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ժամ Գործողություն 
Առաջարկություններ առանց/կամ 

տեխնոլոգիայի  քիչ կարիքով 

Առաջարկություններ, եթե տեխնոլոգիան 

մատչելի է 

Առ․8։00 Արթնանալ Նախապատրաստվեք օրվան՝ նախաճաշելով և անձնական հիգիենան ապահովելով: 

Կրթաշրջանն անվճար նախաճաշ և կեսօրվա ճաշ է տրամադրում տարբեր դպրոցներում, 

որտեղից կարող եք գնալ և վերցնել։ 

Առ․9:00 Սովորելու 

առարկան․ 

մաթեմատիկա 

Վերանայեք դասագրքի կամ այլ 

նյութերի յուրաքանչյուր բաժնում 

առկա խնդիրները, որպեսզի 

վերհիշեք այն, ինչ այս տարի սովորել 

եք մինչև այս պահը։ 

KhanAcademy.org (անվճար է և օգնում է շատ 

առարկաներում) 

www.openmiddle.com/ (անվճար և հետաքրքիր 

մաթեմատիկական խնդիրներ) 

 

Առ․10:00 Ֆիզիկական 

պարապ-մունք 

կամ իմաստալից 

դասամիջոց 

Քայլեք կամ թեթև վազեք տան 

մոտակայքում 

Արագ վարժություններ՝ www.getclassfit.com/videos 

Ուղեկցվող կարճ խորհրդածություն՝ 

mindfulnessforteens.com/guided-meditations/ 

Առ․10:30 Սովորելու 

առարկան․ 

ընթերցանու-

թյուն/գրավոր 

խոսք 

Դասագրքում կամ այլ նյութերում 

վերանայեք նախապես սովորածը 

մի պատմվածք/վեպ կարդացեք 

Օրագրում կամ թղթի վրա ազատ 

թեմայով գրառում կատարեք 

Readtheory.org (անվճար ծրագիր է 

ընթերցանության համար) 

KhanAcademy.org (անվճար է և 6-8 դասարանների 

անգլերենի և բոլոր մակարդակների 

քերականական վարժություններ կատարելու 

համար է) 

Աշխարհի տարբեր լեզուների և FLAG ծրագրի 

աշակերտների համար՝ http://bit.ly/GUSDFLAG-

WLResources 

Առ․11:30  Տնային գործեր սպասք լվանալ, լվացք անել, աղբը թափել և այլն 

Կեսօր Կեսօրյա ճաշ Կրթաշրջանն անվճար նախաճաշ և կեսօրվա ճաշ է տրամադրում տարբեր դպրոցներում, 

որտեղից կարող եք գնալ և վերցնել։ 

Կեսօրից 

հետո ժ․ 1։00 

Ստեղծագործակ

ան ժամ 

Նկարեք, պարեք, ուտելիք պատրաստեք, երաժշտական գործիք նվագեք և այլն։ Որևէ 

ստեղծարար բանով զբաղվեք։ 

Կեսօրից 

հետո ժ․ 1:30  

Սովորելու 

առարկան․ 

գիտություն 

Դասագրքով կամ օգտագործելով 

StemScopes-ը կամ դասարանային 

այլ նյութեր՝ վերանայեք նախապես 

սովորածը 

KhanAcademy.org (անվճար է – գիտության 

վերաբերյալ տարատեսակ դասեր) 

Listenwise.org (լսեք գիտության վերաբերյալ որևէ 

թեմա) 

Տեսագրություններ․ Crash Course - 

https://ca.pbslearningmedia.org/collection/crash-

course/ 

Myth Busters - https://go.discovery.com/tv-

shows/mythbusters/ 

Կեսօրից 

հետո ժ․ 2:15 

Ֆիզիկական 

պարապմունք 

կամ իմաստալից 

դասամիջոց 

Քայլեք կամ թեթև վազեք տան 

մոտակայքում 

 

Արագ վարժություններ՝ www.getclassfit.com/videos 

Ուղեկցվող կարճ խորհրդածություն՝ 

mindfulnessforteens.com/guided-meditations/ 
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Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ at www.gusd.net/remotelearning կայքից։ 
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ժամ Գործողություն 
Առաջարկություններ առանց/կամ 

տեխնոլոգիայի  քիչ կարիքով 

Առաջարկություններ, եթե տեխնոլոգիան 

մատչելի է 

Կեսօրից 

հետո ժ․ 2:30 

Սովորելու 

առարկան․ 

հասարակագիտ

ու-թյուն 

Դասագրքով կամ օգտագործելով այլ 

նյութեր՝ վերանայեք նախապես 

սովորածը  

KhanAcademy.org (անվճար է և ունի պատմության 

և հասարակագիտության վերաբերյալ շատ դասեր) 

Listenwise.com (լսեք հասարակագիտության 

վերաբերյալ որևէ թեմայի) 

Տարբեր թեմաների վերաբերյալ հեռուստա-ռադիո 

ծրագիր՝  https://15minutehistory.org/ 

Կեսօրից 

հետո ժ․ 3:30 

Ազատ ժամ և 

նախագծեր 

Մի փոքր հանգստացեք և աշխատեք աշակերտի/ընտանիքի կողմից ընտրված նախագծերի 

վրա: Աշակերտները կարող են ճաշ պատրաստել կամ օգնել ճաշ պատրաստելուն: 
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