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Նախաբան 
<<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի Արևմտյան 

դպրոցի 5-րդ դասարանի սովորողները փորձեցին 

թարգմանել իրենց կրտսեր ընկերների հորինած փոքրիկ 

հեքիաթ-պատմությունները: Արդյունքում ստացվեց 

պատկերազարդ երկլեզու էլեկտրոնային գիրք: 

 

 

 

 

Բովանդակություն 

 Փիղը և կատուն(The Elephant and the Cat)-----------------------3 

 Ծակ կոշիկը(The Worn out Shoe)---------------------------------4 

 Մրգասերը(The Fruit Lover)--------------------------------------------5 

 Ամռան թիթեռը(The Summer Butterfly)-------------------------------6 

 Աղջիկն ու դելֆինը(The Girl and the Dolphin)------------------7 

 Փայտե մարդուկը(The Wooden Boy)----------------------------8 

 Տատիկի օգնականը(The Grandmother’s Assistant)-------------9 

 Ուրախ փիղը(The Happy Elephant)------------------------------10 
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Փիղը և կատուն 
 

Լինում է, չի լինում մի մեծ փիղ է լինում: Այդ փիղը շատ էր վախենում 

կատվից, որովհետև կատուն փղին ճանկռում էր: Մի օր փիղը գնաց 

կատվի մոտ , որ հաշտվեն: Երբ կատուն փղին տեսավ, արագ ճանկերը 

սրեց, որ ճանկռի, բայց, երբ փիղը ասաց, որ ուզում է կատվի հետ 

ընկերանալ, կատուն ուրախացավ և պոչիկը ուրախ շարժեց: 

                                                                                 Բաբաջանյան Մարիա 6տ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Elephant and the Cat 
 

Once there was a big elephant. That elephant was afraid of a cat, because 
that cat was scrabbling him. One day the elephant went to the cat in order 
to make peace with her. When the cat saw  the elephant she sharpened her 
claws but when the elephant said that he wanted to make friends with her, 
the cat got happy and began to move her tail happily. 
 
                                                        Translated by Milena Harutyunyan 
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 Ծակ կոշիկը 

Կար, չկար մի կոշիկ կար: Այդ կոշիկը որոշեց գնալ շատ հեռու մի տեղ: 

Ճանապարհին հանդիպեց իր նման մի ուրիշ կոշիկի: Երկու կոշիկները 

շատ զարմացան, երբ տեսան, որ իրար շատ նման են: Նրանք որոշեցին, 

որ պետք է միասին լինեն և ընկերություն անեն: Մի օր կոշիկներից մեկը 

դիպավ վարդի փշին և ծակվեց: Խեղճ կոշիկը շատ տխրեց և սկսեց լաց 

լինել: Լացելով գնաց անտառ, որ իրեն ոչ ոք չտեսնի այդպես ծակ: 

Հանկարծ նա տեսավ լուսնի վրա քնած բարի փերիին: Փերին երբ լսեց 

լացի ձայնը, արթնացավ և տեսավ, որ կոշիկը ծակ է: Նա իր 

կախարդական փայտիկով կախարդեց և կոշիկը նորից նոր կոշիկի 

վերածվեց: Կոշիկը շատ ուրախացավ: Շնորհակալություն հայտնեց 

փերիին և ուրախ վազեց իր ընկերոջ մոտ: 

Արթուր Գասպարյան 6տ. 
 

The worn out shoe 

 Once there was a shoe. That shoe decided to go to a place which was far away. On 

his way he met another shoe. Both shoes were very surprised when they saw that 

they were similar to each other. They decided that they would always be together 

and made friends with each other. One day, one of the shoes ran into a 

rose thorn and got a puncture. The poor shoe got very upset and began to cry. He 

went to the forest not to be seen by anybody. Suddenly he saw a fairy sleeping on 

the moon. When  the fairy heard the voice of his cry, she woke up and saw that the 

shoe had a puncture and the fairy turned the shoe into a new one with  her magic 

stick. The shoe was very happy. He thanked the fairy and ran to his friend happily. 

Translated by Anahit Mkrtchyan 
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Մրգասերը 
Կար չկար մի աղջիկ կար: Նրա անունը Անի էր: Անին շատ էր 

սիրում մրգեր: Ամեն կիրակի նա գնում էր գյուղ և օգնում 

պապիկին ջրելու և բուժելու այգու ծառերը, որպեսզի աշնանը 

համտեսի իր սիրած մրգերը: Պապիկն ամեն անգամ գովում էր 

Անիին: Եկավ աշունը: Անին շատ էր ուրախացել, որ իր 

օգնության շնորհիվ պապիկի այգին առատ բերք էր տվել ու 

ինքը կարող է իր սիրած մրգերը քաղել և ուտել: 

 

Նարե Ղազարյան 6տ. 

                        

    The Fruit lover 

Once upon a time there was a girl. Her name was Ani. Ani liked 

fruits very much. Every Sunday she went to the village and 

helped her grandfather to water and heal the trees in the garden 

so that she could taste her favorite fruits in  autumn. The 

grandfather always praised Ani. Autumn came. Ani was very 

happy that the harvest in her grandfather’s garden was very rich 

and she could pick and eat her favorite fruits.    

