով բացած անցքի վրա 

4. Դադարեք փչել փուչիկը  

5. Հանեք ձեր մատը անցքի վրայից 

Ի՞նչ է տեղի ունենում 

Երբ դուք փչում եք փուչիկը, շշի մեջի օդը դուրս է մղվում մեխի անցքից: Երբ դուք 

հեռացնում եք ձեր մատը, օդը շտապում է հետ գալ, մտնել շշի մեջ: Միևնույն ժամանակ 

օդը շտապում է դուրս պրծնել փուչիկից: Ուժերի համակցությունը բավական ուժեղ է, 

որպեսզի ստիպի փուչիկին թարսվել:  

 

 

ՇՇԵՐԻ ՊԱՅՔԱՐ 

ՇՇԵՐԻՑ Ո՞Ր ԵՐԿՈՒՍԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԱՄԵՆԱՇԱՏ ԷՆԵՐԳԻԱՆ 

Ի՞նչ է հարկավոր 

 Երկու պլաստմասե շիշ 

 Մուրճ և մեխ շշերի գլխիկներին անցք բացելու համար (դիմեք մեծի օգնությանը) 

 Բարձր թիկնակով երկու աթոռ 

 Ավել 

 Խողովակներն ամրացնելու կամ կպչուն ժապավեն 

 Երկու 4 դյույմանոց կտորների և երկու 2 ֆուտանոց երկարության կտորների 

կտրած պարան: Պարանը պետք է լինի այնքան ամուր, որ կարողանա պահել 

ջրով լի շշի ծանրությունը:  

 Շշի երկու գլխիկ, յուրաքանչյուրի վրա երկուական մեխով բացած անցք 

 Զուր 

 Տարածություն դրսում  



Ի՞նչ եք անելու 

1. Երկու աթոռները դրեք մեջքով մեկը մյուսի դիմաց` իրարից մոտավորապես երեք 

կամ չորս ոտնաչափ հեռավորության վրա:  

2. Ավելը դրեք աթոռների թիկնակների վրա (պոչային մասը) և դրած տեղերը 

ամրացրեք ժապավենով (մինչ ամրացնելը ստուգեք արդյոք ժապավենի հետքը չի 

վնասի աթոռը): 

3. Շշերից մեկը լցրեք ջրով  

4. Պարանի երկու կարճ կտորները անց կացրեք շշերի գլխիկների անցքերի միջով: 

Պարանի ծայրերը կապեք այնպես, որ հանգույց ստացվի: Շշերը փակեք գլխիկներով և 

ստուգեք պարանի ամրությունը լվացարանի վրա:   

5. Մեկ երկար պարանը կապեք շշերի գլխիկների հանգույցներից յուրաքանչյուրին: 

Ստուգեք պարանների ամրությունը:   

6. Երկար պարանների ծայրերը կապեք ավելի պոչին, այնպես որ շշերը ուղիղ կախվեն 

ներքև: Նրանք պետք է ունենան մոտավորապես մեկ ոտնաչափ հեռավորություն:   

7. Բռնած պահեք դատարկ շիշը ջրով լի շշից հեռու և բաց թողեք այն: Ի՞նչ է տեղի 

ունենում:  

8. Բռնած պահեք ջրով լի շիշը դատարկ շշից հեռու և բաց թողեք այն: Ի՞նչ է տեղի 

ունենում:  

9. Հիմա դատարկ շիշը լցրեք նույն մակարդակի, ինչ լիքը շիշն է: Ի՞նչ է տեղի ունենում, 

երբ երկու ջրով լի շշերը բախվում են իրար:  

Ի՞նչ տեղի կունենա 

Երբ լիքը շիշը բախվում է դատարկ շշին, առաջանում է էներգիայի մեծ 

տեղափոխություն: Երբ դատարկ շիշը բախվում է լիքը շշին, էներգիայի փոքրագույն 

մաս է տեղափոխվում: Երկու լիքը շշերը էներգիան հետ ու առաջ են տեղափոխում 

ամեն անգամ, երբ բախվում են իրար: Յուրաքանչյուր ճոճումի հետ նրանք մի փոքր 



էներգիա են կորցնում (համաձայն օդի շփման և ձգողականության) այնքան ժամանակ, 

մինչև շշերը դադարեն ճոճվել միասին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Առաջադրանք-փորձեր 

1. Թվարկե’ք այն մարմինները, որոնք կարելի է տեսնել` 

փողոցում _______________________________________________ 

դպրոցում _______________________________________________ 

տանը ___________________________________________________ 

մարզադահլիճում ________________________________________  

 



2. Փորձեք նկարել այդ մարմիններից երկուսը: 

 

 

 

 

 

Ի՞նչ նյութերից կարող են պատրաստվել նկարված մարմինները. 

