
Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։

Նախատեսուած տարիք՝ 6-10 տարեկան
15-րդ թիւ
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ԲԱՌԵՐՈՒ ՑԱՆԿ

Աղբավայր - Հոն, ուր թափօնները կը հաւաքուին եւ հողով կը ծածկուին։

Բնածուխի երկթթուակ -  Կազը, որ կ’արձակուի արտաշնչելու, աղբ այրելու եւ կամ
ինքնաշարժ վարելու ատեն։ Անիկա կ’արտադրուի նաեւ բնալեղէ (ալիւմինիոմէ) եւ կերպընկալէ
շիշեր պատրաստելու ատեն։

Պարարտացուցիչ պատրաստել - Տերեւներու եւ ուտելիքներու մնացորդներուն 
վերամշակման բնական գործընթաց, բնական պարարտանիւթեր ստանալու համար։

Տարբաղադրուիլ - Որեւէ գոյութիւն ունեցող բանի մը բաղկացուցիչ մասերուն քայքայուիլը
ու շատ փոքր մասերու վերածուիլը։

Վերամշակման կեդրոն - Հոն, ուր թուղթերու, կերպընկալներու, թիթեղեայ տուփերու եւ այլ
նիւթերու թափօնները կը տարանջատուին ու կը վերամշակուին։

Վերաօգտագործում - Անգործածելի եւ ոչ պիտանի նիւթերու կամ առարկաներու թափօններուն
վերածուիլը նոր եւ պիտանի նիւթերու կամ իրերու։  

«Էյ Թի Փի»ի «Կամուրջներ Շինենք»
ծրագիրը, հայ աշակերտներուն կը ծանօթացնէ

հայրենի շրջակայ միջավայրը։

 
Անպայաման այցելեցէ՛ք նշուած կայքէջը, որուն միջոցով կրնաք հետեւիլ ու

ծանօթանալ հայրենի շրջակայ միջավայրին, ինչպէս նաեւ կարդալ
«Կամուրջներ Շինենք»ի նախորդ հրատարակութիւնները
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Մարա՛լ, Չալօ՛, տեսէք
ի՛նչ պատրաստեցի։

Ո՛չ, կերպընկալէ հին
շիշերով պատրաստուած

նաւակ մը։ Ասոր
վերաօգտագործում

      կ’ըսենք։ Եկո՛ւր եւ
             ինծի միացիր։

Հըը՜մ, ի՞նչ է այս։

Կարծես նաւակը կը քայքայուի,
շուրջը շիշեր կը ծփան։

Ծփացող
աղբաման:

Ո՛չ, Մարալ,
անոնք

ովկիանոսին
մէջ թափուած

աղբեր են։

Այդ կրիան
կերպընկալէ

տոպրա՞կ կ’ուտէ:
Գիտէ՞ք փոքրիկներ,

ովկիանոսին մէջ
չափազանց աղբ կայ. ամէն

տարի 100,000 ծովային
անասուններ կը սատկին
իրենց ստացած թունաւոր

սնունդին պատճառով։

Եկո՛ւր, օգնենք իրեն.
բայց ինչպէ՞ս։

Եկէ՛ք ցամաք վերադառնանք,
ձեզի իւրայատուկ տեղ մը պիտի տանիմ:
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Արդեօք
վերամշակման

կեդրո՞ն է:

Այո՛, հոս
կերպընկալը, թուղթը,
մետաղը եւ ապակին
կը վերամշակուին: Ուրեմն, մեր բոլոր գործածածները,

կրնան ուրիշ առարկաներո՞ւ վերածուիլ։

Բարե՛ւ, բարի եկած էք «Վերամշակման
Կեդրոն»: Անունս Վարդան Վերամշակեցի է:
            Ձեր տուներուն մէջ կերպընկալի,
                 թուղթի եւ ապակիի յատկացուած
                  առանձին աղբամաններու մէջ կը
                    նետէք աղբերը, իսկ մենք անոնք
                       հոս կը բերենք,  կը լուանք ու
                          կը բաժնենք:

Ապա այդ բոլորը կը
վաճառենք ընկերութեան

մը, որ այս նիւթերը կը վերածէ
նոր առարկաներու:

Այս կօշիկը
պատրաստուած է

20 կերպընկալէ շիշերու
վերամշակումով:

Ի՞նչ կ’ըլլայ եթէ
չվերամշակենք:

Ներեցէ՛ք.
կրնա՞մ բան
մը աւելցնել:

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻՆ ՄԷՋ

Զանոնք աղբանոց կամ
ովկիանոս կը տանին
կամ ալ կ’այրեն: Այս
բոլորը մեծ վնաս կը

պատճառեն կենսոլորտին։
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Եկէ՛ք ստուգենք, եթէ շատ
թափօն գոյացուցած ենք թէ ոչ:

Թեթեւ ուտելիքներ՝
1. «Չիփս»ի տոպրակ մը
2. խնձոր մը
3. կարկանդակ` կերպընկալէ
    տոպրակի մը մէջ

Ըմպելիներ՝
1. կերպընկալէ շիշով ջուր
2. ջրաման մը
3. խաւաքարտէ հիւթի տուփ մը

Պայուսակներ՝
1. թուղթէ տոպրակ մը
2. կերպընկալէ տոպրակ մը
3. կտորէ պայուսակ մը

Բարե՛ւ, ես Շուշիկ Շիշիկն եմ։
Հիանալի է, որ հոգ կը տանիք

միջավայրին: Բայց միայն
վերամշակումը բաւարար չէ:

Նոյնիսկ այն
ընկերութիւնները,
որոնք կ’ուզեն մեզ

ունենալ, մեզի
համար բաւարար

տեղ չունին:

Յաճախ մենք մեզ
ովկիանոսին մէջ

կը գտնենք:

Ձեզի յարմար թեթեւ
ուտելիքներ բերի եւ
վստահ եմ, որ շատ

թափօն չենք ունենար։

Մեծ քանակով
թափօններ

Նուազ
քանակով

թափօններ

Աւելի նուազ
քանակով

թափօններ

Մեզմէ շատերը նորէն
ապրելու առիթը չունին՝
իբրեւ շապիկ կամ գորգ: 

ԱՒԵԼԻ ՈՒՇ

Մենք պարզապէս
կը նետուինք

աղբանոցներու մէջ։

Ուրեմն, նախքան
վերամշակման
մասին մտածելը,
պէտք է մտածենք
նուազ չափով
կերպընկալէ իրեր
գնելու մասին:

Անիկա սքանչելի կ’ըլլայ: Ես աւելի
քիչ թափօն կ’ունենամ բաժնելու:

Եւ ծովային
անասունները
չեն սատկիր
ովկիանոսին
մէջ գոյացած

կերպընկալներուն
պատճառով:

Երբ առարկաներ գնես,
փորձէ կերպընկալէ չգնել։

Իսկ եթէ ստիպուիս, ջանա՛
հետագային վերամշակել

զանոնք։
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Բարե՛ւ,
Մարալ։

Ի՞նչ... ...Կ’ընես։

ԱՒԵԼԻ ՈՒՇ

Շա՜տ համեղ է։

Հին հագուստներս,
կօշիկներս,

խաղալիքներս,
նոյնիսկ կիթառս չեմ
կրնար վերամշակել:
Ուստի, որոշեցի մեր
բակին մէջ վաճառք

կազմակերպել`
աղբանոց նետելու

փոխարէն։

Բարե՛ւ,
Արամ։

Եւ դուն բաւական
գումար կ’ունենաս
մեզի պաղպաղակ 
գնելու համար:

Մէկը պաղպաղա՞կ ըսաւ։
Ես ալ կ’ուզեմ աջակցիլ
բակի վաճառքին: Ունիմ
գնդակ մը, հեծանիւ մը

եւ «Ռաքէթ» մը:

Իմս՝ ոչ։ Բայց, ի՞նչ պէտք է
ընեմ: Եթէ նետեմ, թափօ՞ն

աւելցուցած կ’ըլլամ: Ես
վստահ եմ, որ պաղպաղակս
ո՛չ կրնամ ետ վաճառել, ո՛չ ալ

վերամշակել:

Արա՛մ, մի՛ անհանգստանար,
պաղպաղակը աղբամանին

մէջ կրնաս նետել: Բայց
տարբաղադրութեան

մասին շատ բան սորվեցայ
Հայաստանի

«էքօ ակումբ»ին մէջ։
Եկո՛ւր պատմեմ:
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Մանրէները կամ որդերը կը քայքայեն
սնունդի մնացորդները եւ զանոնք
հողի կը վերածեն, իսկ մենք հողը

կ’առնենք եւ ...

Նախասիրած
բա՞նս պիտի

ըսես։

Լա՛ւ, ես գիտեմ, որ
պաղպաղակէն

չենք կրնար։ Այնպէս
որ, ըսէ՛ ինծի։

Այո՛

Պտուղներ

Բանջարեղէններ

Բրինձ եւ ցորեն

Ծաղիկներ

Թարմ տերեւներ

Դալար խոտեր

Հաւկիթի կեղեւներ

Թէյի տոպրակներ

Սուրճի մրուր

Թուղթէ սրբիչներ

Ճիւղեր

Դեղնած տերեւներ

Օրաթերթեր

Հիմա ձեզի ցոյց պիտի տամ,
թէ ո՛ր սնունդներէն կրնանք եւ
ո՛ր սնունդներէն չենք կրնար

պարարտանիւթեր պատրաստել։

Ո՛չ

Այո՛, Արամ։
Մենք հողը

կ’առնենք եւ
ծառ մը

կը տնկենք։

Կեցի՛ր, մածուն 
կ’ըսէ։ Մածունի՞
ծառ կ’աճեցնէք:

Ես վերաօգտագործեցի մածունի հին աման
մը՝ ծառը աճեցնելու համար: Հիանալի է չէ՞։

Ասիկա եւս վերամշակման ձեւ մըն է:

Պարարտանիւթեր պատրաստելու զանազան
ձեւեր կան: Ահաւասիկ, Հայաստանի «էքօ

ակումբ»ի ուսանողուհիին պատրաստութիւնը:

Կաթնեղէն

Ձէթ

Միս եւ ձուկ
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ԻՆՉՊԷ՞Ս ԽԱՂԱԼ 
Խաղացողները տեղադրեցէ՛ք ՍԿԻԶԲ-ին վրայ։ Ամենէն փոքր խաղացողը թող
առաջին զառը նետէ։ Զառին թիւերուն համեմատ յառաջացէ՛ք։ 

Խաղը վերջ կը գտնէ, երբ խաղացողներէն մէկը ՎԵՐՋ կը հասնի։ 

ՁԵԶԻ ՊԷՏՔ Է
- Զառ մը

- Խճաքար մըԵրբ կը մրցիս, որ ՎԵՐՋ հասնիս, կարդա՛ նշուածները թափօններու մասին
փաստեր գիտնալու համար:
Եթէ +1-ին, -2-ին կամ +2-ին վրայ կենաս, այնքան յառաջացի՛ր:

ԹԱՓՕՆՆԵՐՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
ՏՈՒՆԷՆ ԿԸ ՍԿՍԻ

ՍԿԻԶԲ

ՎԵՐՋ

+2

+2

+2

+2

+2

+1

-2

-2

-2

-2

Խաղալիքդ
չէ կոտրած,

բայց կը գնես
ուրիշ մը:  

Գնումի ատեն
գործածած
ես յաճախ

օգտագործուող
բամպակէ
պայուսակ,

փոխան
կերպընկալի։

Նպարատունէն
կերպընկալէ
շիշով ջուր
գնած ես։

Կերպընկալէ
տոպրակի
փոխարէն

թուղթէ տոպրակ
գործածած

ես՝ ճաշը դպրոց
տանելու համար։

Դպրոցը
աւարտելէ

ետք մոռցած
ես տետրակիդ

թուղթերը 
վերամշակելու։

Սնունդիդ մնացորդներէն
պարարտացուցիչներ

պատրաստած ես եւ սկսած ես
խնամել քու բերրի հողդ։

Նուիրատուութիւն կատարած ես
«Էյ Թի Փի»ին եւ օգնած ես

նոր  ծառ մը տնկելու։

Տարեդարձիդ
զարդարանքները

փոխ առած ես,
նորը գնելու
փոխարէն։ 

Ճաշելու ատեն
գործածած ես
կերպընկալէ
մէկ անգամ

օգտագործուող
պնակ եւ

պատառաքաղ:

Օգտագործած ես կերպընկալէ
պարապ տուփիկ մը՝

ծաղիկ տնկելու համար:
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Չալօ՛, գիտէի՞ր, որ
կերպընկալէ տոպրակները

վնասակար են։ Նոյնիսկ
անոնցմէ նաւակ մը չեմ
կրնար պատրաստել:

Շատ դժուար է զանոնք վերամշակելը,
անոնք տակաւին կը մնան վերամշակման

մեքենաներուն մէջ: Հմմմ...  ինչպէ՞ս
կարելի է զանոնք նորէն օգտագործել:

Հէ՜յ, տղաք, այս գորգին նայեցէ՛ք,
զայն պատրաստեցի կերպընկալէ

տոպրակներէ:

Հաճի՛ս, կրնա՞ս
մեզի ալ սորվեցնել
պատրաստութեան

եղանակը։

Անշո՛ւշտ։ Սիրելի՛ փոքրիկներ,
հետեւցէ՛ք այս քայլերուն,

որպէսզի դուք ալ կարենաք
նման գորգ մը պատրաստել:

    Ձեզի պէտք է.
1. մեծ թիւով կերպընկալէ
    տոպրակներ,
2. մկրատ մը,
3. սոսինձ կամ ասեղ ու թել:

Մկրատի օգնութեամբ,
կերպընկալէ տոպրակները
երիզներու վերածեցէ՛ք:

Իւրաքանչիւր երեք երիզի
ծայրերը իրարու կապեցէ՛ք։

Կապուած երեք
երիզները հիւսեցէ՛ք։

Մեծ թիւով երիզներ կապեցէ՛ք սկիզբի երեքին, եւ
շարունակեց՛էք հիւսել, մինչեւ որ անոնց թիւը
բաւարար ըլլայ գորգ մը պատրաստելու համար:

Աւելի մեծ գորգի մը համար օգտագործեցէ՛ք
աւելի մեծ թիւով կերպընկալէ տոպրակներ:

Եւ ահա դուն ունիս նոր գորգ:

Հիւսուած երիզները իրարու կցելու
համար, ոլորելու ատեն փակցուցէ՛ք
կամ ասեղ եւ թել օգտագործեցէ՛ք:

9



Փաստ Թափօնի Մասին

10 թոն թուղթի
վերամշակումը

կը փրկէ

20 ծառ,

7000 տակառ ջուր

եւ 2,5 խորանարդ
մեթր տարածք։

«Էյ Թի Փի»ն դաստիարակած եւ ուսուցանած է՝

աւելի քան 57,000 ուսանող եւ ուսուցիչ,
վերապատրաստման կեդոններու,

«Էքօ ճամբար»ներու, «Էքօ ակումբ»ներու, փառատօններու
եւ կրթական այլ միջոցառումներու ընթացքին։

«Էյ Թի Փի»ի
Մարգահովիտ

«Էքօ ակումբ»ին սաները

1500
ջերմոց պատրաստած

են՝ կերպընկալէ շիշերէ:

Ապակիի մը
տարբաղադրումը

1 միլիոն
տարի կը տեւէ։

«Էյ Թի Փի»ն Հայաստանի մէջ ունի 2 կրթական
կեդրոն, որոնք կը տրամադրեն գործնական

բնապահպանման կրթութիւն, դասընթացքներ՝
դպրոց, համալսարան, գոլէճի ուսանողներ,

ուսուցիչներ, կրթական փորձագէտներ։
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«Էյ Թի Փի»ի «Էքօ ակումբ»ները թափօններուն
երկրորդ կեանք մը կը պարգեւեն, ինչպէս՝
անիւներուն, կերպընկալէ շիշերուն, հին

փայտեայ առարկաներուն եւ այլն:

Թուղթէ տոպրակի մը
տարբաղադրումը

1 ամիս
կը տեւէ:

Ալիւմինիոմին
տարբաղադրումը

200-500
տարի կը տեւէ։

Հայաստանի մէջ կերպընկալէ տուփերը,
ջուրի շիշերը եւ տոպրակները, ջուրը
աղտոտող գլխաւոր պատճառներէն են։

Կերպընկալէ
տոպրակներու

տարբաղադրման
համար անհրաժեշտ է

450-500
տարի։
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ARMENIA TREE PROJECT
(617) 926-8733 www.armeniatree.org

Funded by Calouste Gulbenkian Foundation

Պատրաստուած է Armenian Kids Club-ի կողմէ։ 
Գծագրութիւն՝ Լուսինէ Սահակեանի

Այս թերթը կը հրատարակուի Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան օգնութեամբ։
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Սփիւռքի հայ աշակերտները կը ծանօթանաÝ
հայրենի շրջակայ միջավայրին։

Ինչպէ՞ս կրնաս օգնել, որ աշխարհի անտառները չվնասուին։

Կրնաս §Էյ Թի Փի¦-ին օգնել աւելի շատ ծառեր տնկել.

1.    Դրամահաւաք կազմակերպէ եւ հաւաքուած դրամը նուիրէ §Էյ Թի Փի¦-ին։
2.    Քու ընկերներուդ եւ ընտանիքիդ պատմէ §Էյ Թի Փի¦-ի մասին։
3.    Քու դպրոցդ այցելութեան հրաւիրէ §Էյ Թի Փի¦-ն։

Նաեւ կրնաս օգնել, որ անտառներուն մէջ հրդէհներ չըլլան.

1.    Լուցկիով ու հրահաններով մի՛ խաղար։
2.    Չոր թուփերու եւ ծառերու մօտ խարոյկ մի՛ վառեր։
3.    Խարոյկը մի՛շտ լաւ մարէ։


