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դրամ

Ֆ Ի Ն Ա  Ն Ս Ա Կ Ա  Ն  Թ Ի Մ  Ա Յ Ի Ն  Խ Ա Ղ  



Խաղը ՀՀ կենտրոնական բանկի սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական 
կրթման վարչության համար մշակել է Աննա Սադոյանը:



Ֆ Ի Ն Ա  Ն Ս Ա Կ Ա  Ն  Թ Ի Մ  Ա Յ Ի Ն  Խ Ա Ղ  



ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

1.

2.

3.

4.

5.

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:

2



ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:

3



ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

1000

դրամ

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:

7



ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

2

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:

Շաբաթ

Ա - 0
բոլոր արդյունքները
զրոյանում են:
Բ - 1

Կիրակի

Ա - 1
Բ - 2
Գ -  3
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Արամի նկարած նկարը ներկայացվել էր Մոսկվայի միջազգային
գեղանկարչական մանկապատանեկան ցուցահանդես-մրցույթին:
Գրավելով II պատվավոր տեղը՝ Արամը որպես պարգև ստացել է
5000 ՌԴ ռուբլի:  Հայրիկն ու մայրիկը առաջարկում են Արամին
ինքնուրույն որոշել` ինչպես տնօրինել գումարը:

Կանոն: Հայաստանում գնում կարելի է կատարել միայն ՀՀ դրամով:

     Արամի տատիկը տեղեկանում է բանկից, որ այսօր 
1 ՌԴ ռուբլին հավասար է 8 ՀՀ դրամի: Հաշվեք՝ որքան
դրամ է կազմում Արամի մրցանակը:
 

Տատիկը Արամի խնդրանքով ՌԴ ռուբլին
դարձնում է ՀՀ դրամ: Գրանցեք Արամի մրցանակը
«Եկամուտներ» բաժնի «Նվեր» վանդակում ՀՀ դրամով:

Կանոն: Գնել կարելի է � ապրանք (օր.՝ հեծանիվ),
� ծառայություն (օր.՝ գազանանոցի տոմս):

     Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից: Գրանցեք Արամի 
գնում(ներ)ի գումարը այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի «Նվեր» վանդակում: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԱՌԱՋԻՆ �ՍԻ ԱՎԱՐՏ (2 րոպե)
Դադարեցնում ենք այսօր խաղալը: Կշարունակենք հաջորդ դասին: Խնդրում եմ հանձնել 
բյուջեի վարման ձեր լրացրած ա�ուսակները և խաղի բաղադրիչները:

ԱՌԱՋԻՆ �Ս (40 րոպե)

ՆԵՐԱԾՈՒ�ՈՒՆ (7 րոպե)

Բացատրել խաղի ձևաչափը: Բաժանել մասնակիցներին 2-5 թիմի: Ներկայացնել  
«Բյուջետիկ» խաղը:
 
Նախաբան
Արամը 10 տարեկան է: Նա սովորում է 4-րդ դասարանում՝ ինչպես և դուք: 
Հետաքրքրությունից դրդված՝ Արամը որոշել է մեկ շաբաթ հետևել և գրանցել իր գրպան 
մտնող և գրպանից դուրս եկող փողերը: Այդ նպատակով կազմել է հաշվեցույց, որը 
տեղադրված է ձեր սեղաններին՝ «Արամի անձնական բյուջեն»: Ձեր թիմը գործում է
Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Խաղի համար մեզ անհրաժեշտ են՝

           Խաղատախտակ

           Բյուջեի ա�ուսակ

     Խաղի կանոնները և տրամաբանությունը հասկանալու համար երկուշաբթի օրը 
կխաղանք բոլորս միասին: Ուշադիր եղեք, քանի որ մնացած օրերը խաղալու եք ինքնուրույն:
 
Դերաբաշխում
Խաղի ընթացքն ավելի կազմակերպված դարձնելու համար խնդրում եմ թիմի ներսում 
նշանակել հետևյալ աշխատանքների պատասխանատուների՝

       Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնող (գեղեցիկ և հստակ ձեռագիր ունեցող)

       Հաշվարկներ կատարող (արագ և ճշգրիտ հաշվող)

       Խաղատախտակի քայլերը կարդացող (արագ և սահուն կարդացող)

       Խանութի ապրանքագետ (լավ հիշողություն և տրամաբանություն ունեցող)

       Քայլերի և ժամանակի վերահսկող (ուշիմ և համակարգող)
 
Խաղատախտակ
Խաղալու համար պարզապես պետք է հետևել խաղատախտակի քայլաշարին՝ ընթացքում 
լրացնելով «Արամի  անձնական բյուջեն»: 

Բյուջեի ա�ուսակ
Եկեք ծանոթանանք Արամի կազմած բյուջեի ա�ուսակին: «Արամի  անձնական բյուջեն» 
բաղկացած է գունավոր դաշտերից.