 

 

 

 

 

 

3. Գրե'ք երեքական  առարկաներ, որոնք պատրաստված են` 

փայտից _______________________________________________ 

ապակուց______________________________________________ 

մետաղից______________________________________________ 

 

 

 



4. Գրեք երեքական կենդանի և անկենդան մարմինների անուներ 

 

     կենդանի մարմիններ ________________________________________ 

      անկենդան _________________________________________________ 

 

       Գործնական աշխատանք 

Խնդրեք մայրիկին, որ սառնարանից ձեզ տա մի քանի կտոր սառույց:  

Դրեք ափսեի վրա, ուշադիր ուսումնասիրեք և գրեք. ի՞նչ ձև ունեն դրանք. 

_______________________________________________________ 

 

Սառցի կտորներից մեկը տեղափոխեք բաժակի մեջ: Փոխվեց 

սառցակտորի ձևը, ծավալը, թե՞ ոչ: Գրեք` 

_________________________________________________________________ 

Սպիրտայրոցի օգնությամբ հալեցրեք սառույցը, առաջացրած ջուրը լցրեք 

նույն բաժակի մեջ: Ի՞նչ փոխվեց. 

__________________________________________________________________ 

 

Այս փորձը կատարելուց հետո կարո՞ղ ենք ասել, որ պինդ վիճակում 

նյութերը պահպանում են իրենց ձևը, իսկ հեղուկ վիճակում ընդունում են 

________________________  ձևը:  

 

 

5. Առանձնացրեք հետևյալ նյութերն` ըստ վիճակների և տեղադրեք 

աղյուսակի համապատասխան սյունակներում: 

 

 

 

         Պինդ          Հեղուկ     Գազային 

   



   

   

 

 

6. Ընդգծեք այն տողերը, որտեղ թվարկված են միայն մաքուր 

նյութերը: 

 

ա. երկաթ,պղինձ, թորած ջուր,կերակրի աղ, 

բ. կերակրի աղ, մառապուղ, պղինձ, հանքային ջուր: 

 

 

7. Լրացրեք բաց թողնված բառերը. 

 

Կենցաղում հաճախ անհրաժեշտ է լինում իմանալ գտնվող ապրանքի 

զանգավածը: Կշեռքի նժարները հավասարակշռության մեջ են. դա 

նշանակում է, որ նժարների վրա դրված մարմինների __________________  

զանգվածները հավասար են: 

Հիշում եք, որ զանգվածի չափման միավորը 1կգ է: խանութում մենք 

հանդիպում ենք տարբեր զանգվածներով փաթեթավորված ապրանքներ: 

Օրինակ, տանը բացեք սառնարանը և նայեք` ինչ է գրվապ կաթի շշի 

վրա, և գրեք ______________ , թթվասերի բանկայի վրա _______________ 

կգ/գ, բացեք պահարանը և նայեք` ինչ զանգված է գրված մակարոնի 

տուփի վրա` ____________________: 

     

Եթե նույն նյութից պատրաստված մարմինների զանգվածները հավասար 

են (հավասարակշռվում են կշեռքի վրա), նշանակում է, որ դրանց 

______________ ևս հավասար են: Հիշ’եք,որ ծավալի չափման միավորը 1 

լիտրն է: 

Եթե նույն ծավալն ունեցող մարմինները չեն հավասարակշռվում կշեռքի 

վրա, նշանակում է` դրանք պատրաստված են________________________: 



   Օրինակ` նույն ծավալ ունեցող բաժակները կարող են պատրաստված 

լինել ապակուց, փայտից, պլաստմասայից և այլն: 

     

Նյութի տեսակը բնութագրող կարևորագույն մեծություններից է 

նյութի____________________: Օրինակ` երկաթի խտությունը 7800 կգ/մ3  է, 

մեղրինը` 1350 կգ/մ3 : Այլ նյութերի խտությունները կարելի է իմանալ 

համապատասխան աղյուսակից: 

 

 

8. Կատարեք հետևյալ փորձերը և լրացրեք բաց թողնված բառերը. 

 

 Վերցրեք կիսով չափ ջուր (նյութ) լցված բաժակ, համտեսեք, 

ավելացրեք շաքարավազ (մեկ ուրիշ նյութ), խառնեք, 

համտեսեք: Զգաց՞իք տարբերությունը: Առաջացածը կոչվում է 

______________________________ լուծույթ (շաքարաջրի 

լուծույթ): 

  Վերցրեք մեկ թեյի գդալ սուրճ (նյութ), խառնեք շաքարավազի 

(ուրիշ նյութի) հետ:Առաջացածը կոչվում է _________________:  

 

 

 

  

9. Ընդգծեք ճիշտ բնորոշումը. 

