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Ն ա խ ա բ ա ն
Ներկայացվող ծրագիրը «  ԿԳն պատվերով կազմվել, փորձարկվել և 
մշակվել է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում: Ծրագրի հեղի
նակները կրթահամալիրում գործող նախակրթարանների մասնագետ
ներն ու դաստիարակներն են, որոնք իրենց փորձը, դիտարկումներն 
ու եզրակացությունները ամբողջացնելու, ծրագրային դրույթների 
վերածելու հնարավորություն են ունեցել: Այսինքն' ծրագիրը մանկա
վարժական ակտիվ գործունեության, հետազոտական աշխատանքի, 
դիտարկումների, աշխատանքային փորձարկումների, մշակումների և 
լրամշակումների արդյունք է:
Հաճախ կհանդիպեք «Մեր փորձից» խորագրին: Դրանք կենդանի 
պատումներ են իրական դեպքերի մասին և լրացնում են ծրագրային 
շարադրանքը' այն ավելի կենդանի և հասկանալի դարձնելով:
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Ն ա խ ա կրթ ա ր ա ն ի  ստեղծման պատմութ յունից
Ծրագրում ընդգրկված նախակրթարանների խմբերը «Մխիթար 
Սեբաստացի» կրթահամալիրում սկսել են գործել 2004թ. սեպտեմ- 
բեր-հոկտեմբերից: Ֆինանսավորումը 2004թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 
ամիսներին կատարվել է կրթահամալիրի տարեկան տնտեսումների և 
եկամուտների հաշվին:
Կրթահամալիրի նախակրթարանային խմբերի հիմնադրման աշխա
տանքները սկսել ենք 2004թ. օգոստոսից: Այդ ժամանակ գործում էր 
միայն Բ-4 դպրոց-պարտեզի մանկապարտեզը' երկու խմբով: Որոշ
վեց նախակրթարաններ ստեղծել «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահա- 
մալիրի /այսուհետ' կրթահամալիր/ կրտսեր դպրոցների /Բ-4 դպրոց- 
պարտեզ, Գեղարվեստի վարժարան, Բ-1 դպրոց-պարտեզ, «Մայքլ 
Գանյան» դպրոց/ կազմում, որոնք գործում են նախկին տիպային 
մանկապարտեզների առանձնացված մասնաշենքերում: 
Աշխատանքային խումբ կազմեցինք' նախակրթարանների /ենթա- 
ծրագրերի/ ղեկավարներ, դաստիարակներ, Ծրագրի մասնագետներ: 
Դաստիարակներն ընտրվեցին բաց մրցույթով, որին մասնակցեցին 
կրթահամալիրի մանկավարժական ուսումնարանի շրջանավարտներ 
և համապատասխան կրթություն ունեցող այլ մասնագետներ: 
Ընտրված դաստիարակներն հատուկ վերապատրաստում անցան: 
Կրթահամալիրի սոցիոլոգիական ծառայության միջոցով ուսումնա
սիրեցինք Հարավարևմտյպն թաղամասը, տեղեկություններ հավաքե
ցինք նախադպրոցականների մասին:
Աշխատում էինք 3 ուղղությամբ' բովանդակային' մասնագետների 
հետ ճշտեցինք ու ամբողջացրինք Ծրագրի մանկավարժական հիմ
նարար դրույթները' ինվարիանտները, կազմեցինք նախակրթարան
ների գործունեության կազմակերպման նախագիծ, կազմակերպ
չական' տեղեկատվություն էինք տարածում նոր բացված նա
խակրթարանի մասին' այցեքարտեր, տեղեկատվական թերթիկներ 
պատրաստեցինք ու տարածեցինք, հեռուստացույցով հայտա
րարություն տվեցինք, թաղամասի այգիներում մանկական խաղեր, 
միջոցառումներ կազմակերպեցինք, այգում գտնվող երեխաները 
դաստիարակների հետ նկարում էին, երգեր ու ոտանավորներ էին 
սովորում, ուրախ պարեր էին պարում, խաղեր խաղում, տիկնիկներ 
էին պատրաստում և խաղացնում: Այդ միջոցառումների ժամանակ 
երեխաներն իրենք էին ընտրում իրենց դաստիարականերին: Միջո
ցառումների հաջորդ օրերին հանդիպումներ էինք կազմակերպում 
ծնողների հետ, ներկայացնում կրթահամալիրը, նրա առանձնա
հատկությունները, մեր որդեգրած մանկավարժությունը, ստեղծվելիք 
ծրագրի ինվարիանտները, հետագա քայլերը, մեր և ծնողների 
համատեղ անելիքները: Դրանից հետո մեզ դիմում էին կրթահա- 
մալիրի ծրագիրն ընտրած ծնողները:
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Գործունեութ յա ն  միջավայրի  կա զմա կերպ ում
Կրտսեր դպրոցների շենքերում նորակազմ խմբերի համար ժամանա
կավոր տարածքներ առանձնացրինք: Համայնքի, ծնողական, կրթա- 
համափրի և այլ միջոցներով նորոգեցինք, կահավորեցինք խմբա- 
սենյակները, անհրաժեշտ գրենական պիտույքներ, սպասք, գործու
նեության համար այլ միջոցներ ձեռք բերեցինք: Նորաստեղծ 3 
նախակրթարանները սկսել են գործել մեկական խմբերով /15-20 
երեխա/, մի խումբ էլ ավելացավ Բ-4 դպրոց-պարտեգում:
Երբ խմբերն արդեն հավաքված էին, պետք էր այլ խնդիրներ լուծել: 
Աշխատանքներն ընթանում էին հետևյալ ուղղություններով' 
նախակրթարանների գործունեության կազմակերպում 
ստեղծվող ծրագրի պահանջներին համապատասխան զարգացնող 
միջավայրի ամբողջացում 
ծրագրային նյութերի հավաքում
Ծրագրի հատվածական մշակում' ըստ ինվարիանտների 
մշակված նյութերի Փորձարկում նախակրթարանային խմբերում, 
մշակված նյութերի վերամշակում ըստ փորձարկումների արդյունք
ների
դաստիարակների մասնագիտական զարգացում ամենօրյա սեմինար-
պարապմունքների միջոցով
Մանկան զարգացման կենտրոնի գործարկում
ծնողի իրազեկման արդյունավետ համակարգի ստեղծում
2005թ. հունվարին բոլոր խմբերը գործում էին նորոգված,
բարեկարգ, հիգիենիկ, անվտանգ, համապատասխան ջերմային
ռեժիմով ապահովված խմբասենյակներում:
Երեխաների թիվն ավելանում էր, Ծրագիրը մաս-մաս հավաքվում 
ամբողջանում, դաստիարակները ավելի հմուտ ու ինքնավստահ էին 
դառնում, նրանց մասնակցությունը Ծրագրի կազմմանը' ավելի 
տեսանելի ու արդյունավետ:
Ծնողը ոչ միայն վստահեց մեզ, այլև դարձավ մեր աջակիցը: Նա 
հոգում էր երեխայի սննդի կազմակերպման, զարգացնող մի շարք 
միջոցների, հիգիենիկ միջավայրի ապահովմանն ուղղված ծախսերը: 
Ծնողի վճարած գումարը մինչև օրս ծախսվում էր հետևյալ 
համամասնությամ և կարգով' 
սննդի կազմակերպում ' 70%
հիգիենիկ միջավայրի, երեխայի անհատական հիգիենայի ապահով
մանն ուղղված ծախսեր' 10%
նախակրթարանի պահպանման, նյութական միջավայրի բարելավ- 
մանն ուղղված ծախսեր' 10%
երեխայի գործունեության կազմակերպման ուսումնական միջոցների 
ձեռքբերում '10% Ծնողի վճարած գումարը մուտք է արվում կրթահա- 
մալիրի գանձարկղ, բոլոր ծախսերը կատարվում են հաշվապա
հության միջոցով, համապատասխան փաստաթղթերով, ծնողը տեղե
կացվում է կատարված ծախսերի մասին:



Նա աստիճանաբար դառնում էր իր երեխայի գործունեության մաս
նակիցը, յուրացնում ծրագրային նյութերը:
2005թ. հունվարին նախակրթարաններն արդեն աշխատում էին 2- 
ական խմբերով'  յուրաքանչյուրում 20-25 երեխա:
Նույն տարվա ընթացքում «Մալաթիա-Սեբաստիա» համայնքի միջոց
ներով ընդարձակվել են Գեղարվեստի վարժարանի նախակրթարանի 
տարածքները, հիմնանորոգվել խմբասենյակները, խոհանոցը:
Ծրագրի պահանջներին համապատասխան պատրաստվել և փոր
ձարկվել է խմբասենյակի կահավորանքը' սեղան-աթոռներ, պահա
րաններ, նոր տիպի գրատախտակներ:
Ամռանը նախակրթարաններն աշխատել են բակում կահավորված 
բացօթյա ամառային պարտեզներում: Երեխաների համար օրը վ- 
երածվել էր տոնի, բոլոր նախակրթարաններն ունեին Ծրագրի 
միջոցներով ձեռք բերված փչովի լողավազաններ, բակային հովա
նոցներ, ջրային գնդակներ, փչվող խաղալիքներ, լողազգեստներ: 
2005թ. վերջում յուրաքանչյուր նախակրթարան ուներ իր տեխնի
կական կենտրոնը' հեռուստացույց, թվային ֆոտոխցիկ, ձայնագրիչ, 
DVD փլեյեր, նկարվում, նկարահանվում էին խմբի գործունեությունը, 
փորձարկման ընթացքը: 2006թ. գարնանը ունեինք հիգիենիկ, վերա
նորոգված, անվտանգ և ջեռուցվող տարածքներ ' հարմարավետ 
սանհանգույցներով, մանկական խոհանոցով, բարեկարգ բակերով: 
2006թ. հունվարին կազմակերպեցինք ստեղծագործական հավաք, 
ամփոփեցինք տարվա արդյունքները:
Նյութական միջավայրի բարելավման հարցում Ծրագրին աջակցել են 
«Վորլդ Վիժն Հայաստան», «Առաքելություն Արևելք» կազմակեր
պությունները, «Մալաթիա-Սեբաստիա» թաղապետարանը, «Ուսուց- 
չաց տուն», «Կրթասեր» հասարակական կազմակերպությունները, 
առանձին բարեգործները, ծնողական խորհուրդները, կրթահամա- 
լիրը իր ոչ բյուջետային միջոցներով:
Կրթահամալիրում գործող նախակրթարանային խմբերը Ծրագրի 
մասն են կազմում, խմբերում ամեն օր փորձարկվում են մասնագետ
ների ու դաստիարակների մշակումները, իրագործվում դաստիարակ
ների, հանրապետության նախադպրոցական հաստատությունների 
աշխատողների, կրտսեր դպրոցների մասնագետների վերապատ
րաստումները:
2006թ.֊ից Ծրագիրն իր նախակրթարաններով, ենթածրագրերով, 
մասնագետներով, մանկան զարգացման և դաստիարակների վերա
պատրաստման ծառայություններով գործում է որպես ինքնուրույն, 
ինքնաբավ, արդյունավետ, մատչելի ու բաց համակարգ, որը համա
գործակցում է նախադպրոցական հաստատությունների հետ և վերա
պատրաստում դրանց մասնագետներին և ղեկավարներին, իրակա
նացնում է հետազոտական աշխատանքներ' Ծրագրի լրամշակում, 
տարբեր ենթածրագրերի, նախագծերի, գիտափորձերի իրակա
նացում, երեխայի գործունեությանն ուղղված նյութերի, մեթոդական 
ուղեցույցների, մանկավարժական ժողովածուների ստեղծում:
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Ծրագիրն ունի իր կայքը, հրատարակում է «Նախակրթարան» 
էլեկտրոնային ամսագիրը: Շարունակվում են զարգացնող միջավայրի 
ամբողջացումը, Ծրագրի տարածումն ու տեղայնացումը:
Գործում է Մանկան զարգացման կենտրոնը, որտեղ աշխատում են 
արատաբան, հոգեբան, հատուկ մանկավարժ, արտթերապևտ, 
սոցիոլոգ:
Ծրագրի տվյալ տարվա գործունեությունը ներկայացվում է Ծրագրի 
տարեկան հաշվետվությունում:
Երեխայի զարգացման, նրա գործունեության կազմակերպման հիմ
նարար սկզբունքները ( ինվարիանտներ):
Երկար ժամանակ փորձում էինք ձևակերպել այն հիմնարար դրույթ
ները /ինվարիանտները/, որոնք կարտահայտեին մեր մանկավար
ժական դավանանքը, և մենք կկարողանայինք դրանք դնել նա- 
խակրթարանների նոր կազմվող ծրագրի հիմքում: Ուսումնասիրեցինք 
հայտնի մանկավարժների աշխատությունները, դրանցից առանձ
նացրինք մեզ համար կարևոր, սկզբունքային նշանակություն ունեցող 
գաղափարներն ու մեկնաբանությունները: Դրանք քննարկելուց հետո 
ընտրեցինք ավելի ճշգրիտ, տարողունակ ձևակերպումները: Ստաց- 
վեց հայտնի մանկավարժների մանկավարժական հիմնարար 
սկզբունքների ժողովածու ' խմբային աշխատանք, որն ամփոփում է 
առաջադեմ մանկավարժության գունապնակը: Ներկայացնում ենք 
այդ ինվարիանտները, որոնք մեր կողմից իրականացվող մանկավար
ժության սկզբունքներն են:

bnbiuuijh Գոոծունծաթաւն. նոա кшпашчсГши 
ԿասւրաԿճոսյԱ՚սւն հհւրսսւռաոաո u4ui?mUfUbnc 
(ԻԱՎա ո հաստն б и с )
Երեխան չի հոգնում այն գործունեությունից (խաղից, աշխատանքից, 
պարապմունքից), որը համապատասխանում է նրա ֆունկցիոնալ 
կենսական պահանջմունքներին:

* Երեխայի ձեռքերը ճանաչողության օրգաններ են: Դեռևս 3-4
ամսականից երեխան ամեն ինչին ձեռք տալու և ձեռքերի միջոցով 
առարկաների հետ գործողություններ կատարելու հակում ունի: 
Երեխայի կյանքի յուրաքանչյուր փուլում իսկական դաստիա
րակությունը իրականացվում է «իմացություն շոշափման միջոցով» 
սկզբունքով, այս մեթոդը բոլոր գիտական մեթոդներից ամենա
կարևորն է:

* Չորս տարեկանից բարձր տարիքի երեխաների համար միայն 
հիգիենիկ պայմաններ են անհրաժեշտ առավել հարմար խաղ- 
աշխատանքի և աշխատանք-խաղի համար:

ь֊ Նախակրթարանի (խմբի գործունեության տարածքի) նյութա
տեխնիկական կահավորման ամբողջացումը, նախապատրաստումն 
ու կատարելագործումը դաստիարակի, նախակրթարանի ղեկավարի 
հիմնական խնդիրներն են :

 ̂ Ինչպես հիվանդ (հատուկ կարիքով), այնպես էլ առողջ երեխաներին 
ավելի շուտ հատուկ զարգացնող միջավայր է պետք: Երեխայի թույլ
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արտահայտված ֆիզիկական արատները կարելի է վերացնել 
մանկավարժական մեթոդներով: Մտավոր թեր-զարգացումը ոչ թե 
բժշկական, այլ մանկավարժական խնդիր է: Մտավոր թերզարգացած 
երեխաների հետ աշխատանքի մեթոդները կիրառելի են նաև նորմալ 
երեխաների հետ աշխատելիս: Երեխայի ֆիզիկական վերահսկո
ղության զարգացումը ոչ թե ֆիզիկական, այլ մտավոր զարգացումն է: 

 ̂ Զարգացման աղբյուրը երեխայի մեջ է: Երեխան հասկանում է իր 
անհատական ակտիվության շնորհիվ: Զարգացնող միջավայրում 
երեխային գործունեության ընտրության ազատություն պետք է տրվի: 
Անհրաժեշտ է միջավայրն այնպես նախապատրաստել, որ այն 
զարգացնող լինի, այսինքն'

ա.երեխային անհատապես զարգանալու հնարավորություն տա, 
բ. երեխային մղի ինքնաբուխ, ստեղծագործական գործունեության, 
գ. համապատասխանի երեխայի ֆիզիկական և մտավոր 

առանձնահատկություններին:
Խաղը համեմատաբար ուշ մանկության տարիներին երեխայի 
դաստիարակության գլխավոր, գրեթե միակ միջոցն է: Խաղի շնորհիվ 
երեխան մշտապես առաջ է ընկնում իր զարգացման մեջ, և խթանվում 
է նրա սովորական վարքագիծը: Խաղի ժամանակ նա կարծես ինքն 
իրեն ավելի մեծ է զգում:
Խաղարկությունն առավել կարևոր ապրում է, քան խաղը, խաղային 
վիճակն ագատ վիճակ է:
Մարդու համար առաջնայինը շփումն է, հաղորդակցումը: Սոցիա
լական հարաբերությունները հիմնարար դեր են խաղում ճանաչո
ղության զարգացման հարցում: Այն, ինչ կարելի է սովորել մեծահա
սակի օգնությամբ կամ հասակակցի ընկերակցությամբ, մի քանի 
անգամ գերազանցում է մենակ սովորելու հնարավորությանը: 
Ամբողջական ճանաչողական զարգացումը պահանջում է սոցիա
լական փոխհարաբերություններ: Համագործակցային վարքագիծը 
համարվում է մարդկային գործունեության հիմքը, այն հիմքը, որի 
վրա կարող են ստեղծվել և ղեկավարվել հզոր ժողովրդավարական 
համայնքներ:
Մարդու մտավոր կյանքն ընդհանուր գծերով ձևավորվում է նրա 
կյանքի առաջին 4-5 տարվա ընթացքում: Երեխայի մտավոր զարգա
ցումն ամբողջական գործընթաց է և չի կատարվում ըստ դաստիա
րակչական համակարգի:
Զարգացման բնականոն ընթացքում ուսուցումը միջոց է, որն 
ամրապնդում է զարգացման գործընթացը և ստեղծում մշակութային 
գործոններ: Միջավայրը խթանում է ուսուցման գործընթացը:
Երեխայի ստեղծագործելն առաջնային է' անկախ նրա գործունեու
թյան ձևերից, նկարչություն, երաժշտություն, պլաստիկա, թատրոն, 
խաղ, մարզանք, գիտելիք, աշխատանք:
Երեխան ուրիշի մշակույթը և ուրիշ արժեքներ սպառողը չէ, այլ 
ստեղծողը:
Մարդը չի կարող ազատ լինել, եթե ինքնուրույն չէ: Այդ պատճառով 
երեխայի անհատական ազատության առաջին գործուն դրսևո-
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րումները պետք է այնպիսի ուղղվածություն ունենան, որ ակտի
վությունը մշակի նրա ինքնուրույնությունը:
Մեծահասակների գործունեության առկայությունը երեխայի մտավոր 
աճի գործում մեծ դեր է խաղում: Երեխայի մասնակցությունը կենցա
ղային գործերին նրա համար ֆիզիկական նպատակներին հասնելու 
գործնական միջոց է: Օգուտի կամ հաճույքի համար արածների միջև 
տարբերություն չկա: Ոչ թե արվածը, այլ այդ ընթացքում դրսևորված 
վերաբերմունքն է որոշում, թե ինչն է օգտապաշտական, ինչը' ազատ 
ու դաստիարակչական:
Երեխան չունի տրամաբանության պահանջմունք, նա հոգածության, 
մեր մարդկայնության և հումանիզմի կարիք ունի: Այն ամենը, ինչ 
մենք հաղորդում ենք երեխային, պետք է կյանք ունենա, որպեսզի 
աճի նրա հետ:
Դաստիարակը երեխայի ոգեշնչողն է, ստեղծագործումը խթանողը: 
Նա չափահաս մարդ է, որը երեխաների հետ է լինում, որպեսզի իր 
մեջ եղած լավը փոխանցի, որպեսզի իր մեջ էլ ստեղծագործելու, 
երևակայելու հմտություններ զարգացնի և որպես հավասարապես 
գնահատվող' գործունեության տարբեր ձևերին կառուցողաբար 
մասնակցի:
Դիտ ելո ւ , . էությունը տեսնելու փորձը պիտի դառնա դաստիարակի 
մանկավարժական գործունեության հիմքը:

ՆսւԽսո.սւոռ4սւԿանԻ~ 3 -5  տաոսԿաււԻ սաոԳսաման fiunsbu
Ընդհանուր Ֆիզիկական և շարժողական զարգացում