Translated by Marianna Manukyan 
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 Ամռան թիթեռը 

Ես շատ եմ սիրում ամառը, որովհետև այն շատ բարի է: 

Ամռանը շատ տաք է: Մենք կարողանում ենք շատ 

համեղ պաղպաղակներ ուտել: Ամռանը նաև երկնքում 

ծնվում են գունավոր թիթեռնիկները: Նրանք կարծես 

պոկված լինեն ծիածանից: Ես շատ եմ սիրում վազվզել 

թիթեռնիկների հետևից ու խաղալ նրանց հետ: 

                                                                                                             Խաչատրյան Նարե 6տ. 

     The Summer Butterfly 

 I love summer, because it is very kind. It is very 

warm in summer. We can eat a lot of  tasty ice-

cream. In summer colorful butterflies are also born. 

They seem to have come out of rainbow.  I like to 

run about chasing butterflies and playing with them. 

  

 Translated by Lira Khachatryan 
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Աղջիկն ու դելֆինը 

Կար չկար մի աղջիկ կար: Մի օր այդ աղջիկը գնաց 

լողավազան, որ լողա և հանկարծ տեսավ մի մեծ 

դելֆին: Նա դելֆինին հարցրեց, թե ի՞նչ է անում 

լողավազանում, իսկ դելֆինն ասաց, որ ինքն էլ է 

լողում: Նրանք երկուսով սկսեցին լողալ և  ընկերացան: 

 

Կարապետյան Մանե 6տ. 

                             

 The girl and the Dolphin 
Once there was a girl. One day the girl went to the pool to swim 

and suddenly she saw a big dolphin. 
He asked the dolphin what he was doing there and the dolphin 

answered that he was also swimming. 
They began to swim together and became good friends. 

Translated by Vahe Musayelyan 
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Փայտե մարդուկը 

Լինում է, չի լինում մի տղա է լինումֈ Մի անգամ, պապիկը նրա համար 

փայտից մարդուկ է պատրաստումֈ Երբ ավարտում է, փայտե մարդուկը 

արագ կենդանանում էֈ Տղան հա՛մ զարմանում է, հա՛մ ուրախանում է. 

հա՛մ էլ վախենում, բայց ընկերանում է մարդուկի հետֈ Մի օր, դասից տուն 

վերադառնալիս, առվակի միջից գտնում է մի ուրիշ փայտե աղջիկ մարդուկֈ 

Վերցնում է աղջիկ մարդուկին ու տանում է իր տունֈ Այդ օրվանից երկու 

մարդուկները ու տղան միշտ միասին են լինումֈ 

Բադալյան Մաքսիմ 6տ. 

The Wooden Boy 

Once there was a boy. One day his grandfather made a wooden boy for 
him. The wooden boy got alive as soon as he finished it. The boy got 

surprised but at the same time he got frightened, but he became friends 

with the wooden boy. One day, when he was returning from school, he 
found another wooden girl in the rill. He took the wooden girl and went 
home with her. From that day on two wooden creatures have always been 
together with the boy. 

Translated by Hrant Abrahamyan 
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Տատիկի օգնականը 
 

Կար չկար մի աղջիկ կար: Նրա անունը Անի էր: Մի օր 

Անիի տատիկը խնդրեց նրան, որ իր սենյակը հավաքի: 

Անին կանչեց իր եղբորը, որ միասին հավաքեն տատիկի 

սենյակը: Տատիկը, երբ վերադարձավ և տեսավ, որ իր 

սենյակը հավաքած է, ուրախ-ուրախ գրկեց իր 

թոռնիկներին: 

Վահան Սարգսյան 6տ. 

 The Grandmother’s Assistant 
Once there was a girl. Her name was Annie. One day her 

grandmother asked Annie to tidy her room. Annie called her 

brother to help her to tidy their grandmother’s room 

together. When the grandmother returned home and saw that 

her room was very clean, she hugged her grandchildren happily. 
Translated by Vahe Musayelyan 

  
-9- 



 

Ուրախ փիղը 

Կար չկար, մի մեծ փիղ կար: Այդ փիղը ապրում էր Հնդկաստանում: Նրա անունը 

Ռեգի էր: Նրա տունը գազանանոցն էր: Շատ մեծ ու խելացի փիղ էր: Բոլոր 

երեխաները շատ էին սիրում փղին, իսկ փիղը ուրախանում էր՝ տեսնելով 

երեխաներին: Նա իր երկար կնճիթով գեղեցիկ շատրվաններ էր ցույց տալիս: Մի 

օր, երբ կրկին փիղը շատրվան էր ցույց տալիս երեխաներին, այդ ընթացքում 

Ռաֆայել անունով մի տղա քարով խփում է փղին: Փիղը զայրանում է և կնճիթով 

ջուրը լցնում է տղայի վրա: Տղան մրսում է և, զգալով իր սխալը, ներողություն է 

խնդրում փղից: 

Սամվել Հովհաննիսյան 6տ. 

 The Happy Elephant 

Once there was a big elephant. That elephant lived in India. His 
name was Reggy. He lived in the Zoo. He was a very big and 
clever elephant. All the children liked the elephant very much and 
the elephant got happy every time he saw the children. He was 
making beautiful fountains with his trunk. One day, when the 
elephant was showing fountains to the children, a boy whose 
name was Rafayel, threw a stone at the elephant. The elephant 
got very angry and he watered the boy with his trunk. The boy got 
cold and he apologized feeling his mistake. 

Translated by Hayk Abrahamyan 
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