ա. Խառնուրդներում նյութերը իրենց հատկությունները չեն 

պահպանում, 

բ. խառնուրդներում նյութերը հատկությունները պահպանում են: 

 

 

10.  Միատեսակ ատոմների համախումբը անվանում են քիմական                    

__________________________: Գրեք քիմիական նշանները: 

 



Օրինակ`   ազոտ      N 

                   այլումին ____ 

                   թթվածին____ 

                   ջրածին   __ 

 

11. Ավարտեք սահմանումները. 

ա. Այն նյութերը, որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից, 

կոչվում են ______________________ , օրինակ` _________________: 

 

բ. Այն նյութերը, որոնք կազմված են տարբեր տարրերի ատոմներից, 

կոչվում են ____________________ , օրինակ`_____________________: 

 

 

12. Մեր շնչած օդի բաղադրիչներից մեկն է թթվածինը: 

 

 

 

                                      թթվածնի ատոմ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Ինչպես երևում է նկարից, թթվածնի մոլեկուլը 

կազմված է ______________ ատոմներից:          

 

             

 

 

 

                             

 

 

 

 Համեմատաբար բարդ կառուցվածք ունի ջրի մոլեկուլը:                  

Նայելով նկարին, գրեք, թե քանի ատոմներից է կազմված նրա մոլեկուլը 

_______________________: 

 

 

 

Մարդու մարմինը 
 
Ընդհանուր պատկերացում 

 
Մարդու մարմնի ուսումնասիրությունը կարող է շատ զվարճալի լինել, քանի որ 

յուրաքանչյուր երեխա հետազոտության մի հրաշալի նմուշ ունի իր տրամադրության 

տակ: Մարմինը կարող է հրաշքներ գործել, որոնց մի մասը մենք կարողանում ենք 

կառավարել, իսկ մի մասը` ինքնստինքյան է կատարվում: Ահա մարդու մարմնին 

վերաբերվող մի քանի ներածական գաղափար, որոնք կարող են հետազոտել ձեր 

երեխաներին. 

 Ոսկորների միացման տեղերը կոչվում են հոդեր: Հոդերը թույլ են տալիս 

շարժել ու ծալել ձեր մարմնի մասերը: 

 Մենք շնչում ենք թթվածին և արտաշնչում ածխաթթու գազ: 

 Ուղեղը կառավարում է մարմինը: Որոշ գործողություններ, օրինակ 

շնչառությունը կամ արյան շնչառությունը, կատարվում են մեր կողմից 



ինքնաբերաբար: 

 Սիրտը արյունը մղում է մեր մարմնի միջով` լցնելով այն սննդով ու օդով և 

ազատելով ավելորդ, վնասակար նյութերից: 
 

 

    Հայտնագործություններ փորձերի միջոցով 
 

Նյութերը` հաստ հեռախոսային տեղեկատու, տարածք` հատակին նստելու 

համար: 

 

Ընթացքը 

1. Ոտքերը չծալելով, փորձեք կանգնել տեղեկատուի վրա: 

2. Նստեք հատակին: Փորձեք կանգնել առանց ոտքերը ծալելու: 

3. Կարող եք ծալել ոտքերը ծնկի մասում: Բարձրացեք տեղեկատուի վրա: Նստեք 

հատակին, ապա վեր կացեք: Փորձեք հասկանալ, թե ինչպես են շարժվում և ծալվում 

ձեր ոտքերը շարժման ժամանակ: 

 

Հարց. Արդյոք ավելի հե±շտ կլիներ շարժվել, թե± ավելի դժվար, եթե ձեր ոտքերում 

քիչ ոսկորներ լինեին: 

 

Կռահե'ք. Արդյո±ք ավելի հեշտ կլինի բարձրանալ տեղեկատուի վրա և վեր կենալ 

նստած տեղից, եթե դուք չծալեք ձեր ոտքերը: 

 

Մտածեք ու գրեք. Երկու ոսկորների միացության տեղը կոչվում է հոդ: Հոդերը թույլ 

են տալիս ծալել և մկանների օգնությամբ շարժել ձեր մարմնի մասերը: Ամեն մի ոտքի 

մեջ ազդրից մինչև թաթ կա չորս ոսկոր և քսան վեց ոսկոր` յուրաքանչյուր թաթի մեջ: 

Արդյոք ձեզ ավելի հե±շտ էր, թե± ավելի դժվար  էր շարժվել, երբ չէիք կարողանում 

ծալել ձեր ոտքի հոդերը: Ի±նչպես էիք քայլելու կամ վազելու , եթե ոտքի չորս 

ոսկորների փոխարեն միայն մեկն ունենայիք: Գրի առեք ձեր մտքերը:  

 

 

 

 

 

