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Ստորերկրյա ջրեր 

մեթոդական ձեռնարկի արդյունավետ օգտագործման համար նախատեսված 

գրականություն և օժանդակ աղբյուրներ 

 

 

 Թեմա Տեսական Լրազուցիչ․ աղբյուրներ 

քննարկումների եւ/կամ գործնական 

աշխատանքների համար 

 

 

1. 

 

 

 

Բնապահպանական 

կրթություն, կայուն 

զարգացում, կայուն 

զարգացման 

կրթություն 

 «Միտք սերմանիր, 

ծառ տնկիր», «Էյ Թի 

Փի» ԲՀ, Երևան 2010 

 

 Մ․ Դավթյան «Շրջակա միջավայր 

և   բնապահպանություն» , Երևան  

2010 

 Ա․ Գասպարյան, Ռ․ Մկրտչյան, 

Լ․ Վալեսյան «Բնօգտագործում և 

բնապահպանություն»,  Երևան 

2004 

 «ԲՊ կրթությունը և  

ժամանակակից կրթության 

միտումները»,   «Մարդը և 

հասարակությունը»,  3, 2015   

 

2․ Դասերի պլանի 

կազմում 

 «Միտք սերմանիր, 

ծառ տնկիր», «Էյ Թի 

Փի» ԲՀ, Երևան 2010 

 

 

3․ ԲՊ հիմնախնդիրներ Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող նյութերի 

փաթեթում) 

 https://www.youtube.com/watch?v=

JyL58vlbvgw   

 

4. Էկոլոգիական 

ոտնահետք 

Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող նյութերի 

փաթեթում) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JyL58vlbvgw
https://www.youtube.com/watch?v=JyL58vlbvgw
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5. 

 

 

Ջրի հիմնախնդիր 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5

c6Za ՄԱԿ-ի նկարահանած ֆիլմ՝ 

VUZlE&index=13&list=PLmkq9ega4K

MctN7pdI5C9eYAnyt_qao01       

 

Մրցանակակիր ֆիլմ՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=pT

ESKoMRr64                

Հնդկաստան 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd

pd3roZjYw&t=53s               

6. Կապույտ մոլորակ, 

ջրի 

բաշխվածություն 

«Ջուրը որպես կյանքի 

գրավական» տպագիր 

նյութ/տրամադրվել է 

վերապատրաստման 

ընթացքում 

 

 

 

 

7. Ջրի 

հատկությունները 

 

 Փորձեր՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ

DCVWxwfpg 

https://www.youtube.com/watch?v=wX

wSpcfYBD4 

https://www.youtube.com/watch?v=oQ

DCVWxwfpg 

 

 

8. Ջրի 

նշանակությունը, 

սպառումը, ջրային 

ոտնահետք 

 

 

 

Տե՛ս տրամադրված 

«Էկոլոգիական 

ոտնահետք» 

սալիկանադեսը 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=15&v=9iMGFqMmUFs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5c6Za%20ՄԱԿ-ի%20նկարահանած%20ֆիլմ՝%20VUZlE&index=13&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01
https://www.youtube.com/watch?v=G5c6Za%20ՄԱԿ-ի%20նկարահանած%20ֆիլմ՝%20VUZlE&index=13&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01
https://www.youtube.com/watch?v=G5c6Za%20ՄԱԿ-ի%20նկարահանած%20ֆիլմ՝%20VUZlE&index=13&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01
https://www.youtube.com/watch?v=G5c6Za%20ՄԱԿ-ի%20նկարահանած%20ֆիլմ՝%20VUZlE&index=13&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01
https://www.youtube.com/watch?v=pTESKoMRr64
https://www.youtube.com/watch?v=pTESKoMRr64
https://www.youtube.com/watch?v=Qdpd3roZjYw&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=Qdpd3roZjYw&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?v=wXwSpcfYBD4
https://www.youtube.com/watch?v=wXwSpcfYBD4
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?v=oQDCVWxwfpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9iMGFqMmUFs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=9iMGFqMmUFs
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9.  