3 տարեկան 4 տարեկան 5-6 տարեկան

կաթնատամների մեծ 
մասը դուրս են եկել

բոլոր
կաթնատամները 
դուրս են եկել

սկսում է կորցնել 
կաթնատամները

պահում է իր մարմնի 
հավասարակշռությունը

կարողանում է 
ուղիղ գծով քայլել

տիրապետում է 
մարմնին, 
դրսևորում է 
հավասարակշռութ 
յան և
կոորդինացիայի 
հմտություններ, 
քայլում է թեք 
հարթության 
վրայով, 
կանգնում է մի 
ոտքի վրա, 
կարողանում է 
ետ-ետ քայլել
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կարողանում է ուղիղ 
քայլել

դժվարությամբ, բայց 
կարողանում է քայլել 
մարզական 
նստարանի վրա

կարողանում է 
հավասարակշռվես 
ծ քայլել, դանդաղ 
վազել մարզական 
նստարանի վրա

Ցատկում է 15-20 սմ 
բարձրությունից, 
թռչկոտում է

աճող հմտությամբ 
ցատկում է, 
հաճախակի է բռնոցի 
խաղում, անցնում է 
աթոռի, հաստ 
պարանի տակով, 
մագլցում է

խաղում է ակտիվ, 
շարժուն խաղեր, 
ցատկում է 
փոսերի և իր 
մարմնի չափսերին 
համապատասխան 
այլ արգելքների 
վրայով, վազում է 
ցածր արգելքներ 
հաղթահարելով, 
թռչկոտելով առաջ 
է շարժվում

գլորում է գնդակը, 
կարողանում է բռնել 
իր կողմը գլորված 
գնդակը, գնդակը 
խփում է գետնին, 
ոտքով հարվածում է 
գնդակին

գնդակը վեր է 
նետում, կարողանում 
է այն նետեւ 
անհրաժեշտ 
ուղղությամբ

գնդակով տարբեր 
խաղեր է խաղում' 
խմբով և մենակ

քշում է եռանիվ 
հեծանիվ

քշում է երկանիվ 
հեծանիվ' օգնող 2 
փոքր անիվներով

փորձում է 
երկանիվ հեծանիվ 
Ք2ել

կարողանում է անցնել 
օղակի միջով

կարողանում է օղակը 
գլորել

ուղիղ գծով 
գլորում է օղակը և 
ետևից վագում

ինքնուրույն 
բարձրանում է ցածր 
աստիճաններով

կարողանում է 
շվեդական պատը 
բարձրանալ

բարձրանում է 
շվեդական պատի 
վրայով և իջնում 
է, շվեդական 
պատի վրայից 
թռչում է 
մարզական 
ներքնակի վրա 
1 մ.
բարձրությունից

Նուրբ շարժողականություն

ինքնուրույն 
հանում է

ինքնուրույն հագնվում է, 
բացառությամբ կոշիկների,

հագնում է նաև 
կոշիկները,
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հագուստը, 
արձակում է մեծ 
կոճակները

կոճկում է միջին 
կոճակները

կարողանում է 
կապել
կոշկաքուղերը

մանր
առարկաները 
կարող է լցնել 
ւոուփի մեջ

խոշոր ուլունքները 
հավաքում է թելի վրա

կարողանում է 
ասեղ թելել և 
կարել

թացում է
ֆլոմաստերի
կափարիչը

կարողանում է պտտելով 
բացեւ և փակել սոսնձի և 
նման այլ կափարիչներ

տարբեր 
կտրվածքներով 
մանր կտորներով 
նկար է հավաքում

օգտվում է 
մատիտից, 
խզբզում է

գծում և նկարում է 
ճանաչելի առարկաներ

կտրատում է 
տարբեր
երկրաչափական 
պատկերներ 
աշխատում է 
կավիճով, 
վրձինով

անվարժ 
խզբզոցով 
փորձում է ներկել 
նկարները, 
խզբզում է

ներկում է նկարները /ոչ 
վարժ/, փորձում է 
խզբզոցները ինչ-որ բանի 
նմանեցնել

•❁

հմտորեն ներկում 
է նկարները, 
շրջագծում է 
տարբեր 
պատկերներ, 
շարունակում է 
նկարել տրված 
զարղանախշը, 
գրելու 
տարրական 
հմտություններ 
ունի

խաղում է
փափուկ
նյութերով

անվարժ ծեփում է փորձում է ծանոթ
առարկաներ
ծեփեյ

կարողանում է 
փոքր մկրատ 
բռնել, կտրեւ

մեծ մկրատով անվարժ 
կտրում է

կարողանում է
մկրատով
աշխատեւ

Մտավոր զարգացում

Ընղհանուր ճանաչողություն
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գիտի իր անունը, 
երբեմն նաև' 
ազգանունը

•

գիտի իր անունը, 
ազգանունը, կարող է իր 
ընտանիքի մասին 
համառոտ պատմել

տարբերակում է 
հարազատական 
կապերը, գիտի իր 
բարեկամների 
անունները, 
կարողանում է 
նրանց մասին 
պատմել, գիտի իր 
հասցեն և 
հեռախոսի 
համարր

կարող է 
համեմատելով 
ասել' երկու-երեք 
առարկաներից 
որն է մեծ

կարող է նույն ձևն ունեցող 
5-7 առարկա դասավորել 
ըստ մեծության

համեմատում է 
տարբեր
առարկաներ, իրեր 
և փորձում է 
վերլուծել դրանց 
հատկութւունները

կարող է 3-4 
խորանարդիկով 
կառույց ստեղծել

կարող է պարզ կառույցներ 
կառուցել

խորանարդիկներո 
վ, լեգոներով, այլ 
իրերով զանազան 
կառույցներ է 
կառուցում

3-4 գույն գիտի ճանաչում է մինչև 6 գույն կարողանում է 
համեմատել 
գույները /մուգ ու 
բաց/, գույները 
խառնելով' նոր 
գույներ ստանալ

կարողանում է 
ըստ 1
հատկանիշի 
համեմատել 2 
առարկա

կարողանում է համեմատել 
3-4 առարկա

կարողանում է
հետազոտել
երևույթները

յուրացնում է 
մեծերի 
հաղորդած 
ինֆորմացիան

հեռուստատեսությունից, 
այլ աղբյուրներից մեծերի 
աջակցությամբ 
ինֆորմացիա է ստանում

կարողանում է 
հետազոտությունի 
ց հետևություն 
անել, ինքնուրույն 
ինֆորմացիա 
ձեռք բերել

մեծերի հուշելով 
կարողանում է 
դժվար 
իրավիճակից 
դուրս գալ

փորձում է դժվար 
իրավիճակից ելք գտնել

կարողանում է 
տարբեր 
իրավիճակների, 
խնդիրների 
լուծումներ գտնե|
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ճանաչում է մի 
շարք բնական 
երևույթներ 
/անձրև, ձյուն, 
քամի/

Փորձում է բացատրեւ 
ծանոթ երևույթները,

կարողանում է 
պատճառահետևա 
նքային պարզ 
կապեր գտնեի 
/շոգ է, որովհետև 
ամառ է/:

տարբերում է 
մութը լույսից

տարբերում է առավոտը 
երեկոյից, տարբերում է 
երեկը, այսօրը, վաղը

կարողանում է 
կողմնորոշվել 
ժամանակի մեջ, 
տարբերում է 
օրվա պահերը, 
տարվա 
եդանակներր

տալիս է «ինչո՞ւ» 
հարցը

տալիս է «ինչո՞ւ, ի՞նչ է» 
հարցերը

անվերջ հարցեր է 
տալիս և ուզում է 
ստանալ դրանց 
պատասխանները

սկսում է իրեն 
«ես» ասեւ

որոշ տեղեկություններ 
կարող է հաղորդել իր 
մասին

ուսումնասիրում է 
իրեն,
նկարագրում է ու
փորձում
բնութագրել

ճանաչում է 
շրջապատի որոշ 
երևույթներ, բայց 
դրանք չի 
կարողանում 
բացատրեւ կամ 
դրանց մասին 
դատողություններ 
անեւ

դիտարկում և փորձում է 
ճանաչել շրջապատը

սկսում է 
յուրացնել 
շրջապատող 
աշխարհը, 
դիտարկումներ է 
կատարում և 
հետևություններ 
անում բնության 
փոփոխություններ 
ի վերաբերյալ

Խոսք, մտածողություն
սկսում է բառերը
հստակ
արտասանել

ճիշտ է արտաբերում բոլոր 
հնչյունները բացի 
սուլականներից և 
շչականներից

ճիշտ է
արտաբերում
բոլոր
հնչյունները, 
բառերն հստակ է 
արտաբերում

կարողանում է 
բարդ բառեր 
արտասանել

կարողանում է բառերը 
վանկատել

կարողանում է 
հեգել 3-5 հնչյուն 
ունեցող բառեր
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խոսքը կտրտված 
է, Երբեմն
անտրւսմաբանտկն

խոսքն ամբողջական է, խոսելիս 
քերականական 
սխալներ քիչ է 
անում, խոսքն 
ավելի
տրամաբանական
է

Մեկ-երկու 
նախադասությամբ 
պատմում է իր 
տեսածի կամ իր 
հետ կատարվածի 
մասին:

հստակ պատմում է իր հետ 
կատարվածի, 
շրջապատում իր տեսածի 
մասին

կարողանում է
հիշողություններ
պատմել

կարող է
նմանակող ձայներ 
անել «հաֆ-հաֆ, 
կըռ-կըռ» և արն

օգտագործում է բոլոր 
խոսքի մասերը

խոսում է 
կապակցված 
պատմություն է 
հորինում

կարողանում է 
կրկնել 3-4 
վանկանի բառերը, 
դրանք ճիշտ 
արտասանեւ

կրկնում է առաջարկված 
բառերն ու
բառակապակցությունները' 
ճիշտ արտաբերելով 
հնչւուններր

կարողանում է 
հանգերով բառեր 
ասել, հասկանում 
է պարզ առած- 
ասացվածքներ

սկսում է խոսքում
դերանուններ
օգտագործել

աստիճանաբար 
ձևավորվում է ներքին 
խոսքը, մտածում է, հետո 
ասում , թե ինչի մասին էր 
մտածում

օգտագործում է
հոմանիշներ,
հականիշներ

կարողանում է
փոքրիկ
/քառատող,
վեցտող/
ոտանավորներ
անգիր անել

10-12 տողանոց 
ոտանավորներ է անգիր 
անում

կարողանում է 
որոշ բառերի 
հականիշներն ու 
հոմանիշներն 
անվանել

կարողանում է 
կարճ հեքիաթներ 
պատմել

կարողանում է թվարկել 
հեքիաթի հերոսներին, 
դեպքերը

կարողանում է 
թվարկել դեպքերն 
ըստ
հերթականության, 
հեքիաթը 
ինքնուրույն 
մասերի բաժանել

կարողանում է 2-3 
նախադասությամբ 
որևէ ղհս քի

որևէ դեպքի մասին 
կարողանում է պատմել, 
նկարի մասին պատմել

դեպքերի մասին 
ավելի
ամբողջական է
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մասին պատմել պատմում, 
կարողանում է 
երևույթներ 
նկարագրել

կարողանում է 
կարճ հեքիաթներ 
պատմել մեծերի 
օգնությամբ

հեքիաթն ինքնուրույն է 
պատմում' սեփական 
պատկերացումներ 
ներդնելով

կարողանում է 
կարծիք հայտնել 
ծանոթ հերոսների 
մասին ,
գնահատականներ
տալ

Երևակայություն, ստեղծագործություն
սիրում է
Երևակայական և
ընդօրինակման
խաղեր

հնարում է զվարճալի, 
չափազանցված կարճ 
պատմություններ

հորինում է 
Երկար
պատմություններ

կարողանում է 
ծանոթ
առարկաներով 
տարբեր խաղեր 
խաղալ

առարկաներին կարող է 
տարբեր դերեր տալ

դրսևորում է 
սիմվոլիկ 
մտածողություն, 
կարողանում է 
կերպավորել

երբեմն
կարողանում է
երազները
պատմել

հասկանում է վերացական 
մի շարք
հասկացություններ / 
տխրություն, երազանք, 
բարեկամություն.../

վերացական
հասկացություններ
է նկարում,
երևակայական
պատմություններ
հորինում

դերային 
խաղերում 
ընդօրինակում է 
մեծերի
գործողությունները

դերային խաղերին 
ստեղծագործաբար է 
մոտենում

ինքն է հաճախ 
որոշում խաղի 
կանոնները' 
ելնելով խաղի 
բնույթից

սիրում է նույն 
պատմությունը մի 
քանի անգամ լսել

լսած պատմությունը 
վերապատմելիս երբեմն 
իր վերաբերմունքն է 
արտահայտում

կարող է փոխել 
պատմության 
ավարտը, 
շարունակել այն, 
նոր հերոս 
ներմուծել, 
պատմության 
վերաբերյալ իր 
վերաբերմունքն է 
արտահայտում

3-4
նախադասությամբ 
պատմություն է

կարողանում է կարճ 
հեքիաթ հորինել

կարողանում է
ռոդարիական
մեթոդներով
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հորինում խաղալ հեքիաթով
զարգանում է 
միմիկան, փորձում 
է նմանակել 
կենդանիներին

նմանակում է ծանոթ 
կենդանիների, փորձում է 
նմանակել սիրելի 
մուլտհերոսների

կարողանում է
մնջախաղով
ծանոթ
տեսարաններ և
պատմություններ
ներկայացնել

Սոցիալական զարգացում

կողմնորոշվում է 
մեծերի խնդրանքնե
րով և պահանջներով 
(հավաքել խաղա
լիքները, օգնել 
հասակակիցներին, 
խաղալիքներով 
միասին խաղալ և 
այլն)

դրսևորում է վարքի 
սոցիալապես ընդունելի 
դրսևորում (կարող է 
ինքնուրույն հավաքել 
խաղալիքները, 
տարրական 
աշխատանքային 
պարտականություններ 
կատարել և այլն):

յուրացրած 
կանոններին և 
նորմերին 
համապա
տասխան 
կանոնակարգու 
մ է իր վարքը' 
(զսպում է 
ագրեսիվ ար
ձագանքները, 
արդարացի 
դերաբաշխում է 
անում, օգնում 
է ընկերներին և
սան):

նկատում է մյուս 
երեխաների' մեծերի 
պահանջներին 
չհամապատասխանող 
վարքագիծը

նկատում է- մյուս 
երեխաների ընդունված 
կանոններին ու նորմերին 
չհամապատասխանող 
վարքագիծը

ուղղում է իր
ընկերոջ'
ընդունված
կանոններին ու
նորմերին
չհամապատաս
խանող
վարքագիծը

հետարքրքրված 
մասնակցում է 
ընտանեկան 
անցուդարձին

երեխաների հետ մտնում 
է ղերային
փոխհարաբերությունների
մեջ

ավելի շատ է
ենթարկվում
կարգ ու
կանոնի, ինքն է
հաճախ
կանոններ
թեւադրում

պաշտում է իր 
ծնողներին

դրսևորում է սոցիալապես 
ընդունելի վարք

մեծերի հետ 
կարողանում է 
ա ՎԵլի լուրջ_____
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հարաբերվել, 
կարևորում է 
փոխադարձ 
վստահությունը

ձգտում է արժանանալ 
մեծերի
հավանությանը

կարող է ինքնուրույն 
տարրական
պարտականնություններ
կատարեւ

հասկանում է 
սեռերի դերերի 
տարբերություն 
ները

մշտապես փորձում է
հ ո
հնարավորությունները

շարունակում է փորձել 
ծնողների
համբերատարության 
սահմանները /օրինակ 
հասկանալով, որ սխալ է, 
շարունակում է, քանի 
ծնողները դիտողություն 
չեն արել /

համագործակցո 
ւմ է այլ 
երեխաների, 
մեծերի հետ

վարվում է այնպես, 
ինչպես իրեն է 
հարմար

հաճախ ձանձրանում է
պարտականություններ
կատարելուց

խաղալիս 
սպասում է իր 
հերթին, ոչ 
միայն
ենթարկվում է 
խաղի
կանոններին, 
այլև ընդունում 
է խմբի որոշած 
կանոնները

հաճախ գերադասում 
է մենակ խաղալ

խաղում է
հասակակիցների հետ' 
դերերը բաժանելով

համագործակցո 
ւմ է ընկերների 
հետ, բաժանում 
է
պարտականութ
յուններր

կոնֆլիկտներ 
առաջանալիս 
համարյա երբեք չի 
զիջում

խոսում է ուրիշ երեխայի 
հետ' երբեմն առանց 
լսելու, փորձում է իր 
տեսակետը պարտադրել

հարմարվում է 
նոր , 
միջավայրին, 
համապատասխ 
ան
իրավիճակում 
համապատասխ 
ան վարք է 
դրսևորում

մեծի պահանջով 
զսպում է իր 
ագրեսիան

նմանակում է մեծերի 
գործողությունները

կանոնակարգու 
մ է վարքը

խաղում է միայն իր խաղում է իրենից 1-2 տարիքաւին
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հասակակիցների հետ

*

տարի մեծերի հետ, 
ընդունում է նրանց 
օգնությունն ու 
աջակցությունը

համապատասխ 
ան վարքագիծ 
է ցուցաբերում, 
խաղում է 
հասակակիցներ 
ի հետ, սկսում է 
համագործակցե 
I Իրենից 
մեծերի հետ, 
փոքրերին 
կարող է 
ներգրավել 
խաղի մեջ______

17 Ш ЛШ ЬЬ ՀՈրԱՊԵՏՈԻէՏՀՈ 
«ՄհԻք*ԱՐ UbPUUSU8h»

Կրթական Համալիր 
ԻՐԷՎԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱԿ

V.



Հուզական զարգացում

դառնում է ավելի 
հանգիստ և ճկուն

դրսևորում է նոր վախեր ավելի շատ 
զգացմունքներ է 
արտահայտում 
բառերով

երբեմն ւաց է 
լինում, խփում 
ուրիշներին

հակված է
չարություններ անելու, 
սիրում է աղմկել

հեշտորեն 
շփոթվում է, 
ամաչում

երբեմն մարդամոտ 
է, կենսուրախ

սկսում է հասկանալ, որ 
ուրիշներն էլ իր նման 
զգացմունքներ ունեն

ի հայտ են զալիս 
զգացունքներ 
/վախեր/ մահվան 
նկատմամբ

կարող է ամաչել այլ 
մարդկանց մոտ

փորձում է ուղղել վատ 
արարքը

վատ վարքի 
դեպքում 
մեղավորության 
զգացում է 
ունենում

երբեմն ուզում է, որ 
իրեն վերաբերվեն 
որպես մանչուկի

ձգտում է անկախության անկախություն է 
սիրում, 
աշխատում է 
ամեն ինչ 
ինքնուրույն անեւ

չի վերահսկում իր 
հույզերը, 
զգացմունքային է

փորձում է վերահսկել իր 
զգացմունքները, բայց 
հաճախ չի ստացվում

•տ

հաճախ
վերահսկում է իր 
հույզերն ու 
զգացմունքները
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5-6 տաոնԿանհ սառԳսււյւրան Գնահատման սան՜ւռաԿ
Գնահատման սանդղակ
Որոշ սանդղակներում նշվում են գնահատման միավորները: 
«ֆիզիկական զարգացում» սանդղակը գնահատել 0-5 միավորներով' 
համաձայն զարգացման աստիճանի:
Մյուս սանդղակները գնահատել ստորև ներկայացված միավորներով' 

 ̂ չի կատարում ' 0 
 ̂ կատարում է մեծի օգնությամբ' 1 
 ̂ կատարում է ինքնուրույն, մասամբ' 2
 ̂ ամեն ինչ կատարում է ինքնուրույն, բայց դժվարությամբ' 3 
 ̂ ամեն ինչ անթերի է կատարում ' 5

Դիտարկումն անց է կացվում 4 ամիսը մեկ անգամ 
Երեխայի
անունը, ա զգանունը_________________________________________

Ծննդյան տարին, ամիսը, օրը________________________________

Մանկապարտեզ ընդունվելու օ ր ը ___________________________

ստուգման ամսաթիվը________________________________________

Ֆ իզիկա կա ն  զա րգա ցո ւմ

կանգնում է 1 ոտքի վրա
անցնում է աթոռի, հաստ պարանի տակով
գնդակը գցում է նպատակատեղի մեջ 
/ցանցի, փոսի մեջ/
կարող է գնդակը 10 անգամ նետել և, 
բռնել
քայլում է թեք հարթակի վրայով
քշում է երկանիվ հեծանիվ
թռչկոտում է տեղում
թռչկոտելով առաջ է շարժվում
կարողանում է ետ-ետ քայլեւ
բարձրանում և իջնում է շվեդական պատի 
վրայով_____________________________________
թռչում է շվեդական պատի վրայից /մինչև 
1մ բարձրությունից/
ուղիղ գծով գլորում է օղակը
կարողանում է հավասարակշռված քայլել 
մարզական նստարանի վրա
դանդաղ վազում է մարզական նստարանի

А Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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վազում է ցածր արգելքներ 
հաղթահարելով

Ունակություններ

ինքնուրույն հագնում է կոշիկները
կարողանում է կապել կոշիկների քուղերը
կարողանում է ասեղ թելել և կարել
կտրելով ստանում է տարբեր 
երկրաչափական պատկերներ
ագատորեն աշխատում է կավճով, վրձնով
հավաքում է լեգոներ
առանց շեղվելու պատկերներ է 
շրջագծում
կարողանում է մարղ, կենդանի ծեփել
հմտորեն ներկում է նկարները, 
շարունակում է նկարել տրված 
զարդանախշը, ավարտել կիսատ թողած 
նկարը
տարբեր կտրվածքներով մանր 
կտորներով նկար է հավաքում

Ընղհանուր ճանաչողություն
տարբերակում է հարազատական 
կապերը, գիտի իր բպրեկամների 
անունները
գիտի իր հասցեն և հեռախոսի համարը
կարողանում է դիտարկումից, փորձից 
հետևություն անել, ինքնուրույն 
ինֆորմացիա ձեռք բերել
կարողանում է պատճառահետևանքային 
պարզ կապեր գտնել /շոգ է, որովհետև 
ւսմւսռ է/:

կարողանում է կողմնորոշվել ժամանակի 
մեջ, տարբերում է օրվա պահերը, երեկը, 
այսօրը, վաղը
տարբերում է տարվա եղանակները
պատկերացում ունի առարկաների 
թվաքանակի վերաբերյալ ' կարողանում է 
առարկաներ հաշվել
ճանաչում է երկրաչափական որոշ
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պատկերներ և մարմիններ
կարողանում է համեմատել առարկաների 
թիվը' շատ, քիչ, ավել, պակաս
ուսումնասիրում է իրեն, նկարագրում է ու 
փորձում բնութագրել
համեմատում է երկրաչափական որոշ 
պատկերներ և մարմիններ
կարողանում է տարբեր իրավիճակների, 
խնդիրների լուծումներ գտնեւ

Խոսք, մտածողություն

ճիշտ է արտաբերում բոլոր հնչլուններր
նկատում է հնչյունների արտաբերման 
սխալները
կարողանում է ամբողջական հեքիաթներ 
պատմեք ղերերը խաղալով
կարողանում է թվարկել պատմության, 
հեքիաթի դեպքերն ըստ հերթականության, 
հեքիաթն ինքնուրույն մասերի բաժանեւ
խոսքը կապակցված է
նկարագրում է ծանոթ առարկաներ
կարողանում է պատմություններ հորինեւ
կարողանում է մանրամասն պատմել իր 
հետ կատարվածի մասին
կարողանում է հիշողություններ պատմեւ
կարողանում է պարզ հանգերով բառեր 
ասեւ
հեգում է 3-5 հնչյուն ունեցող բառեր
հասկանում է պարզ առած- 
ասացվածքներր
անվանում է որոշ բառերի հականիշներն 
ու հոմանիշներր
փորձում է բնութագրել 
ստեղծագործությունների հերոսներին և 
իր ծանոթներին
կարողանում է պատմել-մեկնաբանել իր 
նկարած նկարր
կարողանում է երևույթներ նկարագրեւ
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Սոցիալական զարգացում
կանոնակարգում է իր վարքը յուրացրած 
կանոններին և նորմերին համապա
տասխան (զսպում է ագրեսիվ արձա
գանքները, դերաբաշխում է անում, 
օգնում է ընկերներին և այլն)
ուղղում է իր ընկերոջ ' ընդունված 
կանոններին ու նորմերին 
չհամապատասխանող վարքագիծը
մասնակցում է խմբում կազմակերպված 
խաղերին ու միջոցառումներին
հեշտ է Ենթարկվում կարգ ու կանոնի
ինքն է կանոններ թելադրում / հաճախ' 5, 
երբեմն' 3, երբեք' 21
մեծերի հետ կարողանում է լուրջ 
հարաբերվել
համագործակցում է մեծերի հետ
ենթարկվում է խաղի կանոններին, 
ընդունում է խմբի որոշած կանոնները
համագործակցում է ընկերների հետ, 
բաժանում է պարտականություններր
հարմարվում է նոր միջավայրում, 
համապատասխան իրավիճակում 
համապատասխան վարք է դրսևորում
ձիավորների գումարը

Հուզական զարգացում
ավելի շատ զգացմունքներ է 
արտահայտում բառերով

-#

կարողանում է կառավարել իր հույզԵրը
հեշտությամբ շփոթվում է, ամաչում 
/հաճախ' 5, երբեմն' 3, երբեք' 2/
վատ վարքի դեպքում մեղավորության 
զգացում է ունենում
սիրում է անկախություն /միշտ' 5, որոշ 
դեպքերում' 4, չի սիրում' 2/
ապրումակցում, աջակցում է ընկերներին 
անհաջողության դեպքում / միշտ' 5, 
հաճախ'4, երբեմն՛ 3, երբեք՝ 21

•

ընկւպում է ընկերների և մեծերի հույգերը 
և համապատասխան վարք է դրսևորում
միավորների գումարը
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Ինքնուրույնություն
ինքնուրույն հանկում-հագնկում է
օգտվում է սպասքից, կարողանում է 
սեղան սպասքաղրել
ինքնուրույն օգտվում է զուգարանից
ինքնուրույն է ուտում ու խմում' առանց 
իրեն կեղտոտելու
հավաքում և դասավորում է 
խաղալիքները
կարողանում է օգտվել կենցաղային 
տեխնիկայից
հետևում է անձնական հիգիենային
անհրաժեշտության դեպքում կարողանում 
է որոշումներ ընդունել
կարողանում է կազմակերպել իր 
գործունեությունը
կարողանում է կազմակերպել ընկերների 
գործունեությունը
գործը կատարում է մին>և վեր9
սխալվելուց հետո կարողանում է 
ինքնուրույն ուղղել իր սխալր
խնամում է բույսերն ու կենդանիներին
միավորների գումարը
ընղհանուր միավորներ

Դիտարկումը կատարեց/ին/'
դ ա ս տ ի ա ր ա կ '______________
բժիշկ (բո ւժքու յր ) '_________
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bnbiuuijh cinpdnilibnipjujli նյութական Ա՚հԳաՎայոԸ
ишюшЧпршпшипкГ
(иш паш ч1тп Ա՜հ4աՎաւո)
«Մենք պետք է ճիգ գործադրենք և ունենանք մանկապարտեզ, որը 
Երեխաներին կնախապատրաստի կյանքին և ստեղծարար 
աշխատանքին»:

Ս. Ֆրենե

«Մեծահասակի հիմնական խնդիրն է այնպիսի միջավայր ստեղծել, 
որը կնպաստի երեխայի ազատ և լիարժեք զարգացմանը: Երեխան 
իրեն շրջապատող առարկայական և սոցիալական միջավայրից է 
ստանում այն կառուցողական ատաղձը, որն անհրաժեշտ է ինքնա
գիտակցության համար: Միջավայրը երեխային պետք է ընձեռի 
ընտրելու և ինքնուրույն գործելու հնարավորություն: Եթե այն արդեն 
առկա է, ապա մեծահասակին մնում է չխանգարել և համագործակցել 
երեխայի հետ, նրբորեն օգնել նրան' կառուցելու իր անհատա
կանությունը»:

Ջ. Դյուի

Եթե երեխայի զարգացումը ամբողջական համակարգ է, ապա 
միջավայրը այդ համակարգի կարևոր բաղկացուցիչներից է:
Խելամիտ- կազմակերպված միջավայրը ինքնին կրթադաստիա- 
րակչական մի շարք խնդիրներ է լուծում: Այդ միջավայրի ցանկացած 
միավոր հստակ «պարտականություններ» ունի, չկա ավելորդ իր, որը 
որևէ նպատակով գործածելի չէ, պարզապես անիմաստ, պարապ 
դեկոր է: Պետք չէ ամեն ինչով լցնել նախակրթարանը:
Միջավայրը կազմակերպելիս մի շատ կարևոր հանգամանք ևս պետք 
է հաշվի առնել, մի մտայնություն կա՜ հենց երեխան նախակրթարան 
է մտնում, նրա համար այլ կյանք է ւրկսվում, փոխվում են նրա 
գործունեության, զարգացման խնդիրները: Այ, դուրս կգա նա-
խակրթարանից, և կշարունակվի նրա «դրսի» կյանքը: Իրականում 
երեխան էլ, նրա զարգացման ընթացքն էլ, հետևապես' միջավայրն էլ 
մեկն են, և նախակրթարանը տան, ընտանիքի, փողոցի շարունակու
թյունն է, կարիք չկա երեխայի առօրյան, կյանքը հատվածների 
բաժանել:
Մի կարևոր հանգամանք ևս' ճիշտ կազմակերպված գործընթացի 
դեպքում սաների գործունեության արդյունքում զարգանում է 
միջավայրը: Երեխաների գործունեության ընթացքւմ ստեղծվում են 
նյութեր, միջոցներ, որոնք սաները հետագայում կարող են 
օգտագործել տարբեր նպատակներով: Այսինքն' սաների ստեղծածը 
միջոց է դառնում իրենց' սաների համար:
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Նախակրթարանային միջավայրը կազմակերպելիս կարևոր է.
* Նախապես ճշտել երեխայի զարգացման միջավայրի իրական 

ֆունկցիաները,
 ̂ հստակեցնել այդ ֆունկցիաների իրականացման միջավայրին ներկա
յացվող պահանջները,

 ̂ գտնել այդ պահանջների իրականացման ամենաարդյունավետ, խե
լամիտ ճանապարհը, ըստ դրա ճշգրտել միջավայրի բաղկա
ցուցիչները,

 ̂ ճշտել խնդիրների և դրանցից բխող ծախսերի գերակայությունը, 
այսինքն' խմբի համար ջեռո՞ց գնել, թե՞ նկար, որը մի քանի տարի 
անիմաստ կկախվի պատին:
Միջավայրը երեխայի կյանքի համար է, ոչ թե' ուսուցման: Կարևորը 
երեխայի կայնքն է, նրա առողջությունը, բնական զարգացումն ու 
անհատականությունը: Երեխայի կյանքն է թելադրում միջավայրի 
կազմակերպումը, ոչ թե' հակառակը:
Հետաքրքիր, դինամիկ, երեխայի տարիքին, հետաքրքրություններին 
համապատասխան միջավայրը կապահովի երեխայի կենսա
բանական, ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր համաչափ զարգացումը: 
Նախակրթարանի նյութական միջավայրը բնությունն է /կանա
չապատ բակ-պարտեզ/ և լուսավոր, ջերմային համապատասխան 
ռեժիմով ապահովված շենքը' երեխայի գործունեության տարածքը: 
Շենքում ամեն ինչ ծառայում է երեխային, նրա գործունեությունը չի 
սահմանափակվում խմբասենյակով: Տարածքը նպատակային է
օգտագործվում: Ոչ թե միջանցքները լցնել ոչնչի չծառայող ցուցա
նմուշներով կամ այլ ցուցադրություններով, որոնք տարիներով չեն 
Փոխվում, այլ ազատ թողնել' դրանք տարբեր նպատակներով 
օգտագործելու համար, ազատ, ընդարձակ, լուսավոր միջանցքներ, 
որտեղ կարելի է և երգել, և պարել, և' վազվզել...
Խմբասենյակը, որը միայն ցուրտ եղանակներին կփոխարինի բակին, 
ընդարձակ է, դարձյալ ազատ է ավելորդ իրերից և 
ցուցադրություններից, նույնիսկ պատերից:
Մանկան գործունեության միջավայրը պետք է լինի.