Շնչիր, արտաշնչիր 
 

Նյութերը` Վայրկյանի սլաքով ժամացույց 

                       Տեղում ցատկելու տարածք 

 

Ընթացքը 

1. Նստեք ու թուլացեք: Հաշվեք, թե քանի անգամ եք շունչ քաշում երեսուն րոպեի 

ընթացքում: 



2. Ցատկոտեք տեղում երկու րոպեում: Ապա անմիջապես հաշվեք, թե քանի անգամ 

եք շունչ քաշում երեսուն րոպեի ընթացքում: 

 

Հարց. Ֆիզիկական վարժություններից հետո ավելի արա±գ, թե± ավելի դանդաղ եք 

շնչում: 

 

Կռահեք 
 Կարագանա±, թե± կդանդաղի ձեր շնչառությունը տեղում երկու րոպե ցատկելուց 

հետո: 

 

Մտածեք ու գրեք.  Մենք շնչում ենք, որպեսզի թթվածնով լցնենք մեր մարմինները: 

 Թթվածինն անհրաժեշտ է մեզ` էներգիա ստանալու համար: Մենք ենք, որպեսզի 

ազատվենք ածխաթթու գազից: Արդյո±ք հանգիստ նստած վիճակից հետո և 

ֆիզիկական վարժությունից հետո նույն արագությամբ էիք շնչում: 

Ի±նչ եք կարծում, երբ է ձեր մարմնի համար շատ էներգիա պահանջվում` նստելո±ւ, 

թե± վազելու համար:   

 
 
 

Առնչություններ բնագիտության հետ 

Չթարթես  

 

Ընթացքը. 

Թարթելու ուսումնասիրությանն ուղղված այս վարժության ընթացքում աշակերտները 

պետք է զույգերի բաժանվեն: Խնդրեք նրանց` 

 

1. ուշադիր նայել` տեսնելու համար, թե բնական ինչ հաճախությամբ է թարթում 

իրենց ընկերը: 

2. հայացքը սևեռել ընկերոջ վրա` աշխատելով չթարել: 

3. Փորձել թարթել սկզբում մեկ աչքով, հետո` մյուս: 

4. Բարձր ծափ տալ ընկերոջ գլխավերևում և ըեսնել` նա, կթարթի, թե ոչ: 

 

 

Արյուն մղող սիրտը 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 



 Թենիսի գնդակ 

 Կարմիր հեղումով լցված երկու լիտրանոց պլաստիկե շշեր: 

 

Ընթացքը. 

1. Խնդրեք, որ բոլոր աշակերտները անվանեն և ցույց տան իրենց ամենից ուժեղ 

մկանը: Ապա հայտնեք նրանց, որ ամենից ուժեղ մկանը սիրտն է: 

2. Ցուցադրեք, թե աշխատում սիրտը, վայրկյանը մեկ հաճախությամբ սեղմելով 

փենիսի գնդակը: Բացատրեք, որ սիրտը զարկում է անդադար, օրական 24 

ժամ; Հնարավորություն տվեք, որ աշակերտներից մի քանիսը մեկ րոպեի 

ընացքում փորձեն սեղմել թենիսի գնդակը: 

3. Հարցրեք ձեր աշակերտներին, թե, իրենց կարծիքով, որքան արյուն է մղվում 

սրտի միջով մեկ րոպեում: Ապա ցույց տվեք նրանց կարմիր հեղուկով լցված 

պլաստիկ շշերը և հայտնեք, որ սիրտը յուրաքանչյուր րոպե մոտ չորս լիտր 

արյուն է մղում: 

 

 

Զգայուն մազեր 

 

Անհրաժեշտ նյութեր 

Սառույցի կտոր 

 

Ընթացքը. 

Տվեք աշակերտներին հետևյալ ցուցումները և խնդրեք և նրանց նկարագրել իրնց 

զգացողությունները: 

1. Կպեք ձեր ձեռքի մի մազին առանց մաշկին դիպչելու: 

2. Մատը տարեք մազերի երկայնքով, կրկին անգամ մաշկին չդիպչելով: 

3. Ընտրեք մի մազ: Քաշեք այն, սկզբում թեթև, հետո` ավելի ուժեղ: 

4. Ձեր մազերի վրա սառույցի կտոր պահեք մոտ 30 րոպե` առանց մաշկին 

դիպչելու: 

 

 

 

Ինչ հոտ ունի 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 



Նրբաթիթեղով պատած մանկական սննդի բանկաներ կամ լուսանկարչական 

ժապավենի մաքուր դատարկ տուփեր, զանազան հոտավոտ սննդամթերք ( կիտրոնի 

աղ, անանուխի էքսկրատ, տրորած սխտոր, դարչին, վանիլին): 

 

Ընթացքը. 