 

Ջրի շրջապտույտ 

 

 

 

«Ջուրը որպես կյանքի 

գրավական»/տրամադրվ

ել է վերապատրաստման 

ընթացքում 

Ֆիլմ՝ 

https://www.pinterest.com/pin/4731595

04573050811/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0_c

0ZzZfC8c&feature=player_embedded 

 

Խմբային խաղը ներառված է 

փաթեթում 

 

10. Ջրի աղտոտում «Ջուրը որպես կյանքի 

գրավական»/տրամադրվ

ել է վերապատրաստման 

ընթացքում 

 

 

11. Արմավիր և 

Արարատ մարզերի 

ջրային ռեսուրսներ 

 

 Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող 

նյութերի փաթեթում) 

 

 

12. Արտեզյան ջրեր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ջուրը որպես կյանքի 

գրավական»/տրամադրվ

ել է վերապատրաստման 

ընթացքում 

Ստորերկրյա ջրեր՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=2zP

1fdWH3XI 

Արտեզյան ավազանի 

բացում/հորատում՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=cu

QmqYiaWSU 

  

Ստորերկրյա ջրեր՝ 

https://multiurok.ru/files/urok-v-

priezientatsii-po-tiemie-podziemnyie-

vody-i.html  

 

Ինֆոգրաֆիկա՝ 

http://yerevan.today/all/infographica/96

8/araratyan-artezyan-avazani-xorkayin-

horery-pakum-en  

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/473159504573050811/
https://www.pinterest.com/pin/473159504573050811/
https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=0_c0ZzZfC8c&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=2zP1fdWH3XI
https://www.youtube.com/watch?v=2zP1fdWH3XI
https://www.youtube.com/watch?v=cuQmqYiaWSU
https://www.youtube.com/watch?v=cuQmqYiaWSU
https://multiurok.ru/files/urok-v-priezientatsii-po-tiemie-podziemnyie-vody-i.html
https://multiurok.ru/files/urok-v-priezientatsii-po-tiemie-podziemnyie-vody-i.html
https://multiurok.ru/files/urok-v-priezientatsii-po-tiemie-podziemnyie-vody-i.html
http://yerevan.today/all/infographica/968/araratyan-artezyan-avazani-xorkayin-horery-pakum-en
http://yerevan.today/all/infographica/968/araratyan-artezyan-avazani-xorkayin-horery-pakum-en
http://yerevan.today/all/infographica/968/araratyan-artezyan-avazani-xorkayin-horery-pakum-en
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Արարատյան 

արտեզյան 

ավազանի ջրեր 

 

Հոդված Անժելա Ստեփանյանի՝ 

 http://alttv.tilda.ws/  

 

13. Ջրախնայող 

համակարգեր 

Ակվապոնիկա,  

 Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող 

նյութերի փաթեթում) 

 

 Վիքիպեդիա․ 

Ակվապոնիկա 

 

Ֆիլիպիններ՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=qIi

0F6bgeno                

Անիմացիա՝https://www.youtube.com/

watch?v=Gm0ojYMuHHg         

 

https://www.youtube.com/watch?v=fCL

68ETB_nM 

 

«Գրին Էյջ» կազմակերպություն․ 

ակվապոնիկա՝ 

http://green-age.info/; 

 

https://chai-

khana.org/hy/akvaponikayi-apagan-

kam-akvaponikan-apagayowm 

 

14․ Ջրախնայող 

համակարգեր 

Սայաթ Նովա 

համայնքում 

 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ՝ 

https://www.ecolur.org/hy/news/water/

-60-/10521/ 

 

https://news.am/arm/news/477475.html

?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw

_85cH-

rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IM

YwAA 

 

http://alttv.tilda.ws/
https://www.youtube.com/watch?v=qIi0F6bgeno
https://www.youtube.com/watch?v=qIi0F6bgeno
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0ojYMuHHg
https://www.youtube.com/watch?v=Gm0ojYMuHHg
https://www.youtube.com/watch?v=fCL68ETB_nM
https://www.youtube.com/watch?v=fCL68ETB_nM
http://green-age.info/
https://chai-khana.org/hy/akvaponikayi-apagan-kam-akvaponikan-apagayowm
https://chai-khana.org/hy/akvaponikayi-apagan-kam-akvaponikan-apagayowm
https://chai-khana.org/hy/akvaponikayi-apagan-kam-akvaponikan-apagayowm
https://www.ecolur.org/hy/news/water/-60-/10521/
https://www.ecolur.org/hy/news/water/-60-/10521/
https://news.am/arm/news/477475.html?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw_85cH-rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IMYwAA
https://news.am/arm/news/477475.html?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw_85cH-rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IMYwAA
https://news.am/arm/news/477475.html?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw_85cH-rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IMYwAA
https://news.am/arm/news/477475.html?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw_85cH-rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IMYwAA
https://news.am/arm/news/477475.html?fbclid=IwAR2GC4HYOfC4nU7AAZw_85cH-rfAC93bsMcnzZcuQ7Av6L1ibZgR7IMYwAA
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15․ Ջրի ստացման 

տարբեր եղանակներ 

 

Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող նյութերի 

փաթեթում) 

https://www.youtube.com/watch?v=VIe

MvDJTOFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GN

hkPsKzer8 

 

https://habr.com/post/375383/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yd

M_XEYGcWA 

16․ Կլիմայի 

փոփոխություն և 

ջրային ռեսուրսներ 

 

 

Սալիկահանդես/PPT 

(ներառված է 

տրամադրվող նյութերի 

փաթեթում) 

ՄԱԿ-ի կողմից նկարահանված 

տեսանյութ՝ 

https://www.youtube.com/watch?v=O9i

89YDLS-

I&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYA

nyt_qao01&index=4  

 

 

ԱՅԼ ՕԳՏԱԿԱՐ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ 

 http://www.nature-ic.am/hy/publications/Newsletters/0/0 

 https://www.ecolur.org/ 

 https://climatekids.nasa.gov/menu/water/    

 www.nature-ic.am 

 www.groundwater.org 

 www.watereducation.org 

 www.dec.ny.org 

 www.who.int  

 http://www.geo-site.ru  

 https://urlzs.com/9rho  

 http://www.fao.org/home/ru/ 

 https://infourok.ru/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VIeMvDJTOFA
https://www.youtube.com/watch?v=VIeMvDJTOFA
https://www.youtube.com/watch?v=GNhkPsKzer8
https://www.youtube.com/watch?v=GNhkPsKzer8
https://habr.com/post/375383/
https://www.youtube.com/watch?v=ydM_XEYGcWA
https://www.youtube.com/watch?v=ydM_XEYGcWA
https://www.youtube.com/watch?v=O9i89YDLS-I&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O9i89YDLS-I&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O9i89YDLS-I&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=O9i89YDLS-I&list=PLmkq9ega4KMctN7pdI5C9eYAnyt_qao01&index=4
http://www.nature-ic.am/hy/publications/Newsletters/0/0
https://www.ecolur.org/
https://climatekids.nasa.gov/menu/water/
http://www.nature-ic.am/
http://www.dec.ny.org/
http://www.who.int/
http://www.geo-site.ru/
https://urlzs.com/9rho
http://www.fao.org/home/ru/
https://infourok.ru/
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 «Միտք սերմանիր, ծառ տնկիր», «Էյ Թի Փի» ԲՀ, Երևան 2010 

 Մ․ Դավթյան «Շրջակա միջավայր և   բնապահպանություն, Երևան  2010 

 Ա․ Գասպարյան, Ռ․ Մկրտչյան, Լ․ Վալեսյան «Բնօգտագործում և 

բնապահպանություն»,  Երևան 2004 

 «ԱԲԳ կլիմայի փոփոխության ուսումնական ձեռնարկ», ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիր, 

Երևան 2013 

 «Պահպանենք մեր Մոլորակի կլիման» Տեղեկատվական ուղեցույց, «Խազեր»  

էկոլոգամշակութային հասարակական  կազմակերպություն, Երևան 2016 

 «Մենք ու մեր մոլորակը»  «Խազեր»  էկոլոգամշակութային հասարակական  

կազմակերպություն, Երևան 2014 

 «Կանաչ ճարտարապետություն․ էներգաարդյունավետություն եւ 

վերականգնվող էներգիա», Գլխավոր հեղինակ՝ Ալեն Ամիրխանյան, ՄԱԶԾ 

Հայաստան, Երևան 2015 

 «ԲՊ կրթությունը և  ժամանակակից կրթության միտումները»,  «Մարդը և 

հասարակությունը»,  3, 2015   

 Նեյլ Արդլի «101 զարմանահրաշ գիտափորձեր» 

