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De vragen en 
opdrachten in deze 

roadmap helpen jou om 
meer te weten te komen over 

Armenië en om leuke dingen uit 
Nederland te onthouden. Vergeet niet 

om je vrienden/vriendinnen te vragen 
om wat op de achterkant te schrijven!

roadmap

Deze roadmap is van

woorden van mijn vrienden / belangrijke mensen:

Waar ken ik je van?
wat vind ik zo leuk aan jou?
leuke herinneringen samen.
wens voor de toekomst.
foto’s.
contactgegevens
(naam, adres, telefoonnummer, verjaardag)

Deze roadmap is onderdeel van het project The Green Way,

voor meer informatie zie www.thegreenwayproject.nl.
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schriftelijke toestemming van de uitgever.



Afscheid nemen van je vrienden, je school, van Nederland is niet leuk, en teruggaan naar Armenië is best spannend. 
Het is dus normaal dat je je soms verdrietig en boos en bang voelt. Wat kan je dan doen om je weer beter te voelen?

Waar ligt Nederland en waar ligt Armenië op de kaart hierboven?

Wat weet je nog van ARmenië?

ken je nog mensen daar? wie?

In welke stad gaan jullie wonen?

de namen van mijn vrienden en vriendinnen

armenië

nederland

vertrek

hoe laat is het nu in nederland?

Toen ze mij vertelden dat we teruggaan naar Armenië voelde ik mij:

hoe laat is het nu in armenië?

datum van vertrek:

Welke dag van de week?

Hoe ga je reizen?

Wat neem je mee?

to
do• Voeg je vrienden toe op  

Facebook.
• Wat wil je meenemen uit 

Nederland?
• Met wie wil je nog op de foto?
• Waarvan wil je nog een foto 

maken als herinnering?

Vraag vrienden, vriendinnen en andere 
mensen die belangrijk voor je zijn in Nederland (bijvoorbeeld 

je juf of meester) of ze op de achterkant van deze roadmap hun 
gegevens, een leuke herinnering aan jou en een wens voor jou op 

willen schrijven.

In Yerevan wonen Anna en Baru Jambazian 
met hun dochter Marie en hun zoon Menua. Anna en Baru 

willen jou en je familie helpen om je weer thuis te gaan voelen in 
Armenië. Op de website www.thegreenwayproject.nl kun je zien wie 

zij zijn en ook alvast vragen stellen over Armenië. 

to
do

Interview 
je ouders of iemand 

anders uit Armenië over 
het land Armenië. Vraag wat 

hun goede herinneringen zijn aan 
het land, welke mensen ze er nog 
kennen, wat ze weten over school 

in Armenië, welke feesten er 
zijn...

to
do

• Mijn lievelingseten in mijn

 thuisland is:

• Mijn lievelingseten hier is:

• Ik ken de Armeense taal:

 goed / een beetje / niet goed. 

• Het geld in Armenië heet:

• Armenië is groter / kleiner dan 

Nederland

• Op dit moment is het daar

 kouder / warmer dan in Nederland

Hoe ziet je nieuwe huis eruit?
teken je huis of teken de omgeving

Mijn school in Armenië

De schooltijden zijn:

wat weet je al van je nieuwe school?

hoe schrijf je dit in het armeens:

Hallo

Hoe gaat het?

Mijn naam is..

Hoe heet jij?

Bedankt

School

Huis

Ik ben blij

Ik ben verdrietig

Ik hou van

Teken jezelf of plak een foto op

di
t 

be
n 

ik

Mijn school
Naam van de school:

Klas:

naam van de juf of meester:

wat vind ik leuk op school:

ik ben        jaar oud

ik woon in 

ik ben jarig op 

ik ben geboren in 

het leukste wat ik ooit heb gedaan is:

dit kan ik heel goed: 

dit wil ik later worden:

m
ijn

 fa
m

il
ie

plak een foto van je familie of maak een tekening

to
do

Herinneringen aan Nederland

wat heb je gedaan, bezocht, gezien..
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Ուղեցույց
1. Նկարի՛ր ինքդ քեզ կամ փակցրու քո լուսանկարը
2.  Փակցրու քո ընտանիքի լուսանկարը կամ նկարիր քո ընտանիքին
3.  Ես …. տարեկան եմ
 Իմ ծննդյան տարեդարձի օրը….
 Ես ծնվել եմ….
 Ամենահաճելի բանը, որ ես երբևիցե արել եմ….
 Այս բանը ես կարող եմ շատ լավ անել….
 Ես ուզում եմ հետագայում ….. դառնալ
4. Իմ հիշողությունները Նիդերլանդների մասին
 Ինչ ես արել, որտեղ ես այցելել, ինչ ես տեսել….
5. Իմ դպրոցը.
 Դպրոցի անունը. 
 Դասարանը.
 Ուսուցչուհու կամ ուսուցչի անունը. 
 Ինչ եմ սիրում դպրոցում անել.
6.  Իմ ընկերների և ընկերուհիների անունները.
7. Խնդրիր քո ընկերներին, ընկերուհիներին և քո համար կարևոր մարդկանց (օրինակ ուսուցչուհուդ 

կամ ուսուցչիդ),որ նրանք այս ուղեցույցի ետևում գրեն իրենց տվյալները, քեզ հետ կապված գեղեցիկ 
հիշողությունները և իրենց ցանկությունները:

8. Մեկնման ամսաթիվը.
 Շաբաթվա ո՞ր օրն ես մեկնելու.
 Ի՞նչով ես մեկենլու.
 Ի՞նչ ես հետդ տանելու.
9. Որտե՞ղ են գտնվում Նիդերլանդները և որտե՞ղ է գտնվում Հայաստանը վերևի քարտեզի վրա:
 Ի՞նչ ես Հայաստանից դեռ հիշում:
 Ո՞ր քաղաքում եք դուք բնակություն հաստատելու:
 Դեռ ճանաչում ե՞ս մարդկանց Հայաստանում:
 Ու՞մ ես ճանաչում:
10. • Իմ հայրենիքում իմ սիրած ուտելիքն է.
 • Իմ սիրած ուտելիքը այստեղ. 
 • Ես գիտեմ հայերեն. Լավ / մի քիչ / ոչ լավ
 • Փողը հայերենում կոչվում է.
 • Հայաստանը ավելի մեծ է/ փոքր է Նիդերլանդներից.
 • Հիմա այնտեղ ավելի ցուրտ է/տաք է, քան Նիդերլանդներում.
11. • Գրանցիր քո ընկերներին քո Ֆեյսբուկյան էջում:
 • Ի՞նչ ես ուզում Նիդերլանդներից հետդ տանել.
 • Ու՞մ հետ ես ուզում լուսանկարվել.
 • Ի՞նչ ես ուզում որպես հիշատակ լուսանկարել.
12. Երբ որ նրանք ինձ պատմեցին, որ ես Հայաստան պիտի վերադառնամ, ապա ես ինձ զգում էի.
 Քո ընկերներին, դպրոցին, Նիդերլանդներին հրաժեշտ տալը հաճելի չէ, իսկ Հայաստան վերադառնալը 

բավականին լարվածություն է առաջացնում:
 Դա նշանակում է, որ բնական է, որ դու քեզ երբեմն տխուր, բարկացած և վախեցած ես զգում:
 Ի՞նչ կարող ես անել, որպեսզի քեզ նորից լավ զգաս:
13. Ժամը քանիսն է՞ հիմա Նիդերլանդներում.
 Ժամը քանիսն է՞ հիմա Հայաստանում.
14. Հայերեն բառեր.
15. Ի՞նչպիսին է քո նոր տունը.
 Նկարի՛ր քո տունը կամ տան շրջապատը.
16. Իմ դպրոցը Հայաստանում.
 Ժամը քանիսի՞ն են դասերը սկսվում և ավարտվում.
 Ի՞նչ գիտես քո նոր դպրոցի մասին.
17. Հարցազրույց վերցրու քո ծնողներից կամ որևէ մեկից, որը Հայաստանից է Հայաստան երկրի 

մասին:Հարցրու, որոնք են նրանց լավ հիշողությունները այդ երկրի մասին, ում  են նրանք  այնտեղ 
ճանաչում, ինչ գիտեն Հայաստանի դպրոցների մասին, ինչ տոններ կան և այլն:

18. Երևանում բնակվում են Աննա և Բարույր Ջամբազյանները իրեն դստեր՝ Մարիի և որդու՝ Մենուայի հետ: 
Աննան և Բարույրը ցանկանում են քեզ օգնել, որպեսզի դու քեզ նորից տանը զգաս Հայաստանում: www.
thegreenwayproject.nl կայքում դու կարող ես տեսնել, թե նրանք ովքեր են և կարող ես նրանց հարցեր տալ 
Հայաստանի մասին:


