
Արթնացում 7:30 

 
Երեխայի գիշերային քնից 

հետո արթնանալու 

առավել բարենպաստ 

ժամանակը 

Առավոտյան 7-7.30, 

այդպիսով կրտսեր 

դպրոցականի գիշերային 

քնի ընդհանուր 

տևողությունը 

10,5-11 ժամ է 
 

Հիգիենիկ 

գործողություններ 

առավոտյան 

մարմնամարզություն 

7.30-7.45 Առաջին դասարանցին 

պետք է իր օրը սկսի 

առավոտյան 

մարմնամարզությունով: 

Առավոտյան 

մարմնամարզությունը 

մարմնին թույլ է տալիս 

անցնել քնից դեպի 

արթնություն, 

այն բարելավում է 

ուղեղի արյան 

մատակարարումը, 

ուժեղացնում նյարդային 

համակարգը, ստեղծում 

է ուրախ, լավ 

տրամադրություն:  

Նախաճաշ 7.45-8.00 Երեխայի պատշաճ 

զարգացման համար, 

աշխատունակություն 

պահպանման համար 

երեխաները պետք է 

պահպանեն 



սննդակարգը: 

Սննդի ընդունման միջեւ 

ընդմիջումների 

փոփոխությունները 

հաճախ հանգեցնում են  

երեխաների ախորժակի 

խանգարման,ինչն էլ 

հանգեցնում է 

աղեստամոքսային 

տրակտի աշխատանքի ոչ 

լիարժեք աշխատանքի: 

 

Դպրոց 8.30-12.20 Շատ օգտակար է 

զբոսնել 20 - 30 րոպեի 

ընթացքում, դա 

մեծացնում է մտավոր 

աշխատանքի ծավալը և 

ապահովում է 

ուսումնական նյութի 

յուրացման 

արտադրողականությունը: 

 

Զբոսանք 12.20-13.00 Դրսում գտնվելը 

ամենաարդյունավետ 

միջոցն է 

հանգստանալու , 

ուժասպառ անող 

գործողություններից հետո  

մարմինը վերականգնելու 

համար 



Քայլելիս 

արյան մեջ  ավելանում է 

թթվածինը, 

նյութափոխանակության 

գործընթացները 

բարելավվում են: 

Օդի ազդեցությունը 

պաշտպանում  է 

մարմինը 

ուլտրամանուշակագույն 

ճառագայթներից 

անբավարարության և  

կանխարգելում է 

ֆիզիկական 

անգործությունը: 

Քայլելու տևողությունը 

պետք է լինի 40 րոպեից 

- 1,5 ժամ 
 

Ճաշ 13.00-13.30 Տարրական 

դասարանների 

աշակերտների համար 

նախատեսում է օրական 

երկու անգամ սնունդ 

կազմակերպել: Այն 

ներառում է լանչի և 

կեսօրվա թեյի 

կազմակերպում ՝ նաև 

երկարօրյա խմբերի 

համար 



1-ին 

դասարանցիների 

և առողջական 

խնդիրներ ունեցող 

երեխաների համար 

անհրաժեշտ քուն 

14.00-15.00 Առողջ կամ առողջական 

խնդիրներ ունեցող 

երեխաները, որոնք 

արագ հոգնում են 

անհրաժեշտ է թոթափել 

նյարդային համակարգի 

գրգռվածությունը 

1-1,5 ժամ տևողությամբ 

ցերեկային քնի միջոցով 

 
Շարժախաղերև 

խաղ-

զավարճալիքներ 

մաքուր օդում 

 Երեխաների 

գործունեության 

լավագույն 

համադրությունն է 

ֆիզիկական 

ակտիվություն մաքուր 

օդում նախքան 

դասապատրաստումը 

(զբոսանք, բացօթյա և 

սպորտային խաղեր և 

պարեր,շնչառական 

վարժություններ) 

 
Ետճաշիկ 15.45-16.00 Ավելի փոքրերի համար 

նախատեսվում է 

կազմակերպել 

օրական երկու անգամ 

սնունդ: Այն ներառում է 

ճաշի կազմակերպում և 

կեսօրյա թեյ. 



 
Ինքնուրույն 

ուսումնական 

գործունեություն 

16.00-17.00 Տնային աշխատանքների 

կատարումը պետք է 

սկսելմիևնույն ժամին, ինչը 

սովորույթ կձևավորի 

երեխաների մոտ: Մտավոր 

ծանրաբեռնված 

աշխատանքն 

արդյունավետ չի կարող 

լինել,այդ պատճառով 

ամեն 15-20 րոպեն մեկ 

պետք է ֆիզդադար կամ 

միջանկյալ խաղ 

կազմկերպել,ինչը կօգնի 

երեխայի գլխուղեղին 

առավել արագ 

վերակակնգել իր 

մտածական 

ֆունկցիաները: 
Ընթրիք 19.00-19.30 Կարելի է օգտագործել 

կաթնամթերք և բուսական 

ծագման մթերք 
Աշխատանք տանը 19.30-20.00 Աշխատանքային 

տարրական 

գործողություններ՝ ջրել 

ծաղիկները, հավաքել 

սենյակը՝ գրքեր, 

խաղալիքներ 
Երեկոյան զբոսանք 20.00-20.30 30 րոպե զբոսանք կամ 

խաղեր մաքուր օդում՝ քնից 



  
 

առաջ 
Հիգիենիկ 

գործողություններ, 

քնի 

նախապատրաստում 

20.30-21.00 լվացվել, լվանալ 

ատամները 

Գիշերային քուն 21.00 Կրտսեր դպրոցականների 

գիշերային քնի 

տևողությունը պետք է 

կազմի 10-11 ժամ 