 Հ․Կ․ Գաբրիելյան «Երկրագնդի ջրային ոլորտը» 1987 

 Հ․Կ․ Գաբրիելյան «Մարդը և ջրային տարերքը» 1987 

 «Կառուցենք կամուրջներ» 6 թողարկում, «Էյ Թի Փի» ԲՀ 

 «Կառուցենք կամուրջներ» 7 թողարկում, «Էյ Թի Փի» ԲՀ 

 «Ջուրը որպես կյանքի գրավական» 

 Վիքիպեդիա․ Արարատյան արտեզյան ավազանին եւ, ընդհանուր առմամբ, 

Ստորգետնյա ջրերին առնչվող նյութեր 

 Environmental measures by means of groundwater control considering effects after 

construction of subway structures : I. Ioshiishi, A. Nakamura, T. Suzuki & Y. Takagi, 

in: Tunnelling and ground conditions. Proc. congress, Cairo, 1994, ed M.E.A. Salam, 

(Balkema), 1994, pp 165–172 

 Water, mythology and environmental education Ilias Mariolakos; Antigoni Kranioti; 

Evangelos Markatselis; Marina Papageorgiou 

 Миграция загрязняющих органических соединений В подземные воды, 2003г. В. 

С. Путилина 
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Փորձեր 

1.Ինչպե՞ս են բույսերը ջուր խմում: 

Սննդային գունանյութերով բաժակներ պատրաստել, մեջը մեխակ դնել և նայել՝ 

ինչպես է գունավոր ջուրը բարձրանում ցողունով: 

 

 

 

 

 

 

2.Արդյոք ջուրը կոշտ է 

 

Փոքր տարայի մեջ հեղուկ օճառ խառնել թորած ջրին: Թորած ջուրը կոշտ չէ, չի 

փրփրում: Մյուս բաժակի մեջ լցնել ծորակի ջուր և կաթեցնել հեղուկ օճառ: Եթե ծորակի 

ջուրը ավելի շատ կաթիլնեերով է փրփրում քան թորած ջուրը, ապա կոշտ է. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=39_UQzcIbJ4 

 https://www.youtube.com/watch?v=v-uv5tt0ME4 

 https://www.youtube.com/watch?v=ABHpLCbcw68 

 https://www.youtube.com/watch?v=FQNOb6S9Xwk 

https://www.youtube.com/watch?v=39_UQzcIbJ4
https://www.youtube.com/watch?v=v-uv5tt0ME4
https://www.youtube.com/watch?v=ABHpLCbcw68
https://www.youtube.com/watch?v=FQNOb6S9Xwk






 

 

Առաջին կանգառ՝ 

ԱՄՊ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Երկրորդ կանգառ՝ 

ՍԱՐ 

                    



 

 

 

 

 

 

Երրորդ կանգառ՝ 

ՕՎԿԻԱՆՈՍ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Չորրորդ կանգառ՝ 

ԳԵՏԱԿ 



 

 

 

Հինգերորդ կանգառ՝ 

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐ 



 

 

 

 Վեցերորդ կանգառ՝   

 ԿԵՆԴԱՆԻ  

                                                        *Էյ-Թի-ՓԻ անտառների հրդեհները կանխարգելող 

Ուսումնական կերպար՝ Գամփռ Չալո 



 

 

Յոթերորդ կանգառ՝ 

                     ԲՈՒՅՍ 

*Դեղին Կոկոռ՝ հարսնամատազգիների ընտանիքինպատկանող ծածկասերմ բույս: 

Գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում, 

Հանդիպում է միայն Վերին Ախուրյանի ֆլորիստիկական շրջանում 

(Արփա լճի և Ախուրյան գետի ավազաններ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


	lapbook side a
	lapbook side b
	Links
	poster idea
	water cycle puzzle
	ԽԱՂ