Յուրաքանչյուր սննդամթերք դրեք առանձին տուփի կամ բանկայի մեջ և ամուր 

փակեք`հոտը պահպանելու համար: Խնդրեք երեխաներին հերթեվ բացել 

կափարիչները և աչքերը փակ հոտ քաշել` փորձելով հոտից կռահել,թե ինչ 

սննդամթերք է տվյալ ամանի մեջ: 

 

 

 

Բույսերի ջուրը 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Վարունգի երեք կլորավուն կտոր, ստվարաթղթե մեծ քարտ, մատիտ: 

 

Ընթացքը. 

Խնդրեք երեխաներին վարունգի կտորները տեղադրել քարտի վրա  և ուրվագծել 

դրանցից ամեն մեկը: Քարտերը դրեք ապահով մի տեղ: (Վարունգի կտորները թողեք 

ուրվագծերի մեջ ): Հաջորդ օրը նայեք քարտերին: 

 

 

Ամուր թռչնաբուն 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Մարգարինի երկու փոքր աման, ծղոտ, հող, ջուր: 

 

Ընթացքը. 

Յուրաքանչյուր ամանը հողով լցրեք ու մի քիչ ջուր խառնեք, որպեսզի ցեխ ստանաք: 



Մի փոքր ծղոտ ավելացրեք ամաններից մեկի մեջ և լավ խառնեք այն ցեխի հետ: 

Երկու ամանները դրեք տաք տեղում և պահեք երկուսից երեք օր: Ապա շուռ տվեք 

ամանները: Թողեք, որ ցեխագնդերը չորանան ևս մեկ օր` նախքան դրանք քանդել: 

 

 

 

 

Քողարկված ձկները 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Թուղթ, գունավոր մատիտներ, մկրատ, սոսինձ: 

 

Ընթացքը 

Խնդրեք, որ աշակերտները կանաչ ու ոսկեգույն ջրային բույսերով կամ վառ 

մարջաներով մի տեսարան ներկեն: Ապա խնդրեք նրանց նկարել և կտրել երկու ձուկ, 

մեկը` բույսերի գույնի, մյուսը` մեկ ուրիշ գույնի: Ապա խնդրեք աշակերտներին 

սոսնձել ձկներին իրենց ներկած տեսարաններին: Փակցրեք աշխատանքները 

պատերին և խնդրեք աշակերտներին կանգնել դրանցից որոշ հեռավորության վրա: 

Հարցրեք նրանց, թե որ մի ձկանն են նրանք տեսնում: Ապա խնդրեք նրանց մոտենալ 

այնքան, մինչև որ կարողանան տեսնել թաքնված ձկանը: 

 

 

 

 

Ջերմարյուն կենդանիներ 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Ջերմաչափ 

 

Ընթացքը. 

Այս վարժությունը այնպես մի օրվա համար, երբ ջերմաստիճանը զգալիորեն բարձր 

կամ ցածր է, քան ներսում: Դասամիջոցից առաջ չափեք աշակերտներից մեկի 

ջերմությունը: Խնդրեք դասարանին կանխատեսումներ անել, թե արդյոք այդ 



աշակերտի ջերմությունը կմնա նույնը, կիջնի թե կբարձրանա դուրս գալուց հետո: 

Դասամիջոցից հետո կրկին չափեք այդ աշակերտի ջերմությունը: Այն պետք է 

մոտավորապես նույնը մնա` մոտ 36. 60 C: 

 

 

Կենդանի օրգանիզմներին անհրաժեշտ է ջուր 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Երկու տնային բույս (նույն տեսակի ու չափսի), ջուր: 

 

Ընթացքը. 

Երկու բույսերը դրեք կողք – կողքի լավ լուսավորված մի տեղում: Ջրեք դրանցից մեկը 

սովորականի նման, իսկ մյուսը մի ջրեք: Խնդրեք երեխաներին ամեն օր դիտարկել և 

համեմատել բույսերը: Քննարկեք ջրի կամ ջրի պակասի ազդեցությունները: Նախքան 

չջրվող բույսն ամբողջովին չորանա, սկսեք այն ջրել: Խնդրեք աշակերտներին 

դիտարկել տեղի ունեցող փոփոխությունները: 

 

 

Զբոսանք շրջակայքով 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Թուղթ, մատիտ, ստվարաթուղթ կամ հենատախտակ գրելու համար: 

 

Ընթացքը. 