       Շաբաթվա օրեր

       Եկամուտներ՝ գրպան մտնող գումարը

       Ծախսեր՝ գրպանից դուրս եկող գումարը

       Մնացորդ՝ օրվա վերջում գրպանում մնացած փողը

       Գնումների համարներ՝ խանութի գնումների հերթական համարները

       Որոշումներ՝ տարբերակներից մեկը՝ ա, բ, գ, դ, ե

       Խնայողություն՝ խաղի վերջում մնացած գումարը

       Պարտք՝ խաղի վերջում պակասող գումարը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, Արամի գրպան մտնող գումարը որտե՞ղ ենք գրանցելու: Իսկ 
գրպանից դուրս եկո՞ղը:
Կապել պատասխանները «եկամուտներ» և «ծախսեր» հասկացությունների հետ: 

Խանութ
Խաղում նույնպես ունենք խանութ, 
որտեղ ներկայացված է 21 գնում: Ինչպես 
տեսնում եք, խանութում կան � ապրանքներ, 
� ծառայություններ: Արամը կարող է կատարել ամեն օր նվազագույնը 1 և առավելագույնը 3 
գնում: Խանութում գնումներն անսպառ են: Կարող եք մի քանի անգամ կատարել 
նույն գնումը:

Մեկնարկ
Խնդրում եմ թիմերին ընտրել ձեռքի տակ եղած իրերից որևէ մեկը՝ որպես խաղանիշ, 
տեղադրել խաղատախտակի երկուշաբթի օրվա քայլ 1-ի վրա: Յուրաքան�ուր քայլն 
ավարտելուց հետո տեղափոխեք խաղանիշը դեպի հաջորդ քայլ: Հիշեցնեմ, որ ձեր 
կայացրած յուրաքան�ուր որոշման համար տրվում են միավորներ, որոնք կհայտնեմ խաղի 
վերջում: 

Հարցերի դեպքում ձեռք բարձրացրեք, և ես կմոտենամ:
Մաղթում եմ բոլորիդ հաջողություն:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ (10 րոպե)

Բարձրաձայն կարդում է 1-ին թիմը՝
     Հայրիկը գրպանի փող է տվել Արամին. մեկ շաբաթվա համար՝ 1000 դրամ: 
Հաշվեք՝ որքան գումար կարող է ծախսել Արամը 1 օրում, որպեսզի 
երկուշաբթիից ուրբաթ ունենա հավասար քանակությամբ փող:

Հաշվարկի համար ունեք 2 րոպե: Սկսեցինք: 

Գրանցեք Արամի՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար հաշվարկած գրպանի օրական փողը 
«Արամի անձնական բյուջեի» «Եկամուտներ» բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:
Գումարը մտե՞լ, թե՞ դուրս է եկել Արամի գրպանից: Ըստ այդմ՝ գրանցում ենք «Եկամուտ» 
բաժնի «Գրպանի փող» վանդակում:

Բարձրաձայն կարդում է 2-րդ թիմը՝
     Հիշեք՝
Դուք գործում եք Արամի անունից 
Գրպանի փողը սահմանափակ է
Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել չի թույլատրվում

Ձեր թիմը գործում է Արամի անունից և բոլոր որոշումները կայացնում է Արամի փոխարեն: 
Մտապահեք սա ամբողջ խաղի ընթացքում:

Բարձրաձայն կարդում է 3-րդ թիմը՝

Կանոն: Գնում կատարելիս նախ հոգացեք 
            կարիքի մասին, ապա՝ ցանկության:

Հարց. ո՞րն է Արամի հիմնական կարիքը:  
Համեմատություն կատարեք սննդի և քաղցրավենիքի միջև: 
Խաղատախտակին նշված են գրպանի փողը տնօրինելու վերաբերյալ հուշումներ, որոնցից 
կարող եք օգտվել որոշումներ կայացնելիս:

Բարձրաձայն կարդում է 4-րդ թիմը՝
     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:
Հաշվի առեք, որ ձեր թիմը գործում է Արամի անունից, ուստի անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
Արամի կարիքները և ցանկությունները: (նշում. Արամը իր հետ սնունդ չի բերում դպրոց):

Զգուշացնեմ, որ յուրաքան�ուր գնում ունի միավորներ, որոնք կիմանանք միայն խաղի 
վերջում: Այնպես որ կատարեք խելամիտ և պատասխանատու գնումներ: 

Գնում կատարելու համար «Արամի անձնական բյուջեի»  «Գնումների համարներ» բաժնում 
նշեք ձեր նախընտրած գնումների հերթական համարները, առանձնացրեք վճարման 
ենթակա գումարը: Գրանցումներով թուղթը և  գումարը ներկայացրեք խաղավարին:
Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում:

Բարձրաձայն կարդում է 5-րդ թիմը՝ 
      Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը եկամուտները
 
Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է մտել Արամի գրպանը: 
Ուղղորդել բոլոր եկամուտների հանրագումարի որոշմանը՝ «Սկզբնական մնացորդ» + 
«Գրպանի փող» + «Նվեր» + «Այլ»:

Ընդամենը ծախսերը

Հարց. ինչպե՞ս հաշվենք, թե ընդամենը ինչքան գումար է դուրս եկել Արամի գրպանից: 
Ուղղորդել բոլոր ծախսերի հանրագումարի որոշմանը՝ «Սնունդ» + «Քաղցրավենիք» + 
«Խաղալիք» + «Գրենական պիտույք» + «Զվարճանք» + «Նվեր» + «Չնախատեսված ծախս»:

Մնացորդը

Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս հաշվենք՝ օրվա վերջում ինչքան գումար է
մնացել Արամի գրպանում: 
Հանգեցնել «Եկամուտներից հանել ծախսերը» պատասխանին: 

      Գրանցեք հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա «Մնացորդից»:
Ինչպես տեսնում եք, «Մնացորդ» վանդակը սլաքով բարձրանում է դեպի հաջորդ օրվա 
«Եկամուտներ» բաժնի «Սկզբնական մնացորդ» վանդակ: 
Հարց. ի՞նչ եք կարծում, ինչու՞:  
Հանգեցնել «Նախորդ օրվա՝ գրպանում մնացած փողը մնում է մեզ մոտ նաև հաջորդ օրը» 
պատասխանին: 

   Շնորհավորում եմ բոլորիդ: Դուք ավարտեցիք առաջին օրը և ծանոթացաք խաղի 
տրամաբանությանը: Իսկ այժմ թիմերը սկսում են ինքնուրույն խաղալ: 
Ամեն օրվա համար դուք ունեք 7 րոպե: Խնդրում եմ թիմերում քայլերի և ժամանակի 
վերահսկողներին ուղղորդել թիմին ճիշտ տնօրինելու խաղի ընթացքը: 
Բյուջեի վարման ա�ուսակը լրացնողներին խնդրում եմ ուշադիր լրացնել հաշվեցույցը, 
որպեսզի ձեր թիմի արդյունքները ճիշտ արձանագրվեն:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Գրանցեք ծախսերը «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան 
վանդակներում: 

     Արամը որոշել է ծննդյան տոնի կապակցությամբ
Մարիամին նվիրել հերակալ,  որն արժե 650 դրամ: 

     Գրանցեք գնման ծախսը «Ծախսեր» բաժնի 
«Նվեր» վանդակում:

Կանոն: Պարտքն անհրաժեշտ է ժամանակին վերադարձնել:

     Համեմատեք ձեր ծախսերն ու եկամուտները՝ պարզելու՝ արդյոք Արամի գումարը 
բավարար է:

Ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք 14-րդ քայլին:
Բ. Եթե փողը բավարար չէ, պարտք վերցրեք պակասող գումարի չափով և գրանցեք
«Պարտք» վանդակում:
Գ. Կարող եք նաև պակասեցնել հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»՝ թողնելով նվազագույնը 50 
դրամ: Գրանցեք նվազեցված գումարը «Եկամուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում: Ճշգրտեք 
հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:
Դ. Կարող եք համատեղ կատարել 13բ և 13գ տարբերակները: 
Գրանցեք Ձեր որոշումները «Արամի անձնական բյուջեի» «Որոշում» վանդակում:
Որոշումների վանդակում նշում եք այն տարբերակը, որը ընտրել եք: Անհրաժեշտ է նշել քայլի 
համարը և տարբերակը:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԿԻՐԱԿԻ (8 րոպե)

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

            Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 34-րդ քայլին:
Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը «Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝
Բ. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
Գ. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով 
դնել բանկում՝ որպես մանկական խնայողություն:
Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկամուտը, գրանցեք պակասող գումարը 
«Պարտք» վանդակում: Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝
Դ. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ:
Ե. Վերցրեք պարտք: 
Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: Գրանցեք պարտք վերցրած գումարը «Պարտք» վանդակում:

     Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:

     Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

ԱՄՓՈՓՈՒՄ (20 րոպե) 

Գծեք գրատախտակին 5 սյունակ: Հավաքեք թիմերի բյուջեի վարման ա�ուսակները: Միասին 
գրանցեք օր առ օր յուրաքան�ուր թիմի հավաքած միավորները՝ ելնելով կատարված 
գնումներից և որոշումներից:

Արձանագրեք առաջին տեղը զբաղեցրած թիմին: Նշեք, որ իրականում բոլոր թիմերն են 
հաղթող: Քննարկեք թիմերի միջև կայացրած որոշումները և համեմատեք արդյունքները 
կանոնների հետ: Կատարեք ամփոփում (ռեֆլեքսիա):
 
 
�ԱՎՈՐՆԵՐ

Չորեքշաբթի

Ա - 3
Բ - 0
Գ - 2
Դ - 1

Խնայողությունով վերջացնող թիմերին տրվում են միավորներ՝ ըստ նրանց 
խնայողությունների մեծության ունեցած դիրքի: 
Դ - 0, օգնող թիմին՝ 2
Ե - 0

Պարտքով վերջացնող թիմի բոլոր արդյունքները զրոյանում են:

   Շաբաթ և կիրակի օրերին գնումների արժեքը՝
2 - 0
3 - 0

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ (7 րոպե)

     Գրադարանից բերված գրքերը վերանորոգելու և կազմելու
համար պապիկը պարգևատրել է Արամին 500 ՀՀ դրամով:

           Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա «Եկամուտներ»
բաժնի «Այլ» վանդակում:

     Արամը ուրախությունից չի հիշում՝ ուր է դրել պապիկից ստացած փողի մի մասը և չի 
կարողանում գտնել պապիկից ստացած 500 դրամից 250-ը:

     Գրանցեք կորցրած 250 դրամը այսօրվա 
«Չնախատեսված ծախս» վանդակում:

Կանոն: Կորուստ չունենալու համար փողը պահելու 
հատուկ տեղ որոշեք կամ հավաքեք 
դրամապանակում:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից: 

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ԵՐԿՐՈՐԴ �Ս (40 րոպե)

ՆԱԽԱԲ� (2 րոպե)

Մեկնաբանել թիմերի՝ բյուջեի վարման  ա�ուսակները: Հիշեցնել դերերը պահպանելու 
մասին: Հիշեցնել քայլ 2-ը:
   
ՈՒՐԲԱԹ (5 րոպե)

     Պարտք ունենալու դեպքում մարեք այն՝ գրանցելով գումարը «Չնախատեսված 
ծախս» վանդակում: Մարելուց հետո ջնջեք պարտքի գումարը «Պարտք» վանդակից:

     Որոշեք թիմով՝ ինչ գնումներ եք կատարելու այսօր: Ձեռք բերեք 1-3 գնում խանութից:

     Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝

Ընդամենը ծախսերը

Ընդամենը եկամուտները

Մնացորդը

     Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա «Սկզբնական մնացորդը»՝ ելնելով այսօրվա 
«Մնացորդից»՝ «Արամի անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա համապատասխան վանդակներում:

ՇԱԲԱԹ (5 րոպե)

     Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ
կազմակերպության աշխատակից պաշտոնական ձայնով
խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի թվերը:
 
     Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք տ�ալները, թե՞ ոչ:
Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Կանոն: Անձնական տեղեկատվություն են համարվում, օրինակ՝ 
ձեր հասցեն, ձեր մայրիկի անձնագրի բովանդակությունը, 
ձեր հայրիկի բանկային տ�ալները:
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