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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

 

Թեման նվիրված է դպրոցահասակ երեխաների խաղերի և ինքնուրույն խաղային 

գործունեության հետազոտմանը․  խաղեր, որոնք առաջանում և զարգանում են 

երեխաների նախաձեռնությամբ, անկախ ուսումնական հաստատությունից և առանց 

մեծահասակների միջամտության: Փորձել ենք մասնագիտական գրականության և  

դաշտային նյութերի հիման վրա հետազոտել և բնութագրել մանուկների կենցաղում 

տարածված ժամանակակից բակային խաղերը: Մշակութաբանի հայացքով 

դիտարկելով երեխաների խաղի այդ առանձնահատուկ ոլորիտը՝ շեշտը դրել ենք 

ավանդական խաղի փոխանցման ձևերի, գործիքների, խաղային միջավայրի, խաղի 

սոցիալական տարածքի, փոփոխությունների, աղջիկ և տղա երեխաների խաղային 

վարքագծի և մտածողության բնութագրմանը՝ ժամանակակից խաղերը համեմատելով 

ավանդական կենցաղում տարածված համանման օրինակներին։ Դաշտային 

հետազոտության ընթացքում հատկապես դիտարկել ենք Հայաստանում 2018-

2021թթ․  սոցիալական, քաղաքական իրադարձությունների արտացոլումը 

դպրոցականների խաղային մշակույթի վրա, այսպես կոչված՝ «Թավշյա 

հեղափոխությունը»,  «Կորոնավիրուսը», «Արցախյան երկրորդ պատերազմը» և 2021 

թվականի մարտի սկզբի երկրաշարժը: 

     Կարևորել ենք նաև բակային-խաղային տարածքների կրճատման, ժամանակակից 

տեխնոլոգիաների ու նոր խաղալիքների ազդեցությունը խաղացողների 

մտածողության, ստեղծագործական կարողությունների վրա: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

     Թեմայի արդիականությունը՝ մինչ օրս մանկական խաղի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ մեծ թվով ուսումնասիրություններ են 

հրապարակվել: Այնուամենայնիվ, դրանք բնույթով ավելի մանկավարժական 

ուղղվածություն ունեն՝ միտված խաղային գործունեության օրինաչափություններին և 

կիրառվում են կրթական նպատակներով: Հատկանշական է նաև, որ կրթօջախներում 

առավել ուսումնասիրված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների խաղերը: 

Կարծում ենք, բավարար ուշադրություն չի դարձվում դպրոցահասակ երեխաների 

խաղերի և ինքնուրույն խաղային գործունեության հետազոտմանը, այսինքն խաղեր, 

որոնք առաջանում և զարգանում են երեխաների նախաձեռնությամբ, ցանկացած 

ուսումնական հաստատությունից դուրս կամ ներս՝ առանց մեծահասակների 

միջամտության: Ուստի, մշակութաբանի հայացքով դիտարկելով երեխաների խաղի 

այդ առանձնահատուկ ոլորտը, փորձ ենք արել շեշտը դնել ավանդական խաղի 

փոխանցման ձևերի, գործիքների, խաղային միջավայրի, խաղի սոցիալական 

տարածքի փոփոխությունների բնութագրմանը՝ ժամանակակից խաղերը 

համեմատելով ավանդական կենցաղում տարածված համանման օրինակներին։  

      Ներկայացվող մագիստրոսական թեզի նպատակն է՝ մասնագիտական 

գրականության և  դաշտային նյութերի հիման վրա հետազոտել և բնութագրել 

մանուկների կենցաղում տարածված ժամանակակից բակային խաղերը: Որպես 

թիրախ խումբ ենք դիտարկել հանրակարթական դպրոցի տարրական դասարանների 

7-11 տարեկան աշակերտներին: 

Հետազոտության համար հիմք են ծառայել. 

ա) մասնագիտական գրականության մեջ արտացոլված հիմնադրույթներն ու 

վարկածները  

բ) 2019-2021թթ. դաշտային աշխատանքի ընթացքում Երևանում մեր գրանցած 

մանկական  բակային  խաղերը: 

Աշխատանքի ընթացքում մեր խնդիրներից են եղել. 

1. դաշտային գրանցումները հնարավորինս համեմատել մասնագիտական 

գրականության մեջ արտացոլված  տեսական դրույթների և  խաղերի հետ: 
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2. Ժամանակակից խաղերը համեմատել նաև ավանդական կենցաղում 

տարածված համանման օրինակների հետ:  

Այս նպատակով փորձել ենք հետազոտությունը կազմակերպել չորս հիմնական  

ուղղությամբ՝ 

•  Դաշտային նյութեր ենք  գրանցել երեխաների կողմից ինքնաբուխ ստեղծված և 

իրականացված խաղերի վերաբերյալ: 

•  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում կիրառվող աշակերտների բլոգներից՝ 

աշակետրների ծնողներին առաջարկել ենք պատասխանել 6 հարցի` նկարագրել 

իրենց մանկության տարիների բակային խաղերը, ապա նաև հնարավորության 

սահմաններում դրանք տեսագրել և սովորեցնել իրենց զավակներին: 

•  Դիտարկել, թե սովորեցրած խաղերից քանիսն են սիրով յուրացրել երեխաները և 

կիրառում ժամանցի ընթացքում և ինչո՞ւ:  

•  Գրանցել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում ուսուցիչների սովորեցրած 

ավանդական խաղերն ու խաղերգերը և դիտարկել, թե դրանցից քանի՞սն ու 

հատկապես ո՞ր տեսակներն են կիրառվում երեխաների առօրյայում։ 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը  

1.Խորացված հարցազրույցներ խաղերը կազմակերպող և մասնակցող 

դպրոցականների և միջին ու ավագ սերնդի ներկայացուցիչների հետ: 

      2. Կարճ հարցումներ ծնողների շրջանում: 

      3.  Բակային խաղերը լուսանկարելու, տեսագրելու և վերլուծելու մեթոդ: 

      4. Ձայնագրված նյութերի համակարգման և վերլուծության մեթոդ: 

      5. Բանավոր պատմությունների մեթոդ: 

      6. Անհատական դիտարկման մեթոդ: 

     Աշխատանքը շարադրելիս առաջնորդվել ենք Յ․  Հայզինգայի «Homo ludens» 

աշխատության հիմնադրույթներով, որտեղ հատկապես շեշտվել են անվանի 

գիտնականի հետևյալ վարկածները՝  

• Խաղը, որպես մշակույթի արտացոլման ինքնատիպ դրսևորում: 

• Խաղը, որպես կենսընթացի բաղկացուցիչ՝ հնագույն ժամանակներից մինչ օրս: 
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• Պատմական զարգացման ընթացքում խաղի վերաճումը մշակութային արժեքի1: 

      Խաղերի ծագման, նշանակության, ձևաբանական կառուցվածքի ու կիրառական 

բնույթի հարցերը շարադրելիս՝ կարևորել ենք Ե․  Պոկրովսկու, Ա․  Բայբուրինի, Պ․  

Բլոնսկու, Դ․  Էլկոնինի, Զ․  Ֆրոյդի, Ժ․  Պիաժեի, Վ․  Շտեռնի, Մ․  Միդի, Ի․  

Մորոզովի, Կ․  Ուշինսկու աշխատությունները։  

       Հայկական ավանդական խաղերի բնութագրման և ժամանակակից 

տարբերակների հետ համեմատելու նպատակով՝ առանձնահատուկ ենք համարել 

երջանկահիշատակ Վարդ Բդոյանի «Հայ ժողովրդական խաղեր» հնգհատորյակը 

(մինչև 80-ական թթ․ )։ Խաղերին առնչվող ազգագրական, բանագիտական և 

լեզվաբանական արժեքավոր տվյալներ ենք գրանցել նաև Ե. Լալայանի, Հր. 

Աճառյանի, Հ. Քաջբերունու, Մ. Սուքիասյանի, Ս. Մալխասեանցի, Վ. Ուրիշեանի, Գ. 

Ջահուկյանի, Մ. Գրիգորյանի աշխատություններից: Մարզական ու ռազմական 

խաղերի որոշ հիշատակություններ ենք գրանցել նաև Մովսես Խորենացու, 

Ագաթանգեղոսի, Սեբեոսի, Ներսես Շնորհալու, Ուխտանես եպիսկոպոսի գրքերից և 

«Սասնա Ծռեր» էպոսից։ Կարևոր տեղեկություններ ենք գրանցել նաև Մ. Աբեղյանի, 

Աղ. Մխիթարյանի, Ստ. Լիսիցյանի, Չիթունու Հ․  Խառատյանի, Ռ.Հարոյանի, 

Ս․ Մկրտչյանի ուսումնասիրություններից, որտեղ խաղը հիմանակնում դիտարկվում 

է որպես՝ սերունդների կրթության, դաստիարակության, էթնիկ ինքնության 

կայացման, սոցիալականացման, կենսակերպի և ժամանացի միջոց: Անդրադարձել 

ենք նաև խաղերի տիպաբանության, կենցաղավարման և սերնդեսերունդ 

փոխանցման խնդիրներին: 

      Դաշտային հետազոտության ընթացքում հատկապես դիտարկել ենք 

Հայաստանում 2018-2021թթ․  սոցիալական, քաղաքական իրադարձությունների 

արտացոլումը դպրոցականների խաղային մշակույթի վրա: Կարևորել ենք նաև 

բակային-խաղային տարածքների կրճատման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ու 

նոր խաղալիքների ազդեցությունը խաղացողների մտածողության, 

ստեղծագործական կարողությունների վրա։ Երեխաների խաղային մշակույթի 

փոփոխությունների հետազոտման համար հիմք ենք ընդունել Հ․  Ասատրյանի 

                                                       
1 Գրականության հղումները մանրամասնորեն ներկայացրել ենք տեքստի համապատասխան 

հատվածներում։ 



 8 

«Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և 

արդիականացում)» թեմայով ատենախոսությունն ու հոդվածները (1980-2015թ․ ), 

ինչպես նաև արտերկրի հետազոտողների փորձը՝ հետխորհրդային երկրներում 

(Բելոռուս, Ուկրաինա, Ռուսաստան) 1950-2000-ական թթ․  երեխաների բակային 

խաղերում բովանդակային փոփոխությունների վերաբերյալ:  

     Ըստ հավաքված նյութի՝ փորձել ենք ներկայացնել նաև խաղային մշակույթի 

փոփոխության և զարգացման փուլերը՝ մինչև 1950-ական թթ., արդյունաբերական և 

հետինդուստրիալ շրջանի զարգացման փուլեր, 1950-1990 ական թթ․ , 

հետխորհրդային շրջան, 2000-ականներից մինչև մեր օրերը: Դիտարկել ենք նաև 

ավանդական խաղերի ձևի ու բովանդակության փոխակերպումներն՝ ըստ 2018-

2021թթ. հայաստանյան չորս կարևոր իրադարձությունների․  այսպես կոչված՝ 

«Թավշյա հեղափոխությունը», «Կորոնավիրուսը», «Արցախյան երկրորդ 

պատերազմը» և 2021 թ․  մարտի սկզբի երկրաշարժը: 

       Ըստ վերը ներկայացվածի՝ մագիստրոսական աշխատանքը բաղկացած է 

ներածությունից, երկու գլխից, եզրակացությունից, օգտագործված գրականության և 

աղբյուրների ցանկից ու հավելվածից։ Առաջին գլուխը նվիրված է խաղ երևույթի 

ընդհանուր բնութագրին, որտեղ ընդհանուր առմամբ ներկայացվել են խաղի 

մասնագիտական բնութագրերը, տիպաբանությունը, գործառույթներն ու շեշտվել 

Հայաստանում ավանդական խաղի մշակույթի առանձնահատկությունները, 

տեսակներն ու դերակատարությունը։ Երկրորդ գլուխը նվիրված է ժամանակակից 

խաղերին ու ավանդական խաղերի արդի փոխակերպումներին, որը հիմնված է մեր 

գրանցած դաշտային նյութերի վրա։ Եզրակացության հատվածում ամփոփել ենք 

ուսումնասիրության արդյունքները և ներկայացրել նյութից բխող 

եզրակացություններն ու մեր դիտարկումները։ Գրականության ցանկում 

ներկայացրել ենք օգտագործված գրականությունն ու աղբյուրները։ Հավելվածում 

մանրամասնորեն նկարագրել ենք մեր գրանցած դաշտային նյութերը։  
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ԳԼՈՒԽ 1․  

ԽԱՂ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

 

       Աշխատանքի այս հատվածում կփորձենք հակիրճ ներկայացնել խաղ երևույթի 

նկատմամբ տարբեր հոտազոտողների վերաբերմունքն ու բնութագրումները։ Ինչպես 

նշում է անվանի գիտնական Յ․  Հայզինգան, խաղն ավելի հին է, քան մշակույթը, 

քանի որ մշակույթը, ինչքան էլ որ թերի լինի այս սահմանումն ի հայտ է եկել 

մարդկային հասարակության հետ, մինչդեռ կենդանիների մոտ խաղն առկա էր դեռ 

վաղուց՝ առանց մարդու միջամտության։  Հայզինգան իր Homo ludens աշխատության 

մեջ խաղը դիտարկում է տարբեր տեսանկյուններից, բայց հիմանական շեշտը դնում է 

հետևյալ խնդիրների վրա՝  

1. Խաղը, որպես մշակույթի արտացոլման ինքնատիպ դրսևորում: 

2. Խաղը, որպես կենսընթացի բաղկացուցիչ՝ հնագույն շրջանից մինչև մեր օրերը: 

3.Պատմական զարգացման ընթացքում խաղի վերածումը մշակութային արժեքի2: 

      Ըստ նրա՝ խաղն ամենուր ներկա է, որպես «սովորական» կյանքից տարբեր 

գործունեության որոշակի որակ: Մարդու կյանքում առկա խաղային բնական 

գործունեության ձևը չի ենթարկվում նրա կողմից որևէ գիտական վերլուծություն, 

քանի որ հատուկ է այն կենսաձևին, որ նա խաղ է անվանում: Խաղն ինքնին դիտվում 

է, որպես սոցիալական կառուցվածք դրա բազմազան կոնկրետ ձևերում:  

      Մարդու հասարակական գործունեության բոլոր ձևերը սկզբնապես ներհյուսված 

են խաղում: Ամենաառաջինը՝ լեզվում, որն արտահայտվում է փոխաբերությամբ և 

արդեն իսկ՝ բառախաղով: Միթոսում և պաշտամունքում սկիզբ են առնում 

մշակութային կյանքի շարժիչ ուժերը՝ իրավունքն ու կարգը, շփումն ու ձեռնարկումը, 

արհեստն ու արվեստը, պոեզիան, բանիմացությունն ու գիտությունը: Այդ իսկ 

պատճառով էլ այս բոլորն արմատացած են խաղային գործունեության հողում: Խաղը 

միշտ հակադիր է լրջությանը: Բայց եթե  «խաղն անլրջություն է»-ի փոխարեն մենք 

ասենք «խաղն անլուրջ է» հակադրությունն արդեն կդադարի գործելուց, քանի որ 

խաղը կարող է շատ էլ լուրջ լինել: Օրինակ՝ ծիծաղը հակադիր է լրջությանը, բայց այն 

                                                       
2 Հայզինգա Յ., Homo ludens, Երևան, Փրինթինֆո, 2007, էջ 6: 
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ամենևին էլ խաղ չէ: Երեխաները, ֆուտբոլիստները, շախմատիստները խաղում են 

ամենայն լրջությամբ՝ առանց ծիծաղելու որևէ հակումի3: 

       Յուրաքանչյուր խաղ նախ և առաջ ազատ գործողություն է: Այս ազատության 

բնույթի շնորհիվ խաղն արդեն դուրս է գալիս բնական պրոցեսների շրջանակից: 

Օրինակ՝ երեխան ու կենդանին խաղում են, որովհետև ցանկություն ունեն խաղալու, 

և դրանում է նրա ազատությունը: Խաղը «սովորական» կամ «իսկական»  կյանք չէ: Այն 

հատուկ նպատակ ունեցող ժամանակավոր գործունեության  ոլորտ է: 

     Տարբեր ազգերի մոտ «խաղ» բառը տարբեր իմաստ ունի: Հին հույների մոտ «խաղ» 

հասկացողությունը նշանակում էր գործողություն, որը հատուկ է երեխաներին, որը 

ասոցացվում է մեզ մոտ, որպես «երեխայություն անել»: Հրեաների մոտ «խաղ» բառը 

համապատասխանում է «կատակ», «ծիծաղ» հասկացողությունների հետ: 

Հռոմեացիների մոտ խաղը՝ ծիծաղն է, ուրախությունը: Հին գերմաներենում  «spilan» 

նշանակել է թեթև լողացող շարժում,  ճոճվող կայմ, որը պատճառում է հաճույք4:  

Եվրոպական լեզուներում «խաղի» իմաստը արտահայտվում է երկու ձևով՝ 

1. այն կապվում է մարդու լայն և բազմակողմանի  գործունեության հետ, որը 

իրենից չի ենթադրում բարդություն այլ կապվում է  աշխատանքի թեթևության 

հետ: 

2. Գործունեություն, որը պատճառում է մարդուն խինդ, ուրախություն և 

հրճվանք, ծիծաղ: 

       Մինչև 19-րդ դար «խաղը» դիտարկվել է որպես երեխաների գործունեության մաս, 

որը որևէ արդյունք չի հետապնդում: Այն անլուրջ է: Իսկ անվանի ազգագրագետ Ա. 

Բայբուրինը գտնում էր, որ խաղը կարող է ծառայել որպես հնագույն ծեսի 

վերակառուցման նյութ: Վերլուծելով ծեսի ու խաղի առանձնահատկությունները՝ 

նշում էր, որ խաղը և ծեսը պայմանական վարքի այն երկու հիմնական 

տարատեսակներն են, որոնք գոյություն են ունեցել մարդկության ողջ պատմության 

ընթացքում5: 

                                                       
3 Նշվ․  աշխ․ ,  էջ 9։ 
4 Покровский Е. А., Детские игры, Москва, 1895, стр. 68․  
5 Байбурин А․ , Ритуал в традиционной культуре, Структурносемантический анализ восточнославянских 

обрядов, М., 1993, стр. 21․  
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20-րդ դարի 30-ական թվականներին Պ. Պ. Բլոնսկին ապացուցեց, որ «խաղ» 

անվանումը միայն ընդհանուր անուն է երեխայի գործունեության բազմազան 

տեսակները  բնութագրելու համար: Նա ասում էր, որ ընդհանուր առմամբ «խաղ» 

գոյություն չունի, այսինքն՝ չկա գործունեության այնպիսի տեսակ, որը 

կհամապատասխանի այս գաղափարին, քանի որ «խաղ»-ը  հենց մեծահասակների 

պատկերացումն է, մինչդեռ երեխայի համար ամեն ինչ «լուրջ է»6:  

       Ի հակադրություն այս մտքի՝ Դ. Բ. Էլկոնինը, որը խաղի հոգեբանական 

տեսություններից մեկի հիմնադիրն էր, ասում էր, որ խաղը պետք է դիտարկել, որպես 

բացարձակ յուրահատուկ և ինքնուրույն գործունեություն, այլ ոչ թե հավաքական 

հասկացություն, որը միավորում է երեխաների գործունեության բոլոր տեսակները7: 

      Զիգմունդ Ֆրոյդն,  իր հոգեվերլուծական տեսության մեջ խաղը ձևակերպեց, 

որպես կենսաբանական պատճառներով պայմանավորված գործողություն (բնազդ, 

շարժիչ) և հետևաբար, ունենալով մշտական, ոչ պատմական բնույթ8: Այս կամ այն 

չափով այս տեսությունն ազդել է շատ հոգեբանների վրա, այդ թվում և Ժ. Պիաժեի9: 

Այսօր էլ, Ֆրոյդի տեսությունը շատ տարածված է: Իսկ Վ. Շտեռնը հոգեբանության մեջ 

ներմուծեց Ernstspiel «լուրջ խաղ» հասկացությունը, որը վերագրում էր երեխաների 

դեռահասության տարիքին՝ նշելով, որ այդպիսիք ունեն անցումային բնույթ խաղի և 

իրականության նկատմամբ և երեխայի գործունեության հատուկ տեսակ են 10: 

      Մ. Միդի աշխատությունը եղել և մնում է մանկության հոգեբանական լավագույն 

ուսումնասիրություններից մեկը, ուր խաղը ներկայացվում է որպես հասարակական 

համագործակցության մոդել: Ուշագրավ է հեղինակի կողմից խաղի դիտարկումը 

որպես մշակութային հաղորդակցության միջոց կամ գործոն11: 

     Ռուս հետազոտող Ի․  Մորոզովը խաղերը դասակարգել է ըստ ձևաբանական 

կառուցվածքի, և գտնում է, որ խաղային ձևերը անձի սոցիալական ադապտացիայի և 

                                                       
6 Блонский П. П., Педология, Кн. Для преподават. и студ. высш. пед. учеб. заведений, под ред. В. А. 

Сластенина, изд. Центор Владос, 1999, стр. 359․   
7 Эльконин Д. Б., Психология игры, монография Л. С.  Эльконин, Изд. 2-е, Москва-Владос, стр. 199.  
8 Парамонова А. А., Понять человека, Научный вклад Зигмунда Фрейда в развитие детского 

психоанализa, Прогресс 1992, стр. 569․  
9 Пиаже Ж., Моральное cуждение pебенка, Москва, Академический проект, 2006. cтр. 479․  
10 Штерн В., «Серьезная игра» в юношеском возросте. Психология подростка, Российское педогогическое 

агентство, 1997. стр. 20-32. 
11 Мид М., Культура и мир детства, Этнографическая Библиотека, Москва, 1988․  
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տարբեր սոցիալական խմբերում անհատի ներգրավվածության և 

դաստիարակության միջոց են12: Իսկ մանակավարժության ոլորտի գիտակ Կ. Դ 

Ուշինսկին, իր «Անձը, որպես կրթության առարկա» աշխատանքում, խաղը բնորոշում 

է, որպես միջոց, որը երեխայի համար իրագործելի է շրջապատող աշխարհի ամբողջ 

բարդության մեջ մտնելու համար13»:  

      Ինչպես ցույց են տալիս Ա. Ն. Լեոնտևի,Դ. Բ. Էլկոնինի հատազոտությունները՝ 

խաղի զարգացումը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ ընթանում է 

առարկայական դերախաղերի միջոցով, որով վերարտադրվում է մեծահասակների 

գործողությունները, միմյանց միջև եղած փոխհարաբերությունները: Այստեղից էլ 

հետևում է, որ խաղը դառնում է արտահայտման միջոց, որով խաղային հատուկ 

ստեղծված պայմաններում ցուցադրվում  և առանձնացվում է մարդկանց միջև եղած 

փոխահարաբերությունները, այստեղից էլ կարող ենք ասել, որ խաղը սկսում է 

ծառայել երեխայի սոցիալական փորձի յուրացմանը: Վ. Գորդլևսկին խաղը 

համարում է երեխաների հիմանական զբաղմունքը, իսկ մեծերի համար՝ ժամանցի 

ձևերից մեկը: 

 

 

Խաղը՝ համամարդկային արժեք 

 

     Ընդհանրացնելով կարելի է ասել, որ խաղը զարդարում և համալրում է կյանքը, և 

անհրաժեշտ է որպես անհատի կենսաբանական գործառույթ, իսկ հասարակությանն 

անհրաժեշտ է իր պարունակած իմաստով, նշանակությամբ,  արտահայտչական 

արժեքներով, հոգևոր և սոցիալական կապերի ստեղծմամբ, այսինքն՝ որպես 

մշակութային գործառույթ իրականացնող14: 

      Խաղը բավարարում է մարդու արտահայտման, համակեցության իդեալները, այն 

գտնվում է ավելի բարձր ոլորտում քան՝ կերակրումը, զուգավորումը, 

                                                       
12 Морозов И., Слепцова И., Круг игры. Праздники игра в жизни севернорусского крестьянина, Москва, 

2004, стр. 10․  
13 Ушинский К.Д., Собрание сочинений, в 8 т., Издательство Академии педагогоческих наук, 1950, стр. 

776․  
14 Հայզինգա Յ., նշվ․  աշխ․ , էջ 18։ 
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պաշտպանվածության կենսաբանական գործընթացը: Խաղն առօրյա կյանքից 

տարբերվում է տեղով և տևողությամբ, որին բնորոշ են զատվածությունն ու 

սահմանափակությունը: Այն տեղի է ունենում ժամանակի, տարածության  որոշակի 

սահմաններում  և իմաստ ստանալով՝ դառնում մշակույթի ձև: Մեկ անգամ 

խաղացված լինելուց հետո այն մնում է մարդու հիշողության մեջ որպես հոգևոր 

ստեղծագործություն, հարստություն, ավանդվում է և կարող է ամեն ժամանակ 

կրկնվել, հաջորդել, երկրորդել, ինչպես օրինակ՝ մանկական խաղը կամ մրցավազքը: 

Խաղում առկա է կարգ ու կանոն, որն անկատար աշխարում ժամանակավոր 

սահմանափակ կատարելություն է ստեղծում, որին էլ հասնելու համար 

լարվածություն է առաջանում: Լարվածության մեջ փորձարկվում է խաղացողի 

ունակությունը, ֆիզիկական ուժը, տոկունությունը, հնարամտությունը, 

համարձակությունը, դիմացկունությունը, հոգևոր ուժը՝ քանզի նա խաղում հաղթելու 

է և պետք է պահի խաղում պարտադրված թույլատրելի սահմանները:  

      Խաղն ունի կանոններ, որոնք պարտադիր են և կասկածի ենթակա չեն: Հենց 

դրժվում են կանոնները՝ խաղն ավարտվում է: Կանոնները խախտողը՝ խաղադրուժ է: 

Այս վարքագծի հետ են կապվում արդար, ազնիվ հասկացությունները: Խաղը կյանքի 

է կոչում հասարակական խմբավորումներ, որոնք գերադասում են իրենց պատել 

գաղտնիությամբ կամ վերազգեստման միջոցով ընդգծել իրենց տարբերությունը 

սովորական աշխարհից:   

Խաղը կապ չունի նյութական բարիքների հետ։ Այն չի հետապնդում և չի կարող բերել 

նյութական շահ: Հայզինգան շեշտում է, որ մշակույթը ստեղծվում է խաղի միջոցով, 

որը սկսել են խաղալ հենց ամենասկզբից: Հասարակական կյանքն ավելին է, քան 

զուտ կենսաբանությունը, և հենց խաղն է, որ արժևորում է այն:       Խաղը և 

մրցակցությունը դառնում են մշակութաստեղծ գործառույթներ: Հայզինգան նկատի 

չունի, որ «խաղը վերածվում է մշակույթի»։ Նա դրանք քննարկում է առանձին, կողք-

կողքի, բայց որպես մեկ ամբողջություն, չնայած պնդում է, որ «խաղն առաջնային է»: 

     Դատավարության, պատերազմի, գիտելիքի, առասպելաբանության, 

փիլիսոփայության, պոեզիայի, արվեստի ճյուղերի հիմքում ընկած է գլխավորապես 

խաղը: Օրինակ՝ դատավարության հիմքում ընկած է երեք տեսակի խաղ, որոնք 

կարելի է վերհանել՝ ներկայիս դատավարության գործընթացը անտիկ 
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դատավարությունների հետ համեմատելով՝ պատահականության խաղը, 

մրցակցությունը, լեզվակռիվը։ Խաղը և պատերազմը համեմատելու համար 

Հայզինգան բերում է միջնադարյան մարտերի օրինակը, երբ մարդկանց զվարճություն 

պարգևելու համար գլադիատորներն ու ասպետները  արյունալի կռիվներ էին տալիս, 

որոնց ժամանակ կարևոր էր հակառակորդին պատվազուրկ չանելը և արդար 

հաղթանակ տանելը։ Սրանից էլ առաջացել են «ասպետ, ասպետություն» և 

«միջազգային իրավունք» հասկացությունները։ Առանց խաղի քաղաքակրթությունը 

գոյություն չէր ունենա։ 

      Պոեզիան, առասպելը խաղի տիպիկ դրսևորում են։ Նրանց էությունն անշունչ ու 

անկենդան իրերին մարդկային հատկանիշեր վերագրելն է: Պոեզիան ստեղծվում է 

գրողի յուրահատուկ աշխարհում և լիովին տարբերվում է շրջապատող աշխարհից։ 

Այն  փոխաբերություն է, բառախաղ: Արվեստի՝ նկարչության, երաժշտության 

ստեղծման հիմքում ևս խաղն է: Խաղի ժամանակակից դրսևորումներից է սպորտը, 

որը գալիս է Անգլիայից: Սպորտը պակաս թատերական է, քան միջնադարյան 

ասպետական մրցույթները: Սպորտի մեջ առաջնություն են ստանում խմբային-

կոլեկտիվ խաղատեսակները, մարմնամարզությունը և ժողովրդավարությունը: 

Մրցակցային բնազդի իրացման համատեքստում է դիտարկվում շարժումը: Խաղի 

բնազդի և խաղային տարրի աստիճանական թուլացումը մշակույթի մեջ կարող է 

բերել մշակույթի կործանման, քաոսի և բարբարոսությունների: Հայզինգան գտնում 

էր, որ խաղային տարրերի իսպառ  բացակայությունն է այօրվա դաժան  

պատերազմների պատճառը:  

Խաղը՝ հայոց մշակույթում 

     Խաղային մշակույթի ուսումնասիրությունը կարևոր է ժողովրդի էթնոմշակութային 

անցյալի առանձնահատկությունները վեր հանելու առումով: Խաղերում 

արտացոլված են ծիսական արարողություններից եկած անբաժանելի տարրեր, որոնք 

շատ բան են ասում տվյալ ժողովրդի հավատալիքների ու գաղափարների 

համակարգի մասին: Ժողովրդական խաղերում կոդավորված են տեղեկություններ 

հասարակության հնագույն սոցիալական կառուցվածքի, ազգային տոնացույցի, 

ֆիզիկական կրթության ձևերի, էթնոմշակութային փոխհարաբերությունների և այլնի 

մասին: Այսօր էլ առանց խաղի անհնար է պատկերացնել ժողովրդի էթնիկ կերպարը, 
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որտեղ կարևոր է դիտարկել ժամանցային վարքի պատմական ձևերը, այն բազմազան 

փորձը, որ կուտակվել է նրա խաղային մշակույթում: Խաղը կրելով հազարամյակների 

ենթաշարտեր՝ արտացոլում է ժամանակակից մարդու աշխարհընկալումը, 

երևույթների հանդեպ վերաբերմունքը, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, 

մշակութային փոփոխությունները և խաղային աշխարհում անլուծելի, հարցերի և 

խնդիրների  լուծումների  ճանապարհը: 

      Հայոց մեջ դեռևս հին  և միջին դարերում խաղ բառն ընկալվել է իբրև ցուցք 15 

(ուրախություն, խաղ, երգ, պար, կայթուն16), ցուցանք  (հրեշ, տգեղ, այլանդակ, ցուցք, 

ցույց՝ ֆիզիկական արատ ունեցող, խաղք, խայտառակություն, ծաղր ծանակ, նշավակ, 

ցուցարանք՝ ծաղրի առարկա17, պար, կաքավ, կայք, կատակ, հանաք, ժամանց, 

զվարճություն, մրցություն18), շէր19 (երգ, բանաստեղծություն20), ծաղր, կատակ 

(կատակ անող, ծաղրածու, միմոս, ծաղրանք, խաղք, խայտառակ, հեգնանք, նշավակ, 

ծաղրուծամալ, այպն, այպանք, այպանում, ձաղանք, ձաղություն, թառանա, լաղ, ման, 

հանաք, զավեշտ, խնդալիք, տնազ, երգիծանք, հումոր, ծիծաղ, քերչ, սարկազմ21), պար 

(շուրջ, շրջան, խումբ, շարք22, կայթ, կաքավել), լարախաղացություն 

(աչքակապություն, լարագնաց, պարանախաղ, ճոպանախաղաց, չվանախաղաց, 

ճարպիկ23), թատրոն24 (թատր՝ հանդես, տեսարան, տեսլարան, թէատրոն,  

հանդիսատեսք) իսկ ուշ միջնադարում՝ երգ, տաղ: 

      Հայոց խաղային մշակույթի վերաբերյալ անդրադարձները միտված են 

ամբողջացնելու խաղի մշակութային արժեքը ազգային էթնիկական ինքնության 

տեսանկյունից՝ դիտարկելով ֆիզիկական և մտավոր դաստիարակության ձևերը,  

միջոցները և յուրահատկությունները: Վերջին շրջանում հայոց խաղային համալիրն 

                                                       
15 Միջնադարյան թատրոնի ակունքների և ցուցքի, ցուցի կամ ցուցանքի, որպես թատրոնի կամ 

թատերախաղային երևույթների մասին տե՛ս Հովհաննիսյան Հ., Թատրոնը միջնադայան 

Հայաստանում, Եր., 1978, էջ 106-143։ 
16 Աճառեան Հ., Հայերէն արմատական բառարան, հ. 4, Եր., 1926, էջ 464: 
17  Սուքիասյան Մ., Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, Եր., 2009, էջ 1137: 
18 Սուքիասյան Մ., նշվ․  աշխ․ , էջ 253: 
19  Մալխասեանց Ս., Հայերէն բացատրական բառարան,  հ. 3, Եր. 1944, էջ 514: 
20 Ուրիշեան Վ., մեր արմատները նոր լույսի տակ, հ. 2, 1995-1998,  էջ 98: 
21 Սուքիասյան Մ., նշվ․  աշխ․ , էջ 456 : 
22 Ջահուկյան Գ., Հայերէն ստուգաբանական  բառարան,  ցուցակ  1,   Եր., 2010, էջ   629։ 
23 Սուքիասյան Մ., նշվ․  աշխ․ , էջ 380: 
24  Աճառեան Հ., նշվ․  աշխ․ , էջ 319: 
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այնքան է ձևափոխվել իր հեռացել ավանդական հիմքից, որ մոռացվել են 

տարածաժամանակային բազմաթիվ առանձնահատկությունները: Ավանդական 

խաղային տերմինաբանության թարմացումը  և խաղացանկի փոփոխությունը  19-20-

րդ դդ. պայմանավորված էին այդ ընթացքում տեղի ունեցած տեղաշարժերով: Վարդ 

Բդոյանի ստեղծած «Հայ ժողովրդական խաղեր» հնգհատորյակն այսօր էլ մնում է 

հայկական ավանդական խաղերի միակ համահավաքը, որտեղ ընդգրկուն  

արտացոլվում են հայկական ավանդական խաղերի զարգացման 

փոխակերպուկմները, կենցաղավարությունը, դաստիարակաության հարցերը, 

մշակութայնացված դրսևորումները, տիպաբանվում են խաղերն ըստ 

գործառույթների։ Խաղի նպատակի, նշանակության, ձևի, բովանդակության և 

կառուցվածքի նախնական, ձևափոխվող և մերօրյա դրսևորումները 

հնարավորություն են տալիս ընկալել մշակութային երևույթներն ու 

առանձնահատկությունները: Ժողովրդական խաղի մեջ ամփոփված է բազմադարյան 

տեղեկատվություն էթնոսի, ավանդույթների վերաբերյալ, որոնք մեծերի ու փոքրերի 

շփման միջոցով ձուլվում են իրար՝ ստեղծելով խաղային-մշակութային դաշտ:  

Խաղային մշակույթի հնագույն շերտերը՝ ֆրատրիալ կռիվներ 

      Վ․  Բդոյանը նշում է, որ խաղային մշակույթի հնագույն շերտերը դիտարկելիս՝ 

հանդիպում ենք ծիսական ու ռազմական  մրցում ենթադրող խաղերի, որոնք մեզ 

հասել են  բուն հայկական տոհմային կարգերից՝ ֆրատրիալ ծիսական կռիվների 

զանազան ձևերի մնացուկներից: Դրանք ցրված են ինչպես սպորտային 

մրցախաղերում, այնպես էլ դիցաբանության և էպոսի մեջ: «Սասնա Ծռեր» էպոսում, 

այն հատվածներում ուր մրցումներն անխուսափելի են, նկատվում են ֆրատրիալ 

ծիսակռիվների  հետքեր:  Սանասարը և Բաղդասարը մայրական տոհմի 

ներկայացուցիչ են՝ նրանք ապրում են «քեռանց» հետ, իրար հետ մենամարտելիս 

մայրը օգնության է դիմում եղբայներին, ծիսակռիվներին հետևում է մայրը: 

Եղբայրնեն օրն  ի բուն ըմբշամարտում են, իրար քաշքշում, սպանելու փորձեր անում, 

բայց երբեք չեն ուզում հաղթել միմյանց: Նույն հակամարտությունը կարելի է նկատել 

Դավթի և Մսրա Մելիքի միջև: Երկուսի հայրը Մեծ Մհերն էր: Ֆրատրիալ ծիսական 

հակամարտություն մրցախաղերից էին՝ հոլախաղերը, որոնք երբեք հաշտ ու 

համերաշխ չէին ավարտվում (Ս.Ծ., բ․ 2, 247-249): Գոմշակռիվ խաղում նրանք գոմշի 
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նման իրար գլխով հարվածում էին (Ս.Ծ., բ․ 2, 280-281): Ֆրատրիալ ծիսական մրցման 

մնացուկներ կան հայկական մի քանի ծիսական շրջելախաղերի միջև: «Հանուն գոմշի 

գլխի» մենամարտ «Գուռաշ»-կոխ խաղը: Այն տեղի էր ունենում ուխտավայրերում 

գյուղական կտրիճների միջավայրում: Շրջանի մեջտեղը դրվում էի գոմշի գլուխը: 

Պետք է մեկը մյուսին բռներ, վայր գլորեր ու չոքեր հակառակորդի կրծքին: Հաղթողին 

հասնում էր գլուխը25: Տիգրանակերտում ծիսական պայքարը ծավալվում էր «հանուն 

ոչխարի»: Անձրև բերելու նպատակով  գյուղացիներն իրենց կանանց զինում էին 

մարտական հրացաններով. Կողմերի նպատակն էր՝ միմյանցից մի ոչխար ավար 

բերել, զոհել, գլուխը մեծ հանդեսով գետը գցել: Դրա համար կանայք օդում կրակում, 

պատերազմ էին սարքում (ԳՍ. Մն 116): Ֆրատրիաների ծիսական մրցույթները  

նախկին ծեսի անվան տակ՝ դրսևորվում են իբրև սպորտային ձևեր: 

      Վանի ազգագրությունից ծիսական կռիվների մի օրինակ կա Ա.Կ. Պեյլերյանի 

«Գեղջկական հարսանիք ի հայաստան» գրքույկում 1870թ.։ Երբ կոխպացիները մեծ 

խմբով գնում են Շահ-պաղ գյուղը՝ հարս բերելու՝ երկուստեք, տղամարդկանց միջև 

սկսվում է կոպալներով հատուկ կռիվը, նախատեսված հաղթանակը շահած 

կոխպանցիների համար շահ-պաղցիք մի զույգ սև ոչխար են բերում և մորթում նրանց 

առաջ: Իսկ «Խան փաշա» խաղերում պահպանվել է իրար դեմ դուրս գալու, 

կատարյալ ճակատամարտ սարքելու հնագույն ավանդույթը: Կռիվները տեղի էին 

ունենում միևնույն գյուղի կամ քաղաքի երկու կեսերի միջև: Կազմակերպվում էին 

թաղակռիվները և «Խազալո-Ղազալո» ռազմի խաղերը: Այն խաղում էին 

չամուսնացած երիտասարդները։ Դրանք կատակային բնույթ ունեին: Թաղակռիվները 

կազմակերպում էին հողի, ոռոգման և այլ վեճեր ունեցող մեծահասակների 

երեխաները: Վանի թաղակռիվներից մեկում զինվում էին պարսատիկով, փայտե 

նետով և աղեղով: Կռիվները կատաղի էին և վերահսկվում էին մեծերի կողմից: 

Խաղի փոխառնչությունները  հավատալիք, առասպել, ծես, խաղ 

     Հավատալիքի և առասպելի, առասպելի և  ծեսի, ծեսի և խաղի փոխառնչութ- 

յունները թեև բացահայտ չեն, բայց տիպաբանորեն ու գործառույթի առումով դրանք 

նույնական են և «միավորվում են դրանցում հավասարապես արտացոլված մի 

                                                       
25 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․ 2, Եր., Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի 

հրատարակչություն, 1963,  էջ 7։  
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ընդհանուր կատեգորիայով՝ «խաղով»՝ անմիջականորեն ժառանգվելով կենցաղից: 

Ծեսի ու խաղի նույնականացումը ճիշտ չէ, բայց ծիսական ու խաղային 

պայմանաձևերը, որոնք  բնորոշ են եղել ժողովրդական ծիսական կենցաղին, ունեցել 

են միևնույն խորհրդապաշտական նշանակությունը, երբեմն համաձուլվել ու 

ընկալվել որպես հմայական գործողություն: Ավանդական խաղերում առկա են 

մշակութային այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են` պարը, ուտեստը, 

հանդերձավորումը, բանահյուսությունը (հատկապես՝ երգն ու հաշվերգը) և  այլն, 

ապա ներկայում բացակայում են պարն ու հանդերձավորումը: Ամանորին 

մանկահասակ երեխաների շրջանում տարածված խաղերից են եղել «գոտեկախաղը» 

իսկ Սուրբ Ծնունդին՝ «Ավետիս» անունը կրող երգ-խաղիկները26: Կրել են տոնական 

հանդերձանք և հավաքել են նաև բնամթերք: Ծեսը՝ որպես այդպիսին, դադարում է 

ծես լինել այն ժամանակ, երբ կատարողը կորցնում է հավատը դրա նկատմամբ: Ահա 

այստեղ է, որ հմայական-ծիսական գործողությունները վերաճում են հանդիսանքի, 

տեսարանի, պարահանդեսի, ի վերջո` խաղային պայմանաձևերի և ձեռք բերում մի 

կարևոր՝ նմանակելու հատկանիշ:  

       Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ հավատալիքն ու  առասպելը գործում են 

տոնածիսական միջավայրում, զարգանում  ու փոխվում կատարողի 

աշխարհայացքին համահունչ, մանկական կենցաղ են ներթափանցում  երևույթի և 

էության միջև գոյություն ունեցող նմանությունների նույնացմամբ, անձն ու առարկան, 

առարկան ու նրա նշանը, իրն ու անունը, սկիզբն ու սկզբունքը  միմյանցից հստակ 

չտարբերակելով ու համարժեքայնացմամբ: Նուրիի ծեսը կատարվել է Վարդավառին 

և հատուկ  իրադարձության՝ անձրև բերելու կամ կտրելու ժամանակ, սակայն ավելի 

ուշ Նուրիի ծեսը՝ երգը՝ որպես հմայական աղոթք, հմայական գործողությունը՝ 

շրջայցը, ջրով թրջվելը, բնամթերք հավաքելը կենացում «արժեզրկվելուց» հետո, 

«արժեքավորվեցին» մանկական առօրյայում՝ ձեռք բերելով խաղային  

շեշտադրումներ:   

      Ազգագրարական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ  երեխաները եղել են 

19-րդ դարի երկրորդ կեսում անձրևաբեր ծեսի մասնակից, և որպես ծեսը  

                                                       
26 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  1,   Եր., Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի 

հրատարակչություն, 1963,  էջ 141։  
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վերարտադրող, նմանակող՝ խաղացող, թեև ավելի վաղ ձևերում  ծիսակարգի 

մասնակիցները եղել են  տարեց և երիտասարդ կանայք: Վ. Բդոյանի նկարագրած 

մանկական «Տիկնի պսակ» կամ «Պսակ, պսակ» խաղերը, «Հարս ու փեսա», 

«Կուկուլիկու» և այլ խաղերը՝ հարսանեկան ծեսի, ծիսական գործողությունների 

նմանակումն են27: 

     Հայոց մեջ մինչև 20-րդ դարի սկիզբը գոյատևած՝ Ամանորին՝ գոտեկախի 

սովորությունը28, Ս. Ծննդյան տոնին՝ կրկենու հետ կապված արարողությունները29, 

Ջրօրհնեքը շնորհավորելու համար՝ գդալով որևէ պղնձի խփելը30 կամ 

երիտասարդների՝ ձիերով ջուրը մտնելը (խաչը ջուրը գցելու ժամանակ), ապա 

հարուստների ճանապարհը կտրելը31, Ս. Սարգսին՝ երիտասարդության ապագան 

կանխագուշակող խաշիլի կամ հացի կտորներով արված գուշակությունները՝ դրված 

երդիկների վրա32, Տյառնընդառաջին՝ տներից երիտասարդների փայտ սնունդ 

հավաքելու կամ կրակի վրայից թռչելու  սովորույթները, Ծաղկազարդին՝ ուռու 

ճյուղեր եկեղեցի տանելու երիտասարդների սովորությունը, որպեսզի քահանան 

օրհնի և այլն, ունեն  նախաքրիստոնեական արմատներ, ծիսապաշտամունքաին 

տարրեր և խաղային երանգավորում: Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ  առասպելը, 

ժողովրդական հավատալիքները և խաղային երանգավորմամաբ հմայական 

գործողությունները միակցված են և սերտորեն կապված տոնական համալիրի մեջ 

առկա հմայական գործողությունների ու խաղերի հետ, որոնք «կատարում են 

անձնական, ընտանեկան և տնտեսական հաջողությունները խորհրդանշող ու 

ակնկալող գործառույթ33»: 

Երկրի սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունները  

     Ինչպես կտեսնենք հնթացս՝ խաղերում որպես հնագույն մնացուկնր արտացոլվել 

են  երկրի սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունները: Օրինակ՝ Տորք Անգեղի, Հայկ 

                                                       
27 Բդոյան Վ., նշվ․  աշխ․ , էջ 254-256:  
28 Շահազիզ Ե., Նոր Նախիջևան, ԱՀ, գիրք 9, էջ 7-8։ 
29 Լալայեան Ե., Զանգեզուր, ԱՀ, գիրք 4,  էջ  106։ 
30 Գրիգորյան Մ.  (Սպանդարյան), Ղարաբաղի ազգագրական նյութերը, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ԱԲԱ, մաս 1, 

տետր թիվ 4, 1970-1971 թթ., էջ  46-47։ 
31 Ե. Լալայեան, Զանգեզուր, ԱՀ, գիրք 4, էջ 106-107։ 
32 Ե. Լալայեան, Վարանդա, ԱՀ,  գիրք 3, թիվ 1, 1898, էջ 340։ 
33 Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները  

(ավանդույթ և արդիականություն) դոկտորական ատենախոսություն, Եր., 2011, էջ 28: 
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Նահապետի, Արա Գեղեցիկի, «Սասնա Ծռեր» վեպում քաջարի հերոսների 

հայրենասիրությունը արտացոլել են սպորտի միջոցով. օրինակ՝ Սասունցի Դավիթ և 

Մսրա Մելիք մենամարտեր, ըմբշամարտ, գոմշակռիվ և այլն: 

Սպորտային խաղերին մասնակցում էին ոչ միայն տղամարդիկ, այլև կանայք: 

Կիլիկիայի քաջարի ռազմիկի ասպետ Լիպարիտի քրոջ հաղթական մենամարտը 

իսմեյլեցի ըմբիշտի հետ, զեյթունցի կնոջ հաղթանակը ընբշամարտը Մսրա սուլթանի 

ըմբշապետ հետ, որոնք կանխում էին այն ավերիչ պատերազմները, որ 

նախապատրաստում էին օտարները հայերի դեմ34: 

     Բդոյանը գրում է. «Այս ամենը դառնում է զրույցի նյութ, որոնք համաձուլվածք 

կազմելով իրական ռազմադաշտային հերոսների գործողությունների 

պատմությունների հետ, վեր է ածվում ավանդությունների ու հերոսապատումների՝ 

անդրադարձ ազդեցություններ գործելու համար35»: 

Օտար և հայրենի կեղեքիչների կողմից դրսևորվող հարստահարությունները և դրանց 

դեմ պայքարն արտահայտվել են ոչ միայն խան-փաշա խաղերում, այլև մանկական 

շարժական խաղերի մի տեսակի մեջ, որը հայտնի է «Գայլ ու ոչխար», «Աղեն կասի» և 

այլն: Խաղում արտացոլված է ապօրինի հարկ ու տուրքերի հավաքման ձևերը, 

ինչպես նաև երեխաներին տանելու, մանկահավաք կատարելու փաստերը: 

Թուրքական քմահաճ քաղաքականության եղանակների արտացոլումը գտնում ենք 

խաղերի այլ խմբի հետ, որոնք կապված են անասնապահության, երկրագործության 

հետ: Դրանք են՝ «Աշարը», «Շպլոզ աղա», «Հինգ այծատեր»: Խաղերում արտացոլված է 

գյուղացիների վերջին հարստահարումները, անարդարությունները, թալանը: Խան 

փաշա խաղերում  քաղաքականությունն արտացոլվում է նոր շեշտով՝ ծիսային 

խաղերի գործողություններով: Այս խաղերում արտացոլված է հարկահավաքությունը 

և ռեպրեսիաներով նվերներ հավաքելը: Խաղացողների և հանդիսատեսների միջև ի 

հայտ է գալիս երկխոսություն, որով դրսևորվում է կողմերի 

փոխհարաբերությունները, նրանց իրավական կապերն ու հակասությունները: Այս 

խաղերի տակ թաքնված էր հայ  երիտասարդությանը ռազմական 

դաստիարակություն տալու քաղաքական նպատակները: Խաղերը խաղում էին նաև 

                                                       
34 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  1, էջ 48։  
35 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, էջ 7։  
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հարսանեկան ծեսի ժամանակ արտացոլելով քաղաքական ազատություն 

բովանդակող խաղեր: Քաղաքական առումով ուշագրավ է նաև Վարդանանց 

ճակատամարտի արձագանքները ժողովրդական կառնավալների և խաղերի մեջ: 

Վանում բաժանվում էին երկու խմբի և ձնագնդի էին խաղում: Քաղաքական բնույթի 

խաղերը հայտնի վաղ միջնադարում: Փավստոս Բուզանդը վկայում  է, որ 

պարսկական նախարար  Բոյեկանի և հայ սպարապետ վասակի ռազմական 

ընդհարումների ժամանակ Բոյեկանի սպանվելուն հաջորդում է պարսից թագավորի 

պատկերի վրա նետաձգության խաղը (ՓԲ. ՊՀ, 233): Կաղանկատվացին վկայում է, որ 

հոների արշավանքներից մեկի ժամանակ ժողովուրդը դդումի վրա պատկերում է 

Ջեբու Խաքանի կերպարը և նիզակահարում դդումը: Մանկական խաղերում 

արտացոլվում են քաղաքական և ռազմական երևութները՝ «Գզրի էշ»,  «Թագավոր 

շինելո խաղ», «Կամանդեր», «Հինգ քար», «Գզիր գզրաէշ»: Այս խաղերում 

թագավորության մեջ ըստ արտաքինի, կոնֆլիկտները ծագում են ու զարգանում 

միևնույն պետության սահմաններում: Կռիվ գցողի դերից երևում է, որ խաղում 

արտացոլված է տարբեր պետությունների կամ ցեղերի կռիվներ: Խաղերում առկա 

հաղթությանը կամ պարտությանը անմիջապես հետևում են պաշտոնափոխումներ 

այն հաշվով, որ վատ ղեկավարներն իջնեն ստորին աշխատանքի. տապալված 

թագավորն իջնում է վեզիրի կամ գզիրի, իսկ վեզիր-գզիրը՝ գրաստի աստիճանին: 

Իրեն չարդարացրած թագավորը խաղի միջոցով ծաղրի է ենթարկվում: Վանի 

«Թագավոր շինելո խաղ»-ի մեջ միապետի ձեռքը կեղտոտ գավազան է տրվում: 

Սոցիալական հարաբերությունները՝ խաղերում  

      Գյուղական համայնքային հարաբերություններում «Պարոն գզիր»,«Բեկ ու Գզիր» և 

նման անունները կրող խաղերի մեջ ակնհայտ կամ քողարկված ձևով դրսևորված են 

մի կողմից իշխող դրսի կամայականությունները մյուս կողմից՝ հասարակության 

համակեցության մեջ օրենքների դեմոկրատական ձևերը: Պատիժների  պարզ ձևեր են 

ապտակը, բռնցքահարումը, ականջ քաշելը:  Բարդ ձևերը՝ մեջքին տախտակ դնել 

մեխել, ոտքի մոտ մեխել և այլն: Այս խաղերում առկա է օրինականությունը պահելու 

պահանջներ: Խաղի մեջ  իշխանը միաձայն որոշումներ չի կայացնում, նա խորհրդի է 

նստում համայնքի հետ, իսկ եթե սխալվում է՝ ժողովուրդը պատժում է: Ինչպես 

քաղաքական, այնպես էլ սոցիալական խաղերն աշխարհիկ կենցաղում կատարվել են 
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տղաների և տղամարդկանց կողմից, իսկ վանական կյանքում՝ հոգևոր կյանքի ցածր 

խավի կողմից: Նրանց թեման հիմնականում դատավարությունն է: Օտար և ազգային 

դատարանների բացասական կողմերից ելնելով է, որ հայկական խաղերի մեջ երևան 

են եկել դատավարության բուն ժողովրդական հակադրվող ձևերը: «Ալևորի 

դատավարություն» խաղում արտացոլված է, թե ինչպիսին է եղել համայնքային 

սովորութական իրավունքներով ժողովրդական դատարանը: Իսկական 

ժողովրդական դատարանի օրինակ են «Դատավարություն» կոչվող խաղերը, որտեղ 

դիպուկ կերպով  քննադատվում են երկրի թագավոր-դատավորները և իրենց 

գործակիցները, որպես ոչ բանիմաց և արառու մարդիկ: Հիմանկան թեմաներն են՝ 

հարուստ վաճառական, ընչազուկ գյուղացի, թագավորական ատյան: 

Բարեկենդանյան «Խան փաշա» խաղերին բավական նման խաղատեսակների թվին 

են պատկանում «Աբեղաթող» խաղերը, որ խաղում էին վանականները: 

 

Խաղը երեխայի կյանքում, երեխայի սոցիալականացման գործընթացը 

     Ինչպես տեսանք, խաղը հսկայական տեղ է գրավում երեխայի կյանքում, 

մանկական աշխարհընկալման մեջ, այն երեխայի միջանձնային շփման կարևոր 

գործիք է, որն օգնում է հասնելու սոցիալական իրազեկության: Որպես ավանդական 

մշակույթի մաս՝ ժողովրդական խաղերն այլաբանորեն արտահայտում են 

հասարակական, քաղաքական, սոցիալտնտեսական, կենցաղային, ծիսական, 

սովորութային և այլ երևույթներ` մարդու գործունեությունը վերարտադրելով 

զանազան կերպավորումներով: Խաղում իրականացվում է մեծերի սոցիումին բնորոշ 

միջանձնային հարաբերությունների, էթիկետային-վարքագծային նորմերի 

յուրատեսակ մոդելավորումը, և վերջապես, խաղային վարքը երեխայի յուրատեսակ 

հոգեբանական վիճակն է՝ իր տարիքային ֆիզիոլոգիական պահանջներին 

համարժեք: Մշակութաբանական տեսանկյունից խաղը համարվում է մարդու կողմից 

իրեն շրջապատող իրականությունը յուրացնելու, ժամանակի և  տարածության մեջ 

հարմարվելու մեթոդ: Խաղն ավանդական կենցաղում ունեցել է որոշակի 

նշանակություն: Խաղի միջոցով լուծվել են այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են 

կենցաղում կենսական փորձությունների հաղթահարումները՝ ուժի, ռազմական, 
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որսորդական և աշխատանքային ու տնտեսական գիտելիքների ձեռքբերումը: 

Մենամարտի ամեն մի ձև, որ ձեռք է բերվում խաղային սպորտի և որսորդական 

սպորտի միջոցով, նույնքան կարևոր գործնական նշանակություն ուներ, որքան 

ռազմական ամեն կարգի մենամարտի ձև36: Պատահական չէ, որ միջին դարերում 

հայոց մեջ՝ վարժարան ասելով հասկացել են ոչ միայն «տեղի վարժից և հրահանգաց, 

վարժանոց, դպրոց, կրթարան, ճգնարան» այլև «կրթարան ըմբշաց, մրցարան, 

հանդիսարան» այսինքն՝ վայր «խաղալու» համար37: 

Ուժային վարժությունները կամ ծանրություններ հաղթահարելու ձևերը կարևոր տեղ 

են գրավում երիտասարդության ֆիզիկական դաստիարակության մեջ: 

Մենամարտերը և կոփամարտերը մարզում են հատկապես մարդու ճկունությունն ու 

ճարպկությունը: Ծանրություններ հաղթահարելը, բարձրացները, մեղելը, նետելը, 

շրջելը, ձգելը հզորացնում են մարդուն:  

      Ծնողները մանկան մարմնի կոփմանն են դիմել երեխայի ծննդյան առաջին իսկ 

րոպեից՝ լոգանքի, շփումների, գրկախաղերի, քայլքախաղերի, քայլելուն նպաստող 

սայլակների և այլ պարագաների միջոցով կոփում էին մարմինը և սովորեցնում իրենց 

կարողությունների չափով ուժ գործադրել: Երբ երեխան ինքնուրույն խաղալ էր 

սկսում, սովորում էր մեկ ձեռքով կամ պարսատիկով քարեր նետել, երկու ձեռքով 

քար, փայտ գլորել, մեջքով, գրկով ծանրություններ տեղափոխել: 5-6 տարեկան 

տղաները մասնակցում էին իրենց հասակային դասին պատկանող երեխաների 

խաղերին, կատակակռիվներին: Հնում մեծ կարևորություն է ունեցել փեսայի 

ֆիզիկական կարողություններին կարևորություն տալը: Մինչ ամուսնանալը 

պատանիների համար ավագները պարբերաբար տարբեր հավաքների ժամանակ 

ուժփորձուկներ էին կազմակերպում, որոնք նպաստում էին մեջքի մկանների, 

ոտքերի, ձեռքերի զարգացմանը: Հրապարակ էին բերվում ողորկ և ծակոտկեն քարեր: 

Երիտասարդները ձեռքին հորիզոնական կամ ուղղահայաց դիրք տալով նրանք քարը 

երկու ձեռքով բարձրացնում էին, ապա հանդարտ վայր իջեցնում: Բդոյանը գրում է. 

                                                       
36 Բդոյան Վ. Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, էջ 12։ 
37 Նոր բառագիրք հայկազեան  լեզվի,  հ․  2, Եր., Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի 

հրատարակչություն, 1981,  էջ 707: 
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«Մշո սովորության համաձայն, երբ փեսան առաջին անգամ այցելում էր նշանածին՝ 

պետք է վերցներ «փեսի քարը», որ լռությամբ հրամցնում էին աներանք38»: 

      Ձեռնամկանների զարգացմանը նպաստում էին ծանր մահակները, բահերն ու 

թիակները ծայրերից բութ մատի ուժով բարձրացնելու փորձերը: Նմանատիպ 

վարժությունների մասին վկայում են միջնադարյան գրականության մեջ: Վահրամ 

վարդապետը hաղորդում է, որ Ռուբեն իշխանին իր ժամանակ համեմատում էին 

իսրայելցի Սամսոնի հետ: Այդ իշխանը, ըստ պատմիչի, ծանրությունը «քաջի նման 

վերցնում և բերում դնում է կայսեր առջև»: Սեբեոս եպիսկոպոսը նկարագրում է 

Սմբատ Բագրատունու գեղեցիկ կազմվածքը, նշում է , որ Սմբատը ձեռքերով ծառից  

կախվելով, ոտքերով գրկում է իր ձին ու գետնից կտրում39: Նման ծանր խաղերի 

ժամանակ երիտասարդները ստանում էին վնասվածքներ: Գոշը իր 

դատաստանագրքում  նշում է, այդ մասին, ինչպես նաև դատապարտում է գրավ-

գրազով ծանրություններ հաղթահարելու սովորությունները40: Ծանրություն 

հաղթահարելու սովորություններն արտացոլված են բանահյուսության մեջ: «Սասնա 

Ծռեր» էպոսից հայտնի է, թե ինչպես է Փոքր Մհերը փրկում հայրենի քաղաքը հեղեղի 

տարափից, նրա առաջ քար դնելով և ջուրը ճեղքելով41: Սինամ-Սարիմը երկար 

ժամանակ իր ծունկը  ստքարի տեղ է ծառայեցրել, որի վրա հանգչում էր Սասնա  

նորակառույց տունը42: 

      Նետելու արվեստը նույնպես ընկած ուժային վարժությունների հիմքում՝ 

գավազանը ոտքերի շեքից դեպի ետ նետելը. Թափահարելով դեպի առաջ նետելը, 

փոքր, մեծ քարերը հեռու նետելը: Ագաթանգեղոսը վկայում է, թե Տրդատն ընդունակ 

էր մարդկանց պարիսպներից դուրս նետել43: Ուխտանես եպիսկոպոսը44 և Ներսես 

Շնորհալին հավաստում են45, թե Տրդատը նաև երիվարներ ու էշեր էր նետում: Տորք 

Անգեղը հսկա քարեր էր նետում դեպի ծովը և նավեր խորտակում:46 

                                                       
38 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, Երևան  1980,  էջ 8։ 
39 Սեբէոսի Եպիսկոպոսի Պատմությիւն, Երևան, 1939,   էջ 54: 
40 Դատաստանագիրք Սմբատ Իշխանի, Էջմիածին, 1918,   էջ 69։ 
41  Ս. Ծ, հատոր Ա,  էջ 239։ 
42  Ս. Ծ, հատոր Բ, էջ 657։ 
43 Ագաթանգեղայ պատմությիւն Հայոց, Թիֆլիս, 1914, էջ 32: 
44 Ուխտանէս եպիսկոս, Պատմութիվն հայոց, Վաղարշապատ,1871,  էջ 82, 
45 Ներսեսի Շնորհալւոյ Հայոց կաթողիկոսի Բանք չափաւ, Վենետիկ, 1830,  էջ 516-517: 
46 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմությիւն Հայոց, Տփղիս, 1913,  էջ 115: 
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     Ձգել-քաշելու գործողությունը նույնպես սկսվում է վաղ հասակից: Դրա 

տարրական ձևերն են՝ իրար ձգել, գավազանը հորիզոնական պահելով միմյանցից 

խլել, սահնակով և սայլակով բեռներ քաշել և այլն: Պահպանված են առավելապես 

խմբով ձգելու վարժությունները: Ձգելու ձևերին տիրապետելը տնտեսությունը 

կազմակերպեու տեսակետից մարդու քաշողունակությունը կարևոր գործոն էր:  

     Ֆեոդալական Հայաստանում ճանապարհ չլինելու, ծանր ֆիզիկական 

աշխատանքի  պատճառով շատ անգամ մարդը իր բնական ուժով տեղափոխում էր 

բեռներ, ձյան վրա սահեցնում ապրանքներ: Խաղերում նշված կենցաղավարման ձևը 

արտացոլվում է բարդ, ուժախաղերի, ձգումնեի ձևով: 

Բդոյանը գրում է՝ Սասունի «Բամբակի գնալ» խաղի մեջ ցույց է տրված, թե ինչպես 

խաղացողը կանգնում էր պարաններով կապած ձողին և կապերի մյուս ծայրերը 

առիքի գերանին գցելով, ինքն իրեն վեր էր քաշում:47 

     Կենցաղում առկա բեռները շալակելու արտացոլումը նույնպես տեղ է գտել 

խաղերում, որպես անթիվ շալակելու կրկնություններ տուգանք վերջաբանների 

տեսքով: Տարոնի «Թեռ բարձրացնել» խաղում երեխաներից երկուսը թեռ 

(խուրջինաձև պարկ) էին ձևանում  և երրորդը բերանքսիվայր պառկած տեղից նրանց 

պետք է բարձրացներ և քայլեր: Նույն խաղը այլ ձևափոխմամբ՝ պատանուն ծնկած 

տեղից էր վեր բարձրացնում: Մատների, բազուկների, ոտքերի ուժեղացման համար 

վարժություններին պատկանում են շրջելու ձևերին՝ զանազան դիրքեր ընդունելով 

մատները իրար հետ մրցելը, բազուկները շրջելը, փայտաձողիկներ շրջելը, մեջքին 

պառկելով՝ ոտքերը կանթելով իրար շրջելը:  

      Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ խաղը, որպես էթնիկ մշակույթի բաղադրիչ, 

կարևորվում է ոչ միայն որպես ժամանցի ձև, այլև, որ ամենակարևորն է, 

դաստիարակության յուրօրինակ մեթոդ և լավագույն միջոց` երեխաների մտավոր ու 

ֆիզիկական կարողությունների զարգացման գործում: Սերտորեն կապված լինելով 

ժողովրդի ապրելակերպին և կենսագործունեությանը՝ խաղն ուղղորդում է երեխային 

դեպի ապագա` սոցիալականացնելով նրան տվյալ հասարակության մեջ: Եթե 

մեծահասակ մարդու համար խաղը հանգստի և  ժամանցի միջոց է, երեխայի համար 

իր ապրելակերպն է: Ցանկացած ավանդական մշակույթում երեխայի 

                                                       
47 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, էջ 10։ 
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սոցիալականացման գործընթացի մեջ որպես ինքնազարգացման և փոխադարձ 

դաստիարակության գործոն շատ մեծ ազդեցություն ուներ հասակակիցների խումբն 

իր յուրահատուկ հարաբերություններով ու մշակույթով:  Նախկինում 

հասակակիցների միությունների կամ հասակային դասակարգերի ինստիտուտը 

տոհմի ներսում գոյություն ունեցող պատանեկան ընկերությունն է, որը 

առաջնորդվում է որոշակի կանոններով, որով ստանում են կրոնաբարոյական և 

ռազմական դաստիարակություն: Հասակակիցների միությունների ինստիտուտը 

հատուկ եղել է բոլոր տոհմացեղային հասարակություններում: Ռազմական 

տեսակետից կարևոր դեր էր խաղում ինստիտուտը ինքնապաշտպանության գործում: 

Ճնշված ժողովուրդները դրանց մնացուկները պաշտպանում են նաև դասակարգային 

հասարակություններում՝ ստրկատիրության, ֆեոդալիզմ: Գաղութատիրության 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ գաղտնի ընկերությունները որոշակի դեր 

են կատարել ազատագրական պայքարում: Այս պատանիներին պահում էր 

համայնքը: Նրանք ունեին իրենց կարգ ու կանոնը: Սնունդը հայթայթում էին շրջիկ 

խմբերով տոների, ծեսերի ժամանակ և հանդես էին գալիս խաղով: Այդ նույն ռազմի 

ըմբռնումով ծիսախաղերի մեջ պատանեկան-երիտասարդական 

ընկերակցությունների լավագույն օրինակ են ամուսնացող տղաներին ուղեկցող 

պատանիների խմբերը: 3-7 պատանիներ սառը զենքերով և հրազեններով զինված 

շրջապատում էին փեսային՝ նրան զբաղեցնելու, հագուստ-կապուստը ուրիշների 

հափշտակումից պաշտպանելու, հարսի հերանց տնից  հավ փախցնելու և 

հարսնետուն հասցնելու, գյուղից դուրս աղջկա կողմից երիտասարդների խմբերի 

հարձակումներին դիմագրավելու, հարսի շորերը փախցնելու և այլ նպատակների 

համար: Փաստորեն այս միությունները առաջին հերթին բավարարում էր 

երեխաների` մեծերի վերահսկողությունից դուրս, ազատ հարաբերություններ 

հաստատելու պահանջը. փոխադարձ հետաքրքրությունները, շրջապատող աշխարհն 

ու միմյանց ճանաչելու միասնական ջանքերը բացառիկ կարևոր նշանակություն 

ունեին:  

Խաղերի տիպաբանությունը, դասակարգումը, տեսակները 

Մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացվում է խաղերի դասակարգման մի 

քանի տարբերակ։ Դրանք են՝ 
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      Տարիքային խաղեր․  առանձնացվում են ըստ երեխաների երեք տարիքային 

խմբերի՝ մանկիկային շրջան (0-4 տարեկան), մանկություն (5-7 տարեկան) և 

պատանեկություն (8-12 տարեկան):  

     Սեզոնային խաղեր․  տնտեսական տարվա հետ կապված անցումային փուլերը 

գրեթե միշտ ուղեկցվել են խաղային երանգավորում ունեցող հմայական 

արարողություններով, որոնք ապահովել են բնության զարթոնքն ու սերնդաճը: 

Դրանք հիմնականում արտացոլվել են Ամանորից մինչև Խաչվերացն  ընկած 

տոնածիսական համալիրում, որը դրսևորվել է նաև հայոց խաղային մշակույթում: 

Ժողովրդական խաղերը, կապված տարվա սեզոնային փուլերի հետ, կատարվում էին 

կամ դրսում, կամ տանը: Ձմռանը, որն ընդգրկում էր Ամանորի, Ս. Ծննդյան, 

Տյառընդառաջի, Ս. Սարգսի տոները, առավելապես խաղում էին տանը, և դրանք 

ունեին ոչ թե ֆիզիկական-դաստիարակչական բնույթ, այլ մտավոր-զարգացնող: 

Ձմռանից դեպի գարուն անցումային շրջանում (Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Ս. 

Հարության տոն), և ամռան տաք օրերից մինչև աշուն (Խաչվերաց), խաղերը 

հիմնականում կատարվում էին դրսում և  կրում էին առավել զանգվածային բնույթ: 

Փակ և բացօթյա տարածքում անցկացվող խաղեր, որոնք ըստ խաղի բնույթի՝ 

դասակարգվում են հետևյալ կերպ.  

1. Շարժական (սպորտային) խաղեր, որոնք անցկացվում են նախապես մշակված 

հատուկ կանոններով: Սրանք միշտ համարվել են սոցիալապես ա- 

մենաօգտակարը, քանի որ ուղղված են ֆիզիկական տարբեր հմտությունների և 

մտավոր կարողությունների ձևավորմանը: Բնութագրվում են մրցակցայնությամբ, 

մարզվածության վառ արտահայտմամբ:  

2. Դրամատիկականացված (դերային, ստեղծագործ) խաղեր, որոնք կանոններ 

չունեն, տարբերվում են բովանդակությամբ (կենցաղի, մեծերի աշխատանքի, 

հասարակական կյանքի վերարտադրություն), կազմակերպման ձևերով, 

մասնակիցների թվով (անհատական, խմբային և կոլեկտիվ): Ստեղծագործական 

խաղերի ողջ բազմազանությամբ հանդերձ, դրանք ունեն ընդհանուր գծեր՝ 

երեխաներն իրենք են ընտրում խաղի թեման և զարգացնում սյուժեն: 
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Հայկական ժողովրդական խաղերին նվիրված հնգահատորյակում ազգագրագետ 

Վարդ Բդոյանը դրանք, ըստ հիմնական նշանակությունների, դասակարգել է հետևյալ 

կերպ.  

- Արտադրական խաղեր, որ ներկայացնում են շինարարությունը, որսորդությունն ու 

ձկնորսությունը, անասնապահությունը, երկրագործությունը, առևտուրը և այլն:  

- Հասարակական խաղեր, որոնք արտացոլում են սոցիալ-տնտեսական հա- 

րաբերությունները, հասարակական-քաղաքական անցքերը, ամուսնության ձևերը, 

ընտանեկան հարաբերությունները եւ այլն: 

- Դրամատիկական խաղեր, որոնց մեջ գտնվում են թատերական ներկա- յացումների 

նախնական, միջնադարյան և  նոր շրջանի տարրեր: Դրանց թվում են 

դատավարությունները, վանական աբեղաթողի խաղերը, կրկեսային խաղա- 

տեսակները, ծաղրախաղերը եւ այլն:  

-  Մարմնամարզական  խաղեր՝  մանկան լոգանք, քայլել սովորեցնելու և խաղացնելու 

ձևեր.մանկական, սկզբնական, ինքնուրույն խաղեր. Պատանեկան պահմտուկային, 

ակնաոտիկ, հետապնդիչ, գործիքային, նմանողական, հեռավորության, բարձրության 

և խորության ցատկեր, հեծնոցիկ, ճկունության, հավասարակշռության և այլ տեսակի 

խաղեր ու զվարճանքներ 

-Ռազմամրցակցային խաղեր՝ նշանառություն և լախտախաղեր, պատերազմներ, 

թաղակռիվներ, գերեվարումներ, ուժային վարժություններ՝ ծանրություն բարձրացնել, 

նետել, շալակել, քաշել, սրահարել, շրջոցիկներ, նետոցիկներ. Ըմբշամարտեր 

կենդանիների հետ. զինախաղեր՝ պարսատիկային խաղեր և այլն. Լող. Լեռնային 

սպորտ. Մականախաղեր հետիոտն և ձիերով. ձիախաղեր-ձիարշավներ. 

Օղապարատով որսախաղեր և այլն: 

- Զվարճախաղեր՝ անակնկալային, աչակապուկ, գուշակողական սղալու, պարի, 

երաժշտական և այլն խաղեր 

-  Սեղանախաղեր՝ սեղանի գնդակներ՝ մատնեով խաղալու, քարկտիկային և նման 

խաղեր,  

-  Մտավարժական խաղեր՝ հանելուկաձև համրախաղեր, գրավախաղեր և այլն 

- Ծիսական խաղեր՝ որոնք առասպելական կամ դիացաբանական պատրանքի տակ 

վերարտադրում են աշխարհիկ կյանքի որևէ պատկերը՝ աշխատանքը, բնության դեմ 
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մղվող պայքարը, սոցիալական երևույթները, ռազմի որոշ վարժություններ, բնության 

զարթոնքի և գարնանային աշխատանքներին դիմավորելու կապակցությամբ մարդու 

նախապատրաստությունները ու վարժությունները և այլն: Ծիսական խաղ-

զվարճանքներում երևան էին գալիս հարսանեկան հանդեսների ժամանակ  իրենց 

արարողությամբ անմիջական կապ ունեին սպորտի հետ՝ անհատական մրցումներ 

դրսևորելու համար: 

Խաղացողների տարիքային խմբերը՝  

Մանկիկային շրջանի խաղերին են պատկանում մայրերի ու տատիկների    կողմից 

մանուկների հետ անցկացվող անհիշելի ժամանակներից եկած մատնախաղերը, 

ձեռնախաղերը, թռցնոցիները, մանկախաղացները, գրկային պարախաղերը, 

շալակախաղերը և այլն, որոնք ուղեկցվում էին նաև որոշակի հանգավորված 

տեքստերով: Մեկուկես-երկու տարեկան մանուկները յուրացնում էին մոր և իրենց 

միջև  դրսևորվող խաղերը և դրանք փոխանցում մանկական միջավայր: Թվով երկու և 

ավելի երեխաները խաղում էին նստկան խաղեր՝ մատնախաղեր, ձեռնախաղեր, 

ոտնախաղեր, հանելուկանման խաղեր (բուռպահուկներ), իսկ այնուհետև՝ 

սենյակային շարժական խաղեր (մուկ ու կատու և այլն): Կրտսեր տարիքային խմբերի 

համար բնորոշ էին այն խաղերը, որոնցում մասնակցում էին երկու սեռի երեխաները 

միասին: Դրանք իրենց կառուցվածքով չունեին ավարտուն խաղային սյուժե. հիմքում 

ընկած էր մեծերի վարքը կրկնօրինակելը: Այդ խաղերը կառուցված էին կերպարային, 

զգացմունքային հիմքի վրա, որի միջոցով երեխաները ավելի լավ էին ճանաչում 

իրենց շրջապատող աշխարհը, իրենց մարմնի հնարավորությունները, ձեռք էին 

բերում խոսակցական հմտություններ և կյանքի համար անհրաժեշտ այնպիսի 

սոցիալական որակներ, ինչպիսիք էին խմբային վարքը, շփվողականությունը և այլն: 

Միջին տարիքային խմբի երեխաները խաղում էին այնպիսի խաղեր, որոնք 

զարգացնում էին ուշադրությունը, համբերատարությունը, հնարամտությունը: Բարձր 

տարիքային խմբի երեխաների կամ պատանեկան խաղերն ավելի բազմազան էին: 

Այս տարիքում ի հայտ են գալիս այնպիսի խաղեր, որտեղ հստակ տարանջատվում 

էին երկու սեռերը, և որոնք խիստ վերահսկվում էին: Այս խմբի խաղերի մյուս բնորոշ 

հատկանիշը ռազմամրցակցային խաղերի թվի աճն է: Պատանիներին և 

երիտասարդներին ֆիզիկապես մարզելու հայոց հնամենի սովորույթները կամ 
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նվիրագործման փորձությունները պահպանվել են ժողովրդական խաղերում. 

«Մենամարտի ամեն մի ձև, որ ձեռք էր բերվում խաղային սպորտի և որսորդական 

սպորտի միջոցով, նույնքան կարևոր, գործնական նշանակություն ուներ, որքան 

ռազմական ամեն կարգի մենամարտի ձև»48: Պատահական չէ, որ միջին դարերում 

հայոց մեջ վարժարան ասելով' հասկացել են ոչ միայն «տեղի վարժից և հրահանգաց, 

վարժանոց, դպրոց, վարժապետարան, կրթարան, ճգնարան», այլև «կրթարան 

ըմբշաց, մրցարան, հանդիսարան», ասել է թե' վայր «խաղալու» համար49: 

Մենամարտերը կիրառվել են մանուկ հասակից, աստիճանաբար ընդլայնել են իրենց 

շրջանակաները՝ ձեռք բերելով նորանոր ֆունկցիաներ: Մենամարտը իր հասարակ 

մարզական վիճակից  հասնում է հասարակական առումների, ընդհուպ մինչև 

ռազմական ու պետական կարևորություն ներկայացնող երևույթներ: Ծնողները և 

մանավանդ պապը մանուկների հրահրողն  է: Մենամարտի մասին դեռ որևէ 

գաղափար չունեցող երեխաները իրար փաթաթվում են և միմյան գետին են գլորում: 

Երեխայի հետ մանամարտի է բռնվում մեծը՝ պապը, որը ստեղծում է կեղծ դրություն, 

իբր երեխան նրան գետնում է: Մենամարտերը շարունակվում են մինչև 

պատանեկություն և հատուկ հասարակական նշանակություն են ձեռք բերում 16-18 

տարեկանների շրջանում:  

      Որսորդական կյանքից եկած երևույթները ներառվեցին շատ ժողովուրդների 

կրկեսային խաղացանկերի մեջ: Մովսես Խորենացին գրում էր, որ Տրդատ արքան 

մանկությունից զբաղվում էր մարմնամարզությամբ, կորովի ձիավոր էր և գիտեր 

պատերազմական արվեստը: Նա պելեպոնեսցի Հիփիտեսի հրամանով կրկեսի մեջ 

ցույց է տվել իր ուժը՝ պոկել է երկու վայրենի ցուլերի կոտոշները և վզները կոտրելով՝  

ջախջախել:50 Սեբեոսի վկայությամբ էլ, երբ Սմբատին գցում են կրկես, որպեսզի 

գազանների կեր դառան, նա հաղթում և սպանում է արջին ու առյուծին, պոկում է 

ցուլի եղջյուրը)51 : Ղևոնդ Մեծի հաղորդմամբ՝ Լևոնի որդի Կոստանդինը առյուծին 

դյուրությամբ հաղթում էր52: Վարազդատ Արշակունին համեմատվում էր Տրդատի 

                                                       
48 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ. 2, էջ 12: 
49 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 2, Երեւան, 1981, էջ 707: 
50 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմությիւն Հայոց, էջ 217-218։ 
51 Սեբէոս Եպիսկոպոսի  Պատմությիւն, էջ 57։ 
52 Պատմությիւն Ղևոնդեայ Մեծ Վարդապետւ հայոց, Ս Պետերբուրգ, 1887,  էջ 143։ 
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հետ: Նա առյուծներ էր կտրում53: Կենդանիների հետ մենամարտերը արտացոլված է 

«Սասնա Ծռեր» էպոսում՝ Մեծ Մհերը ճեղքում է առյուծի բերանը և սպանում է 

կենդանուն իսկ Դավիթը՝ արդեն  բոլոր գազաններին սանձող հերոս է: 

Բդոյանը գրում է. «Սասունում կար «Կելկռիվ» կատաղի խաղ-մենամարտը շան հետ: 

Գելխեղդ շունը բերվում էր ծառի մոտ, որտեղ մենամարտող տղան էր:  Տղան կռվում 

էր քարերով: Հասարակության աչքի առաջ կռիվը վերջանում էր շան  կամ պատանու 

պարտությամբ. պարտվող պատանին ծառն էր բարձրանում»54: 

Սասունում կար «Արջախաղ» խաղը, որտեղ պայքարը արջի և հովվի 

դերակատարների մեջ էր ընթանում: 

     Մինչև 20-րդ դ. առաջին կեսը գրեթե ամենուրեք պահպանվել են 

ուխտագնացության ժամանակ ըմբշամարտերը, որտեղ կար գիտակցված երկու 

նկատառում՝ ֆիզիկական դաստիարակություն և երիտասարդների ուժի 

ցուցադրության մասին հասարակական կարծիքի ստեղծում, որը ամուսնության 

գործի կազմակերպման նախնական շրջանն էր: Ըստ բանահյուսական հարուստ 

տվյալների՝ մենամարտերը ներկայացնում են ամուսնության ամբողջ ցիկլը՝ 

պատգամախոսություն հարսնառ, հարսանեկան ծեսեր, մենամուսնական ընտանիքի 

պատվի պաշտպանություն: Հնագույն ձևերում աղջիկն է փեսացու փնտրում, նա է 

ընտրում տղային: Տղան պետք է աղջկա մեջքը գետնով տա: Այս մենամարտերը ցույց 

են տալիս  մայրիրավական, հայրիրավական տոհմերի բախումը: Էպոսի Դեղձուն 

Խաթունը ծպտված դիմավորում է Սանասարին, մենամարտի մեջ փորձում է ուժը և 

պարտվելով՝ առաջարկում է իր ձեռքը:55 

Շարժական խաղեր 

    Ժողովրդական շարժական խաղերն ունեին կուռ ներիմաստ, ընթանում էին խիստ 

մշակված կանոններով, որոնք ժամանակի ընթացքում, կապված տարիքային 

առանձնահատկությունների հետ, փոփոխվում էին: Կանոնները, անհատի մեջ 

զարգացնելով բարոյակամային բարձր հատկանիշներ (հայրենասիրություն, 

ազնվություն, մարդասիրություն, ընկերասիրություն, նվիրվածություն և այլն), 

                                                       
53 Տ ն . Նե ր ս ե ս ի   Շն ո ր հ ալ ւ ո յ  հ այ ո ց  կ աթո ղ ի կ ո ս ի  Բան ք  չ ափաւ , է ջ   532։  
54 Բդ ո յ ան  Վ., Հ այ  ժ ո ղ ո վ ր դ ական  խաղ ե ր , հ ․  1, է ջ  15։   
55 Ս. Ծ, Բ, հ, 2-րդ մաս, էջ-245-246: 
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նպաստում էին հասարակության ապագա անդամի բարոյական կերպարի 

ձևավորմանը: Փաստորեն տեսանք, որ  հայ ժողովրդի կենցաղում մեծ նշանակություն 

ունեին հատկապես խաղ-մրցումները, որոնք դաստիարակում էին ուժ, 

ճարպկություն, առնականություն, դիմացկունություն, զսպվածություն, տարբեր 

իրադրություններում սեփական վարքի գիտակցում ու գնահատում: Յուրաքանչյուր 

շարժական խաղ կամ սպորտային ձև պետք է ունենա նախաբան, այսինքն պետք է 

պատասխանի հետևյալ հարցերին, տարվա ո՞ր եղանակին կամ շաբաթվա ո՞ր օրը, 

խաղային ինչպիսի՞ հրապարակում է կազմակերպվում խաղը և այդ խաղին ո՞ր սեռի 

ներկայացուցիչներն են մասնակցում, միասին, թ՞ե առանձին են խաղում, ո՞ր 

տարիքում և այլն: Ապա՝ ինչպե՞ս է տեղի ունենում խմբերի բաժանումը, 

ղեկավարների ընտրությունը, ինչպիսի՞ վիճակահանության միջոցով և այլն: 

 Բովանդակություն. Խաղի գործընթաց: 

 Կանոններ, որոնցով դրսևորվում են խաղացողների իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 

 Պատիժներ և խրախուսանքներ, որ կիրառվում են խաղերի թելադրած օրենքների 

ուժով: 

 Բանաձևեր, որ ասվում  կամ արտասանվում են, համենայն դեպս, ոչ բոլոր 

խաղերը վերջացնելու ժամանակ: 

    Խաղում կարևոր դերակատարություն ունի խմբի ղեկավարը, որն ավանդական 

հասարակարգում կոչվել է մեր, պապ, բաշ, իսկ ներկայում նրան անվանում են ավագ, 

և առավել տարածված է «ինքնակոչ ձևով» ճարպիկ խաղացողի կողմից խմբի ավագ 

դառնալու երևույթը՝ առանց հաշվի առնելու ամենամեծի տարիքը: 

       Խաղերի կառուցվածքը՝ նախապատրաստական փուլ (հաշվերգ-

վիճակահանություն և խմբերի,  խաղի ավագի ընտրություն), խաղի ընթացք (խաղին 

բնորոշ կանոնների համալիր, խաղացողների վարք, ավարտ՝ պարտություն և 

հաղթանակ) և  հատուցում (պատժաձևերի և խրախուսանքների մշակված 

համակարգ): Այս սխեմայից մասամբ դուրս են մնում ծիսական և դրամատիկական 

խաղերը, որոնց համար շատ բնորոշ են տարվա տվյալ օրը, պահը և ծեսի պահանջով՝ 

խաղակիցների սեռային կազմի խիստ ընտրությունը (մեծ մասամբ մեկ կամ մյուս 

սեռի կազմն է հանդես գալիս):  
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        Ժողովրդական զվարճանքները (խաղեր, երգեր, պարեր) սկզբնապես սերտաճած 

են եղել տոներին և ծեսերին: Այս իմաստով խաղային ձևերի և ծիսական տարրերի 

համադրումը ուսումնասիրողների համար երբեմն շփոթ է առաջացնում: Հաճախ մենք 

խաղ ենք անվանում այն, ինչը տոնածիսական գործողություն է (օրինակ' կրակի 

վրայից թռչելը, միմյանց վրա ջուր ցանելը, պարերգային կառույցով բոլոր խաղերը և 

այլն): Խորհրդային սկզբնական փուլում խաղերը ձեռք բերեցին քաղաքական 

երանգավորում: Խաղային փոփոխությունների առումով ուշագրավ փուլեր էին։ 

Երկրորդ աշխարհամարտը և  հետպատերազմյան շրջանը: Խաղերում շոշափվում 

էին այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք էին պատերազմը և հերոսականացված 

անհատները, որոնք նույնացվում էին ուժի, քաջության, հաղթանակի և թշնամիների 

կերպարների հետ:  Այս թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնանք երկրորդ 

գլխում:  

       Այսպիսով, որպես ամփոփում կարելի է եզրակացնել, որ ինչպես մշակույթն է 

ծնվում խաղից, այնպես էլ խաղն է իր մեջ ներառում մշակութային և 

մշակութայնացված շատ տարրեր, որոնք պահպանելով, վերաձևակերպվելով, 

փոխառվելով, իմաստավորելով, զարգացնելով  այն վերածում է հիմնարար և 

անվիճելի  արժեքի: 

 

       

 

ԳԼՈՒԽ 2․  

ԽԱՂԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՐԴԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ 

 

       Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում հայ հասարակությունը 

ներգրավված է համաշխարհայնացման գործընթացներում, որոնք որոշում են մարդու 

գոյության ճանաչողական, հուզական, էթիկական և արժեքային համակարգերի 

խորքային փոփոխությունները: Կա առարկայական միջավայրի ակտիվ նորացում, 

փոխվում են մարդկանց հաղորդակցության տեսակները և հաղորդակցության ձևերը, 

փոխակերպվում են սոցիալական կապերի համակարգը, գործունեության 
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տեսակները, դրանց միջոցները և արժեքային, թիրախային կառույցները: Այս 

գործընթացներն իրենց արտացոլվում են գտնում հատկապես երեխայի  մանկության 

տարիներին, որոնք գտնվելով պատմական նոր իրավիճակում՝ ենթարկվում են 

փոփոխությունների, որոնք էլ անխոս տարածվում են  մանկության այնպիսի կարևոր 

ասպեկտի վրա՝  ինչպիսին  խաղն է: Խաղերում տեղ են գտնում ժամանակակից 

հասարակության սոցիալ-մշակութային իրողությունները: Վերափոխվող աշխարհում 

երեխայի խաղի փոփոխության բնութագրերի ուսումնասիրությունը դիտարկում է 

սոցիալ-մշակութային գործընթացների և սոցիալականացման, ինկուլտուրացիայի և 

մարդու նույնականացման բնութագրերը: Մանկական խաղը կարողանում է 

դիմակայել հասարակության ճգնաժամանային երևույթներին: Փոփոխվում է նաև  

երեխաների խաղացանկը: Ուսումնասիրելով երեխաների խաղի և սոցիալական 

ոլորտի փոփոխությունների և փոխհարաբերության հարցը՝ տեսնում ենք, որ 

խաղերում արտացոլված են  հասարակության կյանքի համար կարևոր ենթաշերտեր, 

որտեղ երեխաների խաղային նոր վիճակում ընդգրկվում է ժամանակի հոգևոր 

արժեքները:  

       Անցյալ դարի 20-ական թվականներից սկսած՝ խորհրդահայ իրականության մեջ 

ձևավորված խաղերի վրա նկատելի էր նոր գաղափարախոսության ազդեցությունը, 

որը բնութագրվում էր ավանդական կրոնական տոների դեմ բացահայտ 

անհանդուրժողականությամբ և թեմատիկ փոփոխություններով56: Խաղերում սկսում 

են ուրվագծվել պատերազմի, թեման, հերոսների կերպարները, ինչպիսին օրինակ 

Կարմիր բանակի հրամանատար Վ. Չապայևն էր: Այս առումով, ուշագրավ է Շիրակի 

մարզի Հառիճ գյուղում ազգագրագետ Հ. Ասատրյանի գրանցած «Կռիվ-կռիվ» խաղը, 

որտեղ բաժանված երկու խմբերի միջից հրամանատար են ընտրել ամենալավ 

կռվողին և անվանում Չապաև: Նա ձեռքում պահել է մի փայտ, որը կռվի ժամանակ 

թափահարելով զենք է դարձրել: Եթե նա լավ հրամաններ չարձակեր՝ մեկ ամիս 

զրկվում էր հրամանատար լինելուց57: 

Չապաևի անունը պահպանվել է երեխաների խաղային մշակույթում նաև 1990-ական 

թվականների սկզբում այսպես՝  

                                                       
56 Մկրտչյան Ս., Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները  

(ավանդույթ և արդիականություն) դոկտորական ատենախոսություն, Երևան 2011, էջ 158։ 
57 Ասատրյան Հ., Դան, 2013, ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ, բ․ -ց․ ՝ Արտավազդ Աբգարյան, ծնվ․ ՝ 1951: 
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Ես, դու, ընկեր, Չապաևի զորքեր, 

Էշը տռի դու կեր, 

Կեր, կեր, կեր, 

Հետն էլ մի մառոժնի կեր: 

      Որպես  խաղ-կատակ-հաշվերգ  այն շատ տարածված էր Կոտայքի մարզի 

Եղվարդ քաղաքում: Մենք այս հաշվերգով բաժանվում էինք երկու թիմերի և տարբեր 

խաղեր խաղում58: 

       20-ական թվականներին լայն տարածում գտան նաև Լենինի մասին 

գռեհկաբանությունները՝ երկտող կատարկ-ասերգերը, որոնք 90-ականների 

երեխաների խաղային մշակույթում դեռ առկա էին: Խաղային մշակույթում նկատելի 

ժամանակագրական հաջորդ փոփոխությունը Երկրորդ աշխարհամարտը և 

հետպատերազմյան շրջանն են, որտեղ ի հայտ են գալիս քաջության, ուժի, 

հերոսության խորհրդանիշների ու թշնամիների կերպարները, Ստալինին, Հիտլերին 

առնչվող թեմաները, ինչպես նաև ինդուստրիալ՝ արտադրողական խաղերը: Այդպիսի 

խաղի օրինակ է Շիրակի մարզի Հառիճ գյուղում Հ. Ասատրյանի գրանցած «Շարիկ 

պաչևնիկ» խաղը: Պաչևնիկը առանցքակալն է, իսկ շարիկները գնդիներն են, որոնք 

դրվում են նրա մեջ: Շարիկների քանակին համապատասխան գծել են շրջան և 

յուրաքանչյուրը 2-30 շարիկ է գցել մեջը: Եվ որքան շատ են եղել շարիկները, այնքան 

հեռվից են «խփել»՝ մեկ այլ շարիկով: Ում շարիկը մոտ է ընկել շրջանին, նա էլ 

իրավունք է ստացել  առաջինը «խփելու»: Խփողը այնքան  շարիկ էր վերցնում իրեն, 

որքան  հանել էր շրջանից59:  

       Պատերազմի խաղային մշակույթից մնացած «Հայ, Հիտլեր» զվարճախոսությունը 

դեռևս 90-ականների խաղային մշակույթում առկա էր: 70-ականների խաղային 

մշակույթում տարածված էր «Չալի չիբուխ»-ը՝ խաղում են փայտով, «Հալամուլա»,  «Էշ 

միլիցա»՝ խաղում են թռիչքներով, «Պոբեդա», «16», «50», «Դրոշակ», «Ռեզին», 

«Քարտեզ», «Կլաս», «Պարան»՝ առարկաներով՝ գնդակ, պարան, քար, ռեզին, այլ 

ձևերով՝ «Սոլ մակարոն», «Աղջիկ փախցնոցի», «Սագեր»60: 

                                                       
58 Մաթև ո ս յ ան  Հ ․ , ԴՆ, Եղ վ ար դ , 2020, Շի ր ակ ի  փո ղ ո ց , բ ․ -ց ․ ՝  Հ աս մ ի կ  Մաթև ո ս յ ան  

Ման վ ե լ ի , ծ ն վ ․  1989։  
59  Ասատր յ ան  Հ ., Դան , 2013, Հ Հ  Շի րակ ի  մար զ , գ . Հ առ ի ճ , բ ․ -ց ․ ՝ Հ ո վ հ ան ն ի ս յ ան  

Սամ վ ե լ  Ալ ե ք սան ի , ծ ն վ ․  1955։  
60 Ասատրյան Հ․ , ն շ վ ․  աշ խ։  
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       Այսուհանդերձ, ավանդական խաղերի մի մասն աստիճանաբար մոռացվում է, 

իսկ մյուսը գոյատևում՝քանի դեռ ավագ սերունդը հիշում է ու փորձում անգամ որոշ 

խաղեր «բեմադրել»։ Խաղերի մեկ այլ խումբ նորովի է ներկայացվում՝ վերափոխվելով 

համակարգչային տարբերակի: Օրինակ՝ «Սասնա տուն» հասարակության 

զարգացմանն աջակցման կենտրոն հասարակական կազմակերպության ջանքերով 

ստեղծվել է «Սասունցի Դավիթ» ինտելեկտուալ և ժամանցային բջջային հավելված, 

որը բացի էպոսի մասին տեղեկատվությունից՝ ունի նաև հավելվածի «ինտելեկտուալ 

խաղեր» բաժնի բազան, ինչը հնարավորություն է տալիս խաղի միջոցով ավելի շատ 

տեղեկություններ ստանալ ինչպես բուն էպոսից, այնպես էլ էպոսի մասին 

ընդհանրապես: «Ժամանցային խաղեր» բաժնում ստեղծվել է էպոսի թեմայով ևս մեկ 

խաղ`հավելվածը բազմաբովանդակ և առավել հետաքրքիր դարձնելու համար, 

ինչպես նաև ավելացվել է հղումների կոճակների քանակը, ինչը կդյուրացնի էպոսին 

վերաբերող նյութերի որոնումը61: 

 

Ավանդական խաղերի ուսուցումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում։ 

       Որպեսզի պարզենք թե 20-րդ դարի 80-90-ական թթ․  ինչ բակային խաղեր են 

տարածված եղել Հայաստանում՝ 2020 թ․  ապրիլին «Մխիթար  Սեբաստացի»  

կրթահամալիրում սովորող  աշակետրների ծնողներին առաջարկել ենք 

պատասխանել  վեց հարցի` նկարագրելու  իրենց մանկության տարիների բակային 

խաղերը, ապա նաև դրանք հնարավորության սահմաններում տեսագրել և 

սովորեցնել իրենց զավակներին: Ծնողներին առաջարկել ենք հետազոտության 

արդյունքները տեղադրել «Մխիթար  Սեբաստացի»  կրթահամալիրում կիրառվող 

աշակերտների բլոգներում: Հարցման մասնակից 55 ծնողները տարբեր 

մասնագիտությունների, սոցիալական խմբերի, Հայաստանի տարբեր 

տարածաշրջանների ներկայացուցիչներ էին, որոնք մանկության տարիներին ապրել 

են Հայաստանում և նախկին ԽՍՀՄ տարածքում: Պատասխանների արդյունքում 

գրանցեցինք բակային խաղերի մոտ 60  տեսակ, որոնցից առավել տարածված տասը՝ 

                                                       
61  Սասնա Ծռեր խաղի մասին, https://escs.am/am/news/5145, 18.04.2021: 

https://escs.am/am/news/5145
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«Ռեզինը», «Կլասը», «Գործագործը», «Պահմտոցին», «Քարկտիկը» «Չինգաչունգը», «7 

քարը», «Անուն գոռոցին» «Հալա-մուլան», «Պարանի ցատկը»62: 

Հետազոտության հաջորդ նպատակն էր հետևել, թե ինչպես է ծնողը փոխանցում իր 

խաղային գիտելիքը զավակին, ինչ գործիքներ է կիրառում, արդյոք կարևորու՞մ է իր 

փոխանցածը երեխային: Հետազոտությունների արդյունքում  տեսագրություններից 

պարզեցինք, որ,  

 Մայրիկ, տատիկ, հորաքույր, մորաքույրները մասնակցում էին անկաշկանդ, 

անմիջական, որտեղ հենց իրեք էին ներկայացնում և խաղում խաղերը: Հայրիկ, 

պապիկները չէին կամենում աջակցող ունենալ և խաղի ընթացքում նշել իրենց 

անունը, տարիքը, բայց կարևորում էին խաղի ճշգրիտ մատուցումը երեխաներին63: 

Քանի որ հարցումները գրանցել էինք կորոնավիրուսի տարածման սկզբնական 

շրջանում, երբ խաղերի ցուցադրման հանարավորությունն ավելի սահմանափակ էր՝ 

չկարողացանք պարզել, թե երեխաներին սովորեցրած խաղերն ուսուցանելուց հետո 

կիրառվո՞ւմ են ժամանցի ընթացքում:  

       Անկախության շրջանում հիմնականում պահպանվել են վերը նշված խաղերը, 

բայց դրանց մի մասը ձեռք է բերել նոր երանգավորում: Խաղերում արդեն 

շեշտադրում է ազգային-ազատագրական պայքարի թեման, ձևավորվում են խաղային 

նոր եզրույթներ դրանց համապատասխան բանահյուսական տեքստեր՝ հայ-թուրք 

դերային բաժանումները, սահմանը, քարտեզը կամ քաղաքի հատակագիծը՝ որպես 

պատերազմական գործընթացի կարևորագույն հանգամանք, դրոշ՝ որպես 

հաղթանակի խորհրդանիշ, նախկին «պոբեդային» փոխարինում է հաղթանակ 

եզրույթը և այլն: Անկախության շրջանում տարածվեցին հետևյալ ռազմական բնույթի 

խաղերը՝ « Ձնե քաղաք», «Քարքաշիկ»: 

Ըստ Հ. Ասատրյանի՝ «Ձնե քաղաք» խաղը համընկնում է բարեկանդանյան «Խան-

փաշա» ծիսախաղի հետ: Ապարանում այս խաղը մի խումբ ակտիվիստների 

                                                       
62 Հ ե տազ ո տո ւ թ յ ան  ի ն ֆո գ ր աֆի կ ա, https://infogram.com/11-

1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8, 

18.04.2021: 
63 Մաթևոսյան Հ. մանկավարժական հոդված՝ Մանկության խաղերը՝ բնականոն կրթության 

ճանապարհ, https://dpir.mskh.am/hy/node/2098, 20.03.2021: 

https://infogram.com/11-1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8
https://infogram.com/11-1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8
https://dpir.mskh.am/hy/node/2098
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նախաձեռնությամբ առաջին ձյան տեղալուն պես՝ կազմակերպվում է մեծ 

հադիսությամբ64: 

    «Քարքցիկ» խաղը խաղում են 10-13 տարեկան տղաները: Խաղը դիպուկության 

խաղ է: Բաժանվում են թիմերի: Կենտրոնում դնում են բարձր  ցից, որին անվանում են 

«կոլ» և վրան դնում են քար: 20-25 մ բարձրությունից  խփում են կոլին: Եթե կպավ՝ 

երկու մետր թիմը առաջ է գալիս: Հաղթում է այն թիմը, որը ավելի  շատ է մոտենում 

սահմանին: 

      Ավագ սերնդի կողմից խաղի փոխանցման հարցում մեծ են Ռուդիկ Հարոյանի 

ջանքերը, որի «Զատիկ» գրքում մանրամասն ներկայացվում են զատկախաղերը՝ 

ձվախաղեր, ձուգլորոցիները և այլն65:  Կյանքի որոշ շրջանում Ռ. Հարոյանն, 

աշխատելով «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, աշակերտների շրջանում 

կազմակերպել է զատկական, ծիսական խաղերի ուսուցում՝ բեմականացված 

տարբերակով, որի ընթացքում ցուցադրել է «Ակլատիզ, Ուտիս Տատ» ծիսախաղը, 

«Փետրախաղերը», «Ձվախաղերը» և այլն66:  

         Ազգային խաղերի պահպանության և փոխանցման հարցում մեծ է «Մխիթար 

Սեբաստացի» կրթահամալիրում երաժշտության մասնագետ Մարինե Մկրտչյանի 

դերը, որն աշխատել է Ռուդիկ Հարոյանի հետ և 1996 թ․ -ից փորձել է կրթական 

համակարգ ներմուծել ազգային խաղերը և հսկայական հաջողություններ է գրանցել  

ու փորձ կուտակել67: Որպեզի պարզենք, թե «Մխիթար  Սեբաստացի»  

կրթահամալիրում  ուսուցիչների սովորեցրած ավանդական խաղեր, խաղերգերը 

սովորողներն ինչպես են յուրացնում, փոխանցում, տարածում, քանիսը, որ 

տեսակներն են կիրառվում առօրյա կենցաղում՝ 2020թ․  փետրվարին կրթահամալիրի 

1-5-րդ դասարանցիների շրջանակում կազմակերպեցինք առցանց ֆլեշմոբ, որի 

նպատակն էր տեսաֆիլմերի, ձայնագրությունների միջոցով գրանցել մեր 

հետազոտության արդյունքը: Հետազոտությանը մասնակց 6-10  տարեկան 65 

                                                       
64 Ասատրյան Հ․ , Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և 

արդիականացում),  Եր., 2018: 
65 Հարոյան Ռուդիկ , ազգային զատկական խաղեր, մաս 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPOUgTNBJYA, 23.04.2021: 
66  Հարոյան Ռուդիկ, նույն տեղում։ 
67 Մկրտչյան Մարինե, Սուրբ Ծննդյան ավետիսներ, ամանորյա խաղեր 

https://dpir.mskh.am/hy/node/1356,  30.03.2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=iPOUgTNBJYA
https://dpir.mskh.am/hy/node/1356
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սովորող: Երեխաները ոչ միայն ցուցադրում էին իրենց խաղային հմտությունները, 

այլև սովորեցնում իրենց քույրերին, եղբայրերին, ծնողներին: Հետազոտության 

ավարտից հետո մեր ուշադրությունից չի վրիպել այն փասը, որ  դպրոցում սովորած 

ավանդական խաղերը, խաղերգերը առօրյայում երկու եղանակով են դրսևորվում՝ 

• Տղաները նույնությամբ կրկնում են դպրոցի տարբերակները,  

• Աղջիկները մեծ մասամբ ստեղծագործաբար են մոտենում՝ համպատրասնից, 

փոփոխելով որոշ դրվագներ, երբեմն հորինվում է լրիվ նոր խաղ68: 

Դիտարկումների արդյունքում հետաքրքիր էր գրանցել նաև տուն-դպրոց ինքնաբուխ 

խաղային խմբերի մասնակցության ձևերի  տարբերությունները՝  

 Ուսուցանված խաղերգերն ընտանեկան կենցաղում ավելի շատ կիրառում են 

աղջիկները, իսկ խաղերը՝ տղաները: 

 Ուսուցանված ավանդական խաղերը  դպրոցական միջավայրում ավելի շատ 

խաղում են խմբերով աղջիկները, տղաները դպրոցում սովորած ազգային 

խաղեր չեն խաղում: 

Մեր ուսումնասիրած տեսանյութերի և ձայնանյութերի արդյունքում պարզվեց, որ՝  

 Ընտանեկան կենցաղում աղջիկների սովորած խաղերգերից լայն տարածում 

գտան «Հարի խնոցի», «Եկեք ծեծենք», «Գնացեք, տեսեք», «Կոտ ու կես»  

խաղերգերը: Աղջիկները խաղերգերը սովորեցրել են իրենց փոքր քույր, 

եղբայրներին և հանդես են գալիս զույգերով, օգտագործելով՝  թատերական 

հագուստներ, ազգային ատրիբուտներ՝ ճակտոց, գոտի, գոգնոց և 

համապատասխանեցրել են խաղային միջավայրը իրենց ներկայացրած 

խաղերգի բովանդակությանը: 

 Ընտանեկան կենցաղում տղաների սովորած խաղերգից լայն տարածում գտան 

ուժփորձուկ խաղերը՝ «Գոմշակռիվ», «Պարան քաշոցի», «Ձեռք ծալոցի», 

«Ընկուզախաղեր»: Տղաները խաղում էին հայրիկների հետ: Խաղում կիրառում 

էին ազգային ատրիբուտներ՝ ճակտոց, գոտի: 

Ուսուցիչների ուսուցանած ազգային խաղերից 8-10 տարեկան աղջիկների շրջանում 

լայն տարածում գտան՝ «Թելախաղերը», «Կոպալ-կոպալ», «Մամի-մամի», «Ժնջիլ-

                                                       
68 Մաթևոսյան Հ., մանկավարժական հոդված՝ Առցանց-հեռավար ազգագրություն, 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2011, 20.03.2021: 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2011
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ժնջիլ»: Այս խաղերը հիմնականում խաղում են զույգով կամ մինչև 6 հոգանոց փոքր 

խմբերով: Աղջիկները խաղերը տեսագրում էին բջջային հեռախոսներով և իրենց 

խաղային հաջողությունները ցույց էին տալիս ուսուցիչներին: Խաղերում երբեմն 

կիրառում էին ժամանակացույց, թե որ խումբը ավելի արագ կասի տվյալ խաղային 

հաշվերգը և գրանցում էին իրենց ցուցանիշները69: Փաստորեն, հետազոտությունները 

ցույց տվեցին, որ երեխաների խաղային մշակույթի փոփոխություններում մեծ 

ազդեցություն ունեն սոցիալական, քաղաքական, մշակութային իրավիճակները և 

երեխաների սոցիալականացման և ստեղծագործական եղանակները:  

        Պարզեցինք նաև, որ խաղային մշակույթը մեծամասամբ և հիմնովին փոխվում է 

1950-ական թթ. արդյունաբերական և հետինդուստրիալ շրջանի զարգացման 

փուլերում, որտեղ  մանկական խաղը, որպես «արտադրության» խաղ  մշակվում է 

մեծահասակների կողմից՝ համապատասխանեցվելով հասարակության և 

երեխաների տարիքային հնարավորությունների ու պահանջների: Այս շրջանում 

երեխաների խաղային բնութագրման մեջ մեծ է ծնողների և ուսուցիչների կողմից 

սոցիալական վերահսկողությունը: Փաստորեն, խաղը, որպես մանկությանը 

վերագրվող գլխավոր բնութագիր, մեծահասակների կողմից տեղափոխվում է 

գործունեության առաջատար ոլորտ և ստեղծում ժամանակակից «խաղային 

քաղաքակրթություն»: Դիտարկումները և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, 

որ հետխորհրդային շրջանում էլ խաղերն ու խաղացանկը շարունակվում են 

փոփոխվել՝ սոցիալ-քաղաքական-մշակութային միջավայրի ազդեցությամբ: Փոխվել 

են մանկական ավանդական շատ խաղերի բնույթն ու բովանդակությունը: 

Ծիսական խաղերի խաղացանկը նեղացել է, բակային խաղերն անհետացել են, 

նվազել է կանոններով, խմբային բաց խաղերի քանակը: Այս երևույթի պատճառներից 

մեկը տարածքի կրճատումն է և երեխաների կյանքի պայմանների  փոփոխությունն 

ինչպես քաղաքներում, այնպես էլ գյուղական վայրերում: Այն բացասաբար է ազդում 

գործունեության սոցիալական բովանդակության և երեխաների համայնքի 

հոգեբանական վիճակի վրա:  

 

                                                       
69 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ,Երևան,  2021 թ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ 8-10 տարեկան աղջիկներ։  
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Բակային խաղերի փոխակերպումների ու մոռացման պատճառները 

     Հայաստանիում 1990-ականներից սկսված տարածքների մասնավոր 

սեփականաշնորհումները, տարածքների ապօրինի կամ օրինական յուրացումները, 

փոխվում են խորհրդային շրջանի մեծ, խնամված, ապահով, կոկիկ բակերի մոդելը: Ի 

հայտ են գալիս խանութներ, ավտոտնակներ, ցանկապատով փակված բակային 

տարածքներ, քաղաքաներում ավելանում է բնակչությունը, փոխվում է բնակֆոնդը, 

ինչպես նաև ավելանում են ավտոմեքենաներ, որի արդյունքում էլ երեխաների 

համար անապահով է դառնում  բակերում խաղալը, շատ խաղեր էլ չեն խաղում և 

մոռացվում են: 

      Վերջին երկու տարիների դաշտային խաղային գրանցումները ցույց տվեցին, որ 

բակում խաղում են այն երեխաները՝ ում բակերը հարմարեցված են խաղային 

պայմաններին՝ մեծ են, ապահով: Բակային խաղեր խաղում են սեփական տանը 

ապրող երեխաները, ովքեր ունեն խաղալու մեծ տարածք: Գրանցած խաղերում 

նկատեցինք, որ բակում առկա միջավայրը թելադրում է, թե ինչ ձևով, 

հանպատրաստից հորինումներով և պայմաններում պետք է երեխաները խաղան: 

Օրինակ՝ խաղերը տեղափոխվում են ավտոտնակների տանիքներ, խաղահրապարակ 

սահադաշտեր, ավազադաշտեր, շենքերի մուտքեր և այլն:  

     Հետաքրքիր են արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո դաշտային 

հետազոտությունների ընթացքում մեր գրանցած խաղերից  երևանաբնակներ՝ 10 

տարեկան  երեխաներ Էդգար Ղումաշյանի պատմած «Կռիվ կռիվ70», Դավիթ 

Սարգսյանի  պատմած «Պատերազմ71» և Մարիա Մարտիրոսյանի պատմած  

«Պատերազմի բոմբ72» խաղերը, որոնցում ապացուցվում է այն փաստը, որ բակային 

միջավայրն է թելադրում ինչ ձևով պետք է խաղալ տվյալ խաղը: Ներկայացնենք մի 

քանի օրինակ՝Կռիվ-կռիվ։ Խաղում են տղաները: Ընտրում են երկու ավագ: Ավագները 

կարմիր-կապույտով ընտրում են խմբերին: Կարմիր խումբը ավտոտնակի տանիքն է 

բարձրանում: Կապույտը մնում է ներքևում: Իրենց տարածքի անունն է «բազա»: 

                                                       
70 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բ․ -ց․ ՝ Էդգար 

Ղումաշյան, ծնվ․  2010 թ.: 
71 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բ․ -ց․ ՝Դավիթ 

Սարգսյան ծնվ․  2010 թ.: 
72 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բ․ -ց․ ՝ Մարիա 

Մարտիրոսյան, ծնվ․  2010 թ.: 
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Նախօրոք հավաքում են երկու բազաներում քարեր: Տանիք բարձրացող թիմն ունի 

«թիկնապահ», որն օգնում է, որ երեխաները բարձրանան վերև: Նա տարիքով ավելի 

մեծ է: Կարմիր խմբի՝ վերևի ավագին ասում են հրամանատար: Կապույտ խմբի՝ 

ներքևի ավագին՝ գեներալ: Ներքևի թիմն ունի կավիճով գծած սահման, որ չպետք է 

հատի: Ով հատեց՝ ընկնում է գերի և բարձրանում է տանիք: Քարերն ում կպան՝ 

ընկնում է գերի: Հաղթում է այն թիմը, որն ավելի շատ է գերի է վերցրել: 

    Պատերազմ։ Խաղում են սղարաններում: Չինգաչունգով բաժանվում են երկու թիմի: 

Կանգնում են սղարաններում: Իրենց տարածքի անունն է «Բանակ»: Նախապես 

պատրաստում են զենքեր՝ ռեզինով, փայտով, թղթով: Ձգովի զենք է, որի մեջ դնում են 

թղթից փամփուշտը և կրակում: Խաղը խաղում են աղջիկ, տղաներով: Ում կպավ 

փամփուշտը՝ գերի  է ընկնում: Նրան սկոչով կապում են և տանում են իրենց բանակ, 

տանջում են, ծեծում: Եթե հանձնվում է պահում են բանակում եթե ոչ՝ սպանում են և 

խաղից դուրս հանում: 

     «Պատերազմի բոմբ»։ Շենքը որտեղ երեխաները խաղը խաղում են՝ ինը հարկանի է: 

Ամեն հարկում բարձրանում է երկու երեխա: Իններորդ հարկից աղջիկը և վերևից 

գնդակ են գցում, որը բոմբն է: Ութերորդ հարկի երեխաները պետք է բռնեն: Հետո ութն 

է գցում: Պետք է բռնեն յոթերորդ հարկի երեխաները և այսպես շարունակ: Ով չի 

բռնում բոմբը՝ իններորդ հարկի աղջկա ասածները պետք է անի: Խաղում են խառը 

խմբերով:  

        Երեխաների տարածքային տարանջատումը և մանկական սերունդների միջև 

եղած անջրպետը հանգեցնում է երեխաների խմբային կյանքը նեղացնելուն, 

սահմանափակելով փորձի փոխանցումը, մանկական ենթամշակույթի ձևերի ամբողջ 

հարստությունը սերնդից սերունդ: Արդյունքում, շատ խաղեր հակված են 

աստիճանական անհետացման: Դաշտային գրանցումների ընթացքում պարզեցինք 

նաև, որ 75 հարցվող երեխայի մոտ 30 տոկոսը վերջին մեկ տարում բակ չի իջել 

խաղալու և որևէ պատմելու բան չունի՝ բացի համակարգչային խաղերից73: 

      Ավանդական խաղերի անհետացման երկրորդ պատճառը զանգվածային 

լրատվության միջոցների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության 

                                                       
73 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 տարեկան 75 աղջիկ և 

տղա սովորողներ: 
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մեծացումն է: Ավանդական խաղերը փոխարինվում են դիդակտիկ և համակարգչային 

խաղերով կամ հեռուստաներկայացումներով: Հեռուստատեսություն կամ 

համակարգչի էկրանը ավելի ու ավելի է փոխարինում փոքր երեխայի խաղին, ակտիվ 

արտադրողական գործունեությանը, սիրելիների և մեծահասակների հետ շփմանը: 

Համակարգչային խաղերում  հաճախ ի հայտ են գալիս բռնի, նյարդային, զայրացկոտ 

և ագրեսիվ բնավորություններ: Երեխայի կողմից առարկայի նկատմամաբ կապ է 

առաջանում և նա չի կարողանում տարբերակել իրական և վիտուալ աշխարհները: 

Համակարգչային խաղերը և այնտեղ առկա ֆիզիկական ագրեսիայի գերակշռությունը 

գործնականում անհետացնում են երեխաների ավանդական խաղային մշակույթին 

բնորոշ հաշվերգերը՝ սկիզբը, ոտանավորները, հաշվելը: Դա նշանակում է, որ  

կորսվում է  խաղի տեքստային բանահյուսությունը: Դրա ապացույցն են դաշտային 

գրանցումների մոտ 60 խաղերը, որտեղ «Չինգաչունգով» և «Ցելլայով» թիմային 

բաժանումներից բացի՝ ուրիշ օրինակների չհանդիպեցինք74: 

Հաճախ երեխաները լավ չգիտեն դրա ձևերը, միշտ չէ, որ գիտեն, թե ինչպես 

օգտագործեն դրանք և զարգացման ենթարկեն, փոփոխեն: Դերային խաղերի 

բովանդակությունն ու ձևերը զգալիորեն աղքատացել են: Դրանք հաճախ զիջում են 

խաղալիքների պարզ մանիպուլյացիային: Մանկական խաղալիքներ արտադրողները 

հաճախ չափազանց անփույթ են վերաբերվում երեխայի տարիքային  

առանձնահատկություններին: Շատ խաղալիքներ նախատեսված չեն 

նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար: 

       Հատուկ ուշադրության են արժանի աղջիկների տիկնիկները: Տիկնիկով խաղերն 

ամենաերկարատևն են աղջկա խաղային կյանքում: Որպես դերային խաղի 

ամենաակնառու օրինակ՝ այն սկսվում է ամենավաղ՝ նախադպրոցական տարիքում և 

պահպանվում է մինչև պատանեկություն: Երեխան հենց այս  խաղի միջոցով է ձեռք 

բերում փորձառություն և կիրառում իր մայրիկի յուրացրած օրինակը: Այսօր 

խաղալիքների շուկայում լայն տարածում ունի  «Բարբի» տիկնիկը, որն ի սկզբանե 

արտադրվել է, որպես «մեծահասակների» տիկնիկ: Հետո, հենց մեծահասակների 

միջոցով այն փոխանվել է փոքրերի խաղային մշակույթ և կարծես խախտել է երեխա-

                                                       
74 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 տարեկան 75 աղջիկ և 

տղա սովորողներ: 
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տիկնիկ խաղի միջոցով փորձի փոխանցման և յուրացման կանոնակարգը: «Բարբի» 

զարդարված գեղեցկուհիներին երեխաները  չեն կարող կերակրել, պառկեցնել 

անկողին, լողանացնել: Նրանց հետ հնարավոր են միայն խաղալ «մեծահասակների» 

կենցաղային խաղեր՝ փոխել հանդերձանքները, զարդերը, նվիրել, ամուսնանալ և 

այլն: Այլ կերպ ասած, պարզապես անհրաժեշտ է վերցնել տիկնիկը և անել այն, ինչ 

նա «ասում է»: Երեխան, ասես, դառնում է նախածանց խաղալիք, տիկնիկն ինքն է 

ղեկավարում նրա գործողությունները: Այն փակում է անկախ ստեղծագործական 

խաղի հնարավորությունը: 

       Մեծերի խաղալիքների արտադրության քաղաքականության պատճառով՝ 

երեխաների խաղերում առկա դերային հարաբերությունների պլանը դառնում է 

ավելի սուղ և անգիտակից, այսինքն հիմնովին փոխվում է խաղի իմաստը: Խաղի 

փլուզումը կամ ծավալումը գործնականում  մեծապես կախված է խաղալիքից ՝ դրա 

բարդության աստիճանից և առաջարկվող ֆունկցիաներից: Ուշագրավ է նաև այն, որ 

երբեմն շուկայի կողմից  թելադրած խաղալիքները երկրի սոցիալ-քաղաքական և 

մշակութային փոփոխվող հանգամանքներում երեխաների խաղային մշակույթում 

դառնում են գլխավոր բաղադրիչ:  Այսպես, 2020 թ. ամռանը դաշտային 

հետազոտությունների ընթացքում բակային խաղեր գրանցելիս պարզեցինք, որ 

«Կորոնավիրուսի» համավարակի ժամանակ երեխաները խանութներից գնում էին 

վիրուսի տեսք ունեցող խաղալիքներ, որոնց մեջ հեղուկ էր լցված75: Իսկ արցախյան 

երկրորդ պատերազմի ընթացքում էլ, դաշտային հետազոտությունների ընթացքում 

պարզեցինք, որ խանութներում շատ սպառվում են խաղալիք զենքերը՝ հրացաններ, 

ռազմական ավտոմեքենաները76: Հիմնական խաղերը՝ «Կռիվ-կռիվներն են, որոնք 

խաղում էին տղաները զույգերով կամ մինչև վեց հոգանոց խմբերով տանը, բակում, 

դպրոցում77: Խաղալիքների և դրանց բաղադրիչների գործառույթները չպետք է 

ծանրաբեռնեն երեխայի ուշադրությունը: Դրանք չպետք է միայն զարմանք, 

հիացմունք և հետաքրքրասիրություն առաջացնեն: Խաղալիքը պետք է 

                                                       
75 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. հուլիս, բ․ -ց․ ներ՝ Գոհար Հարությունյան, Արմինե Եղիազարյան, ծնվ. 

1995, 1980 թթ.: 
76  Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. հուլիս, բ․ -ց․ ներ՝ Սամվել Սմբատյան, Հերմինե Սմբատյան, ծնվ. 1980, 

1985 թթ.: 
77 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 տարեկան 75 աղջիկ և 

տղա սովորողներ: 
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հնարավորություն ստեղծի երեխայի սեփական ստեղծագործական, հաղորդակցման, 

զարգացման և այլ գործունեություն ծավալելու համար: Միայն այս դեպքում 

խաղալիքը կարող է դառնալ ավելին, քան պարզապես առարկա:  

 

Նոր խաղալիքների դերն ու ազդեցությունը խաղային մշակույթում 

       Այսպիսով, խաղալիքների ամենակարևոր պահանջները՝ սյուժետային 

պայմանականությունն է՝ սիմվոլիզմը: Շատ ժամանակակից խաղալիքներ  իրական 

առարկաների փոքր օրինակներ են՝ զենքեր, կենցաղային տեխնիկա և այլն:  

Տեխնիկապես զարգացած այս խաղալիքները  երեխայի համար դառնում են 

ինքնաբավ՝ չթողնելով երեխայի ստեղծագործականության ու գործունեության 

զարգացմանը: Այս խաղալիքները տիրում են երեխայի ուշադրությունը և այլևս չեն 

պահանջում որևէ ձևավորում: Երեխայի խաղը վերածվում է շահարկման և դառնում է 

տեխնիկապես հագեցած խաղալիքների հնարավորությունների  օգտագործում: 

Սրանք փաստորեն  խաղային օբյեկտների խորհրդանիշներ են  կամ 

սիմուլյատորներ: Նման խաղալիքներից երեխաները շատ արագ են ձանձրանում: 

Բոլոր մեծահասակները ծանոթ են իրավիճակին, երբ երեխան սկսում է նոր 

խաղալիքներ պահանջել, բայց չի խաղում դրանց հետ: Երեխային առաջարկվում է 

կատարել ցանկացած գործողություն՝ սեղմել, ոլորել, պտտել: Օրինակ, ձայն 

վերարտադրող սարք. եթե կտտացնում եք կատվի ձագի նկարին-լսվում է միաոու, 

իսկ բադի ձագի վրա՝ քվաք: Փոքր երեխաների համար նմանատիպ խաղային 

հավելումներն անշուշտ գրավիչ են: Խաղով սարքերը երեխայի ուշադրությունը 

շեղում են իրական բովանդակությունից: Արդյունքում նկարագրված ժամանակակից 

խաղալիքներ ստացող երեխան լայնորեն զրկված է նախաձեռնություն և 

անկախություն ցուցաբերելու հնարավորությունից: Խաղալիքները ոչ միայն դադարել 

են խաղային միջոց լինելուց, այլև խանգարում են խաղային գործունեության 

զարգացմանը: Երեխաների կյանքն իջեցվում է պատրաստի ապրանքների սպառման 

համար անիմաստ և պատրաստի տեղեկատվությունն անգիր սովորելը, ինչը 

կանխում է զարգացումը, մոտիվացիոն և կամային ոլորտը, ինքնագիտակցությունը և 

ընդհանրապես անհատականությունը: Ուշագրավ է, որ մեծերի վարած խաղային 

քաղաքականությունը՝ հատկապես խաղալիքների շուկան, երկրի արտակարգ 
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պայմաններից ելնելով, սոցիալ-քաղաքական-մշակութային փոփոխությունների 

ֆոնին դադարում է բավարարել երեխաների խաղային պահանջները: Ի հայտ են 

գալիս ինքնաշեն նոր խաղալիքներ, կենցաղային իրերը, առարկաները դառնում են 

խաղի գլխավոր բաղադրիչներ, բնութագրիչներ: Օրինակ՝ դաշտային գրանցումների 

ընթացքում պարզեցինք, որ կորոնավիրուսային խաղերում, որպես նոր խաղալիքներ  

ի հայտ են գալիս ալկոգելի շշերը, բժշկական դիմակները, պլաստիլինը: 8-10 

տարեկան աշակետների շրջանում գրանցել ենք կորոնավիրուսային բակային 

հետաքրքիր խաղեր, որոնք ապացուցում են վերոնշյալը: Երևանաբնակ տասնամյա  

Մարիա Մարտիրոսյանը պատմել է  «Գտիր ալկոգելը78» խաղի մասին, որի ժամանակ 

ջրի ամանի մեջ լցնում են ալկոգել, մեկ այլ ամանի մեջ՝ այլ նյութ: Փակում են մեկի 

աչքերը: Նա հոտառությամբ պետք է գտնի որն է ալկոգելով ամանը: Եթե գտավ՝ 

հաղթում է: Եթե չգտավ՝ պարտվում է: Խաղում են խառը խմբերով: Երևանաբնակ 

տասնամյա  Գայանե Ավետիսյանը պատմել է «Կովիդ 1979» խաղի մասին, որի 

ժամանակ հավաքում են ալկոգելի ամանները մեջը լցնում են ջուր: Ցելայով մեկն 

ընտրվում է բռնող: Բոլորի մոտ առկա է ալկոգելի ամանը՝ ջրոց: Բռնողը լինում է 

պարտադիր դիմակով և ալկոգելի ամանով: Եթե բռնողը ալկոգելի ամանով ջուր է 

լցնում փախնողների վրա՝ նա էլ է վարակվում, դնում է դիմակ և սկսում են երկուսով 

բռնել և վարակել: 

        Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո, խաղերի դաշտային գրանցումների 

ընթացքում պարզեցինք, որ տղաները բացի խանութից գնած զենքերից պատրաստում 

էին ինքնաշեն զենքեր՝ նետ, աղեղ, թուր, հրանոթ: Դրանք գլխավորապես փայտից 

էին, ճյուղերից: Ամրացնելու համար օգտագործում էին կպչուն ժապավեն, սոսինձ: 

Երբեմն օգտագործում են գրիչի պատյաններ, որի մեջ դնում են թուղթ և բերանով 

փչում են: Շատ անգամ փայտը, ճյուղերը որևէ մշակման չեն ենթարկվում և հանդես 

են գալիս, որպես թուր, հարվածելու գործիք: Նույնը կարող ենք ասել «Դրոշակ» 

խաղում առկա դրոշի մասին, որը կամ քար է, կամ փայտ, ճյուղ, բայց կրում է 

«դրոշակ» անունը: Որպես երևակայական, պաշտպանիչ սահման՝ շատ անգամ 

                                                       
78 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .փե տր վ ար ,«Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  

Մար իա Մարտի ր ո ս յ ան , ծ ն վ ․  2010 թ .: 
79Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ . փե տր վ ար , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ,  բ ․ -ց ․ ՝  

Գայ ան ե  Ավ ե տի ս յ ան , ծ ն վ ․  2010 թ .: 
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օգտագործվում են փափուկ բարձերը՝ թաքնվելու համար:  Քարը, թուղթը 

օգտագործվում է որպես ռումբ, փամփուշտ: Երկար ձողերը՝ որպես հրանոթներ: 

Ներկայացնենք մեր գրանցած խաղերի մի քանի օրինակ՝ երևանաբնակ տասնամյա 

Արեգ Խաչատրյանը պատմում է «Դրոշակ80» խաղի մասին, որը  խաղում են խառը 

խմբով: Ցելայով բաժանվում են երկու խմբի: Ամեն թիմ ունի երկուական փայտ, որը 

«դրոշակն» է: Թիմերն ունենում են երկուական սահման, որտեղ պահում էին 

փայտերը: Հակառակորդը պետք է անցնի սահմանը և հերթով վերցնի փայտերը: Եթե 

բռնվեց՝ քարանում է և  չի կարողանում շարժվել մինչև ընկերը չդիպչի ու չազատի 

իրեն: Հաղթում է այն թիմը, որը կարողանում է հակառակորդի երկու փայտերն էլ 

տանել իր տարածքը: 

    Երևանաբնակ տասնամյա Անդրանիկ Քեշիշյանը պատմում է «Ֆուտբոլ բայց 

պատերազմի նման81» խաղի մասին։ Խաղում են գնդակով և զենքերով: Ֆուտբոլի 

ժամանակ ով խփում է գոլ՝ նա նաև պետք է զենքով կրակի հակառակորդին: Զենքի 

անունն է «Սնայպեր», որը պատրաստում են հաստ ճյուղերով և ամրացնում «սկոչով»: 

Իննամյա Արեգ Տոնոյանը պատմել «Կրակոցիներ82» խաղի մասին, որը խաղում են 5-6 

տղաներով: Փոքր խողովակներով պատրաստում են զենքեր: Թղթերը կլորիկացնում 

են, դնում խողովակի մեջ և փչում հակառակորդի վրա: Հաղթում է նա, ում ոչ մի թուղթ 

չի կպել: 

      Խաղային գործունեության միջոցով  երեխաների սոցիալականացման 

գործընթացի  առանձնահատկությունների դիտարկման ֆոնին, որը բերում է 

ժամանակակից սոցիալ-մշակութային մանկական խաղերի ավանդույթների 

զարգացման նոր ճանապարհների գծագրմանը և բացահայտմանը՝ վերոնշված բոլոր 

հանգամանքներն առաջացնում են խաղային ավանդույթների պահպանման և 

զարգացման նոր  խնդիրներ: Արդեն տեսանք, որ մասնագետների հավաստմամբ և 

մեր դաշտային հետազոտություններից, որ  ժամանակին բնորոշ կարևորագույն 

իրադարձություններն իրենց կնիքն են դնում երեխաների խաղային մտածողության 

                                                       
80 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  Ար ե գ  

Խաչ ատր յ ան ,  ծ ն վ ․  2010 թ : 
81 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  

Ան դ րան ի կ  Քե շ ի շ յ ան ,  ծ ն վ ․  2010 թ .: 
82 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ,  բ ․ -ց ․ ՝  Ար ե գ  

Տ ո ն ո յ ան , ծ ն վ ․  2011 թ .: 
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վրա։ Դրանք հաճախ արտահայտվում են մեծահասակների վարքի ու 

գործողությունների կրկնօրինակմամբ կամ նմանակվում են սեփական ընկալումների  

ու մեկնաբանությունների համաձայն։   

 

2018-2021թթ․  իրադարձությունների արտացոլումը խաղային կյանքում 

     Որպեսզի պարզենք, թե 2018-2021թթ․  Հայաստանում տեղի ունեցած 

իրադարձություններն ու բնականոն կյանքի փոփոխություններն ինչ ներգործություն 

ունեցան հայ մանուկների հոգեբանության վրա և արտացոլվեցին նրանց առօրյա 

խաղային կենցաղում, փորձեցինք դաշտային նյութեր գրանցել Երևանում։ Ուշագրավ 

է, որ մեր հավաքած դաշտային նյութերը ներկայացնում են վերջին տարիներին 

Հայաստանում կատարված բոլոր չորս կարևորագույն դեպքերը՝ այսպես կոչված 

«Թավշյա հեղափոխությունը», կորոնավիրուսի համավարակը, արցախյան երկրորդ 

պատերազմը, 2021թ. մարտի սկզբի երկրաշարժը: Օրինակ, «Թավշյա 

հեղափոխության» ընթացքում երեխաները փորձում էին նմանակել մեծահասակների 

սոցիալական վարքը։ Այս նոր ձևավորված խաղի մասնակիցները խմբեր էին կազմում 

և ինքնաբուխ երթերով՝ «Քայլ արա, մերժիր Սերժին» կոչերով ու գոչյուններով շրջում 

էին բակերում: Հաճախ, նրանք նաև խաղալիք կամ ինքնաշեն դրոշներ ու 

պաստառներ էին կրում։ Մեր գրանցած հաջորդ խաղի ժամանակ, մանուկները 

կավիճով ասֆալտին կոչեր էին գրում և հեղափոխության խաղային իմիտացիա 

ստեղծում: Այս խաղերի մասնակիցները 6-10 տարեկան աղջիկներ ու տղաներ էին83։ 

Երեխաները կրում էին միանման շապիկներ, գլխարկներ: Խաղին մասնակից 

երեխաները խաղը նույն տեղում չէին խաղում այլ անընդհատ փոխում էին տարածքը: 

Նմանօրինակ խմբային խաղի ականատես ենք եղել նաև 2020թ. արցախյան երկրորդ 

պատերազմի սկզբին՝ սեպտեմբերին,Կոտայքի մարզի Եղվարդ քաղաքում. 10-12 

հոգանոց տղաների խումբ է հավաքված, ձեռքերին փայտեր են: Նրանք ոտքով և 

                                                       
83 Մաթև ո ս յ ան  Հ ․ , ԴՆ, Եղ վ ար դ ,  2020, Շի ր ակ ի  փո ղ ո ց , 6-10 տար ե կ ան  աղ ջ ի կ ն ե ր  և  

տղան ե ր : 
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փայտերով հարվածում են ավտոտնակների դարպասներին, բղավում են և աղմկում: 

Կնոջ հարցին, թե ինչ են անում երեխաները՝ պատասխանում են՝  

-Թշնամուն ենք ծեծում, քշում: 

-Լավ, գոնե մի քիչ էլ է՛ն դարպասին խփեք, գլուխներս գնաց: 

-Լավ, տոտա: 

-Երեխեք, եկեք հիմա էլ մեր դարպասին խփենք (երեխաներից մեկը) 

Ու նորից հարվածներ դարպասին` ոտքով, փայտերով: Դե, թշնամուն են հալածում: 

-Երեխեք ջան, կլինի՞ մի քիչ էլ գնդակ խաղաք(նույն կինը) 

-Լավ, տոտա: 

Արագ բաժանվում են խմբերի և սկսում են գնդակ խաղալ: Ամեն ինչ հանդարտ է: 

Ուղիղ հինգ րոպե անց նորից լսվում է տղաների ձայնը: 

-Հա-յաս-տան, Հա-յաս-տան84: 

Մի հետաքրքիր գրանցում ևս՝ 1987թ. Չեռնոբիլի ատոմակայանի պայթյունի 

արձագանքը, խաղային հաշվերգի տեսքով՝ կիրառվում է հայ մանուկների խաղերի 

ընթացքում․   

  Ատոմակայանը տրաքեց, 

Լուսիկն ու Վաչիկը մնացին, 

Հետո մի հատ էլ տրաքեց, 

Ելան ոտքի կայնեցին, 

Հետո մի հատ էլ տրաքեց 

Արդեն պայթեցին85: 

      Պատահական չէ, որ  համաշխարհային պանդեմիան՝ «Թագավարակը» նույնպես 

պետք է արտացոլվեր երեխաների խաղային մշակույթում: Դաշտային նյութերի 

հավաքման սկզբնական փուլում երեխաները խուսափում էին խոսել կորոնախաղերի 

մասին, որովհետև 2020թ․  մարտից-հունիսն ընկած հատվածում արգելված էի 

մարդկանց կուտակումները, սահմանափակ էին դեպի դուրս ելքերը՝ միայն 

դիմակներով: Հարցվողների մեծամասնությունն ասում էր, որ իրենք բակ դուրս չեն 

եկել: Երեխաների մոտ կար հոգեբանական արգելք, որը գալիս էր պարետային 

                                                       
84 Մաթև ո ս յ ան  Հ ․ , ԴՆ, Եղ վ ար դ , 2020, Շի ր ակ ի  փո ղ ո ց , 6-8 տար ե կ ան  տղան ե ր : 
85 Մաթև ո ս յ ան  Հ ․ , ԴՆ, Եղ վ ար դ ,  2020, Շի ր ակ ի  փո ղ ո ց , բ ․ -ց ․ ՝  Լ և ո ն  Մաթև ո ս յ ան , 

ծ ն վ . 1988թ .: 
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սահմանափակումներից և տուգանքներից: Սկզբնական շրջանում կորոնախաղերի 

գրանցումնրը հիմնված էին գլխավորապես անհատական  դիտարկման մեթոդի վրա, 

որի արդյունքում կարողացանք նկարագրել մի քանի խաղ, երբ խաղակիցը 

մանկապարտեզում ցանկացել է խաղալ ընկերոջ հետ: Օրինակ՝ մի քանի երեխա 

նախակրթարան էին բերել կանաչ, հեղուկով լցված  խաղալիք-իր: Երեխաները 

ճզմում էին, ոտնատակ տալիս, նետում էին այդ խաղալիքները: Նման խաղային 

վարքով նրանք իրենց վերաբերմունքն էին արտահայտում տվյալ իրավիճակի 

նկատմամբ, պայքարում և հաղթում վիրուսներին: Հարցին,  թե ինչ է դա՝ 

պատասխաներցին, որ կորոնավիրուս է, և եթե ես ցանկանում եմ, կարող եմ իրենց 

հետ խաղալ այդ խաղալիքով86: Կորոնախաղի մյուս գրանցումը 2020թ. հոկտեմբերին 

արցախյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում էր: Խաղը կոչվում էր 

«Կոռոնապատերազմախաղ», որտեղ թոռնիկը խնդրում է տատիկին անտեսանելի 

գունդը դնել ծրարի մեջ և ուղարկել հայրիկին՝ սահման, որ թուրքերը վարակվեն և 

մենք էլ հաղթենք87: Այս պարագայում երեխան փորձում է մի թշնամուն հաղթել 

մյուսով՝ կորոնավիրուսով։ Եվ վիրուսը թշնամուց վերափոխվում է զենքի։ 

     2021թ. դաշտային աշխատանքի ընթացքում հարցվող 75 աշակերտից գրանցեցինք 

«Վիրուս», «Խոլերա», «Կովիդ 19», «Կորոնախաղ», «Կվեստ», «Ադնակաս», «Կորոնա 

հարցեր» «Կորոնավիրուս», Գտիր ալկոգելը», «Բոմբա վիրուս», «Պալատներ», 

«Բժիշկներ», «Բռնոցի կորոնավիրուսից», «Զոմբի» անուններով բազմաթիվ 

կորոնախաղեր: 

Գրանցումների արդյունքում պարզեցինք նաև, որ  

 կորոնախաղերը խաղում բացօթյա միջավայրում, ավելի մեծ և խառը  խմբերով, 

ավելի լայն խաղային իմպրովիզներով: Խաղերը մեծամասամբ շարժումային են: 

 տանը՝ փակ միջավայրում, ավելի փոքր խմբերով, խաղացողներն աղջիկներ են: 

Խաղերը այսպես ասած  «նստած խաղեր» են՝ ստատիկ: 

Կորոնաբակային խաղերի մասին կարելի է ասել, որ՝  

                                                       
86 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2020 թ ․   հ ո ւ ն ի ս  , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախի  

ն ախակ ր թարան , 3-4 տար ե կ ան  աղ ջ ի կ ն ե ր  և  տղան ե ր : 
87 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան,  2020, Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, բ․ -ց․ ՝  Մանուշակ Պետրոսյան, ծնվ. 

1952 թ.: 
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 Խաղերի մեծ մասը բնույթով նույն բռնոցին է: Բռնողը կոչվում է «վարակված» կամ 

«հիվանդ», «խոլերա», «զոմբի» իսկ մյուսները՝ «սովորական», «առողջ» մարդիկ: Եթե 

հիվանդը բռնում է սովորական մարդուն՝ նրան «վարակում» է: Սկսում են երկուսով 

բռնել: Ով մնում է վերջում՝ հաղթում է: 

 Կորոնախաղի մյուս խումբը գնդակով բռնոցիներն են: Նույն բռնոցի խաղի 

սկզբունքն է: Այստեղ «սովորական» մարդը վարակվում է օդով՝ եթե գնդակը կպավ 

նրան: 

 Կորոնախաղերի մյուս խումբը կապվում է այդ շրջանում մարդկանց մոտ 

տարածված և կիրառվող ալկոգելի և բժշկական դիմակների հետ: Նույն բռնոցի 

խաղի սկզբունքն է, բայց արդեն հիմնական վարակման զենքը ջրով լցված  

ալկոգելի ամանն է, որով ցայտած ջուրը վարակիչ է և ում կպավ՝ վարակում է:  

 Հաջորդ խաղային խումբը կապված է կորոնայից հոտառության կորստի հետ, եթե 

սխալ է գուշակում հոտը՝ պարտվում է: 

 Կորոնախաղերի մյուս խումբն ունի «գետնից բարձր» խաղի տարրեր: Եթե գետնից 

բարձր ես՝ չես վարակվի կամ քեզ չեն կարող բռնել:  

 Մյուս խումբը հետախուզական խաղերն են, որտեղ խաղավարը հուշումներով 

թիմերին  օգնում է գտնել կորոնահիվանդներին: 

Առավել ուշագրավ է հետազոտությունների ընթացքում գրանցած երևանաբանակ, 

տասնամյա Ալեքս Մելիքյանի պատմած  «Կորոնավիրուս» խաղը, որի ժամանակ  

վերցնում են կանաչ գույնի պլաստիլին: Պատրաստում են մեծ կորոնավիրուս: Խաղը 

խաղում են 4  տղաներով: Թիմերի  բաժանվելու համար՝ կանչում են բակի փոքր 

տարիքի աղջիկներից մեկին: Նա  որոշում է ով որ թիմ պետք է գնա: Ամեն թիմ 

ունենում է տասական բժշկական դիմակ, որոնք կպցնում են պլաստիլինե 

կորոնավրուսին: Որ թիմն արագ վերցրեց իր 10 դիմակները՝ հաղթում է88: 

Այս թեմայի շրջանակում հետաքրքիր է հիշել երևանաբնակ իննամյա Եվա Պապյանի 

պատմած «Կորոնախաղ»-ը, որը խաղում են 6 հոգով՝ 3 տղա, 3 աղջիկ:  Բակում աճում 

են կլոր, մեծ տերևներով բույսեր: Հավաքում են այդ բույսերը և կլոր տերևնորվ վեց 

հատ շրջան են պատրաստում: Որոշում են, ով որ շրջանում պետք է կանգնի: Մեկը 

                                                       
88 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ. ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Ալեքս Մելիքյան, 

ծնվ․ ՝ 2010 թ.: 
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խաղավարն է, որը չի կանգնում շրջանի մեջ: Խաղի անմիջապես սկսելուց յոթ 

վայրկյան անց՝ խաղավարը շրջանի մեջ կանգնողներին ասում է. «Կորոնավիրուսը 

եկավ» և տալիս է 10 վայրկյան ժամանակ: Շրջանում կանգնածները պետք է դուրս 

գան շրջանից, թաքնվեն որևէ տեղ կամ բարձրանան գետնից բարձր, որ 

կորոնավիրուսը չվարակի: Երբ խաղավարն ասում է «Կորոնավիրուսը գնաց» 

երեխաները հետ են գնում և կանգնում են շրջանի մեջ: Ով չի հասցնում 10 

վայրկյանում թաքնվել կամ գետնից բարձր կանգնել՝ խաղից դուրս է գալիս՝ 

վարակվում է: Հաղթում է նա, ով ամենաուշադիրն է և ամենավերջում միայն նա չի 

վարակվել89: Հետաքրքիր է խաղային իրերի նկարագրության առումով՝ հետաքրքիր է 

արդեն նշված տասնամյա Մարիա Մարտիրոսյանի պատմած «Գտիր ալկոգելը90» 

խաղը, որում արտացոլված է հիվանդության բնորոշիչը՝ հոտառությունը, ինչպես նաև 

տասնամյա Դավիթ Սարգսյանի պատմած «Կվեստ91» խաղը, որի ընթացքում 

խաղավարի հուշումներով պետք է առողջները գտնեն թղթերը և դրանցով էլ՝ 

թաքնված վարակվածներին: 

Ընտանեկան կենցաղում խաղացած խաղերի մասին կարող ենք ասել, որ  

 Խաղերի մեծ մասը նմանողական, դերախաղային «Բժիշկ-բժիշկ» խաղերն են, 

որտեղ բացի վերը նշված տերմիններից, ի հայտ են գալիս «բժիշկ», «պալատ», 

«սենյակ», «հաճախորդ», «պացիենտ», «շպռից» և այլ բառերը: 

 Խաղում կարևորվում են առարկաները՝ սեղան, աթոռ, բինտ, հագուստ․ ․ ․  

 Կիրառվում են տիկնիկներ, խանութից գնված բժշկական խաղալիքներ: 

 Խաղի կազմակերպիչ են դառնում տարիքով ավելի մեծերը: Մեծերը՝ բժիշկներն 

են, փոքրերը՝ պացիենտները: 

 Կազմակերպվում են կորոնաթեմայով ինտելեկտուալ խաղեր: 

    Այս թեմայի շրջանակում հետաքրքիր է երևանաբնակ ութամյա Լիլի Մինասյանի 

պատմած  «Բոմբա վիրուս» և «Բժիշկներ» խաղերը: «Բոմբա վիրուսը» խաղում են 

ընտանիքի  անդամներով: Ցելայով որոշում են ով է նետելու բոմբա վիրուսը, որն 

                                                       
89 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ. ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Եվա Պապյան, ծնվ․  

2011 թ.: 
90 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Մարիա 

Մարտիրոսյան, ծնվ․  2010 թ.: 
91 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝Դավիթ Սարգսյան, 

ծնվ․  2010 թ.:  
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ամեն անգամ կարող է լինել տարբեր առարկա՝ գնդակ, պարան և այլն: Վերցնում են 

որևէ խաղալիք, որը համարում են բոմբա վիրուս և նետում: Ում կպավ՝ թունավորվել 

է և սկսում է օգնել նրան, ով գցում էր բոմբա վիրուսը, որ մյուսներն էլ թունավորվեն: 

Հաղթում է նա, ով ամենավերջում չի վարակվում92: 

«Բժիշկներ» խաղում են այսպես՝ վերցնում են սեղան, աթոռ և սարքում են 

հիվանդանոց: Խումբը բաժանվում է բժիշկների և հաճախորդների: Հաճախորդները 

կամ վիրավոր զինվորներ են, կամ կորոնավիրուսով վարակվածներ: Բժիշկները 

հիվանդներին բուժում են մանկական բժշկական խաղալիք ատրիբուտներով93: 

Որպես Ինտելեկտուալ խաղի օրինակ հետաքիր է երևանաբնակ Սոֆի Մուրադյանի 

պատմած «Կորոնա հարցեր» խաղը, որի ժամանակ մեծերից մեկը կազմում է հարցեր` 

20-30, կորոտավիորուսի մասի: Հարցերը գրում է թղթերի վրա: Փոքրերը քաշում են 

թղթերը և պատասխանում: Ով շատ հարցի պատասխանեց՝ հաղթում է94: 

       Այսպիսով, մենք տեսանք, որ երեխաների խաղացանկը քարացած չէ, անընդհատ 

շարժումներ են լինում: Ժամանակի ընթացքում որոշ խաղեր կորցնում են 

հետաքրքրությունը երեխաների շրջանում, իսկ մյուսները դառնում են ավելի սիրված, 

քան նախկինում: Հայտնվում են նոր խաղեր, որոնք նախկինում գոյություն չունեին 

իսկ որոշ խաղեր էլ, որոշ ժամանակ կորցնելով իրենց ժողովրդականությունը՝ 

վերականգնում են այն: Այնուամենայնիվ, միջուկը, որը ներառում է արխայիկ 

մանկական խաղեր, պահպանվում է սերնդից սերունդ, ինչը մեզ ստիպում է 

համաձայնվել Ֆ. Արիեսի հետ, որը մանկությունը համարում է մեծահասակների 

կողմից մոռացված սովորույթների և ծեսերի պահապան95: 

Արցախյան երկրորդ պարտերազմի ընթացքում երեխաների խաղային մշակույթում ի 

հայտ եկան այնպիսի տարրեր, որոնք խաղաղ պայմաններում կամ չկային, կամ էլ 

կորցրել էին իրենց այժմէականությունը: Այդ օրերին մանկական խաղերը 

ռազմականացվեցին  և դարձան ավելի ագրեսիվ, կոպիտ, կենրոնացված և աղմկոտ: 

Խաղացողների կազմը ավելի մեծացավ:  

                                                       
92 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ ,«Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝ Լ ի լ ի  

Մի ն աս յ ան   , ծ ն վ ․  2012 թ .: 
93 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ ,«Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  Լ ի լ ի  

Մի ն աս յ ան  , ծ ն վ ․  2012 թ .: 
94 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .փե տր վ ար , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  

Սո ֆի  Մո ւ ր ադ յ ան ,  ծ ն վ ․  2009 թ .: 
95 Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке, Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 1999,  416с. 
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    Առավել ուշագրավ են դաշտում անհատական դիտարկման մեթոդով գրանցված 

խաղերը, որոնց մեջ նկատելի են ծիսական, չարխափան, հմայական, ավանդական 

ռազմախաղերի ակնայտ տարրեր: Ինչպես նշում է Վարդ Բդոյանը96, ռազմական 

տեսակետից խաղերում առկա շարժումը ռազմաստրատեգիական և տակտիկական 

վարժությունների հետք է, մասամբ էլ՝ կրոնական և շրջագծային խաղերից բացի, 

գնդակախաղերը խաղում են իրարից որոշակի հեռավորության վրա, որոնք սերտ 

կապ ունեն ռազմական գործողությունների հետ, որ խաղերում կան երկու խմբեր, 

որոնք թշնամական բանակներն են, կան սահմաններ, «չեզոք գոտի», որտեղ տեղի է 

ունենում գնդակախաղը, առանձին անկյուն, որտեղ տեղավորվում են շարքից դուրս 

եկածները՝ «մեռածները»։ Մենք կարծում ենք, որ 2021 թ. մարտին   Կոտայքի մարզի 

Եղվարդ քաղաքում գրանցած «Գերոցի» խաղը, զառմախաղի ամենաակնառու 

օրինակներից է: Այն խաղում են 5-8-րդ դասարաններում սովորող աղջիկները և 

տղաները, մինչև 20 հոգի խմբով։ Օրինակ՝ «Չինգաչունգով» բաժանվում են երկու 

թիմի: Կավիճով գծում են սահմանը: Սահմանից էլ հակառակ ուղղությամբ, լայն 

քայլերով որոշում են իրենց «տան» մեծությունը՝ «մենք-խա-ղում-ենք-գե-րո-ցի» 

հաշվերգով: Երկու տների ետևի մասում առկա է ազատ գոտի՝ որտեղ հավաքվում են 

հակառակորդ թիմերի «գերի ընկած» խաղացողները: Խաղը սկսվում է «չինգաչունգով» 

հաղթած թիմը: Եթե հակառակորդը օդից պաս է բռնում՝ մյուս թիմից գերի է տանում 

իր ազատ գոտի: Խաղի ընթացքում պաս բռնողը կարող է գերի ընկածին հետ ուզել: 

Չեզոք գոտուց գերին կարող է ազատվել նաև, եթե իր թիմակիցը շատ  բարձր է 

նետում գնդակը և հասցնում է իր թիմակից «գերուն», ով օդով բռնում է գնդակը: 

Հաղթում է այն թիմը, որը բոլորին գերի է վերցնում: Խաղում են հիմնականում 

գարնանը, ամռանը97: 

     Արցախյան երկրորդ պատերազմից երկու ամիս անց՝ 2021 թ. հունվարին,  

դաշտային նյութեր հավաքելու ընթացքում, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 

կրտսեր դպրոցի 5-րդ դասարաններում պատահաբար ականատես եմ եղել մի խաղի, 

որն ուներ լախտախաղին բնորոշ տարրեր:  Ներկայացնեմ գրառածս. Հինգերորդ 

դասարանները գտնվում են կողք-կողքի և ունեն երկու մուտք: Ըստ սովորողների՝ մի 

                                                       
96 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, էջ  24։ 
97 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ մարտ, Կոտայքի մարզ, ք․  Եղվարդ, Շիրակի փողոց՝  5-8-րդ 

դասարանների աղջիկներ, տղաներ: 
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դասարանն Ադրբեջանն է, իսկ մյուսը՝ Հայաստանը: Մուտքերը՝ սահմաններն են, որ 

չպետք է հատեն հակառակ կողմերը: Խաղին մասնակցում են ամբողջ դասարանով: 

Ով հատում է երևակայական սահմանը՝ հակառակորդ կողմը հարվածում է նրա 

ոտքերին: Գրոհը կարող է լինել խմբով, կամ առանձին,  հատ-հատ: Գրոհը 

կատարվում է դասամիջոցներին: Երկու կողմերը հավաքում են միավորներ՝ 

«աչոկներ»: Օրվա ավարտին, ով շատ միավոր հավաքեց՝ հաջորդ օրը Հայաստանն իր 

դասարանն է լինելու: Իմ դիտարկմամբ, այս խաղը երեխաները խաղացին անընդմեջ 

երկու շաբաթ: Խաղում իրար հարվածում էին ոտքերով:98 

     Ինչպես  նախկինում այնպես էլ այսօր, խաղին բնորոշ են ռազմադաշտային 

կյանքին հատուկ մի քանի երևույթներ՝ հետախուզում, գաղտնի և ակնհայտ 

հարձակում, շրջապատում-պաշարում, զինվորի առևանգում, գերեվարում և այլն: 

Հնում երեխաների շրջանում այս խաղերը խաղում էին ավելի մեղմ: Խաղում էին 

միայն տղաները, տղամարդիկ, ինչը ևս շեշտում է զառմական բնույթը: Վ․  Բդոյանը 

գտնում էր, որ խաղում առկա է նաև ծիսական շերտ: Դրանք նախապես եղել են 

միստիկական գործողություններ, որ գոյանալու էին ոգեպաշտական հողի վրա:99 

Խաղի հնագույն ծագման մասին են վկայում նաև գարնան զարթոնքի տոնի՝ 

Բարեկանդանի ժամանակ շատ տարածված լինելը: Լախտախաղում առկա գիծը, որի 

մեջ տեղի էր ունենում գլխավոր գործողությունները, խորհրդանշում են երբեմնի 

տոհմացեղային կազմակերպության ընդհանուր տունը, տարածքը և հետագայում 

ժողովրդի երկրային սահմանները: 

     Հնագույն ռազմախաղերի և ծիսական  խաղերի դիտարկման  տեսանկյունից 

ուշագրավ է նաև  երևանաբնակ 10 տարեկան Արտավազդ Մկրտչյանի, Սարո 

Կարագյուլյանի պատմած  «Պատերազմ դպրոցում» խաղը, որը խաղում են ձյունով: 

Բաժանվում են ըստ թիմերի՝ չորրորդ - հինգերորդ դասարաններ: Դպրոցի երկու 

տարբեր տարածքում պատրաստում են ձյունից բերդ, որը ունի սահման: Սահմանից 

ներս պատրաստում են ձնագնդիներ: Թիմերը պետք է նախ փնտրեն  թշնամու բերդը 

և պաշտպանեն այն: Ձնագնդին եթե կպավ հակառակորդ թիմից որևէ մեկին, 

մյուսները շրջապատում են նրան և տանջում: Ասում են հանձնվի, եթե չի հանձնվում 

                                                       
98 Մաթև ո ս յ ան  Հ ․ , ԴՆ, Եր ևան , 2021, «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, հ ի ն գ ե ր ո ր դ  

դ ասարան ի  ս ո վ ո ր ո ղ ն ե ր , խաղ ո ւ մ  ե ն  ամ բ ո ղ ջ  դ ասարան ո վ : 
99 Բդ ո յ ան  Վ., Հ այ  ժ ո ղ ո վ ր դ ական  խաղ ե ր , հ ․  2, է ջ   21։   
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սպանում են, եթե հանձնվում է՝ ինչ ասենք պետք է անի: Օրինակ ասա քո բերդի 

տեղը, քո բերդի սահմանը փոքրացրու և այլն100: Վստահաբար կարող ենք ասել, որ 

այս խաղը «Բերդախաղի» օրինակ է: Վ․  Բդոյանի նկարագրմամբ՝ այս խաղը բերդից 

բացի՝ ուրիշ գույք չունի: Այս միակ առարկան խորհրդանշում է նախնադարյան 

տոհմական ընդհանուր տունը, միջնադարյան  ամրոցը: Վանում դա ցիցն էր, որ 

տնկում էին հրապարակում, գլխին քող էին դնում: Բարձր Հայքում, Ծոփքում բերդը 

30-40 սմ մեծության քարն է, Կարսում՝ հողակույտը: Հակառակորդ կողմը գրավելով 

բերդը՝ ոտքը դնում էր քարի, հողաթմբի վրա կամ վերցնում էր քողը  և բղավում էր՝ 

չուռն առա, չուռռ, չըռռ և այլն: Խաղը խաղում էին միայն տղաները կամ տղամարդիկ: 

Մրցակցության ժամանակ կողմերը ցուցաբերում էին զինված հարձակմանը և 

պաշտպանությանը բնորոշ ձևեր և հատուկ եռանդ: Շրջագիծը դիտվում էր երկրի կամ 

գավառի սահմանը: Բերդախաղը զարգացնում էր երեխաների ուշադրությունը, 

ճարպկությունը, ոտքերը, վազքը101: 

      

Ամփոփում։  Ընդհանրացնելով կարող ենք ասել, որ արտակարգ պայմաններում 

մանկական խաղային փոփոխությունները նախևառաջ երեխայի հոգեբանության 

ազդեցությունների փոփոխություններն են, որոնք արտահայտվում են խաղում այս 

կամ այն ձևով: Այն երևույթները, որոնք երեխայի հոգեբանության վրա ունենում են 

կարճաժամկետ ազդեցություն՝ խաղի մեջ արտահայտվում են փոքր ձևով: Մեկ 

անգամ խաղալուց հետո, երեխան կարող է երկրորդ անգամ մոռանալ այդ խաղը և 

այն ազդեցությունը, որի արդյունքում հորինվել էր նոր խաղ: Արտառոց երևույթները 

երեխայի կյանքում թողնում են խորը հոգեբանական ազդեցություն, որոնց 

արտացոլումը նկատում ենք նաև խաղում: Խաղում երեխան վերարտադրում է այն 

աշխարհը,  որտեղ ապրում է, նմանեցնում է այն վարքը, երևույթները, որը տեսնում է՝ 

փորձում է նաև խաղային աշխարհում ինքը լուծել անլուծելի թվացող խնդիրները, իր 

սեփական մեկնաբանությունները տալ և որ ամենակարևորն է՝ խաղի միջոցով 

երեխան լիցքաթափվում է: Թե ինչ ազդեցություն ունեցավ արցախյան երկրորդ 

պատերազմը երեխաների հոգեբանության վրա՝ չենք կարող ասել: Մենք հոգեբան 

                                                       
100 Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Սարո Կարագյուլյան,  

Արտավազդ Մելիքյան, ծնվ․  2011թ: 
101 Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ․  2, էջ  22։ 
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չենք և մեր հետազոտությունների նպատակն այլ է: Արցախյան պատերազմի 

ժամանակ դաշտային նյութերի հավաքման ընթացքում հարցվող 85 աշակերտից 

գրանցեցինք «Պատերեազմ», «Կրակոցի, «Կռիվ-կռիվ», «Դիակ մեռցնել», «Ֆրի ֆայր», 

«Դրոշակ»,  

«Պատերազմի բոմբ», «Հոլախաղեր», «Պատերազմ դպրոցում», 

«Կոռոնապատերազմախաղ», Պախկվոցի  սողալով», «Տագնապ-տագնապ», 

«Հետախուզում», «Մրջնակռիվ», «Պալատներ», «Ձնագնդիով կռիվ-կռիվ», «Ֆուտբոլ 

բայց պատերազմի նման», Իսլամ մեռի», «Ախպեր, ախպեր», «Կրակոցիներ», «Փայտ 

կոտրոցի» անունով բազմաթիվ բակային խաղեր: 

Գրանցումների արդյունքում պարզեցինք նաև, որ խաղերը հիմնականում ուժփորձուկ 

խաղեր են, որ այս խաղերը ներկայացնում են իրենցից գլխավորապես երկու 

հակադիր ուժերի միջև պայքար՝  մենք ու թշնամին: 

Գրանցումների արդյունքում պարզեցինք նաև, որ  

 Պատերազմախաղերը խաղում են բացօթյա միջավայրում, ավելի մեծ խմբով, շատ է 

տղաների մասնակցությունը, ավելի լայն խաղային իմպրովիզներով: Խաղերը 

մեծամասամբ շարժումային են, ընդգրկում են ավելի մեծ տարածք: 

 տանը՝ փակ միջավայրում, ավելի փոքր խմբերով են խաղում 2-4 հոգանոց խառը 

խմբեր են: Խաղերը այսպես ասած  ստատիկ են: 

 խաղում են դպրոցում՝ դասարանում, բակում, մեծ, խառը խմբով: Խաղերը 

շարժական են: 

Բակ-տուն-դպրոց պատերազմախաղերը դիտարկելիս հետաքրքիր է երևանաբնակ 

իննամյա Արեգ Տոնոյանի պատմածը՝ պատերազմի օրերին բակում խաղացած «Փայտ 

կոտրոցի102» խաղի մասին, որը  խաղում են 22 հոգանոց խառը խմբով: Բաժանվում են 

երկու հավասար թիմերի: Երկու հոգին «ոտ են  գցում» և հերթով ընտրում 

թիմակիցներին: Գծում են սահման: Ամեն թիմ ունի մեկական փայտ, որը պետք է 

պաշտպանի: Փայտը բարակ երկար ճյուղ է:  Այն դրված է գետնին: Պատք է մտնես 

հակառակորդի սահման, փայտը կոտրես և հետ գաս: Փայտը կոտրում ես ոտքով: 

Կարող ես ձեռքով էլ բարձրացնել և կոտրել:  Եթե քեզ բռնեցին կետրելուց հետո՝ դու 

                                                       
102 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Արեգ Տոնոյան, ծնվ․  

2012 թ.: 
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գնում ես քո սահման, բայց հակառակորդը կոտրած ճյուղի կեսն է դնում, որը ավելի է 

դժվարացնում թիմի գործը, որովհետև դժվար է կարճ ճյուղը կոտրել: Ամեն կոտրած 

հատված մեկ միավոր է: Հաղթում է այն թիմը, ում միավորները շատ են: Իսկ 

երևանաբնակ ութամյա Լիլի Մինասյանը պատմել է պատերազմի օրերին տանը 

խաղացած «Մրջնակռիվ103» խաղի մասին, որը խաղում են փոքր խմբերով՝ խառը 

կազմով: Սեփական տան բակից գտնում են մրջյուններ և դնում են դեմ դիմաց: Որ 

մրջյունը հաղթում է՝ նշանակում է այդ մրջյունը Հայաստանն է և հաղթել է իսկ մյուսը՝ 

թշնամին, ով պարտվել: 

Երևանաբնակ իննամյա Արփի Խալաթյանն էլ պատմել է պատերազմից հետո 

դպրոցում խաղացած «Ձնագնդիով կռիվ-կռիվ104»  խաղի մասին, որը  խաղացել են 

դպրոցում ձմռանը: Չորրորդ դասարանները խաղում են հինգերորդ դասարանների 

դեմ: Նախօրորք պատրաստում են ձնագնդիներ: Թիմում կեսը պատրաստում են 

ձնագնդիները, նրանք ովքեր լավ նշանառու են՝ նրանք էլ խփում են 

հակառակորդներին:  Պարտվում է է այն թիմը, ով ասում է՝ «հանձնվեցի»: 

Բակային և դպրոցական պատերազմական  խաղերի մասին կարելի է ասել, որ  

 Խաղերի մեծամասնությունը իրենց բնույթով նույն «Կռիվ, կռիվ» խաղերն են, որտեղ  

գլխավոր նպատակը՝ հաղթելն է թշնամուն: 

 Խաղերում ի հայտ են գալիս «բանակ», «սահման», «թշնամի», «գերի», «հանձնվել», 

«մեռնել», «ազատվել», «դավաճան», «բազա», «հրամանատար», «գենեռալ», «շտաբ», 

«թիկնապահ», «զենք»՝ «հաղթել», «պարտվել», «պլեն», «հետախուզում» եզրույթները: 

  Հարցվողներից պարզեցինք նաև, վերոնշյալ բառերի իմաստը և գործառույթները:  

Օրինակ՝ խաղում բաժանված թիմերը բանակներն են: Սահմանը՝ կավիճով գծած, 

հստակ տարածքն է: Թշնամին՝ հակառակորդն է: Խաղում պարտված թիմակիցը՝ 

գերի, պլեն է ընկնում կամ մեռնում է: Առաջնորդին անվանում են հրամանատար, 

գենեռալ, թիկնապահ, հետախույզ: Թիմի կավիճով գծած տարածքը անվանում են 

բազա, շտաբ, բուն, տուն, դարպաս, սահման: Այս թեմայի շրջանակում հետաքրքիր է 

                                                       
103 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  Լ ի լ ի  

Մի ն աս յ ան , ծ ն վ ․  2012 թ .: 
104 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ .ապր ի լ , «Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -ց ․ ՝  Արփի  

Խալ աթ յ ան , ծ ն վ ․  2011 թ .: 
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երևանաբնակ տասնամյա Էդգար Ղումաշյանի պատմած   «Կռիվ կռիվ» 105  խաղը, որը 

խաղում են տղաները: Ընտրում են երկու ավագ: Ավագները  կարմիր, կապույտով 

ընտրում են խմբերին: Կարմիր խումբը ավտոտնակի տանիքն է բարձրանում: 

Կապույտը մնում է ներքևում: Իրենց տարածքի անունն է «բազա»: Նախօրոք 

հավաքում են երկու բազաներում քարեր: Տանիք բարձրացող թիմը ունի 

«թիկնապահ», ով օգնում է, որ երեխաները բարձրանան վերև: Նա տարիքով ավելի 

մեծ է: Կարմիր խմբի՝ վերևի ավագին ասում են հրամանատար: Կապույտ խմբի՝ 

ներքևի  ավագին՝ գենեռալ: Ներքևի թիմը ունի կավիճով գծած սահման, որ չպետք է 

հատի: Ով հատեց՝ ընկնում է գերի և բարձրանում է տանիք: Քարերը ում կպավ՝ 

ընկնում է գերի: Հաղթում է այն թիմը, ով ավելի շատ է գերիներ վերցրել: 

 Խաղերի մեծ մասը «բռնոցի-պախկվոցի» խաղերն են, որտեղ որպես գլխավոր 

տարր՝ ավելանում է զենքը, որոնք կամ ինքնաշեն են կամ խանութից գնված: 

Վերևում արդեն նշել ենք, որ արտակարգ պայմաններում խաղալիքների շուկան 

երբեմն սկսում է չբավարարել մանկական խաղերի փոփոխական դրսևորումներին և 

երխաների կողմից ի հայտ են գալիս նոր ինքնաշեն խաղալիքներ, երևակայական 

առարկաներ, որոնք պատերազմական ռազմամթերքի նմանակումներն են: 

Երեխաները այդ զենքերը անվանում են թուր, նետ, աղեղ, հրանոթ, բոմբ, զենք, 

հրացան, սնայպեր որոնք պատրաստում են հիմնականում փայտով, կպչուն սկոչով և 

սոսինձով: Խաղերում երբեմն շրջապատի առարկաները հանդես են գալիս որպես 

երևակայական ռազմական իրեր, մարդիկ. գնդակը՝ բոմբ, քարը, ճյուղը՝ դրոշակ, 

ձողը՝ հրանոթ, բարձը, փափուկ խաղալիքը՝ թշնամի, ճյուղերը՝ թշնամիներ, կավիճով 

գծած գիծը՝ սահման, դարպաս, քարը, թուղթը՝ ռումբ և այլն: 

Հետաքրքիր է տասնմեկամյա երևանաբնակ Գոռ Գալստյանի պատմած  «Կրակոցի106» 

խաղը, որը խաղում են 20 հոգով: Խաղալիք զենքերը բոլորը թաքցնում են: Զենքերը՝ 

առանց փամփուշտ են: Կան փամփուշտներ, որոնք նախօրորք սարքում են թղթից: 

Դրանք էլ են թաքցնում: Գլխավոր զենքը, որը բոլորը ուզում են գտնել՝ փամփուշտով 

զենքն է, որը կրակում է անսահման: Ով գտնում է առանց փամփուշտ զենքը չի կարող 

                                                       
105 Մաթև ո ս յ ան  Հ ., ԴՆ., 2021 թ . փե տր վ ար ,«Մխի թար  Սե բ աստաց ի » կ ր թօ ջ ախ, բ ․ -

ց ․ ՝ Է դ գ ար  Ղո ւ մաշ յ ան , ծ ն վ ․  2010թ .: 

 
106 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Գոռ Գալստյան, 

ծնվ․  2010թ.: 
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դեռ կրակել, պետք է գտնի փամփուշտն էլ , որ կրակի: Ում կրակում են ինքը մեռնում 

է: Հաղթում է նա ում որևէ փամփուշտ չկպավ: 

Երևանաբնակ տասնմեկամյա Ռոզի Մովսիսյան  պատմում է, որ պատերազմի 

օրերին աղջիկներն ու տղաները պարսատիկով կրակել են ծառներին, անիվներին, 

որոնք իրենց երևակայմամբ թշնամիներն էին: Ինչպես նաև խաղացել են 

«Պատերեազմ107» կոչվող խաղը: Մինչև խաղը սկսելը պատրաստում են փայտից նետ 

ու աղեղ: Բաժանվում են թիմերի 1, 2 հաշվով: Մի թիմը բարձրացել է  է ծառը, մյուսը՝ 

մնացել է ներքևում: Նետ ու  աղեղով կրակել են իրար վրա: Որ թիմը, որ բոլորին 

կրարկել է՝ հաղթել է: 

 Խաղերում ի  հայտ է գալիս երկու հակադիր ուժ՝ «մենք» ու «թշնամիները»:  

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ թշնամու կերպարը խաղերում՝ 

հավաքական, բացասական իմաստ արտահայտող, հակառակորդն է, որը ուզում է 

խլել, ումից պաշտպանվում են: Ուշագրավ է, որ թշնամին չունի ազգություն:  

Ադրբեջանցի կամ թուրք եզրույթը վիրավորական է խմբերի համար: Գրանցած 50 

պատերազմախաղերից միայն երեք խաղում հանդիպեցինք, որ թշնամուն անվանեն 

թուրք կամ ադրբեջանցի: 

 Խաղերում ոչ միայն զենք-առարկա-խաղալիքներն են դառնում ռազմական այլև  

երեխաների կրած հագուստը՝ զինվորական տաբատ, շապիկ, գլխարկ կամ 

հերոսների պատկերներով, եռագույնով, գերրբով, Մասիս սարով շապիկներ: 

 Պատերազմախաղերի խաղային տարածքը մեծանում է: Երեխաները բակային 

տարածքից բացի՝ ներառում են ավտոտնակների տանիքները, բարձրահարկ 

շենքերի մուտքերը, հարկերը, բակերում առկա զրուցարանները, սղարանները, 

այգիները, ծառերը:  

    Ուշագրավ է, որ հարցվողներից շատերը խաղային տարածքը նկարագրելիս 

կարևորում էին թաքստոցները և մանրամասն նկարագրում դրանք: Օրինակ՝ 

բարձրանում էին ծառի վրա, տանիք, շենքերի բարձր հարկեր, թաքնվում էին 

սղարաններում, ավտոտնակների հետևում և այլն: Այս թեմայի շրջանակում 

հետաքրքիր է երևանաբնակ տասնամյա Մարիա Մարտիրոսյանի պատմած 
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«Պատերազմի բոմբ108» խաղը: Շենքը որտեղ երեխաները խաղը խաղում են՝ ինն 

հարկանի է: Ամեն հարկում բարձրանում է երկու երեխա: Իններորդ հարկից աղջիկը 

և վերևից գնդակ են գցում, որը բոմբն է: Ութերորդ հարկի երեխաները պետք է բռնեն: 

Հետո ութն է գցում: Պետք է բռնեն յոթերորդ հարկի երեխաները և այսպես շարունակ: 

Ով չի բռնում բոմբը՝ իններորդ հարկի աղջկա ասածները պետք է անի: Խաղը խաղում 

են խառը խմբերով: 

 Պատերազմախաղերում նկատելի են զինվորների, զենքերի, ռազմական 

գործողությունների, իրավիճակների, վարքի և ձայնային նմանակումներ․  օրինակ՝  

տագնապ, հաղթանակ, տու..., գգմփ, պարտություն և այլն: 

Դաշտային նյութեր գրանցելիս Երևանի Դավթաշեն թաղամասում բնակվող երեք 

տղաներ պատմեցին հետաքրքիր երեք պատերազմախաղերի մասին. 

-Երեխաներ, այս օրերի ընթացքում ի՞նչ խաղեր եք խաղում: 

-Պախկվոցի, բայց սողալով: 

-Էդ, ո՞նց․ ․ ․  

-Դե, մեկը աչքերը փակում է, մյուսները` սողալով տարածքից հեռանում են և 

պախկվում խրամատում: Պետք է փակողը` չգտնի, ում գտավ` պարտվում է: 

-Էլ, ի՞նչ եք խաղում: 

-Տագնապ-տագնապ: 

-Բա դա ո՞նց եք խաղում: 

-Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ» : Ուրեմն օդային տագնապ է: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է: 

– Էլի ե՞ք խաղեր խաղում: 

-Բա ոնց: Դրոշակ խաղը: 

-Ո՞նց եք խաղում: 

– Դրոշակը ամրացնում ենք բարձր տեղ, բաժանվում ենք երկու խմբի: Մի խումբը 

պահում է դրոշակը, մյուսը` պետք է խլի: Որ խլեց` հաղթում է: 

-Էլի խաղեր կա՞ն, որ խաղում եք: 
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-Հաաա, հետախուզում խաղը: Մեկը նստում է մյուսի ուսերին և բարձրից հետևում է 

հեռվում ովքեր կան: Եթե գտավ բոլորին` հաղթում է: 

-Երեխեք, բայց էսքան ռազմական խաղեր ո՞վ է ձեզ սովորեցրել: 

-Չգիտենք: Խաղում ենք էլի109…. 

 

Դաշտային նյութի դասակարգումն ըստ խաղի ձևի և բովանդակության 

 

   Ըստ հավաքված դաշտային նյութերի, բացի վերոնշյալ բնութագրումներից  

պատերազմախաղերը  կարող ենք դասակարգել այսպես՝ 

1. Կռիվ-կռիվներ, կրակոցիներ  կամ պատերազմախաղեր զենքերով 

2. Կռիվ կռիվներ, կրակոցիներ կամ պատերազմախաղեր իրար հարվածելով  

3. Կռիվ կռիվներ, կրակոցիներ կամ պատերազմախաղեր տարբեր  

առարկաներով 

4. Կռիվ-կռիվներ, կրակոցիներ կամ պատերազմախաղեր գնդակով 

5. Համակարգչային խաղը՝ իրական կյանքում կռիվ-կռիվներով  

6. Ծիսական խաղերը, որպես ռազմախաղեր 

7. Կորոնապատերազմախաղեր 

8. Պատերազմի իմիտացիա ստեղծող, նմանակող խաղեր  

9. Դրոշակախաղեր 

Ներկայացնում ենք դաշտային հետազոտությունների արդյունքում գրանցած 

պատերազմախաղերն՝ ըստ վերը ներկայացված դասակարգման. 

1. Կռիվ-կռիվներ, կրակոցիներ  կամ պատերազմախաղեր զենքերով 

 Բաբգեն Շահինյան  10 տարեկան. Երևան, «Կրակոցի» 

Չինգաչունգով բաժանվում են թիմերի: Նախապես փայտով պատրաստում են զենք՝ 

նետ ու աղեղ, թղթից պատրաստում են փամփուշտներ: Գծում են սահման:: Ում կպավ 

զենքը նա պետք է  ընկնի գերի: Գերուն սկսում են թիմով տանջել, եթե հանձնվում է 
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տանում են իրենց թիմ,  եթե չի հանձնվում շրջապատում են և շարունակում հալածելը 

մինչև կհանձնվի110: 

 Արեգ Տոնոյան 9 տարեկան. Երևան,  «Կրակոցիներ» 

Խաղը խաղում են 5, 6 տղաներով: Փոքր խողովակներով պատրաստում են զենքեր: 

Թղթերը կլորիկացնում են, դնում խողովակի մեջ և փչում են հակառակորդի վրա: 

Հաղթում է նա, ում ոչ մի թուղթ չի կպել111: 

2. Կռիվ կռիվներ, կրակոցիներ կամ պատերազմախաղեր իրար հարվածելով  

 Ալեքսանդր Գևորգյան, 8 տարեկան. Երևան, «Կռից, կռիվ» 

Խաղում են 6 հոգանոց տղաների խմբով: Ցելայով բաժանվում են երկու թիմի՝ 3-3: 

Գծում են կավիճով սահման: Խաղում թիմերը ունենում են միավոր գրանցողներ: 

Խաղը կազմված է 10 միավորից: Թիմերը խփում են իրար, բայց ոչ իսկական, այլ 

այսպես ասած «հնդկական կռվի»  ձևով: Թիմերը կարող են սահմանից անցնել և 

հարձակվել հակառակորդ թիմի վրա և «ստից» խփել անդամներին երկու րոպե: Որ 

թիմը հավաքեց 10 միավոր՝ հաղթում է112: 

 Լեո Մելիքյան 10 տարեկան 

«Կռիվ, կռիվ»Խաղը խաղում են տղաներով: Հարվածում են իրար ձեռքերով և 

փայտերով պատրաստված թրերով: Թրերը պատրաստում էին սոսինձով և սկոչով: 

Հաղթում էր նա, ով ավելի շատ էր խփում թրով113: 

3. Կռիվ կռիվներ, կրակոցիներ կամ պատերազմախաղեր առարկաների հետ 

 Կարապետյան Հարութ 10 տ․ , «Կռիվ, կռիվ» 

Խումբը խաղալիք զենքերով կրակում է անտեսանելի թշնամիներին:  Թշնամիները 

ծառերն են, որոնք թաքնված են  անտառում, քանդած շենքում: Եվ խումբն անընդհատ 

փնտրում է նրանց114: 

 Անդրանիկ Քեշիշյան, 10 տ․  Երևան, «Իսլամ մեռի» 
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Շահինյան, ծնվ․  2011թ.: 
111 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Արեգ Տոնոյան, ծնվ․  

2012թ.: 
112 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Ալեքսանդր 

Գևորգյան, ծնվ․  2012թ.: 
113 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Լեո Մելիքյան, ծնվ․  

2011թ.: 
114 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Հարութ 

Կարապետյան, ծնվ․  2011թ.: 
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Ընտրում են որևէ փափուկ առարկա՝ բոքսի տանձիկ, բարձ, մեծ փափուկ խաղալիք: 

Հաստ ճյուղերով պատրաստում են «Սնայպերներ», որոնք ամրացնում են սկոչով: 

Պառկում են հատակին և  կրակում են առարկայի գլխին: Եթե կպնում է՝ ասում են 

«իսլամ,  մեռի, մեռի115»:  

4. Կռիվ-կռիվներ, կրակոցիներ  կամ պատերազմախաղեր գնդակով 

 Անդրանիկ Քեշիշյան, 10 տ․  Երևան, «Ֆուտբոլ բայց պատերազմի նման» 

Խաղը խաղում են գնդակով և զենքերով: Ֆուտբոլի ժամանակ ով խփում է գոլ՝ նա նաև 

պետք է զենքով կրակի հակառակորդին: Զենքի անունն է «Սնայպեր», որը 

պատրաստում են հաստ ճյուղերով և  ամրացնում են «սկոչով116»: 

 Սերգեյ Գրիգորյան 11 տ․ ,  «Կռիվ-կռիվ» գնդակով խաղ 

Խաղում են տղաներով և աղջիկներով: Ընտրում են երկու ավագ: Ավագները 

չինգաչունգով ընթրում են իրենց խմբերին: Գծում են սահման:  Իրենց սահմանը 

անվանում են «բազա»: Խաղը խաղում են երկու գնդակով: Երկու կողմից խփում են 

միաժամանակ: Ում կպավ՝ ընկնում է իրենց բազա գերի: Ընկերը եթե կպավ ձեռքով իր 

թիմի գերուն՝ ազատում է նրան117: 

5. Համակարգչային խաղը՝ իրական կյանքում կռիվ-կռիվներով  

 Անտոնի Գարեգինյան 11, «Ֆրի ֆայր» 

Երեխաները համակարգչային խաղը  խաղում են կյանքում: Մի հոգին պահում է 

բոլորի խաղալիք զենքերը: Բոլորը փորձում են փնտրել և գտնել զենքները: Ով գտնում 

է զենք՝ կրակում է մյուսներին: Եթե կպավ որևէ մեկին՝ նա դառնում է «կիլդ»՝ մեռնում 

է:Հաղթում է նա, ով մնում է ամենավերջում118: 

 Գոռ Գալստյան  11, «Կրակոցի» 

Խաղում են 20 հոգով: Խաղալիք զենքերը բոլորը թաքցնում են: Զենքերը՝ առանց 

փամփուշտ են: Կան փամփուշտներ, որոնք նախօրորք սարքում են թղթից: Դրանք էլ 

են թաքցնում: Գլխավոր զենքը, որը բոլորը ուզում են գտնել՝ փամփուշտով զենքն է, 

                                                       
115 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Անդրանիկ 

Քեշիշյան, ծնվ․  2011թ.: 
116 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Անդրանիկ 

Քեշիշյան, ծնվ․  2011թ.: 
117 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Սերգեյ 

Գրիգորյան, ծնվ․  2010թ.: 
118 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝    Անտոնի 

Գրիգորեան, ծնվ․  2010թ.: 
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որը կրակում է անսահման: Ով գտնում է առանց փամփուշտ զենքը չի կարող դեռ 

կրակել, պետք է գտնի փամփուշտն էլ , որ կրակի: Ում կրակում են ինքը մեռնում է: 

Հաղթում է նա ում որևէ փամփուշտ չկպավ119: 

6. Ծիսական խաղերը, որպես ռազմախաղեր 

Վերևում արդեն նշել ենք՝ «Լախտախաղ» և  «Բերդախաղ» խաղերի մասին 

 Արտավազդ Մկրտչյան, Սարո Կարագյուլյան, 10 տ․ , Երևան 

«Պատերազմ դպրոցում»․  Խաղում են ձյունով: Բաժանվում են ըստ դասարանների 

թիմերի՝չորրորդ դասարաններ, հինգերորդ դասարաններ: Դպրոցի երկու տարբեր 

տարածքում պատրաստում են ձյունից բերդ, որը ունի սահման: Սահմանից ներս 

պատրաստում են ձնագնդիներ: Թիմերը պետք է նախ փնտրեն  որտեղ է թշնամու 

բերդը և ամբողջ օրվա ընթացքում պաշտպանեն այն: Ձնագնդին եթե կպավ 

հակառակորդ թիմի որևէ մեկին, մյուսները շրջապատում են նրան և տանջում: Ասում 

են հանձնվի, եթե չի հանձնվում սպանում են, եթե հանձնվում է՝ ինչ ասենք պետք է 

անի:Օրինակ ասա քո բերդի տեղը, քո բերդի սահմանը փոքրացրու և այլն120: 

 «Պատերազմ դպրոցում» 

Հինգերորդ դասարանները գտնվում են կողք-կողքի և ունեն երկու մուտքեր:  Ըստ 

սովորողների՝ մի դասարանը  Ադրբեջանն է, իսկ մյուսը՝ Հայաստանը: Մուտքերը՝ 

սահմաններն են, որ չպետք է հատեն հակառակ կողմերը: Խաղին մասնակցում են 

ամբողջ դասարանով: Ով հատում է երևակայական սահմանը՝ հակառակորդ կողմը 

հարվածում է նրա ոտքերին: Գրոհը կարող է լինել խմբով, կամ առանձին,  հատ-հատ: 

Գրոհը կատարվում է դասամիջոցներին: Երկու կողմերը հավաքում են միավորներ՝ 

«աչոկներ»: Օրվա ավարտին,  ով շատ միավոր հավաքեց՝ հաջորդ օրը Հայաստանը իր 

դասարանն է լինելու: Իմ դիտարկմամբ, այս խաղը երեխաները խաղացին անընդմեջ 

երկու շաբաթ: Խաղում իրար հարվածում էին ոտքերով121: 

7. Կորոնապատերազմախաղեր 

Վերևում նշել ենք այս խաղերի մասին 

                                                       
119 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Գոռ Գալստյան, 

ծնվ․  2010թ.: 
120 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ներ՝ Սարո 

Կարագյուլյան« Արտավազդ Մելիքյան, ծնվ․  2011: 
121 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, հինգերորդ դասարանի 

սովորողներ, խաղում են ամբողջ դասարանով: 
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 Սառա Եղիազարյան, 4 տ․ , Եղվարդ, «Կորոնապատերազմախաղ» 

-Տատի՛, դե ասա, ո՞ր ձեռքումս է: 

-Այ է՛ս, Սառա ջան 

-Ճի՛շտա: Դե վերցրու, բռնի: 

-Էս ի՞նչ է, Սառա ջան: 

-Կոռոնա վիրուս: 

-Էս, ի՞նչ անեմ: 

-Տուր պապային, թող տանի դնի թուրքերի մոտ: Թուրքերը կհիվանդանան: Էլ չեն 

կռվի մեր հետ: Մենք էլ` կհաղթենք: 

-Եղավ բալես: 

-Տատի՛, չմոռանաս122: 

 Լիլի Մինասյան,  8 տ․ , Երևան, «Բժիշկներ» 

Վերցնում են սեղան, աթոռ և սարքում են հիվանդանոց: Խումբը ընտրում է ովքեր 

են բժիշկները, ովքեր են հաճախորդները: Հաճախորդները կամ վիրավոր 

զինվորներ են, կամ կորոնավիրուսով վարակվածներ: Բժիշկները հիվանդներին 

բուժում են մանկական բժշկական խաղալիք ատրիբուտներով123: 

8. Պատերազմի իմիտացիա ստեղծող, նմանակող խաղեր  

 Լիլի Մինասյան, 8 տարեկան. Երևան, «Պալատներ» 

Խաղում են ձմռանը: Ձյունով պատրաստում են փոքրիկ տնակներ: Նախօրորք 

պատրաստում են ձնագնդեր: Բաժանվում են երկու խմբի՝ Հայաստան, Ադրբեջան: 

Ձնագնդերով փորձում են տները քանդել: Որ խումբը քանդեց հակառակորդի տները՝ 

նա հաղթում է124: 

9. Դրոշակախաղեր 

 Անահիտ Երեմյան 10 տարեկան, «Դրոշակ» 

Բաժանվում են երկու թիմի և սահման են գծում: Թիմերի կողմերը կոչվում են «Բուն»: 

Բնի ետևի մասում են պահում դրոշը, որին հսկու է պահապանը: Ամեն թիմ ունի 

                                                       
122 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան, 2020,Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, բ․ -ց․ ՝  Մանուշակ Պետրոսյան, ծնվ. 

1952 թ.: 
123 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան, ապրիլ, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Լիլի 

Մինասյան, ծնվ․  2012 թ.: 
124 Մաթևոսյան Հ․, ԴՆ, Երևան,ապրիլ,  2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝ Լիլի 

Մինասյան, ծնվ․  2012 թ.: 
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մեկական դրոշակ: Եթե ցանկանում ես հակառակորդի դրոշակը վերցնել՝ պետք է 

երկու ընկերով լինես, որ եթե քեզ կպնեն ու դու քարանաս՝  մյուս ընկերդ քեզ կպնի և 

ազատի: Ընկերը  կարող է քո քարանալու ընթացքում հակառակորդի դրոշակը 

գողանալ և տանել իր «Բուն»: Այսպես հաղթում են:125 

 Ալեքսանդր Գևորգյան, 8 տարեկան. Երևան, «Դրոշակ» 

Խաղում են 6 հոգանոց տղաների խմբով: Ցելայով բաժանվում են երկու թիմի՝ 3-3: 

Գծում են կավիճով սահման: Երկու կողմում գծվում են դարպասներ, որտեղ դրվում 

են երեքական քարեր: Հակառակորդ թիմը պետք է արագ գծից անցնի և քարը 

վերցնելով՝ տանի իր սահան: Եթե քարը վերցնելուց քեզ բռնում են՝ ուրեմն դու 

«քարանում» ես և չես կարողանում շարժվել: Ընկերները պետք է ազատեն: Հաղթում է 

այն թիմը, որը հակառակորդի երեք քարերն էլ տարել է իր սահման126: 

      Դաշտային նյութերի գրանցման ընթացքում պարզեցինք, որ ընտանեկան 

կենցաղում տարածված պատերազմախաղերը խաղում են ավելի փոքր, խառը 

խմբերով՝ 2-4, խաղերը ստատիկ են: Խաղի մեջ որպես թաքստոցներ են օգտագործում  

կենցաղային իրերը՝ բարձ, բազմոց, սեղան, աթոռ: Օգտագործում են որպես զենքեր 

հիմնականում  խանութից գնված խաղալիքներ: 

     Աղջիկները խաղում են նաև նմանողական «Բժիշկ-բժիշկ» խաղերը: Որի ժամանակ 

բուժում են վիրավոր զինվորներին: Տարիքով մեծերը բժիշկներն են, իսկ փոքրերը և 

տիկնիկները հիվանդները կամ վիրավորները: Խաղի ժամանակ օգտագործում են 

բժշկական մանկական խաղալիքներ, բինտ, բամբակ: 

         2021 թ. մարտի սկզբում տեղի ունեցած երկրաշարժը ևս արտացոլվել է 

երեխաների խաղում: Պարզեցինք նաև, որ նույն խաղը երեխաները խաղացել են 

արցախյան պատերազմի ժամանակ, իսկ երկրաշարժի ժամանակ՝ փոփոխել. 

 Տագնապ-տագնապ (երկրաշարժի խաղ) 

Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ» : Ուրեմն տագնապ է՝ երկրաշարժ: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է: 

                                                       
125 Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝Անահիտ 

Երեմյան, ծնվ․  2011թ.: 
126 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթօջախ, բ․ -ց․ ՝  Ալեքսանդր 

Գևորգյան, ծնվ․  2012թ.: 
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 Նույն խաղը՝ այսպես (պատերազմախաղ) 

Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ»: Ուրեմն օդային տագնապ է: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է127: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
127 Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.Երևան, Դավթաշեն թաղամաս, բ․ -ց․ ՝ Սերգո Հունանյան, ծնվ. 2011թ.: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

      Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ խաղը, որպես էթնիկ մշակույթի բաղադրիչ, 

կարևորվում է ոչ միայն որպես ժամանցի ձև, այլև, որ ամենակարևորն է, 

դաստիարակության յուրօրինակ մեթոդ և լավագույն միջոց` երեխաների մտավոր ու 

ֆիզիկական կարողությունների զարգացման գործում: Սերտորեն կապված լինելով 

ժողովրդի ապրելակերպին և կենսագործունեությանը՝ խաղն ուղղորդում է երեխային 

դեպի ապագա` սոցիալականացնելով նրան տվյալ հասարակության մեջ: Եթե 

մեծահասակ մարդու համար խաղը հանգստի և  ժամանցի միջոց է, երեխայի համար 

իր ապրելակերպն է:  

      Խաղերը բնորոշ են սեռատարիքային գրեթե բոլոր խմբերին: Եթե մանկական 

խաղերի նպատակը նրանց մատչելի ձևով կենցաղավարության հմտություններին 

նախապատրաստելն է, իսկ պատանիների և հատկապես երիտասարդների համար 

առավել բնորոշ են նվիրագործման կամ անցումային բնույթի խաղերը, ապա միջին և 

տարեց սերնդի խաղերի հիմնական նպատակը հանգիստն է կամ առօրյա հոգսերից 

լիցքաթափումը, որոնք առավելապես ունեն ինտելեկտուալ, իմացական-

ճանաչողական բնույթ: Արդի կենցաղում նկատվում է խաղի մասնակիցների սեռա-

տարիքային բաժանումների որոշակի անկում, որի արդյունքում գերակայում են 

միջսեռային խաղերը:  

       Պատիժներն ունեն ֆիզիկական և հոգեբանական բնույթ, իսկ խրախուսանքները՝ 

միայն հոգեբանական են, սակայն այսօր խաղի կանոնների խախտումները և 

պատժաձևերը կենցաղավարում են առավել զվարճալի շեշտադրումներով: Տղաների 

խաղերում պատժաձևերը բարդ են, իսկ աղջիկների դեպքում՝ մեղմ, կապված 

ընտանիքում նրանց կարգավիճակի հետ: Օրինակ՝ լախտախաղերըում, հեծյալ 

խաղերում, շրջանաձև հետապնդիչ խաղերում ֆիզիկական պատիժները շատ դաժան 

էին:  

     Մանկական խաղերը խիստ բազմազան են իրենց բովանդակությամբ, բնույթով, 

կազմակերպման ձևերով, ուստի դրանց ճշգրիտ դասակարգումը բարդ է: 
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       Մեր կատարած հետազոտությունը ևս ապացուցեց, որ այսօր էլ կենսունակ են 

խաղի վերաբերյալ Յ․  Հայզինգայի եզրահանգումները․   

1. Խաղը մշակույթի արտացոլման ինքնատիպ դրսևորում է: 

2. Ինչպես հնագույն ժամանակներում՝ մեր օրերում էլ խաղն իրականացնում է 

կենսընթացի բաղկացուցչի գործառույթ: 

3. Պատմական զարգացման գործընթացում խաղը  վերածվում է  մշակութային 

արժեքի: 

Ռազմական խաղերում դրսևորվում է 

• երեխայի ագրեսիվ, կոպիտ, կենրոնացված և աղմկոտ վարք 

• հագուստը մեծամասամբ դառնում է զինվորական 

• խաղախմբերը մեծանում են՝ մինչև 8 և ավել մասնակից 

• փոխվում է խաղային բառամթերքը 

• փոխվում է խաղային միջավայրը  

• ավելանում են մանկական ինքնաշեն և խանութից գնված խաղալիք-զենքերը 

• նմանակում են զինվորական, ռազմական ձայները, գոչյունները 

• նմանակում են զինվորական վարքը՝ փախուստ, տագնապ, հաղթանակ, 

պարտություն, գերի 

• խաղում պարտադիր հայտնվում է սահման, թշնամի, գերի, հանձնվել, մեռնել, 

ազատվել, դավաճան, բազա, հրամանատար, գեներալ  եզրույթները: 

Թշնամու կերպարը 

• Հավաքական, բացասական իմաստ արտահայտող, հակառակորդ, որի 

նպատակը խլելն ու յուրացնելն է, որից անհրաժեշտ է պաշտպանվել։ 

• Խաղի ընթացքում հակառակորդը կոնկրետ ազգությամբ կամ անվամբ չի 

կոչվում, քանի որ ադրբեջանցի կամ թուրք եզրույթը վիրավորական է 

համարվում խաղացողների համար: 

Ծիսական խաղերը 

     Ավանդական ծիսական խաղերից «Բերդախաղն» ու «Լախտին» մեր 

ժամանակներում կորցրել են նախնական գործառույթը և կիրառվում են իբրև 

ռազմական խաղեր՝  դառնալով հնի փոխակերպված տարբերակներ: Կորոնախաղերի 

հետազոտման արդյունքում պարզեցինք, որ խաղում են  բակում՝ բացօթյա 
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միջավայրում, ավելի մեծ և խառը խմբերով, ավելի լայն խաղային իմպրովիզներով: 

Խաղերը մեծամասամբ՝ շարժական են՝ շարժումային: 

 տանը՝ փակ միջավայրում, ավելի փոքր խմբերով, խաղացողները՝ աղջիկներ 

են: Խաղերը այսպես ասած  «նստած խաղեր» են՝ ստատիկ: 

 Խաղերի մեծամասնությունը իրենց բնույթով նույն բռնոցի խաղերն են, որտեղ 

մեկը պետք է բռնի մյուսներին:  

 Խաղում մտնում է «վարակված», «հիվանդ», «խոլերա», «զոմբի»,  «սովորական», 

«առողջ» եզրույթները:  

 Խաղում ավելանում են  թեմատիկ առարկաներ՝ ալկոգելի շիշ, դիմակներ, 

կորոնավիրուսի նման առարկաներ, տիկնիկներ, բժշկական մանկանա 

սարքեր: 

Տեսագրությունների վերլուծությունից կարելի է եզրակացնել, որ 

• Մայրիկները, տատիկները, հորաքույր-մորաքույրները տեսագրման 

գործընթացին մասնակցում էին անկաշկանդ, անմիջական, որի ընթացքում 

հենց իրենք էին ներկայացնում և խաղում ու երեխաներին սովորեցնում իրենց 

մանկության տարիների խաղերը: 

• Նրանք հաճախ խաղի ընթացքում հանպատրաստից ստեղծագործում ու 

փոփոխություններ էին կատարում՝ չշեղվելով խաղի ընդհանուր 

տրամաբանությունից։ 

• Ի տարբերություն կանանց՝ հայրիկներն ու պապիկները չէին կամենում 

տեսագրվել «բացահայտվել»՝ նշել իրենց անունը, տարիքը, բայց կարևորելով 

խաղի ճշգրիտ ներկայացումը՝ իրենց երեխաներին սովորեցնում էին՝ առանց 

խաղի բովանդակությունից և կանոններից շեղվելու։ 

Մեր ուշադրությունից չի վրիպել այն փասը, որ  դպրոցում սովորած ավանդական 

խաղերը, խաղերգերը առօրյայում կիրառելիս երկու եղանակով են դրսևորվում՝ 

• Տղա երեխաները նույնությամբ կրկնում են դպրոցի տարբերակները,  

• Աղջիկ երեխաները մեծ մասամբ համպատրասնից, ստեղծագործաբար են 

մոտենում, փոփոխելով որոշակի դրվագներ, երբեմն հորինվում է լրիվ նոր 

խաղ: 
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Հետաքրքիր էր գրանցել նաև տուն, դպրոց ինքնաբուխ խաղային խմբերի 

մասնակցության ձևերի  տարբերությունները՝  

 Ուսուցանված խաղերգերն  ընտանեկան կենցաղում ավելի շատ կիրառում են 

աղջիկները, իսկ խաղերը՝ տղաները: 

 Ուսուցանված ավանդական խաղերը դպրոցում խմբերով ավելի շատ խաղում 

են աղջիկները, իսկ տղաները դպրոցում սովորած ազգային խաղեր չեն 

խաղում: 

Մեր ուսումնասիրած տեսանյութերի և ձայնանյութերի արդյունքում պարզ դարձավ, 

որ՝  

 Ընտանեկան կենցաղում աղջիկները խաղերգերը սովորեցրել են իրենց փոքր 

քույր, եղբայրներին և հանդես են գալիս զույգերով:  

 Ընտանեկան կենցաղում տղաների շրջանում ուսուցանված խաղերգից  լայն 

տարածում գտան ուժփորձուկները, որոնք խաղում էին հայրիկների հետ: 

     Հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ երեխաների խաղային  մշակույթի 

փոփոխություններում մեծ են սոցիալ, քաղաքական, մշակութային իրավիճակների 

թելադրանքը և երեխաների սոցիալական և սոցիալական ստեղծագործական 

հարմարվելու եղանակները: Խաղային մշակույթը մեծամասամբ և հիմնովին 

փոխվում է 1950-ական թթ. արդյունաբերական և հետինդուստրիալ շրջանի 

զարգացման փուլերում, որտեղ  մանկական խաղը, որպես «արտադրության» խաղ  

մշակվում է մեծահասակների կողմից, համապատասխան հասարակության և 

տարիքի կրթական առաջադրանքներին: Այն տեղափոխվում է գործունեության 

առաջատար ոլորտ և ստեղծում ժամանակակից «խաղային քաղաքակրթություն»: 

Դաշտային գրացումները ցույց տվեցին, որ ավանդական խաղի նվազեցումը կապված 

է. 

 Խաղային տարածքի կրճատման հետ: Բակում խաղում են այն երեխաները՝ 

որոնց բակերը հարմարեցված են խաղային պայմաններին՝ մեծ են, ապահով: 

Բակի միջավայրը թելադրում է, թե ինչ ձևով, իմպրովիզով և պայմաններում 

պետք է երեխաները խաղան:  

 Զանգվածային լրատվության միջոցների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ազդեցության մեծացման հետ: 
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 Մեծերի խաղալիքների արտադրողականության քաղաքականության հետ: 

Մեծերի վարած խաղային քաղաքականությունը՝ հատկապես խաղալիքների շուկան, 

երկրի պայմաններից ելնելով, սոցիալ-քաղաքական-մշակութային 

փոփոխությունների ֆոնին դադարում են բավարարել երեխաների խաղային 

պահանջները: Կարևոր դաստիարակչական դեր էին խաղում տարբեր տարիքային 

խմբերը, որտեղ երեխաները խաղի միջոցով յուրացնում էին մեծահասակների 

տնտեսական գործունեության եղանակները, զարգացնում մտավոր և ֆիզիկական 

ունակությունները, ձեռք բերում կամային հատկանիշներ և յուրացնում 

հասարակական վարքի նորմերը:  

       Այսպիսով, տեսանք, որ երեխաների խաղացանկը ստատիկ չէ, դրանում 

անընդհատ շարժումներ են լինում: Ժամանակի ընթացքում որոշ խաղեր կորցնում են 

իրենց հետաքրքրությունը երեխաների շրջանում, իսկ մյուսները դառնում են ավելի 

սիրված, քան նախկինում: Հայտնվում են նոր խաղեր, որոնք նախկինում գոյություն 

չունեին իսկ որոշ խաղեր էլ, որոշ ժամանակ կորցնելով իրենց 

ժողովրդականությունը՝ վերականգնում են այն: 
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44. Հետազոտության ինֆոգրաֆիկ,  https://infogram.com/11-

1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF

8cWs-pwjC6e8. 20.03.2021 

45. Մաթևոսյան Հ. մանկավարժական հոդված՝ «Մանկության խաղերը՝ բնականոն 

կրթության ճանապարհ» https://dpir.mskh.am/hy/node/2098,  21.04.2021 

46. Մաթևոսյան Հ. մանկավարժական հոդված՝ «Առցանց-հեռավար ազգագրություն» 

https://dpir.mskh.am/hy/node/2011, 21.04.2021 

47. Սասնա Ծուռ խաղի մասին, https://escs.am/am/news/5145, 23.04.2021 

47. Ռուդիկ Հարոյան․  ազգային զատկական խաղեր, մաս 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPOUgTNBJYA, 23.04.2021 

48. Մարինե Մկրտչյան« Սուրբ Ծննդյան ավետիսներ, ամանորյա խաղեր, 

https://dpir.mskh.am/hy/node/1356, 21.03.2021 

 

Դաշտային նյութեր 

 

1. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 

բանասաց՝ Էդգար Ղումաշյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

2. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Եղվարդ, 2020, Շիրակի փողոց, բանասաց՝ Հասմիկ 

Մաթևոսյան Մանվելի, ծնվ՝ 1989 թ. 

3. Հ. Ասատրյան, Դան 2013, ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ, բանասաց՝Հովհաննիսյան 

Սամվել Ալեքսանի, ծնվ՝ 1955 թ. 

4. Հ. Ասատրյան, Դան 2013, ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ, բանասաց՝ Արտավազդ 

Աբգարյան, ծնվ՝ 1951 թ. 

https://infogram.com/11-1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8
https://infogram.com/11-1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8
https://infogram.com/11-1hxr4zq0g7eo4yo?fbclid=IwAR1bX7NR9CRKY_OzWxFNwIjEUWuGzbohySDLcyid9EiK0jF8cWs-pwjC6e8
https://dpir.mskh.am/hy/node/2098
https://dpir.mskh.am/hy/node/2011
https://escs.am/am/news/5145
https://www.youtube.com/watch?v=iPOUgTNBJYA
https://dpir.mskh.am/hy/node/1356
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5. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 

բանասաց՝Դավիթ Սարգսյան ծնվ՝ 2010 թ.: 

6. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. դեկտեմբեր,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 

բանասաց՝ Մարիա Մարտիրոսյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

7. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 

տարեկան 75 աղջիկ և տղա սովորողներ 

8. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 

տարեկան 75 աղջիկ և տղա սովորողներ 

9. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. հուլիս, բանասացներ՝ Գոհար Հարությունյան, Արմինե 

Եղիազարյան, ծնվ. 1995, 1980 թթ. 

10. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ. հուլիս, բանասացներ՝ Սամվել Սմբատյան, Հերմինե 

Սմբատյան, ծնվ. 1980, 1985 թթ. 

11. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020-2021 թթ. Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, 8-10 

տարեկան 75 աղջիկ և տղա սովորողներ 

12. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Մարիա Մարտիրոսյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

13. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Գայանե Ավետիսյան, ծնվ՝ 2010 թ. 

14. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Արեգ Խաչատրյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

15. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Անդրանիկ Քեշիշյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

16. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Արեգ Տոնոյան, ծնվ՝ 2011 թ.: 

17. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Եղվարդ,  2020, Շիրակի փողոց, 6-10 տարեկան աղջիկներ և 

տղաներ: 

18. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Եղվարդ, 2020, Շիրակի փողոց, 6-8 տարեկան տղաներ 

19. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Եղվարդ,  2020, Շիրակի փողոց, բանասաց՝ Լևոն 

Մաթևոսյան, ծնվ. 1988թ. 
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20. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ հունից ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 

նախակրթարան, 3-4 տարեկան աղջիկներ և տղաներ: 

21. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2020,Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, բանասաց՝  

Մանուշակ Պետրոսյան, ծնվ. 1952 թ. 

22. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Ալեքս Մելիքյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

23. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Եվա Պապյան ն, ծնվ՝ 2011 թ.: 

24. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Մարիա Մարտիրոսյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

25. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Դավիթ Սարգսյան, ծնվ՝ 2010 թ.: 

26. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Լիլի Մինասյան  , ծնվ՝ 2012 թ.: 

27. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Լիլի Մինասյան  , ծնվ՝ 2012 թ.: 

28. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Սոֆի Մուրադյան  , ծնվ՝ 2009 թ.: 

29. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ մարտ, Կոտայքի մարզ, քաղաք Եղվարդ, Շիրակի 

փողոց՝ 5-8-րդ դասարանների աղջիկներ, տղաներ 

30. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

հինգերորդ դասարանի սովորողներ, խաղում են ամբողջ դասարանով 

31. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասացներ՝ Սարո Կարագյուլյան« Արտավազդ Մելիքյան, ծնվ՝ 2011թ 

32. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Եղվարդ, 2020 սեպտեմբեր, Շիրակի փողոց, 6-8 տարեկան 

տղաներ: 

33. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Արեգ Տոնոյան, ծնվ՝ 2012 թ.: 

34. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Լիլի Մինասյան  , ծնվ՝ 2012 թ.: 
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35. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝ Արփի Խալաթյան, ծնվ՝ 2011 թ 

36. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Գոռ Գալստյան, ծնվ՝ 2010թ 

37. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Ռոզի Մովսիսյան, ծնվ՝ 2010թ.: 

38. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Մարիա Մարտիրոսյան, ծնվ՝ 2010թ 

39. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2020 թ.հոկտեմբեր, Երևան, Դավթաշեն թաղամաս,8-10 

տարեկան տղաներ 

40. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝Բաբգեն Շահինյան, ծնվ՝ 2011թ.: 

41. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Արեգ Տոնոյան, ծնվ՝ 2012թ.: 

42. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Ալեքսանդր Գևորգյան, ծնվ՝ 2012թ 

43. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Լեո Մելիքյան, ծնվ՝ 2011թ.: 

44. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Հարութ Կարապետյան, ծնվ՝ 2011թ.: 

45. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Անդրանիկ Քեշիշյան, ծնվ՝ 2011թ 

46. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Անդրանիկ Քեշիշյան, ծնվ՝ 2011թ.: 

47. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Սերգեյ Գրիգորյան, ծնվ՝ 2010թ.: 

48. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝    Անտոնի Գրիգորեան, ծնվ՝ 2010թ 

49. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Գոռ Գալստյան, ծնվ՝ 2010թ.: 
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50. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասացներ՝ Սարո Կարագյուլյան« Արտավազդ Մելիքյան, ծնվ՝ 2011 

51. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

հինգերորդ դասարանի սովորողներ, խաղում են ամբողջ դասարանով 

52. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2020,Կոտայքի մարզ, Եղվարդ, բանասաց՝  

Մանուշակ Պետրոսյան, ծնվ. 1952 թ. 

53. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, ապրիլ, 2021,«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր, բանասաց՝ Լիլի Մինասյան, ծնվ՝ 2012 թ. 

54. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան,ապրիլ,  2021,«Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր, բանասաց՝ Լիլի Մինասյան, ծնվ՝ 2012 թ. 

55. Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2021,փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր, բանասաց՝Անահիտ Երեմյան, ծնվ՝ 2011թ 

56. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 

բանասաց՝  Ալեքսանդր Գևորգյան, ծնվ՝ 2012թ.: 

57. Մաթևոսյան Հ., ԴՆ., 2021 թ.Երևան, Դավթաշեն թաղամաս, բանասաց՝ Սերգո 

Հունանյան, ծնվ. 2011թ. 

 

 

 

 

  



 81 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

2018-2021 թթ․  Հայաստանում տեղի ունեցած   իրադարձությունների արտացոլումը  

հայ  մանուկների առօրյա խաղային կենցաղում 

 2018  թ. «Թավշյա» հեղափոխություն 

 

Կոտայքի մարզ՝  Եղվարդ, Շիրակի փողոց, 2018 մայիս 

1.«Քայլ արա, մերժիր Սերժին» 

6-10 տարեկան աղջիկներ ու տղաներ «Քայլ արա, մերժիր Սերժին»  

կոչերով ու գոչյուններով շրջում էին բակերում: Հաճախ, նրանք նաև խաղալիք կամ 

ինքնաշեն դրոշներ ու պաստառներ էին կրում։  

 

2.Մանուկները կավիճով ասֆալտին կոչեր են գրում և հեղափոխության խաղային 

իմիտացիա ստեղծում: 

 

 Կորոնախաղեր 2020-2021  թթ. 

 

2021 թ. հուլիս, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բանասաց՝  Արմինե 

Եղիազարյան, ծնվ. 1982թ, Երևան 

 

  3. «Կորոնախաղ» 

Կանաչ, հեղուկով լցված  խաղալիք-իրով երեխաները ճզմում և ոտնատակ են տալիս, 

նետում  են  այդ խաղալիքները: 

 

2020  թ. հոկտեմբեր, բանասաց՝ Պետրոսյան Մանուշակ, ծնվ. 1952 թ. Եղվարդ,   

   4. «Կոռոնապատերազմախաղ» 

-Տատի՛, դե ասա, ո՞ր ձեռքումս է: 

-Այ է՛ս, Սառա ջան 

-Ճի՛շտա: Դե վերցրու, բռնի: 

-Էս ի՞նչ է, Սառա ջան: 

-Կոռոնա վիրուս: 

-Էս, ի՞նչ անեմ: 

-Տուր պապային, թող տանի դնի թուրքերի մոտ: Թուրքերը կհիվանդանան: Էլ չեն 

կռվի մեր հետ: Մենք էլ` կհաղթենք: 

-Եղավ բալես: 

-Տատի՛, չմոռանաս: 

 

2021  թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բանասաց՝  Անտոնի 

Գարեգինյան, ծնվ. 2010 թ., Երևան՝  Հարավարևմտյան զանգված 

 

5. «Վիրուս» 

Նույն բռնոցի խաղն է: Ցելայով մեկը դառնում է փակողը, որին ասում են 

«վարակված»: Հաշվում են   100-ը և փախնում տարբեր կողմեր: Եթե վարակվածը ինչ 
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որ մեկին բռնեց՝ նա էլ է վարակվում: Սկսում են արդեն երկուսով բռնել: Այսպես 

բոլորը վարակվում են: Հաղթում է նա ով չի բռնվել՝ չի վարակվել: 

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթաամալիր, բանասաց՝Դավիթ 

Սարգսյան ծնվ.  2010 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

6.«Կվեստ» 

Բաժանվում են 2-4 թիմերի:  Թիմը ունենում է խաղավար: Թիմերը ունենում են 

անուններ: Գոյություն ունեն վարակվածներ, որոնց պետք է թիմը խաղավարի 

հուշումներով գտնի: Խաղավարները միասին մտածում և պայմանավորվում են 

թաքցստոցները և վարակվածներին գտնելու համար տարբեր տեղեր դնում են թղթի 

վրա գրված հուշումներ:  Որ թիմը հուշումներով գտնում է հաղթում է:  

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝ Կարեն 

Ասլանյան, ծնվ. 2010 թ.,  գյուղ Զովունի,  

 

7.«Կորոնա վիրուս» 

Ցելա են գցում: Ով վերջում մնաց՝ ինքը վարակված է: Բռնոցու նման խաղ է» Եթե 

կորոնայով վարակված մարդը բռնեց սովորական մարդուն ինքն էլ է վարակվում և 

սկասում են երկուսով բռնել: Այսպես հաղթում է նա, ում վերջում չեն բռնում և նա չի 

վարակվում: 

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝ Ալեն 

Հարությունյան, ծնվ. 2010 թ.,  Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

8. «Խոլերա» 

Խաղը պախկվոցու և բռնոցու նման է: Ցելա են գցում: Ով որ մնաց վերջում՝ խոլերան 

ինքն է: Նա փակում է աչքերը և հաշվում: Մնացածը այդ ընթացքու թաքնվում են: Ում 

բռնեց՝ ինքն էլ է դառնում խոլերա և սկսում են երկուսով բռնել: Հաղթում է նա, ում չեն 

բռնում: 

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝ Սոֆի, ծնվ. 

2010 թ., Երևան, Դավթաշեն 

 

9. «Կորոնա հարցեր» 

Մեծերից մեկը կազմում է հարցեր` 20-30, կորոտավիորուսի մասի: Հարցերը գրում է 

թղթերի վրա: Փոքրերը քաշում են թղթերը և պատասխանում: Ով շատ հարցի 

պատասխանեց՝ նա հաղթում է: 

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝  Գայանե 

Ավետիսյան, ծնվ. 2010 թ., Երևան, Դավթաշեն 

10. «Կովիդ 19» 

Հավաքում են ալկոգելի ամանները մեջը լցնում են ջուր: Ցելայով մեկը ընտրվում է 

բռնող: Բոլորի մոտ առկա է ալկոգելի ամանը ջրոց: Բռնողը լինում է պարտադիր 

դիմակով և ալկոգելի ամանով: Եթե բռնողը ալկոգելի ամանով ջուր է լցնում 
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փախնողների վրա՝ նա էլ է վարակվում, դնում է դիմակ և սկսում են երկուսով բռնել և 

վարակել: 

 

2020 թ. դեկտեմբեր, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝  Մարիա 

Մարտիրոսյան, ծնվ. 2010 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

11. «Գտիր ալկոգելը» 

Ջրի ամանի մեջ լցնում են ալկոգել, մեկ այլ ամանի մեջ՝ այլ նյութ: Փակում են մեկի 

աչքերը : Նա հոտառությամբ պետք է գտնի որն է ալկոգելով ամանը: Եթե գտավ՝ 

հաղթում է: Եթե չգտավ՝ պարտվում է: 

Խաղը խաղում են խառը խմբերով: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝ Լիլի Մինասյան, 

ծնվ. 2013 թ. Երևան, Էրեբունի 

12. «Բոմբա վիրուս» 

Խաղը խաղում են ընտանիքի  անդամներով: Ցելայով որոշում են ով է նետելու բոմբա 

վիրուսը, որը ամեն անգամ կարող է լինել տարբեր՝ գնդակ, պարան և այլն: 

Վերցնում են որևէ խաղալիք, որը համարում են բոմբա վիրուս և նետում են: Ում 

կպավ՝ նա թունավորվել  է և սկսում է օգնել նրան, ով գցում էր բոմբա վիրուսը, որ 

մյուսներն էլ թունավորվեն: Հաղթում է նա, ով ամենավերջում չի վարակվում: 

 

13. «Բժիշկներ» 

Վերցնում են սեղան, աթոռ և սարքում են հիվանդանոց: Խումբը ընտրում է ովքեր են 

բժիշկները, ովքեր են հաճախորդները: Հաճախորդները կամ վիրավոր զինվորներ են, 

կամ կորոնավիրուսով վարակվածներ: Բժիշկները հիվանդներին բուժում են 

մանկական բժշկական խաղալիք ատրիբուտներով: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց՝  Ալեքս Մելիքյան, 

ծնվ. 2011 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

14. «Կորոնավիրուս» 

Վերցնում են  կանաչ գույնի պլաստիլին: Պատրաստում են մեծ կորոնավիրուս: Խաղը 

խաղում են 4  հոգի տղաներով: Թիմերի  բաժանվելու համար՝  կանչում են բակի փոքր 

տարիքի աղջիկներից մեկին: Նա  որոշում է ով որ թիմ պետք է գնա: Ամեն թիմ 

ունենում է տասական բժշկական դիմակ, որոնք կպցնում են պլաստիլինե 

կորոնավրուսին: Որ թիմը արագ վերցրեց իր 10 դիմակները՝ նա հաղթում է: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Եվա Պապյան, ծնվ. 2012 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

15. «Կորոնախաղ» 

Խաղը խաղում են 6 հոգով՝ 3 տղա, 3 աղջիկ:  Բակում աճում են կլոր, մեծ տերևներով 

բույսեր: Հավաքում են այդ բույսերը և կլոր տերևնորվ վեց հատ շրջան են 

պատրաստում: Որոշում են, ով որ շրջանում պետք է կանգնի: Մեկ հոգին խաղավարն 
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է, ով չի կանգնում շրջանի մեջ: Խաղի անմիջապես սկսելուց յոթ վայրկյան անց 

խաղավարը շրջանի մեջ կանգնողներին ասում է. «Կորոնավիրուսը եկավ» և տալիս է 

10 վայրկյան ժամանակ:  Շրջանում կանգնածները պետք է դուրս գան շրջանից, 

թաքնվեն որևէ տեղ կամ բարձրանան գետնից բարձր, որ կորոնավիրուսը չվարակի: 

Երբ խաղավարը ասում է «Կորոնավիրուսը գնաց» երեխաները հետ են գնում և 

կանգնում են շրջանի մեջ: Ով չի հասցնում 10 վայրկյանում թաքնվել կամ գետնից 

բարձր կանգնել՝ խաղից դուրս է գալիս՝ վարակվում է: Հաղթում է նա, ով 

ամենաուշադիրն է և ամենավերջում միայն նա չի վարակվել: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Հովհաննես Դավթյան, ծնվ. 2012 թ., Երևան՝ Էրեբունի 

 

16. «Բռնոցի կորոնավիրուսից» 

Խաղը խաղում են 6 հոգով, խառը խմբով: Ցելայով ընտրում են ովքեր են առողջները: 

Մեկ հոգին վարակվածն է, ով բռնում է առողջներին և վարակում: Ում բռնեց ուրեմն 

նա վարակվել է: Սկսում են երկուսով բռնել առողջներին: Հաղթում է նա ով 

ամենավերջում չէր վարակվել: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Լեո Մելիքյան, ծնվ. 2011 թ., Երևան՝  Ավան 

 

17. «Կորոնավկիրուս» 

Խաղը խաղում են 10 հոգով, խառը խմբով:  Ցելայով մեկը դառնում է վարակակիր, ով 

դռնում է մյուսներին և վարակում է: Ում բռնեց՝ նա էլ է սկսում վարակակրի հետ 

բռնել առողջներին: Հաղթում է նա, ով ամենավերջում չի վարակվում: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Դանիել  Ավետիսյան, ծնվ. 2012 թ.,  Երևան, Հարավարևմտյան զանգված 

 

18. «Զոմբի» 

Խաղը խաղում են խառը խմբով, ցելայով, ով վերջում դուրս եկավ՝ նա զոմբի է և պետք 

է մյուսներին բռնի և վարակի: Ում բռնեց, նա էլ է վարակվում և սկսում են երկուսով 

բռնել և վարակել: Եթե դու կանգնում ես գետնից բարձր՝ զոմբին չի բռնում քեզ, 

որովհետև մտածում է դու էլ ես զոմբի:  Հաղթում է նա, ով մնում է վերջում: 

 

2021 թ., ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Մարի Մուրադյան, ծնվ. 2012 թ.,  Երևան՝ Հայրենիք 

 

19. «Բժիշկներ» 

Խաղը խաղում են աղջիկներով: Երկու հոգին բժիշկ են, ովքեր բուժում են վարակված 

պացիենտներին և տիկնիկներին: Խաղը խաղում են մանկական բժշկական 

խաղալիքներով: 

 

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Գոռ Գալստյան, ծնվ.  2010թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 
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20. «Ադնակաս» 

Գնդկով խաղ է: Չինգչունգ են խսղում: Ով պարտվեց դառնում է դարպասապահ: Ում  

գնդակը օդից էր կպնում՝  նա վարակվում էր և գնում հետև: Հաղթում էր նա, ով 

ամենավերջում չէր վարակվում: 

 

 Պատերազմախաղեր 

 

21.  2020 թ. սեպտեմբերի 30, Կոտայքի մարզ, քաղաք Եղվարդ, բանասաց՝ Հասմիկ 

Մաթևոսյան, ծնվ.  1989թ., Եղվարդ 

 

10-12 հոգանոց տղաների խումբ է հավաքված` ձեռքերին` փայտեր են: Նրանք 

ոտքերով և փայտերով հարվածում են ավտոտնակների դարպասներին, բղավում են և 

աղմկում: 

-Այ երեխեք ջան, էս ի՞նչ եք անում:  

-Թշնամուն ենք ծեծում, քշում:(երեխաների խումբ) 

-Լավ, գոնե մի քիչ էլ է՛ն դարպասին խփեք, գլուխներս գնաց: 

-Լավ, տոտա: 

-Երեխեք, եկեք հիմա էլ մեր դարպասին խփենք: (երեխաներից մեկը) 

Ու գնացին….Նորից հարվածներ դարպասին` ոտքերով, փայտերով: Դե, թշնամուն են 

հալածում: 

-Երեխեք ջան, կլինի՞ մի քիչ էլ գնդակ խաղաք:(նույն կինը) 

-Լավ, տոտա: 

Արագ բաժանվում են խմբերի և սկսում են գնդակ խաղալ: Ամեն ինչ հանդարտ է: 

Կարծես բակի կինը հասավ ուզածին: Գլուխը մի քիչ դինջացավ: Ուղիղ հինգ րոպե 

անց նորից լսում եմ տղաների ձայնը: 

-Հա-յաս-տան, Հա-յաս-տան: 

 

22. 2020թ. հոկտեմբերի  30, բանասաց՝ Հայարփի Անանյանի, ծնվ. 1985 թ., Երևան 

Նարեկս լացում էր, որովհետև չէի թողնում հայրիկի հետ Արցախ գնալ ու Մսրա 

Մելիքների հետ կռվել։ 

Մի օր Նարեկին պատմեցի Սասունցի Դավթի ու Մսրա Մելիքի կռիվը։ Շատ էր 

տպավորվել։ «Ճանապարհ դեպի Սասունցի Դավիթ» ֆիլմն էլ նայեց, որտեղ մի 

փայտիկ է գտնում, վերցնում ու դերի մեջ է մտնում։ Սասունցի Դավիթը միշտ ինքն է, 

Մսրա Մելիքը կամ ես, կամ հայրը։ Ամբողջ ուժով գոռում է Հեեեեյ, Մելիք, ու թրով 

խփում է, սատկիր։ Դե մենք քանի գլուխ ունենք, որ դերի մեջ չմտնենք, ստիպված 

վայր ենք ընկնում, իսկ Նարեկը քթի տակ ժպտալով ասում է` տեսաք Նարեկը ինչ 

արեց, Սասունցի Դավթի պես եմ, ուժեղ տղա եմ։ Կամ էլ մարդկանց ջուրը փակող 

վիշապների դեմ է կռվում փայտե թրով։  

- Նարեկ, գիտես պապան մի որոշ ժամանակով բացակայելու է, վիշապներն ու Մսրա 

Մելիքները շատացել են, ուզում են մեր ջուրը փակեն, պապան պիտի գնա դրանց հետ 

կռվի ու շուտ գա։  

- Նարեկն էլ գնա պապայի հետ, տես, թուր ունեմ,- փողոցից գտած մի փայտիկ է ցույց 

տալիս։  

-Նարեկ, քոնը փայտից թուր է, հենց մետաղից թուր ունենաս, դու էլ կգնաս 



 86 

- Ոչ, Փայտիկով գնամ, հզոր տղա եմ։ 

Երբ տեսավ չեմ համոզվում, սկսեց լաց լինել։ 

Իմ Նարեկի ու մյուս բոլոր երեխաների հեքիաթի վիշապասպան ու մելիքասպան, 

մարդկությանը փրկող հերոսները կենդանություն են առել, դարձել իրական 

հերոսներ։ Հզորներս, չպակասեք։ 

 

41. 2020 թ. հոկտեմբեր, Երևան՝ Դավթաշեն 

-Երեխաներ, այս օրերի ընթացքում ի՞նչ խաղեր եք խաղում: 

-Պախկվոցի, բայց սողալով: 

-Էդ, ո՞նց․ ․ ․  

-Դե, մեկը աչքերը փակում է, մյուսները` սողալով տարածքից հեռանում են և 

պախկվում խրամատում: Պետք է փակողը` չգտնի, ում գտավ` պարտվում է: 

-Էլ, ի՞նչ եք խաղում: 

-Տագնապ-տագնապ: 

-Բա դա ո՞նց եք խաղում: 

-Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ» : Ուրեմն օդային տագնապ է: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է: 

– Էլի ե՞ք խաղեր խաղում: 

-Բա ոնց: Դրոշակ խաղը: 

-Ո՞նց եք խաղում: 

– Դրոշակը ամրացնում ենք բարձր տեղ, բաժանվում ենք երկու խմբի: Մի խումբը 

պահում է դրոշակը, մյուսը` պետք է խլի: Որ խլեց` հաղթում է: 

-Էլի խաղեր կա՞ն, որ խաղում եք: 

-Հաաա, հետախուզում խաղը: Մեկը նստում է մյուսի ուսերին և բարձրից հետևում է 

հեռվում ովքեր կան: Եթե գտավ բոլորին` հաղթում է: 

-Երեխեք, բայց էսքան ռազմական խաղեր ո՞վ է ձեզ սովորեցրել: 

-Չգիտենք: Խաղում ենք էլի128…. 

 

2021 թ.  փետրվար«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Ռոզի Մովսիսյան, ծնվ 2010 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

23. «Կրակոցի» 

Խմբով ռագատկայով կրակել ծառներին, անիվներին: 

24. «Պատերեազմ» 

Խաղում են աղջիկ, տղաներով: Մինչև խաղը սկսելը պատրաստում են փայտից նետ 

ու աղեղ: Բաժանվում են թիմերի 1, 2 հաշվով: Մի թիմը բարձրանում է ծառը, մյուսը՝ 

                                                       
128 Մաթևոսյան Հ․ , ԴՆ, Երևան, 2020։  
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ներքևում է: Նետ աղեղով կրակում են իրար: Որ թիմը, որ բոլորին կրարկեց՝ հաղթում 

է: 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Սերո Կարագյուլյան, ծնվ՝ 2011թ, Երևան՝ Հայրենիք 

 
25. «Կրակոցի» 

Խաղում են տղաները: Խաղում են խաղալիք զենքերով: Ցելայով բաժանվում են երկու 

խմբի: ընտրում է ամեն թիմ իր տարածքը, որը կոչվում է «բազա»: Ում կպավ 

փամփուշտը՝ ընկնում է գերի: Ընկերը եթե կպավ ձեռքով իր թիմի գերուն՝ ազատում է: 

Հաղթում է այն թիմը, որը գերի է վերցնում բոլորին, կամ ավելի շատ գերիներ ունի: 

 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Սերգեյ Գրիգորյան, ծնվ. 2010 թ, Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

26. «Կռիվ-կռիվ» գնդակով խաղ 

Խաղում են տղաներով և աղջիկներով: Ընտրում են երկու ավագ: Ավագները 

չինգաչունգով ընթրում են իրենց խմբերին: Գծում են սահման:  Իրենց սահմանը 

անվանում են «բազա»: Խաղը խաղում են երկու գնդակով: Երկու կողմից խփում են 

միաժամանակ: Ում կպավ՝ ընկնում է իրենց բազա գերի: Ընկերը եթե կպավ ձեռքով իր 

թիմի գերուն՝ ազատում է նրան: 

 
 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Էդգար Ղումաշյան , ծնվ 2011 թ., Հարավարևմտյան զանգված 

 

27. «Կռիվ կռիվ»  

Խաղում են տղաները: Ընտրում են երկու ավագ: Ավագները  կարմիր, կապույտով 

ընտրում են խմբերին: Կարմիր խումբը ավտոտնակի տանիքն է բարձրանում: 

Կապույտը մնում է ներքևում: Իրենց տարածքի անունն է «բազա»: Նախօրոք 

հավաքում են երկու բազաներում քարեր: Տանիք բարձրացող թիմը ունի 

«թիկնապահ», ով օգնում է, որ երեխաները բարձրանան վերև: Նա տարիքով ավելի 

մեծ է: Կարմիր խմբի՝ վերևի ավագին ասում են հրամանատար: Կապույտ խմբի՝ 

ներքևի  ավագին՝ գենեռալ: Ներքևի թիմը ունի կավիճով գծած սահման, որ չպետք է 

հատի: Ով հատեց՝ ընկնում է գերի և բարձրանում է տանիք: Քարերը ում կպավ՝ 

ընկնում է գերի: Հաղթում է այն թիմը, ով ավելի շատ է գերիներ վերցրել: 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Կարապետյան Հարութ, ծնվ՝ 2011թ1, Երևան՝ Հայրենիք 

 
28. «Կռիվ, կռիվ» 

Խումբը խաղալիք զենքերով կրակում են անտեսանելի թշնամիներին: Թշնամիները 

ծառերն են, ովքեր թաքնված են  անտառում, քանդած շենքում:  

Եվ խումբը անընդհատ փնտրում է նրանց: 
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 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Անտոնի Գարեգինյան, ծնվ՝ 2010թ.,  Երևան՝ Ավան 

 
29. «Ֆրի ֆայր» 

Երեխաները համակարգչային խաղը  խաղում են կյանքում: Մի հոգին պահում է 

բոլորի խաղալիք զենքերը: Բոլորը փորձում են փնտրել և գտնել զենքները: Ով գտնում 

է զենք՝ կրակում է մյուսներին: Եթե կպավ որևէ մեկին՝ նա դառնում է «կիլդ»՝ մեռնում 

է:Հաղթում է նա, ով մնում է ամենավերջում: 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Բաբգեն, ծնվ. 2011թ.,  Երևան՝ Ավան 

 

30. «Կրակոցի» 

Չինգաչունգով բաժանվում են թիմերի: Նախապես փայտով պատրաստում են զենք՝ 

նետ ու աղեղ, թղթից պատրաստում են փամփուշտներ: Գծում են սահման: Ում կպավ 

զենքը նա պետք է  ընկնի գերի: Գերուն սկսում են թիմով տանջել, եթե հանձնվում է 

տանում են իրենց թիմ,  եթե չի հանձնվում շրջապատում են և շարունակում հալածելը 

մինչև կհանձնվի: 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Սարգսյան Դավիթ,ծնվ. 2011թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

31. «Պատերազմ» 

Խաղը խաղում են սղարաններում: Չինգաչունգով բաժանվում են երկու թիմի: 

Կանգնում են սղարաններում:  Իրենց տարածքի անունն է «ԲԱՆԱԿ»: Նախապես 

պատրաստում են զենքեր՝ ռեզինով, փայտով, թղթով: Ձգովի զենք է, որի մեջ դնում են 

թղթից փամփուշտը և կրակում: Խաղը խաղում են աղջիկ, տղաներով: Ում կպավ 

փամփուշտը՝ գերի  է ընկնում: Նրան սկոչով կապում են և տանում են իրենց բանակ, 

տանջում են, ծեծում: Եթե հանձնվում է պահում են բանակում եթե ոչ՝ սպանում են և 

խաղից դուրս հանում: 

 

 2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Գոռ Գալստյան, ծնվ.  2010թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

32. «Կրակոցի» 

 

Խաղը խաղում են 20 հոգով: Խաղալիք զենքերը բոլորը թաքցնում են: Զենքերը՝ առանց 

փամփուշտ են: Կան փամփուշտներ, որոնք նախօրորք սարքում են թղթից: Դրանք էլ 

են թաքցնում: Գլխավոր զենքը, որը բոլորը ուզում են գտնել՝ փամփուշտով զենքն է, 

որը կրակում է անսահման:  

Ով գտնում է առանց փամփուշտ զենքը չի կարող դեռ կրակել, պետք է գտնի 

փամփուշտն էլ , որ կրակի: Ում կրակում են ինքը մեռնում է: Հաղթում է նա ում որևէ 

փամփուշտ չկպավ: 

 

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 
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Էրիկ Գրիգորյան, ծնվ. 2010թ., Երևան՝ Հայրենիք 

 

33. «Դիակ մեռցնել» 

Խաղում են  10 հոգով՝ երկու աղջիկ, ութ տղա: Աղջիկները թագուհի են:Աղջիկները 

աչքերը փակ տղայի են կպնում: Ում կպան՝ գալիս է իր թիմ: Ամեն մի թիմ  ունի մեկ 

հատ ռագատկա, քարերից պատրոններ, որոնք անվերջ են և փայտ: Ամեն մեկը ունի 

տաս կյանք: Խաղի սկզբում թագուհիները պախկվում են: Պետք  է կրակեն բոլորին: 

Ով կորցրեց  տաս կյանքը՝ գնում է պլեն:  Վերրջում Թագուհուն պետ է փնտրեն և 

տանեեն «պլեն»: Հաղթող թիմը պարտվող թիմին ինչ ասեց՝ պետք է անեն: 

 

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Անահիտ Երեմյան,ծնվ. 2011թ.,  Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

34. «Դրոշակ» 

Բաժանվում են երկու թիմերի և սահման են գծում: Թիմերի կողմերը կոչվում է «Բուն»: 

Բնի ետևի մասում են պահում դրոշը, որին հսկու է պահապանը: Ամեն թիմ ունի 

մեկական դրոշակ: Եթե ցանկանում ես հակառակորդի դրոշակը վերցնել՝ պետք է 

երկու ընկերով լինես, որ եթե քեզ կպնեն ու դու քարանաս՝  մյուս ընկերդ քեզ կպնի և 

ազատի: Ընկերը  կարող է քո քարանալու ընթացքում հակառակորդի դրոշակը 

գողանալ և տանել իր «Բուն»: Այսպես հաղթում են: 

  

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Կարեն Ասլանյան, ծնվ. 2010, Կոնայքի մարզ, գյուղ Զովունի 

 

35. Կռիվ-կռիվ 

Ծառի ճյուղերը կտրում են և պատրաստում են զենքեր, որոնք ամրացնում են 

սոսինձով: Զենքերը տարբեր չափերի են: Կրակում են իրար: Հաղթում է նա, ում չեն 

կրակել: 

 

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Մարիա Մարտիրոսյան, ծնվ. 2011թ., Հարավարևմտյան զանգված 

 

36. «Պատերազմի բոմբ» 

Շենքը որտեղ երեխաները խաղը խաղում են՝ ինն հարկանի է: Ամեն հարկում 

բարձրանում է երկու երեխա: Իններորդ հարկից աղջիկը ևվերևից գնդակ են գցում, 

որը բոմբն է: Ութերորդ հարկի երեխաները պետք է բռնեն: Հետո ութն է գցում: Պետք է 

բռնեն յոթերորդ հարկի երեխաները և այսպես շարունակ: 

Ով չի բռնում բոմբը՝ իններորդ հարկի աղջկա ասածները պետք է անի: 

Խաղը խաղում են խառը խմբերով: 

 

2021 թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց` 

Կատրին Ղարիբյան, ծնվ. 2011թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

37. «Հոլախաղեր» 

Ում հոլը երկար պտտվեց՝ նա  հաղթում է: Խաղում են խաղը խմբով: 
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Խաղում են հոլախաղեր, որ մոռանան պատերազմը: 

 

2021թ.  փետրվար «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասացներ` 

Արտավազդ Մկրտչյան, Սարո Կարագյուլյան, ծնվ 2010 թ., Երևան Հարավարևմտյան 

զանգված, Հայրենիք 

 

38. «Պատերազմ դպրոցում» 

Խաղում են ձյունով: Բաժանվում են ըստ դասարանների թիմերի՝չորրորդ 

դասարաններ, հինգերորդ դասարաններ: Դպրոցի երկու տարբեր տարածքում 

պատրաստում են ձյունից բերդ, որը ունի սահման: Սահմանից ներս պատրաստում 

են ձնագնդիներ: Թիմերը պետք է նախ փնտրեն  որտեղ է թշնամու բերդը և ամբողջ 

օրվա ընթացքում պաշտպանեն այն: Ձնագնդին եթե կպավ հակառակորդ թիմի որևէ 

մեկին, մյուսները շրջապատում են նրան և տանջում: Ասում են հանձնվի, եթե չի 

հանձնվում սպանում են, եթե հանձնվում է՝ ինչ ասենք պետք է անի:Օրինակ ասա քո 

բերդի տեղը, քո բերդի սահմանը փոքրացրու և այլն: 

 

39. 2021  թ., փետրվար, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

 «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցի 5-րդ դասարաններում 

պատահաբար ականատես եմ եղել մի խաղի, որը իր մեջ ուներ լախտախաղին բնորոշ 

տարրեր:  Ներկայացնեմ գրառածս. Հինգերորդ դասարանները գտնվում են կողք-

կողքի և ունեն երկու մուտքեր:  Ըստ սովորողների՝ մի դասարանը  Ադրբեջանն է, իսկ 

մյուսը՝ Հայաստանը: Մուտքերը՝ սահմաններն են, որ չպետք է հատեն հակառակ 

կողմերը: Խաղին մասնակցում են ամբողջ դասարանով: Ով հատում է երևակայական 

սահմանը՝ հակառակորդ կողմը հարվածում է նրա ոտքերին: Գրոհը կարող է լինել 

խմբով, կամ առանձին,  հատ-հատ: Գրոհը կատարվում է դասամիջոցներին: Երկու 

կողմերը հավաքում են միավորներ՝ «աչոկներ»: Օրվա ավարտին,  ով շատ միավոր 

հավաքեց՝ հաջորդ օրը Հայաստանը իր դասարանն է լինելու: Իմ դիտարկմամբ, այս 

խաղը երեխաները խաղացին անընդմեջ երկու շաբաթ: Խաղում իրար հարվածում էին 

ոտքերով: 

 

40. 2021 թ. մարտ, Կոտայքի մարզ Եղվարդ քաղաքի  բակերից մեկում  դաշտային 

նյութեր հավաքելու ընթացքում գրառել եմ «Գերոցի» խաղը:  

 

Խաղում են 5-8-րդ դասարանցիները՝ աղջիկ, տղա, մինչև 20 հոգի: «Չինգաչունգով» 

բաժանվում են երկու թիմի: Կավիճով գծում են սահմանը: Սահմանից էլ հակառակ 

ուղղությամբ, լայն քայլերով որոշում են իրենց «տան» մեծությունը՝  «մենք-խա-ղում-

ենք-գե-րո-ցի»  հաշվերգով: Երկու տների ետևի մասում առկա է ազատ գոտի՝ որտեղ 

հավաքվում են հակառակորդ թիմերի «գերի ընկած» խաղացողները: 

 Խաղը սկսվում է «չինգաչունգով» հաղթած թիմը: Եթե հակառակորդը օդից պաս է 

բռնում՝ մյուս թիմից գերի է տանում իր ազատ գոտի: Խաղի ընթացքում պաս բռնողը 

կարող է գերի ընկածին հետ ուզել: Չեզոք գոտուց գերին կարող է ազատվել նաև, եթե 

իր թիմակիցը շատ  բարձր է նետում գնդակը և հասցնում է իր թիմակից «գերուն», ով 

օդով բռնում է գնդակը: Հաղթում է այն թիմը, որը բոլորին գերի է վերցնում: Խաղը 

խաղում են հիմնականում գարնանը, ամռանը: 
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2021թ.  ապրիլ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Ալեքսանդր 

Գևորգյան, ծնվ. 2013  թ.,  Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

41. «Կռից, կռիվ» 

Խաղում են 6 հոգանոց տղաների խմբով: Ցելայով բաժանվում են երկու թիմի՝ 3-3: 

Գծում են կավիճով սահման: Խաղում թիմերը ունենում են միավոր գրանցողներ: 

Խաղը կազմված է 10 միավորից: Թիմերը խփում են իրար, բայց ոչ իսկական, այլ 

այսպես ասած «հնդկական կռվի»  ձևով: Թիմերը կարող են սահմանից անցնել և 

հարձակվել հակառակորդ թիմի վրա և «ստից» խփել անդամներին երկու րոպե: Որ 

թիմը հավաքեց 10 միավոր՝ հաղթում է: 

42. «Դրոշակ» 

Խաղում են 6 հոգանոց տղաների խմբով: Ցելայով բաժանվում են երկու թիմի՝ 3-3: 

Գծում են կավիճով սահման: Երկու կողմում գծվում են դարպասներ, որտեղ դրվում 

են երեքական քարեր: Հակառակորդ թիմը պետք է արագ գծից անցնի և քարը 

վերցնելով՝ տանի իր սահան: Եթե քարը վերցնելուց քեզ բռնում են՝ ուրեմն դու 

«քարանում» ես և չես կարողանում շարժվել: Ընկերները պետք է գան և ազատեն: 

Հաղթում է այն թիմը, ով հակառակորդի երեք քարերն էլ տարել է։ 

 

2021թ.  ապրիլ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Լիլի 

Մինասյան,ծնվ. 2013 թ. , Երևան՝ Հայրենիք 

 

43. «Մրջնակռիվ» 

Խաղը խաղում են փոքր խմբերով՝ խառը կազմով: Բակից գտնում են մրջյուններ և 

դնում են դեմ դիմաց: Որ մրջյունը հաղթում է՝ նշանակում է այդ մրջյունը Հայաստանն 

է և հաղթել է իսկ մյուսը՝ թշնամին, ով պարտվել: 

 

44. «Պալատներ» 

Խաղը խաղում են ձմռանը: Ձյունով պատրաստում են փոքրիկ տնակներ: Նախօրորք 

պատրաստում են  ձնագնդիներ: Բաժանվում են երկու խմբի՝ Հայաստան, Ադրբեջան: 

Ձնագնդիներով փորձում են տները քանդել: Որ խումբը քանդեց հակառակորդի 

տները՝ նա հաղթում է: 

 

45. «Բժիշկներ» 

Վերցնում են սեղան, աթոռ և սարքում են հիվանդանոց: Խումբը ընտրում է ովքեր են 

բժիշկները, ովքեր են հաճախորդները: Հաճախորդները կամ վիրավոր զինվորներ են, 

կամ կորոնավիրուսով վարակվածներ: Բժիշկները հիվանդներին բուժում են 

մանկական բժշկական խաղալիք ատրիբուտներով: 

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Արփի Խալաթյան 

ծնվ. 2012 թ., Երևան՝ Հայրենիք 

 

46. «Ձնագնդիով կռիվ-կռիվ» 

Խաղը խաղացել են դպրոցում ձմռանը: Չորրորդ դասարանները խաղում են 

հինգերորդ դասարանների դեմ: Նախօրորք պատրաստում են ձնագնդիներ: Թիմում 
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կեսը պատրաստում են ձնագնդիները, նրանք ովքեր լավ նշանառու են՝ նրանք էլ 

խփում են հակառակորդներին:  Պարտվում է է այն թիմը, ով ասում է՝ «հանձնվեցի»: 

 

4. 2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Անդրանիկ 

Քեշիշյան, ծնվ. 2011թ., Երևան՝ Ավան 

47. «Պատերազմ» 

Խաղը խաղում են երկուսով: Բակում ընտրում են մի քանի սահմաններ և խաղալիք 

զենքերով  կրակում են իրար: Ով անցնում  է հակառակորդի բոլոր սահմանները՝ նա 

հաղթում է:  

 

48. «Ֆուտբոլ բայց պատերազմի նման» 

Խաղը խաղում են գնդակով և զենքերով: Ֆուտբոլի ժամանակ ով խփում է գոլ՝ նա նաև 

պետք է զենքով կրակի հակառակորդին: Զենքի անունն է «Սնայպեր», որը 

պատրաստում են հաստ ճյուղերով և  ամրացնում են «սկոչով»: 

 

49. «Իսլամ մեռի» 

Ընտրում են որևէ փափուկ առարկա՝ բոքսի տանձիկ, բարձ, մեծ փափուկ խաղալիք: 

Հաստ ճյուղերով պատրաստում են «Սնայպերներ», որոնք ամրացնում են սկոչով: 

Պառկում են հատակին և  կրակում են առարկայի գլխին: Եթե կպնում է՝ ասում են 

«իսլամ,  մեռի, մեռի»:  

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Ալեքս Մելիքյան, 

ծնվ. 2011 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

50. «Կրակոցի» 

Խաղը խաղում են 4  հոգի տղաներով: Թիմերի  բաժանվելու համար՝  կանչում են 

բակի փոքր տարիքի աղջիկներից մեկին: Նա որոշում է ով որ թիմ պետք է գնա 

Ճյուղերով և սկոչով պատրաստում են զենքեր և կրակում իրար:  Հաղթող, պարտվող 

չկա: Հաղթում է ընկերությունը: 

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց , Տիգրան 

Գրիգորյան, ծնվ. 2013 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված, 2021 ապրիլ 

51. «Ախպեր, ախպեր» 

Բազմոցի վերևը դնում են բարձեր, որ տանիք լինի և վերցնելով խաղալիք հրացաններ 

թաքնվում են այնտեղ: Այնտեղից կրակում են մյուս կողմը գտնվող թշնամիներին: 

  

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Նարե Մելքոնյան, 

ծնվ. 2013 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

52. «Կռիվ, կռիվ» 

Խաղում են երկուսով: Մեկը թաքնվում է բազմոցի և բարձերի արանքում, որը 

Հայաստանն է,  իսկ մյուսը մնում է դրսում, որը թուրքն է: Երևակայական զենքերով 

կրակում են իրար և ձայներ են հանում: Հաղթող, պարտվող չկա: 

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Լեո Մելիքյան, 

ծնվ. 2011 թ, Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 
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53. «Կռիվ, կռիվ» 

Խաղը խաղում են տղաներով: Հարվածում են իրար ձեռքերով և փայտերով 

պատրաստված թրերով: Թրերը պատրաստում էին սոսինձով և սկոչով: Հաղթում էր 

նա, ով ավելի շատ էր խփում թրով: 

 

 

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Արեգ 

Խաչատրյան, ծնվ. 2011թ., Երևան՝ Էրեբունի 

 

54. «Դրոշակ» 

Խաղում են խառը խմբով: Ցելայով բաժանվում են  երկու խմբի: Ամեն թիմ ունի 

երկուական փայտ, որը «դրոշակն» է: Թիմերը ունենում են երկուական սահման, 

որտեղ պահում էին փայտերը: Հակառակորդը պետք է անցնի սահմանը և հերթով 

վերցնի փայտերը: Եթե բռնվեց՝ քարանում է և  չի կարողանում շարժվել մինչև ընկերը 

չկպնի իրեն: Հաղթում է այն թիմը, որը կարողանում է հակառակորդի երկու փայտերն 

էլ տանել իր սահման: 

 

2021թ.  ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Արեգ Տոնոյան, 

ծնվ. 2012 թ., Երևան՝ Հարավարևմտյան զանգված 

 

55. «Կրակոցիներ» 

Խաղը խաղում են 5, 6 տղաներով: Փոքր խողովակներով պատրաստում են զենքեր: 

Թղթերը կլորացնում են, դնում խողովակի մեջ և փչում հակառակորդի վրա: Հաղթում 

է նա, ում ոչ մի թուղթ չի կպել: 

 

56. «Փայտ կոտրոցի» 

Խաղում են 22 հոգանոց խառը խմբով: Բաժանվում են երկու հավասար թիմերի: Երկու 

հոգին «ոտ են  գցում» և հերթով ընտրում թիմակիցներին: Գծում են սահման: Ամեն 

թիմ ունի մեկական փայտ, որը պետք է պաշտպանի: Փայտը բարակ երկար ճյուղ է:  

Այն դրված է գետնին: Պատք է մտնես հակառակորդի սահման, փայտը կոտրես և հետ 

գաս: Փայտը կոտրում ես ոտքով: Կարող ես ձեռքով էլ բարձրացնել և կոտրել: Եթե 

բռնեցին կետրելուց հետո՝ գնում ես քո սահման, բայց հակառակորդը կոտրած ճյուղի 

կեսն է դնում, որը ավելի է դժվարացնում թիմի գործը, որովհետև դժվար է կարճ 

ճյուղը կոտրել: Ամեն կոտրած հատված մեկ միավոր է: Հաղթում է այն թիմը, ում 

միավորները շատ են: 

 

 Երկրաշարժ-պատերազմ 

 

2021 թ., ապրիլ,  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, բանասաց Ալեքս 

Գրիգորյան, ծնվ. 2013 թ., Երևան, Հարավարևմտյան զանգված 

57. Տագնապ-տագնապ 
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Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ» : Ուրեմն տագնապ է՝ երկրաշարժ: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է: 

 

58. Նույն խաղը՝ այսպես 

Մեկը ասում է «Տուուուո՜ւ» : Ուրեմն օդային տագնապ է: Պետք է փախնենք և 

թաքնվենք թաքստոցում: Եթե ասեց «տո՜ւ-տո՜ւ»` ուրեմն պետք է դուրս գանք 

թաքստոցներից: Ուշադրության խաղ է: Ով ուշադիր չէ` պարտվում է: 

 


