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Մարտ 23, 2020թ. 

 

GUSD-ի տարրական  դասարանների  հարգելի ծնողներ կամ խնամակալներ, 

 

Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանը (GUSD) պատրաստ է աջակցել  ձեզ և ձեր ընտանիքին  COVID-19-ի պատճառով 

դպրոցի փակման ընթացքում։ Մենք գիտենք, որ ձեզնից շատերը ծանրաբեռնված են բազմաթիվ պարտականություններով, և 

միաժամանակ  այս  ընթացքում ձեր երեխաները տանն են: 

 

Ահա որոշ ընտրանքային գործողություններ և կամընտիր ժամանակացույց ձեր երեխաների համար՝ 2020 թվականի մարտի 23-ի 

շաբաթվա համար: Ձեր երեխայի ուսուցիչը ձեզ հետ կապի միջոցով ուսումնական գործողությունների կուղեկցի, որը կսկսեն 

2020 թվականի մարտի 30-ի շաբաթից: Աշակերտները կարող են օգտվել ստորև առաջարկվող՝ clever.gusd.net.կայքի 

տեխնոլոգիայի աղբյուրներից: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ at www.gusd.net/remotelearning կայքից։ 

 

Առաջարկվող տարրական դպրոցի հարստացման ժամանակացույց TK-6 դասարանների համար 
 

ժամ Գործողություն 
Առաջարկություններ առանց/կամ 

տեխնոլոգիայի  քիչ կարիքով 

Առաջարկություններ, եթե տեխնոլոգիան մատչելի է  

 Առ.8:00  Արթնանալ 

Պատրաստվեք հիանալի օրվա: Նախաճաշեք, հագնվեք, խոզանակեք ատամները, հավաքեք անկողնը և մի 

մոռացեք ձեր պիժաման հանել: GUSD-ին տարբեր դպրոցներում անվճար, “վերցրու և գնա” պատրաստի 

նախաճաշ և ընթրիք է մատուցվում: 

 Առ.9:00  

Ուսուցում՝ 

Կարդալ/ 

գրել 

Կարդացեք ծնողին, քրոջը, ընտանի 
կենդանուն կամ տիկնիկի համար 
Գրեք ամենօրյա օրագրումՆամակ 
կամ էլ-նամակ գրեք ընտանիքի 
անդամին կամ 
ընկերոջըՊատրաստեք գիրքի 
բնօրինակ պատմություններով, 
բանաստեղծություններով և 
նկարազարդումներով 

Readtheory.org - reading comprehension 

www.scholastic.com/learnathome 

Readwritethink.org -go to parent section 
abcya.com - Grades TK-5 

starfall.com - Literacy K-2 

storyonline.net: Actors read aloud 
learn.khanacademy.org - Khan Academy Kids for K-2 

 Առ.9:45  

Ֆիզիկական և 

հոգեկան 

բարեկեցություն 

Գնացեք զբոսանքի կամ վազեք 

Կատարեք 25 նետաձիգ (Jumping 

Jacks) Միացրեք  երաժշտություն և 

պարեք։ 

Մարզանքի վիդեո՝ getclassfit.com  

Մեդիտացիներ երեխաների համար: headspace.com 

Սոցիալ-զգացմունքային Ուսուցում՝www.Heartsmart.family  կամ  rif.org/sel 

 

 Առ.10:15  
Ուսուցում՝ 

Մաթեմատիկա 

Խաղալ գումարման կամ 

բազմապատկման խաղերԽաղացեք 

տարբեր մտածելու խաղեր կամ 

թղթախաղ։Հետևեք 

բաղադրատոմսին ՝ խմորեղեն 

պատրաստելու  Հանելուկներ լուծեք 

KhanAcademy.org - K-6 
Learn.khanacademy.org - K-2 

Mobile Games: illuminations.nctm.org  

SBAC: :caaspp.org/practice-and-training/ 

 Առ.11:00  
Ստեղծագործելու 

ժամանակ 

Ինչ-որ բան կառուցեք և 

հաշվարկններ կատարեք թվերով 

(ամրոց, քաղաք և այլն)։ 

Աշխատանքային կայան ստեղծեք 

ձեր համար՝ օգտագործեք 

վերամշակելի նյութեր, 

ժապավեններ, մարկերներ, 

ստվարաթուղթ, թուղթ, տեսնելու, թե 

ինչ կարող եք պատրաստել 

Գծեք կամ նկարեք։ 

12 Անվճար թանգարանային շրջագայություն՝ 
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-

virtual-tours 
Lunch Doodles with Mo Willems: https://youtu.be/RmzjCPQv3y8 

Արվեստներ երեխաների համար:  https://youtu.be/cGM_VhNXMmo 

  Կեսօրին Ճաշ/հանգիստ 
GUSD-ին տարբեր դպրոցներում անվճար, “վերցրու և գնա” պատրաստի նախաճաշ և ընթրիք է մատուցվում: 

http://clever.gusd.net/
http://www.gusd.net/remotelearning
http://readtheory.org/
http://www.scholastic.com/learnathome
http://readwritethink.org/
http://abcya.com/
http://starfall.com/
http://storyonline.net/
http://learn.khanacademy.org/
http://getclassfit.com/
http://headspace.com/
https://www.khanacademy.org/
http://learn.khanacademy.org/
http://illuminations.nctm.org/
http://www.caaspp.org/practice-and-training/
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours
https://www.youtube.com/watch?v=RmzjCPQv3y8&feature=emb_title
https://youtu.be/cGM_VhNXMmo


  

12:45  
Տնային 

աշխատանքներ 

Օգնել` ուտեստներ, աղբ, բակային աշխատանքներ, լվացք կատարելու, մաքրեք ձեր սենյակը և այլն: 

1:15  
Ուսուցում՝  

Գիտություն 

Եղանակի տեսության օրագիր 

պահիրՊահպանեք բնության 

օրագիր. Նայեք պատուհանից կամ 

գնացեք դրուս: Գրանցեք ձեր 

տեսածը (բույսեր, կենդանիներ, 

ծաղիկներ, միջատներ, եղանակ և 

այլն):Կառուցեք ինչ-որ բան 

(լոգոներ, բլոկներ և այլն) 

www.scholastic.com/learnathome 

storytimefromspace.com 
wonderopolis.org 

 

2:00  

Ֆիզիկական և 

հոգեկան 

բարեկեցություն 

You Tube Kids: Յոգա, զումբա կան 

պար։  

Վազեք ձեր բակի շուրժ 

Մարզանքի վիդեո՝ getclassfit.com  

Մեդիտացիներ երեխաների համար: headspace.com 

Սոցիալ-զգացմունքային Ուսուցում՝www.Heartsmart.family  կամ  rif.org/sel 

 

2:30  

Ուսուցում՝ 

Հասարակագի-

տություն  

Հարցազրույց հարազատի հետ 

իրենց մանկությունից։  

Ուսումնասիրեք քարտեզ տարբեր 

վայրեր հայտնաբերեք 

www.scholastic.com/learnathome 
www.discoveryeducation.com 

  

3:15  Ազատ ժանակ 
 Հանգստացեք, գնացեք դուրս, զվարճալի նախագիծ կամ խաղ խաղացեք։ Ընտանիքի հետ ճաշ պատրաստեք կամ 

օգնեք ճաշ պատրաստել, ԱՊՊԱ մի քիչ սոցիալական մեդիայով զբաղվեք ընտանիքի հետ: 

9:00  Քնի ժամ 
ՄԻ ԿՈՂՄ ԴՐԵՔ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿ ՍԱՐՔԸ և քնելուց առաջ վայելեք հեքիաթի ժամը: 

 
Ընդհանուր ռեսուրսներ 

 Այցելեք www.gusd.net/remotelearning գտնելու հետևյալները՝ 
o Clever Log-in Instructions for Parents 

o Dual Language/FLAG At Home Activities 

o Screen-free activities and more things to do with your kids at home 

 PBS ինտերներտային դասեր: kcet.org 

o Նախակրթարանից – 3-րդ դասարանների համար PBS SoCal կայանով 

o Նախակրթարանից – 12-րդ դասարանների համար KLCS կայանով 

 

 

Հուսով ենք, որ այդ ռեսուրսները կօգնեն ձեզ տանը շարունակելու ուսման ձեր ռեժիմը: Ձեր աշակերտները առաջիկա օրերին 

լրացուցիչ տեղեկություններ կստանան դպրոցից և ուսուցիչից։ 

Հարգանքներով 

 

Վիվիան Էքչյան, Կրթ. Դկտր. 

Դպրոցների գերատեսուչ 

http://www.scholastic.com/learnathome
http://storytimefromspace.com/
http://wonderopolis.org/
https://www.youtubekids.com/
http://getclassfit.com/
http://headspace.com/
http://www.scholastic.com/learnathome
https://www.discoveryeducation.com/community/virtual-field-trips/
http://www.gusd.net/remotelearning
https://drive.google.com/file/d/1FZPhIw_euxFuQSoZ5Q17N-RGwRjf0o7C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IG6aZneWaFeVfoFlMufwgMYJGC6ftRLPVAzVC2jpiRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WSyLTK6c-Zw_xE4P4A6kxRaZwjlAtA2x-Qjy76Fegrs/edit?usp=sharing
http://kcet.org/
http://kl-cdn.s3.amazonaws.com/pdf/AHL_PBSSoCal_Sched_3.16.20.pdf
http://kl-cdn.s3.amazonaws.com/pdf/AHL_KLCS_Sched_3.16.20.pdf