Ուսումնասիրեք կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ առնձնահատկությունները: 

Կենդանի և անկենդան նյութերի մի քանի օրինակներ բերեք: Զբոսանքի դուրս եկեք և 

խնդրեք աշակերտներին իրենց հանդիպած 10 անկենդան նյութերի անուններ 

թվարկել: Քիչ ավելի ուշ խնդչեք աշակերտներին հանդիպել խմբերում և համեմատել 

իրենց կազմած ցանկերը: Ավարտեք վարժությունները` խնդրելով աշակերտներին 

բարձրաձայն օրինակբեր կարդալ իրենց ցանկերից: 

 

 



Կենդանի բնության կոլաժ 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Հին ամսագրեր, մեծ թուղթ կամ ստվարաթուղթ, մկրատ, սոսինձ, մատիտ: 

 

Ցուցումներ 

Խնդրեք աշակերտներին կենդանի բնության ներկայացուցիչներին նկարներ 

կտրաատել ամսագրերից: Խնդրեք նրանց դասավորել նկարներն այնպես, որ 

ամբողջությամբ ծածկեն թուղթը, և սոսնձեն դրանք: Ապա խնդրեք, որ երախաներից 

ամեն մեկը ընտրի կենդանի որևէ նյութի մի պարզ ձև (ծառ, ծաղիկ, թռչուն, մարդ) և 

հնարավորին չափ մեծ նկարի այն իր թղթի ետևի մասում: Վերջում` կոլաժն 

ավարտելու համար, երեխաներին խնդրեք կտրել այդ ֆորմաները: Երեխաների 

պատրաստած կոլաժները (պատկերների գծապատկերները) ցուցադրեք 

ցուցատախտակի վրա: 

 

 

Առաջադրանքներ 

Առաջադրանք 1.  Պարզ արևոտ մի օր` կեսօրին, փորձիր գտնել հորիզոնի կողմերը 

բակում կամ որևէ այլ տեղանքում: 

Մեջքով կանգնիր դեպի արևը: Դու գիտես, որ այդ դիրքով քո ստվերը ցույց կտա  

հրիզոնի հյուսիսային կողմը: Ձեռքերդ տարածի’ր կողմ: Ձախ ձեռքդ ուղված կլինի 

արևմուտք, աջը` արևելք: Ուշադրություն դարձրու և հիշիր, փե քո կանգնած 

տեղանքում ինչ առարկաներ  են գտնվում հորիզոնի այդ կողմերում: Դրանք գրիր 

տետրում ( օրինակ` դպրոցը գտնվում է հյուսիսային կողմում ): Որոշի’ր, թե հորիզոնի 

որ կողմերն են գտնվում հյուսիսի, արևմուտքի, հարավի, արևելքի հակառակ 

կողմերում: Դեմքով կանգնիր դեօի արևմուտք և որոշիր, թե հորիզոնի որ կողմերը 

կլինեն հետևում, աջ և ձախ կողմերում: 

Քո աջ կողմում հյուսիսն է: Քո ո ՞ր կողմում կլինի արևմուտքը, արևելքը և հարավը: 

 

 

Առաջադրանք 2. Սեղանին դիր իրար խառնած այլումինի, պղնձի, չուգունի և 

երկաթի մանր կտորներ: Դրանց մոտեցրու մագնիսը: 

 Փորձի արդյունքները և եզրակացությունները գրիր տետրում: 

 



 

Առաջադրանք 3. Որոշելու համար, թե ձեռքի տակ եղած այս կամ ակն օգտակար 

հանածոնե±րն են թեթև, թե ՞ջուրը, ջրով լցված ամանի մեջ գցիր այդ օգտակար 

հանածոների կտորները: Եթե օգտակար: Եզրակացությունները գրի առ: 

 

 

Առաջադրանք 4. Որոշիր օգտակար հանածոյի (ապարի) կարծրությունը` երկաթի 

համեմատությամբ: Դրա համար փորձիր մեխով քերծել օգտակար հանածոն:  

Պատասխանը գրի առ: 

 

 

Առաջադրանք 5. Վերցրու նեղ վզով շիշ և դրա վրա դիր ձագար: Ձագարի պոչը 

փաթաթի’ր թաց թղթով այնպես, որ այն ամուր մտնի շշի մեջ: Ձագարով ջուր լցրու շշի 

մեջ: Ինչու՞ ջուրը ձագարից չի լցվում շշի մեջ: Մի փոքր բարձրացրու ձագարը, 

որպեսզի շշի և ձագարի միջև ճեղք գոյանա: Բացատրիր դիտարկված երևույթները: 

Կատարիր հետևություններ: Օդի ո ՞ր հատկությունն է ի հայտ գալիս այս փորձով: 

Ձեռքի տակ ձագար չունենալու դեպքում` այն կարելի է պատրաստել ստվարաթղթից 

կամ հաստ թղթից:  

 

 

 

 

Առաջադրանք 6. 

Որոշիր ջրի հատկությունները. 

1. Շշիցջուր լցրու բաժակի և ափսեի մեջ: Ինչը փոխվեց: Ինչպիսի ձևեր ստացավ 

ջուրը: 

2. Ափսեի մեջ կաթեցրու մի քանի կաթիլ ջուր: Թեքիր ափսեն: Ինչ տեղի ունեցավ: 

Ինչպես էկոչվում ջրի այդ հատկությունը: 

3. Որոշիր թափանցիկ է արդյոք ջուրը: Դրա համար վերցրու ջրով և կաթով լցված 

բաժակներ: Դրանք դիր թերթի վրա: Երևում է թերթի տեքստը կաթի բաժակի 

միջով, իսկ ջրի: Կատարաիր հետևություններ ջրի թափանցիկության մասին: 

Թափանցիկ էլ ինչ մարմիններ են քեզ հայտնի: 

4. Որոշիր, թե ինչ գույն ունի ջուրը: Համեմատիր ջուրը կաթի և յոդի լուծույթի 

հետ (կարելի է համեմատել նաև այս կամ այն գույնի փոշիով, ներկով 

ստացված լուծույթի հետ): Կատարիր եզրահանգում: 



5.  Համտեսիր ջուրը, ապա մեկ բաժակ ջրի մեջ լուծիր մի փոքր աղ, հետո` 

շաքար: Կփոխվի արդյոք ջրի համը: Ինչից է կախված ջրի համը: 

6. Հոտ քաշիր բաժակի մեջ լցրած մաքուր ջրից: Համեմատիր քեզ ծանոթ հոտերի 

հետ (օծանելիք, ծաղիկներ, կարկանդակ և այլն): Ինչ հոտ ունի ջուրը: 

 

 Գրի առ ջրի հատկությունների մասին քո դիտարկումների արդյունքները:  

 

Առաջադրանք 7. 

 Կփոխվի արդյոք ջրի ծավալը տաքացնելիս: Դա պարզելու համար թեյամանը կամ 

որևէ մետաղյա աման լեփ- լեցուն լցրու ջրով և տաքացրու մինչև եռալը: (Եղիր 

զգույշ): Հետևիր թեյամանին եռալու պահին: Բացատրիր դիտածդ երևույթը: Ինչու 

է ջուրը աղմուկով եռում: 

Հետևություններդ գրի առ: 

 

Առաջադրանք 8.  

Թաց շորով սրբիր հատաակը կամ որևէ առարկա: Ինչու թաց հետքը որոշ 

ժամանակ անց անհետացավ: Ջրի որ հատկության մասին է վկայում այս փորձը: 

Տան պայմաններում ջրի մի վիճակից մյուսին անցնելու ինչ օրինակների ես 

ականատես եղել: Նկարագիր: 

 

 Առաջադրանք 9. 

 Ուսումնասիրիր սառույցի հատկությունները: 

1. Դիտիր սառույցի կտորը: Որոշիր դրա գույնը, ձևը: Ունի արդյոք սառույցը 

ձև (համեմատիր հեղուկ ջրի հետ): 

2. Որոշիր թափանցիկ է սառույցը: Փորձով ապացուցիր դա: 

3. Որոշիր որն է թեթև ջուրը, թե սառույցը: Դրա համար ջրով լցված բաժակի 

մեջ գցիր սառույցի կտոր: Կատարիր հգետևություններ: 

4. Տաքացրու սառույցի կտորը ափիդ մեջ: Ինչ կատարվեց սառույցի հետ: Որն 

է սառույցի հալման ջերմաստիճանը: 

Դիտումներիդ արդյունքները գրի առ: 

 

 

Երկրի հյուսիսային մագնիսական բևեռի ուղղության որոշումը 

 



Անհրաժեշտ նյութեր: 

Ասեղ, մագնիս, ջրաման: 

Փորձի նկարագրություն: 

Լայն թասի մեջ լցրեք ջուր և դրեք հորիզոնական մակերևույթի վրա: Վերցրեք միջին 

մեծության մի ասեղ և զգուշությամբ իջեցրեք ջրի մակերևույթին այնպես, որ ասեղը 

լողա: 

Զգուշությամբ պտտեք թասը և համոզվեք, որ ասեղի համար բոլոր ուղղությունները 

մեկ են.այն չի կողմնորշվում ոևրևէ ուղղությամբ: Վերցրեք մագնիսն ու իր բևեռով  

մոտեցրեք ջրամանին մինչև 30-40 սմ հեռավորությամբ: Պահեք մագնիսը ջրի 

մակարդակի բարձրությամբ: Կտեսնեք, որ ասեղն ուղղվում է դեպի մագնիսը և 

սկսում դանդաղ լողալ դեպի այն: Հանեք ասեղը ջրից և մի քանի րոպե հպեք այն 

մագնիսին: Ասեղը մագնիսանում է : Կրկին իջեցրեք ջրի մեջ: Մագնիսացած ասեղն 

արդեն փոխոզդելով Երկրի` որպես ,ի մեծ ագնիսի հետ, կողմնորոշվում է որոշակի 

ուղղությամբ: Ասեղ է ցույց է տալիս հյուսիս-հարավ ուղղությունը: Մագնիսի միջոցով 

որոշելով ասեղի բևեռները`կարող ենք գտնել Երկրագնդի հյուսիսային մագնիսական 

բևեռի (հարավային աշխարհագրական բևեռի) ուղղությունը. այդ կողմն է ուղղում 

ասեղի հարավային բևեռը: 

Կարելի է մտածել այս փորձի այլ տարբերակներ: Օրինակ `վերցրեք թեթև շերտավոր 

մագնիս և տեղավորեք ջրում չսուզվող առարկայի վրա այնպես, որ վերջինս ազատ 

լողա ջրի մակերևույթի: 

Հետևեք մագնիսի կողմնորոշմանը: 

 

 

 

Ջրի և հանքային նյութերի շարժումը ցողունով 

Աշխատանքի նպատակը: 

Ցույց տալ, թե ցողունի որ մասով են տեղաշարժվում արմատի կլանած ջուրը և 

հանքային նյութերը: 

 

Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: 

Որևէ բույսի ընձյուղ տեղավորել չեզոք ներկով ներկված ջրի մեջ: 2-3 օրից ընձյուղի 

հիմքում կատարել լայնակի և երկայնակի կտրվածք: Կտրվածքերը դիտել 

խոշորացույցով և ուշադրություն դարձնել ցողունի ներկված շերտին: Խորդենու կամ 

այլ բույսի ընձյուղ, ջուր, ներկ, նշտար: 

Աշխատանքի ընթացքը 



Որևէ բույսի ընձյուղ տեղավորել չեզոք ներկով ներկված ջրի մեջ: 2-3 օրից ընձյուղի 

հիմքում կատարել լայնակի և երկայնակի կտրվածք: կտրվածքները դիտել 

խոշորացույցով և ուշադրություն դարձնել ցողունի ներկված շերտին: 

 

 

Հողային կենսակերպ վարող օրգանիզմների նկարագրումը անձրևորդի 

օրինակով 

 

Աշխատանքի նպատակը: Ցույց տալ հողաբնակ օրգանիզմների կառուցվածքի և 

կենսագործունեության առանձնահատկություններն անձրևորդի օրինակով: 

 

Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Անձրևորդ, ունելի, ապակի, թուղթ, հող, 

սոխ, սխտոր: 

 

Աշխատանքի ընթացքը: Անձրևորդը դնել ապակու: Ուշադրություն դարձնել մարմնի 

չափերին: Զանազանել մարմնի առջևի և հետևի մասերը, մեջքի և փորի 

տարբերությունը: Փորի մասում խոշորացույցով դիտել փոքրիկ խոզաները: 

Անձրևորդի մարմնի վրա կնկատեք հաստացում` գոտի: Հաշվեք, թե քանի օղակներից 

է կազմված անձրևաորդը: Այնուհետև անրևաորդըտեղափոխել թղթի վրա և 

ուշադրություն դարձնել խոզաններից առաջացած ձայնին` խշշոցին: 

Թղթի վրայից անձրևորդը տեղափոխել ապակե բաժակի մեջ, որտեղ հող է լցրած, և 

ուշադրություն դարձնել, թե մարմնի ինչպիսի կծկումների շնորհիվ ` նա խրվում հողի 

մեջ: Համեմատել անձրևորդի շարժման ապակու վրա, թղթի վրա, և հողում: Ոնելիով 

հանել անձրևորդը, մարմնի առջևի մասին մոտեցնել գրգռող որևէ նյութ (սոխ,սխտոր) 

և ստուգել նրա ռեակցիան: 

 

 

 

Սերմերի բաղադրությունը 

Աշխատանքի նպատակը: Սերմերում հայտնաբերել օրգանական և անօրգանական 

նյութերը: 

Անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ: Ցորենի սերմեր, ալյուր, փորձանոթ, 

սպիրտայրոց, թանզիֆ, յոդի լուծույթ, արևածաղկի սերմեր, սպիտակ թուղթ: 



Աշխատանքի ընթացքը: Փորձանոթի մեջ լցնել ցորենի չոր սերմեր և տաքացնել: 

Փորձանոթը տաքացնել թեք դիրքով այնպես, որ նրա վերին մասը սառը մնա: 

Փորձանոթի սառը պատերի վրա կհայտնվեն ջրի կաթիլներ: Ջուրը սերմերում           

10-150/0-ն է: 

սերմերը պահեք կրակի վրա `մինչև նրանց այրվելը: Ուշադրոթյուն դարձնել 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


