
Համեմատեք և քննարկեք արդյունքները:

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

  Գրանցեք փողը երեքշաբթի օրվա եկամուտների «Այլ» 
վանդակում:

ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

ՈՒՐԲԱԹ

ԿԻՐԱԿԻ

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

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

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

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

   Գրանցեք գնման ծախսերը ծախսերի «Նվեր» վանդակում:

Որոշեք թիմով՝ կհաղորդե՞ք            Ա. «Այո» ընտրելու դեպքում անցեք 34-րդ  քայլին:
տ�ալները, թե՞ ոչ:                            Բ. «Ոչ» ընտրելու դեպքում անցեք 28-րդ քայլին:

Ա. Եթե մնացորդը զրո է, անցեք 
34-րդ քայլին:

Բ. Եթե փող է մնացել, թիմով որոշեք Արամի 
խնայելու նպատակը: Գրանցեք «Նպատակ» 
վանդակում: Գրանցեք խնայած գումարը 
«Խնայողություն» վանդակում: Արամը կարող է՝

Բ 1. Պահել տանը՝ հատուկ տեղում:
 

Հիշեք՝     Դուք գործում եք Արամի անունից
              Գրպանի փողը սահմանափակ է 
               Նախորդ օրվա հաշվարկները փոփոխել    
               չի թույլատրվում:

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ

դ . Կարող եք համատեղ կատարել
     13բ և 13գ տարբերակները:

     Գրանցեք Ձեր որոշումները
     «Արամի անձնական բյուջեի»
     «Որոշում» վանդակում:

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 «Եկա-
    մուտներ» բաժնի «Այլ» վանդակում:
    Ճշգրտեք հաջորդ օրերի «Գրպանի փողը»:

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

ա. Եթե փողը բավարար է, անցեք
     14-րդ քայլին:

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:

Ընտրեք Արամի համար գնում(ներ) խանութից:

   Գրանցեք Արամի գնում(ներ)ի գումարը 
այսօրվա «Ծախսեր» բաժնի համապա- 
տասխան վանդակ(ներ)ում:

ՇԱԲԱԹ

Արամը անսպասելի զանգ է ստանում: Ինչ-որ անծանոթ կազմակեպության աշխատակից՝ 
պաշտոնական ձայնով, խնդրում է թելադրել իր մայրիկի բանկային քարտի վրայի թվերը:

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

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:

1000

դրա
մ

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

Հաշվեք տ�ալ օրվա համար՝     
    Ընդամենը ծախսերը
    Ընդամենը եկամուտները
    Մնացորդը

Գրանցեք ծախսերը և հաջորդ օրվա 
«Սկզբնական մնացորդը» ելնելով 
այսօրվա «մնացորդից», «Արամնի 
անձնական բյուջեի» տ�ալ օրվա 
համապատասխան վանդակներում:

2

Բ 2. Խնդրել ծնողներին գումարն իր անունով դնել բանկում ՝ 
որպես մանկական խնայողություն:
 
Գ. Եթե Արամի ծախսերն ավելի շատ են, քան ունեցած եկա- 
մուտը, գրանցեք պակասող գումարը «Պարտք» վանդակում: 
Որոշեք՝ ինչպես համալրել պակասող գումարը՝

Գ 1. Խնդրեք մյուս թիմերին անշահախնդրորեն օգնել Ձեզ

Գ 2. Վերցրեք պարտք

    Նշեք «Աղբյուր» վանդակում՝ ումից/որտեղից եք 
վերցրել պարտքը: 

Հարցրեք կայացված որոշումների միավորները:
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  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 քանակի փող: 

  Գրանցեք Արամի երկուշաբթիից ուրբաթ օրերի համար 
հաշվարկած գրպանի օրական փողը «Արամի անձնական
բյուջեի» «Եկամուտների» «Գրպանի փող» վանդակում:


