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ԽԱՂ

կրթական խաղի համար անհրաժեշտ է.
 

խաղի տախտակ (տես նկար 1)

զառ (տես նկար 2)

խաղաքարեր (տես նկար 3)

Երկրագնդի բոլոր ջրային ռեսուրսները, վերջ ի 
վերջո, կապված են միմյանց, այդ իսկ 
պատճառով, որևէ ջրային օբյեկտի աղտոտում ն 
ունի համաշխարհային նշանակություն:

Երկրագունդը մեկ օրգանիզմ է, որում 
մայրցամաքները և լճեր-ծովեր-օվկիանոսները 
օրգաններ/օրգան-համակարգեր են, իսկ 
գետերը համարվում են այդ 
օրգաններ/օրգան-համակարգերն իրար 
կապող «արյունատար» անոթներ:
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խաղաքարեր

զառ

խաղի տախտակ
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Տախտակը բաղկացած է 8 մասից (8 
հատ A4 թղթից): Տախտակը 
ստանալու համար տպում ես խաղի 8 
առանձին մասերը: (Կարող ես տպել 
գունավոր  կամ սև-սպիտակ 
տարբերակը՝ ներկելով այն ինքնուրույն):

Տախտակի 8 հատվածը տպելուց 
հետո, հետևելով նկարին՝ իրար 
միացրու թերթերը՝ կպչուն ժապավենի 
միջոցով և ստացիր ամբողջական 
խաղատախտակ:

Տպիր թուղթը՝ Fit to Page ձևով.

File > Print > Scaling > Fit to Page

Սևանա լ իճը հայտնի է իր Սևանի 
իշխան (Salmo ischchan), Սևանի 
կողակ (Capoeta capoeta sevagni  
կամ Varicorhinus capoeta sevangi) 
և Սևանի բեղլու 
(Barbus goktschaicus) էնդեմիկ 
ձկնատեսակներով:

Սևանի Իշխան էնդեմիկ 
ձկնատեսակը բաժանվում է 4 
էկոլոգիական ենթատեսակների` 
ձմեռային բախտակ (Salmo 
ischchan ischchan), ամառային 
բախտակ (Salmo ischchan 
aestivalis), գեղարքունի (Salmo 
ischchan gegarkuni) ու բոջակ 
(Salmo ischchan danilewskii): 
Ձմեռային բախտակ  և բոջակ  
ձկնատեսակներն ամբողջովին 
վերացել են, իսկ ամառային 
բախտակ ու գեղարքունին 
ընդգրկված են Հայաստանի 
Կարմիր Գրքում:
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Սևանի ավազանում բնակվում են 
մոտ 44 տեսակ կաթնասուն, 
որոնցից 6-ը գրանցված են 
Հայաստանի Կարմիր Գրքում՝ 
վայրենակերպ, ջրասամույր, գորշ 
արջ, խայտակզաքիս, 
անտառային կատու, բեզոարյան 
այծ:

Սևանա լճի ավազանում 
տարածված են սողունների 16 
տեսակ, որոնցից 2-ը գրանցված 
են Հայաստան Կարմիր Գրքում՝ 
խայտաբղետ մողեսիկը (Eremias 
arguta transcaucasica) և 
փոքրասիական մողեսը (Lacerta 
parva):

Սևանի ավազանում հանդիպող 
անողնաշարավորներից 
Կապտաթիթեռը (Maculinea 
nausithous Bergs) գրանցված է 
Եվրոպայի Բնության 
պահպանության միջազգային 
միության կոնվենցիայի ցանկում 
(Բեռնի կոնվենցիայի):
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Հայկական որորը (Larus argentatus 
armenicus) Սևանի ավազանի էնդեմիկ 
չվող տեսակ է, որ կարող է հասնել մինչև 
52-62 սմ երկարության և 120-145 սմ 
թևերի բացվածքով: Կշռում է մինչև 
600-960 գ:

Սևանի ավազանում կարող եք հանդիպել 
Isatis sevangensis  և Sorbus  hajastanica 
էնդեմիկ բուսատեսակները:
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Սևանում 
հանգստանալ իս ուրիշի 
թողած պոլ իէթիլենային 
տոպրակները/աղբը 
կհավաքե՞ս:58

Կեղտոտ 
մեքենան 
Սևանի 
ջրում 
կլվանա՞ս: 63 85
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Ձկնորսության ժամանակ 
քեզ հաջողվում է բռնել 
ձկնկիթով ձուկ կամ 
մանրաձուկ, բաց 
կթողնե՞ս:

Ատամ ներդ 
լվանալուց 
հոսող ջուրը 
փակո՞ւմ 
ես:

Սևանա լ իճ են թափվում 28 գետ և 
Արփա-Սևան ջրատարի ջրերը 
(Սևանի 29 վտակ), որոնցից 
նշանավոր են Գավառագետը, 
Արգիճին, Մարտունին, 
Կարճաղբյուրը, Մասրիկը, 
Ձկնագետը: Դուրս է հոսում միայն 
Հրազդան գետը:

Լճի հյուսիսային մասում գտնվում 
էր Սևանա կղզին, որը ջրի 
մակարդակի արհեստական 
իջեցման հետևանքով դարձել է 
թերակղզի:

Սևանա լ իճը Նորատուսի և 
Արտանիշի հրվանդաններով 
բաժանվում է Մեծ և Փոքր 
Սևանների։ Փոքր Սևանի 
ամենամեծ խորությունը կազմում 
էր մոտ 100 մ, իսկ Մեծ Սևանինը՝ 
30 մ։

17 31

Սևանի ափին 
խնջույքից հետո 
առաջացած աղբը 
թողնում ե՞ս 
ափին: 

Հ
Ա

Ր
Ց

Ե
Ր Ցնցուղ 

ընդունել իս 
երկա՞ր ես 
ջրի տակ 
մ նում:

Սևանի ներկա վիճակ` ջրի 
մակարդակի արհեստական 
իջեցումից հետո

Երկարություն` 78 կմ

Լայնություն` 55 կմ

Մակերես `1270 կմ2

Ծավալ` 37.5 կմ3

Առավելագույն խորություն` 83 մ

Միջին խորություն` 30 մ

Ավազանի մակերես` 3647 կմ2

Սևանա լճի հասակը հաշվվում է 
25 հազար տարուց ավել։

ԿՐԹԱԿԱՆ ԽԱՂ
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Տպիր զառի գծագիրը 
և  հետևելով նկարին 
պատրաստիր քո 
թղթե զառը: 

Խաղաքարերը 
նախատեսված են 
յուրաքանչյուր 
խաղացողի տեղը նշելու 
համար: Ընտրիր քո 
նախընտրած գույնի 
խաղաքարը և սկսիր 
խաղալ: (Կարող ես տպել 
գունավոր կամ սև-սպիտակ 
տարբերակը՝ գունավորելով 
այն ինքնուրույն): 

Նկար  3Նկար  2

www.sevanlake.am

Կտրել, թղթից 
առանձնացնել զառի 
ամբողջական ուրվագիծը:

Ծալել զառի վրա նշված 
ընդհատվող գծերով:

ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ

Սոսնձել զառի նիստերն 
իրար թևիկների միջոցով:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԽԱՂ

ԹՂԹԵ ԶԱՌ
Այս զառը 
նախատեսված է 
կրթական խաղի 
համար:

Հետևելով նշված 
քայլերին՝ պատրաստիր 
քո թղթե զառը:

Սև ու սպիտակ 
տպագրության 
դեպքում, 
ներկիր ձկները 
8 տարբեր 
գույներով և 
հետո կտրիր:

Գունավոր 
տպագրության 
դեպքում, 
պարզապես 
կտրիր ձկները, և 
քո 8 
խաղաքարերը 
պատրաստ են:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԽԱՂ

ԽԱՂԱՔԱՐ
Այս խաղաքարերը նախատեսված 
են յուրաքանչյուր խաղացողի տեղը 
նշելու համար:
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 կրթական խաղը նախատեսված է 2-8 խաղացողների համար: 
Խաղացողները հերթով գցում են զառը և առաջ շարժվում: 
Հաղթում է նա, ով առաջինն է հասնում 90-րդ վանդակին: Եթե 
90-րդ վանդակին հասնելու համար վերջին նետումը ավել ի մեծ 
թիվ է, քան անհրաժեշտ է, ապա խաղացողը մ նում է իր տեղում: 

Եթե խաղացողը կանգնում է վանդակի վրա, որում նկարած է.

օձաձուկ կամ բույս, ապա նա մեխանիկորեն առաջ է 
շարժվում դեպի նշված  վանդակը

օձաձուկ

ջրափոս, ապա նա 
մեխանիկորեն հետ է 
շարժվում դեպի նշված  
վանդակը

հարցական նշան, ապա նա պատասխանում է խաղի ստորին 
մասում գրված համապատասխան հարցերին: Կախված 
պատասխանից՝ խաղացողը  շարժվում է 5 վանդակ առաջ  
կամ հետ:

25

40

80

81

սկիզբ

հաղթանակ

բույս

ջրափոս

2

18

1

90

53



Հարցերին պատասխանել իս եղիր 
հնարավորինս անկեղծ: Եթե քո տված 
պաստասխանը դրական 
ազդեցություն ունի Սևանի վրա, 
ապա դու 5 վանդակով  առաջ ես 
շարժվում, իսկ եթե քո տված 
պաստասխանը բացասաբար է 

ԻՆՉՈՒ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ.

Սևանում խնջույքից հետո 
առաջացած աղբը թողնել ափին:

Աղբն աղտոտում է ջուրը և 
վատացնում նրա որակը:

Ցնցուղ ընդունել իս երկար մ նալ 
ջրի տակ:

Երկրագնդի վրա քաղցրահամ ջրի 
սղության պատճառով 
անհրաժեշտ է այն խնայել:

Կեղտոտ մեքենան Սևանի ջրում 
լվանալ:

Կեղտոտ մեքենան պարունակում է 
թունավոր  նյութեր, որոնք 
հայտնվելով ջրի մեջ, 
բացասաբար են ազդում դրա 
որակի վրա: 

ԻՆՉՈՒ է ԿԱՐԵՎՈՐ.

Սևանում հանգստանալ իս ուրիշի 
թողած աղբը հավաքել:

Աղբն աղտոտում է ջուրը և 
վատացնում նրա որակը, 
հետևաբար այն մաքրելով դու 
օգնում ես Սևանին:

Ձկնորսության ժամանակ 
ձկնկիթով ձուկ կամ մանրաձուկ 
բռնել իս դրանք բաց թողնել:

Ձկնկիթով ձուկը և մանրաձուկը 
պետք է բաց թողնել, որպեսզի 
ձուկը  բազմանալու 
հնարավորություն ունենա:

Ատամ ները լվանալ իս հոսող 
ջուրը փակել:

Երկրագնդի վրա քաղցրահամ 
ջրերի սղության պատճառով 
անհրաժեշտ է այն խնայել:

ազդում Սևանի վրա, ապա  5 
վանդակ հետ ես շարժվում:

Եթե համոզված չես, թե քո 
պատասխանն ինչ 
ազդեցություն ունի Սևանի 
վրա, կարող ես ստուգել.

Ինչպես պատասխանել հարցերին

www.sevanlake.am