 ̂ հիգիենիկ 
 ̂ անվտանգ 

զարգացնող 
fc֊ ֆունկցիոնալ

> Հիգիենիկ միջավայր 
Նախակրթարանի բակը

 ̂ կանաչապատ է, մաքուր, խնամված, ապահովված է հոսող ջրով, 
փակ աղբարկղով,
մաքրելու, հողը խնամելու միջոցներով, ոռոգման ջրով ապահովված 
այգի, որտեղ երեխաների լողալու համար մաքուր լողավազան կա' 
ջուրը մաքրելու, ախտահանելու միջոցներով և հարմարանքով,

 ̂ կան կենղանիներին խնամելու հիգիենիկ բոլոր պայմանները,
 ̂ կա խաղալուն հարմար ավազածածկ գետին:
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Նախակրթարանի շենքը
ь- համապատասխան ջերմային ռեժիմով ապահովված, լուսավոր, 

ընդարձակ, հեշտ օդափոխվող սենյակներով և միջանցքներով,
*֊ մաքուր պատեր' ազատ ոչ ֆունկցիոնալ, ավելորդ, ծանր, անճաշակ, 

անիմաստ ցուցադրություններից,
 ̂ երեխայի տարիքին, ֆիզիոլոգիային համապատասխան կահույք, 

մաքուր, անվտանգ հատակ,
 ̂ մաքուր, համապատասխան պարագաներով ապահովված հասանելի 

սանհանգույց,
 ̂ երեխայի հանգիստը ապահովող պայմաններ,
 ̂ գործունեության ընթացքում գործածվող մաքրելու անհրաժեշտ 

միջոցների և պարագաների առկայություն /փոշեկուլ, ավել, գոգա
թիակ, փոցխ, բահեր, սրբիչներ, խոզանակներ, ախտահանող նյութեր 
և այլն/:

> Անվտանգ միջավայր
 ̂ Ընդարձակ տարածք, որտեղ չկան ավելորդ, անհարմար կահույք, 

վտանգավոր արգելքլեր, ոչ անհրաժեշտ, երեխայի ազատ շարժումը 
կաշկանդող իրեր: Այստեղ երեխան կարող է ազատորեն շարժվել'  
կոորդինացնելով իր շարժումները, կարող է սովորել իր 
գործողությունների ժամանակ ապահովել իր անվտանգությունը, 
առանց իրեն վնասելու օգտվել շրջապատող առարկաներից ու 
սարքերից, սանհանգույցից:
Բացարձակ անվտանգ միջավայր չի լինում, և ոչ ոք չի կարող 
լիարժեք կերպով ապահովել երեխայի անվտանգությունը, եթե 
վերջինս չկարողանա դա ինքնուրույն անել' իր գործողությունները 
ճիշտ ուղղորդելով:

 ̂ Տարածքը պիտի լինի բնության և սոցիալական միջավայրի մոդել, 
որպեսզի երեխային մղի սեփական գործողությունները համաձայ
նեցնելու այդ միջավայրի օրենքներին:

> Զարգացնող միջավայր
 ̂ Միջավայր, որտեղ երեխան կարող է բավարարել իր հետաքրքրու

թյունները, զբաղվել իրեն հետաքրքրող, իր բնույթին համապա
տասխան գործունեությամբ: Այն ապահովված է բարձրորակ և բազ
մազան խաղերով և խաղալիքներով, գրենական պիտույքներով, 
տեխնիկական միջոցներով և գործունեության տարբեր ձևերով 
զբաղվելու հնարավորություն է ընձեռում: Զարգացնող միջավայրը 
մղում է ինքնաբուխ, ստեղծագործական գործունեության, բավարա
րում է երեխայի հետաքրքրությունները: Այստեղ երեխան անհա
տապես զարգանալու հնարավորություն ունի: Տարածքն ապա
հովված է նաև երեխայի ֆիզիկական զարգացումն ապահովող 
միջոցներով, որը երեխային անվտանգ մագլցելու, թռչելու, ձգվելու, 
սողալու և այլ հնարավորություն է տալիս:
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> Ֆունկցիոնալ միջավայր
Ոչ մի երկիր, առավել ևս' մերը, այնքան հարուստ չէ, որ իրեն 
ավելորդ շռայլություններ թույլ տա:
Հետևապես'
Նախակրթարանի ողջ գույքը, տեխնիկան ծառայում են երեխայի 
գործունեությանը, երեխային շրջապատող յուրաքանչյուր իր նրա 
համար կարող է խաղի առարկա, երևակայության աղբյուր դառնալ: 
Գույքը հեշտ տեղաշարժելի է, հնարավոր է այն գործածել տարբեր 
նպատակներով /խաղ, խմբային աշխատանք, փորձ, ներկայացում, 
տիկնիկային ներկայացում.../: Ցածր' հատակից 15-25սմ բարձրու
թյուն ունեցող թեթև մահճակաւները լիովին հասանեփ կլինեն 
երեխային, դրանք կարելի է օգտագործել նաև հեռուստացույց 
դիտելիս, խաղալիս, պարզապես հանգստանալու համար:
Բակն էլ ապահովված է համապատասխան միջոցներով, որոնց մեծ 
մասը գործածելի է նաև ներսում: Ինքը' ֆունկցիոնալ միջավայրը, 
նպաստում է երեխայի երևակայության, տրամաբանության, գործու
նակ մտածողության զարգացմանը, տարածքը յուրացնելու, իրավի
ճակին համապատասխան անհրաժեշտ լուծումներ գտնելու և մի 
շարք այլ հմտությունների ձևավորմանը:

Նախակրթարանի կահավորումը 
Խմբասենյակ
Ազատ, լուսավոր, ընդարձակ, առանց ավելորդ պատերի և տարած
քային սահմանափակումների, դինամիկ, փոփոխելի միջավայր, որ
տեղ երեխան ու դաստիարակը անկաշկանդ են, այն կարող են 
հարմարեցնել իրենց գործունեությանը:
Խաղասենյակ-աշխատասենյակ, որտեղ ամեն ինչ աչքի առաջ է' 
սկսած սպասքից մինչև գործիք ու խաղալիք, մարզական գույք և 
գրենական պիտույքներ: Երեխան նման միջավայրում կգտնի իր 
զբաղմունքը, կգտնի իր հետաքրքրությունները բավարարելու ձևերն 
ու միջոցները, կլինի ինքնուրույն ու ինքնաբավ: Եթե ծանր ու մեծ 
հանդերձապահարանների փոխարեն բաց, հասանելի հանդերձարան 
կա, որի ներքևի մասը կարող է որպես նստարան ծառայել, որի տակ 
էլ երեխան կարող է իր կոշիկները դնել, ապա հագուստը փոխելիս 
մեծի միջամտությունը ավելորդ է դառնում:

I

Դաստիարակի օրագրից
«Պույ-պույ մկնիկը» պատմեցի, խաղացինք, աշխատեցինք այդ 
նյութով: Օրվա վերջում պատրաստվեցինք «Պույ-պույ մկնիկը»
մուլտֆիմը դիտել: Բոլորը պառկեցին կամ նստեցին գորգին:
Տիգրանը, ինչպես միշտ, տարբերվեց մյուսներից, աթոռին նստեց: Մի 
քանիսը նույնն արեցին: Քիչ հետո նստելուց ձանձրացան, բայց հո 
չէին «նահանջի», Հայկը աթոռը շուռ տվեց և նստեց դրա ոտքերի 
մեջ: Ֆրեդն էլ իր աթոռը կպցրեց Հայկի աթոռին ու նույնն արեց: Քիչ 
հետո աթոռ-վագոններով գնացք ստացվեց: Երբ մուլտն
ավարտվեց,Վիկան առաջարկեց.
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- Երեխե ք, եկեք «Պույպույստան» գնանք:
- Հա՜, համ էլ կոկոս կուտենք:
«Գնացքը» ազդանշան տվեց ու շարժվեց դեպի Պույպույստան: 
Հասան կոկոսների բացատին, դա էլ պիտույքներով լցված 
պահարանն էր: Ամեն մեկը մի պիտույք վերցրեց որպես կոկոս: Քիչ 
հետո Վիկան սկսեց «աղիողորմ» լաց լինել.
- Մնացել եմ կոկոսի մե՜ջ:
Քանոնը սղոց արեցին, «կոկոսը» «սղոցեցին», ընթացքում էլ 
զրուցում էին.
- Չթողեցինք Վիկան նիհարի:
- Նա նիհարողը չի:
Մեկն էլ կշտամբում է.
- Չոռ ուտեիր, լավ չէ՞ր, հը՞, ցավ ուտեիր, լավ չէ՞ր, հը՞:
Վիկան պատասխանեց.
֊ Հեչ էլ լավ չէր, բա ես կոկոսի տեղ չոռ ու ցավ կուտե՞մ:
Վիկային հանեցին «կոկոսի» միջից: «Գնացքի» արկածալին
ճամփորդությունը շարունակվեց:

Սանհանգույց
Խմբասենյակից բաժանված է պարզ միջնորմներով կամ շիրմայով: 
Այն այնպես է տեղավորված, որ խմբասենյակի հետ մի ամբող
ջություն է ընկալվում, և երեխան կարողանում է ինքնուրույն օգտվել ' 
առանց մեծի օգնության: Սա նպաստում է երեխայի ապահովությանը, 
վերջինս սովորում է ճիշտ օգտվել սանհանգույցից' պահպանելով 
հիգիենայի կանոնները:
Սանհանգույցի հատակը միշտ մաքուր է, հայելի կա, փակ աղբաման: 
Զուգարանակոնքերը և լվացարանները ցածր են' երեխայի հասակին 
համապատասխան, խումբն ապահովված-է անհատական հիգիենիկ 
պարագաներով' օճառներ, ջուր խմելու բաժակներ, հիգիենիկ 
անձեռոցիկներ (նաև անհատական սրբիչի փոխարեն) և այլն:

Հանդերձարան
Հանդերձարանը  խմբասծմ/ակի մաս է կազմում: Երեխան անձնական 
փոքրիկ կախիչին ինքնուրույն «հագցնում է» իր հագուստը և կախում 
դրա համար առանձնացված տեղում: Խմբասենյակն ունի նաև
հանդերձարան-թատրոն: Կախիչներին կախված են զանազան
հագուստներ, տիկնիկներ, հին և հնաոճ իրեր, կոշիկներ և հողա- 
թափեր. այստեղ կարող են խաղ-ներկայացումներ ծնվել:

Կահույքը
Անվտանգ, թեթև ու շարժական, մասերը հեշտությամբ տեղափոխվում 
են, դրանք կարելի է գործածել տարբեր նպատակներով: Կահա
վորանքի տարբեր դասավորությունների դեպքում խմբասենյակը 
կարող է տիկնիկային թատրոն, բնագիտական լաբորա-տորիա, 
երաժշտական սրահ, սպորտդահլիճ, խաղասրահ, արհես՛տանոց, 
արվեստանոց դառնալ:
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Պահարանները, դրանց մեջ դրվող պիտույքները դասավորելիս պետք 
է նկատի ունենալ, որ պահմտոցի խաղալիս պահարանը կարող է 
թաքստոց դառնալ, մի այլ խաղի ժամանակ' ամրոց կամ սար, տուն 
կամ բույն:
Խմբասենյակում բոլոր առարկաները կարող են միջոցներ դառնալ: 
Դարակները, որոնցում կամ որոնց վրա դրվում են ուսումնական 
միջոցները, հասանելի են, երեխան ցանկացած պահի կարող է այդ 
միջոցներով ինքնուրույն կազմակերպել իր գործունեությունը: 
Խմբասենյակի սեղաններն ու աթոռները հարմարավետ են, երեխայի 
հասակին համապատասխան, սեղաններին' գիրք-տետրեր, ֆլոմաս
տերներ, գրչամաններ, ներկեր, վրձիններ, գրիչներ: Ուզած պահի 
երեխան կարող է աշխատել, նկարել, ինչ-որ բան պատրաստել, 
պարզապես խզբզել, բոլոր գրենական պիտույքները հասանելի են: 
Սահարան, երեխաների չափերին համապատասխան ցածր շվեդա
կան պատ, մարզական նստարան, տարբեր անվտանգ արգելքներ, 
ճոճքեր և ճոճանակներ, բասկետբոլի փոքրիկ ցանցեր, հեծանիվներ, 
սպորտային ներքնակներ: Խաղալիքները բազմազան են' տուն-
տունիկ խաղալու ամանների և խոհանոցային այլ իրերի հավա
քածուներ, խաղալիք-կահույք, տիկնիկներ, լեգոներ, սեղանի խաղեր, 
տրամաբանական խաղեր և այլն:
Մկրատներ, ասեղներ, թելեր, ժապավեններ, կտորներ, կոճակներ, 
ուլունքներ, թղթեր և էլի մանր-մունր իրեր, և խմբում կծնվեն տիկնիկ
ներ, խաղալիքներ, այլ միջոցներ, որոնցով երեխան թատրոն, 
տունտունիկ և այլ խաղեր կխաղա:
Պատին փակցված հայելիները թատրոն-խաղի հետաքրքիր ձևի 
հնարավորություն են տալիս: Երեխան իրեն դիտարկելու, իր հետ 
զրուցելու, իր հետ խաղալու, իր շարժումներին, դիմախաղին 
հետևելու հնարավորություն է ունենում:
Երեխայի զարգացումը ներառում է նրա կյանքի բոլոր ոլորտները: 
Հաճախ նա իր գործունեությունը /խաղ, աշխատանք և այլն/ 
կազմակերպում է մեծերին նմանակելով, նրանց փորձը կրկնելով, 
փորձելով նմանվել նրանց: Նա դա շատ լավ է անում մանկական 
խոհանոցում:
Խոհանոցը (խմբասենյակի խոհանոցային հատվածը) խմբասենյակի 
կահավորանքի կարևոր մասն է: Այն պիտի հարմար կահավորված 
լինի, կահույքը' երեխայի հասակին հարմար, խոհանոցային իրերը, 
սպասքը, սարքերը՜անվտանգ, յուրաքանչյուր պարագա /գդալներ, 
շերեփներ, պատառաքաղներ, դանակներ, սկուտեղներ, սպասք, 
հարիչ, հյութաքամիչ և այլն/ իր տեղը պիտի ունենա: Խոհանոցում 
գազօջախ, ջեռոց, լվացարան, մշտական տաք ու սառը ջուր պիտի 
լինեն: Ջեռոցն ու գազօջախը պիտի հարմար տեղում և հարմար 
տեղադրված լինեն:
Երեխան խոհանոցում կաշխատի միայն խոհանոցային հագուստով' 
գոգնոց, գլխարկ կամ գլխաշոր:
Այստեղ երեխան խոհանոցային լիարժեք գործունեությամբ զբաղ
վելու հնարավորություն պիտի ունենա' դաստիարակի, ծնողի, խոհա-
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րարի հետ ճաշ եփի, թխվածքներ թխի, աղցաններ պատրաստի, 
ամաններ լվանա, թթու դնի, պահածոներ պատրաստի: 
Նախակրթարանում խմբասենյակը պետք է բավարարի երեխայի' 
բնագիտական հակումներին վերաբերող հետաքրքրությունները: 
Խոսքը միայն բույսերին և կենդանիներին չի վերաբերում, պիտի լի
նեն նրա հետաքրքրությունը շարժող տարբեր առարկաներ' մագնիս, 
կողմնացույց, ավազի ժամացույց, հեռադիտակ, տարբեր պտու
տակներ, լարեր, աշխատանքային փոքրիկ գործիքներ, կառու
ցողական խաղեր:
Նա, մեծերի հետ /դաստիարակ, բանվոր-վարպետ, ծնող/ աթոռ, 
սեղան նորոգելով, աստիճանաբար կսովորի գործածել սղոցն ու 
մուրճը, դուրն ու աքցանը, աշխատելու նախնական փորձ ձեռք կբե
րի, կվարժվի անվտանգ աշխատելուն:

Կանաչապատ բակ
«Բնությունը մնում է ամենաբազմազան միջավայրը: Մանկան
պարտեզը չի կարող գոյություն ունենալ առանց բնական 
միջավայրի»:

Ս. Ֆրենե

Նախակրթարանը պիտի գտնվի այգում, որտեղ երեխաները 
կկարողանան ծաղիկներ աճեցնել, ծառեր խնամել, տարբեր սերմեր 
ցանել, կենդանիներ պահել, լողալ, կոփվել, կառուցել, վազվզել, 
ցատկել...:
Ոչ թե պարապմունք, այլ ամենօրյա խաղ-աշխատանք, կոփում, 
սովորություն, ծես:
Խումբը պիտի ունենա գյուղատնտեսական փոքրիկ գործիքներ' 
բահեր, փոցխեր, դույլեր, ցնցուղներ, աղբաման, որոնք տեսանելի և 
հասանելի տեղում պիտի դրված կամ կախված լինեն:
Եթե գործիքները ձեռքի տակ են, օրվա ւփ պահի նա կուզի մի ծառից 
մյուսը փոքրիկ առու բացել, որ ջուրը անարգել անցնի, բակում 
թափված տերևները հավաքել, հողը փորել, փխրեցնել...

Դաստիարակի օրագրից
Գարնանային ծառատունկ է: 3-րդ դասարանցիների հետ փոսերը 
փորեցինք: Հետո ծառերն ենք հերթով տնկում: Ալինան ծառը բռնել է, 
ես էլ հոդ եմ լցնում ծառի արմատներին:
- Վա՜յ, ծառի արմատները մեռա՞ն:
- Չէ՞, հողի տակ արմատներն ավելի լավ են աճում, հողը նրանց 
սնունդ է տալիս:
- Սնունդն ի՞նչ է:
- Ուտելիք,-  պատասխանեց 3-րղ դասարանցիներից մեկը:
- Մենք էլ ենք հող ուտո՞ւմ:
- Չէ', ամեն մեկն իր ուտելիքն ունի, հողը ծառին է ուտելիք տալիս, 
ծառն էլ՝ մեզ:
- Հա՜,- մի քանի վայրկյան մտածելուց հետո զարմացավ Ալինան:
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Երբ արդեն տնկած ծառերն էինք ջրում, Մանանը դժգոհ հարցրեց 
ինձ.
- Մենք տաք ջուր չունե՞նք:
- Ի՞նչ ես անում տաք ջուրը:
- Իմ ծառը տաք ջրով ջրեմ, չմրսի:
- Ծառերը սառը ջուր են սիրում, նրանք դրանից չեն մրսում:
- Մամաս ասում է, որ ես մրսկան եմ: Ուրեմն ծառերը մրսկան չե՞ն,- 
հարցրեց Մանանը ու շարունակեց իր գործը' առանց պատասխանի 
սպասելու:

***

4 տարեկան Ւլենը առավոտյան սովորաբար դժկամությամբ էր գալիս 
նախակրթարան: Մարտի 23-ին նախակրթարանի բակում հայրիկի 
հետ խնձորի ծառ տնկեց: Դրանից հետո անհամբերությամբ է գալիս 
ու շտապ վազում է ծառը ջրելու: Ամեն օր իր հասակը չափում է ծառի 
հետ.
- Ընկե ր Նելլի,  այ՜ էսքան էլ որ մեծանամ (ինչ-որ չափ է ցույց 
տալիս), կհասնեմ ծառիս, չէ՞:
Խնձորի ծառն էլ, չգիտես ինչու, անվանել է տանձածառ: Ծառը 
տնկելուց հետո էլ հայտնագործություն է կատարել.
- Գիտե՞ս, ընկե՛ր Նելլի, իմ բաբուլյայի ագարոդիկում ելակի ծառը 
գետնին պառկած է:

* * *

Խմբասենյակի մի անկյունում ևս երեխաները բույսեր կաճեցնեն, 
բնագիտական փորձեր կկատարեն, կենդանիներ կպահեն: Միայն թե 
այս ամենը ինքնանպատակ կամ սոսկ ուսուցողական նպատակ 
չպիտի ունենա, պարտականություն չպիտի լինի: Դաստիարակը 
ինքը պիտի շատ կարևորի այդ աշխատանքը, ինքը ամեն օր իր 
սաների հետ ջրի բույսերը, հողը փխրեցնի, իմանա տարբեր բույսերի 
խնամքի առանձնահատկությունները, հետևի դրանց աճին, նկատի 
ամեն նոր տերև ու ծաղիկ... Եթե բույսերի, կենդանիների խնամքը 
չդարձավ առօրյա, ապա դրանց գոյությունը նախակրթարանում անօ
գուտ է և ավելորդ հոգս:
Նախակրթարանը կարող է ունենալ իր շունը, կատուն, թռչունը, 
ծովախոզուկը, նապաստակները: Պարզ է, որ հիգիենիկ և առողջա
պահական կանոնները պահպանելը պարտադիր է:
Ծառ ու ծաղիկ տնկող, կենդանիներ խնամող երեխան շրջակա 
միջավայրը պահպանելու, այդ միջավայրում ապրելու կուլտուրա 
ձեռք կբերի:
Բնական ճանապարհով, գործունեության ընթացքում, «բնությամբ 
զբաղվելու» արդյունքում կձևավորվեն աշխատանքային, 
բնապահպանական հմտություններ:
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Դաստիարակի օրագրից
Մանեն ամեն առավոտ զրուցում է սև պուտերով ճագարի հետ, նրա 
համար հատուկ կեր է բերում: Երեկ այդ ճագարը բնից դուրս չէր 
եկել: Մենք չէինք էլ նկատել: Կերակրեցինք ճագարներին և անցանք 
մեր գործին, նախորդ օրը էտած ծառերի ճյուղերն էինք հավաքում: 
Մանեի ճտպտոցը չէր լսվում: Տեսնեմ' լուռ նստել է ճագարների բնի 
մոտ:
- Մանե\  էս ի՞նչ ես անում:
- Էն սևպուտուրիկ ճագարը երևի հիվանդ է, տեղաշորից դեռ դուրս չի 
եկել, ես էլ չգիտեմ' ոնց կանչեմ: Որ մի բան ուտի, կլավանա: 
Մեջքներս կորացրած' մի կերպ մտանք ճագարների բույնը, գտանք 
սևպուտուրիկին, կերակրեցինք նրան: Լավ է, պարզեցինք, որ ոչ մի 
վատ բան էլ չի եղել: Դրանից հետո Մանեն նույն շատախոս, 
«ճտպտան» Մանեն էր:

Տեխնիկական կենտրոնը նախակրթարանում
Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիան' ՏՀՏ-ն, 
բազմազան, բազմաբովանդակ ու հետաքրքիր է դարձնում երեխայի 
գործունեությունը, զարգացնում է նրա տեխնիկական մտածո
ղությունը, ՏՀՏ-ից օգտվելու, Տ<Տ-ն գործածելու կուլտուրա է 
ձևավորում:
Պետք չէ վախենալ երեխայի ձեռքը տեխնիկա տալուց, մանավանդ որ 
նա տանը, միևնույն է, գործածում է այն: 4-5 տարեկան երեխան 
կարող է թվային ֆոտոխցիկով իր ընկերներին, իր ծաղիկն ու 
կենդանին, բակն ու փողոցը նկարել, և կստացվի 4-5 տարեկանների 
հետաքրքիր ֆոտոցուցադրությունների շարք' էլեկտրոնային կամ 
թղթային տարբերակներով, այդ նկարների շուրջ զրույցներ ու 
պատմություններ կհորինեն, կոլաժներ կանեն, անձնական ֆոտո
ալբոմներ կստեղծեն: Կարևորն այն է, որ երեխաները շատ անհրա
ժեշտ մի գործիքից ևս օգտվել կարողանան: 5-6 տարեկանն արդեն 
համակարգչով զարգացնող խաղեր է խաղում, նկարում է, 
պարզագույն ծրագրային գործողություններ է կատարում:
Երեխաները ոչ միայն ֆիլմեր ու մուլտֆիլմեր, այլև իրենց նկարները, 
միջոցառումները, նկարահանումներն ու տարբեր տեսանյութեր 
կդիտեն' կապված իրենց առօրյա գործունեության հետ:
Նրանք համակարգչով ուսումնական խաղեր կխաղան, օրվա ընթաց
քում կլսեն իրենց սովորած երգերը, կամ այն երգերը, որոնք դեռ 
պիտի սովորեն, հետո իրենք էլ չեն զգա' ինչպես միացան երգին, 
ինչպես այդ երգերը իրենցը դարձան:
Երաժշտությունը կնպաստի առավոտյան նախավարժանքն ավելի ու
րախ և գրավիչ դարձնելուն: Մարզական, ծիսական և այլ միջոցա
ռումները անհնար է կազմակերպել առանց տեխնիկայի 
օգտագործման:
Երեխաները կսովորեն տեխնիկայից ազատ օգտվել,  այն գործածել 
անհրաժեշտության դեպքում, ինչպես զարգացման մյուս միջոցներից
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են օգտվում: Նրանք անկաշկանդ վերաբերմունք կունենան
տեխնիկայի նկատմամբ:
Եթե դաստիարակը ազատ չտիրապետի ՏՀՏ-ին, չի կարող երեխա
ների մոտ անհրաժեշտ հմտություններ և վերաբերմունք ձևավորել 
դրա նկատմամբ:
Տեխնիկան աշխատանքային գործիք է, որով դաստիարակը և իր 
սաները կրթադաստիարակչական խնդիրներ են լուծում:
Բացի երեխաների հետ աշխատելուց, դաստիարակը տեխնիկայի 
միջոցով նաև

*֊ ուսուցողական նյութեր է ստեղծում,
 ̂ ինքնակրթվում է,
 ̂ հետազոտական աշխատանքներ է կատարում,
 ̂ հաղորդակցվում է ծնողների հետ, անհրաժեշտ ինֆորմացիա է 

փոխանակում էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով,
 ̂ երեխաների գործունեությունն արտացոլող և այլ անհրաժեշտ նյութեր 

է հավաքում, որոնք հնարավորություն կտան գնահատել, հետա- 
զոտեւ կատարված աշխատանքը, դիտարկել փորձարկումները,

 ̂ գործունեության արդյունքում երեխաների ստեղծած նյութերի 
շնորհանդեսներ է կազմակերպում,

 ̂ ծնողն ավելի տեղեկացված է դառնում և ավելի վստահորեն է 
համագործակցում նախակրթարանի հետ:
ՏՀՏ-ն երեխայի և դաստիարակի ամենօրյա գործունեության 
բաղկացուցիչն է:

Նախակրթարանի տեխկենտրոնի կահավորումը
 ̂ հարթէկրան հեռուստացույց 
 ̂ համակարգիչ 

*֊ թվային ֆոտոխցիկ 
 ̂ երաժշտական կենտրոն 
 ̂ թվային ձայնագրիչ

Մեր փորձից. ..
Ամենակարևորը երեխային կենսաբանորեն տրված ազատությունն է և 
նրա ինքնաբավարարման հակումը: Երեխայի ազատությունը կարոդ 
է սահմանափակվել միայն իր և իր ընկերների անվտանգությամբ:

Մ. Մոնտեսորի

Նա խա կրթարան ների հիմնադրման առաջին օրից սաները ազատ են 
եղել գործունեություն ընտրելիս: Սկզբում դժվար էր. երեխան եկել էր 
մի միջավայրից, որտեղ նա հիմնականում ամեն ինչ արել է մեծերի 
թելադրանքով և թույլտվությամբ: Հիմա թողել են, որ ինքը որոշի:
Տվել էին մի միջավայր, որտեղ իր համար հետաքրքիր շատ բան 
կար, և ինքը մոլորվել էր, չգիտեր իր անելիքը: Երբեմն խնդիրներ էին 
առաջանում նոր ընկերների հետ, կռվում էին, լաց լինում: Հետո 
զարմանում էին, երբ այդ նույն ընկերոջ և դաստիարակի հետ 
պարզում էին' ինչ է եղել, ու ամեն ինչ լավ էր լինում, ոչ ոք չէր
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պատժվում, նույնիսկ չէին հանդիմանում, և հարցերը լուծվում էին 
պարզ զրույցով կամ խաղով:
Ծնողներն էլ էին անհանգստացած: Թեև մենք նրանց ներկայացրել 
էինք մեր աշխատանքի մեթոդները, և տեսականորեն նրանք համա
ձայն էին մեզ հետ, միևնույն է, անհանգստանում էին, որ այդ 
ազատությունը «կփչացնի» երեխաներին, որ երեխաները անկա- 
ռավարելի կդառնան, «անդաստիարակ կմեծանան» և այլն: Երեխա
ները աստիճանաբար հարմարվեցին, սովորեցին ազատ հարաբերվել 
ընկերների հետ, կառավարել իրենց վարքը, սովորեցին ինքնաբավ 
լինել: Առավոտյան ինքնուրույն փոխում էին զգեստներն ու կոշիկ
ները, իրենց ներկան նշում ներկա-բացակայի թերթիկին, դաստիա
րակի հետ կարգի էին բերում խմբասենյակն ու բակը, ջրում էին 
ծառերը, սեղանն էին սպասքադնում, հավաքում... Ամեն մեկն ինչ-որ 
պարտականություն էր վերցրել իր վրա և առանց պարտադրանքի 
կատարում էր դա: Սկսեցին խաղերը ինքնուրույն կազմակերպել, 
իրենց հարաբերությունները անգամ երբեմն ինքնուրույն էին պար
զում: Երեխաները քիչ-քիչ յուրացնում էին միջավայրը'  և' նյութական, 
և՜ սոցիալական, և' մանկավարժական:
Ինքնակազմակերպումն ու ինքնաբավ գործունեությունը հնարավոր 
դարձավ կիրառվող մանկավարժության և դաստիարակի հետևո
ղականության շնորհիվ: Հիմա ոչ մեկի մտքով չի անցնում դաստիա
րակին խնդրել, որ նա հագցնի կամ հանի իր զգեստները, երեսը լվա 
կամ ձեռքերը մաքրի:
Հաճախակի կազմակերպվող սեմինարները, երեխաների աճը, 
ինքնուրույնությունն ու կազմակերպվածությունը փարատեցին ծնող
ների կասկածները:
Երեխայի գործունեության կազմակերպումը նախակրթարանում 
«Պայծառ գլուխը և հմուտ ձեռքերը ավելին են, քան անպետք գիտե
լիքներով ծանրաբեռնված միտքը: Անհրաժեշտ է վերացնել հնարա
վոր բոլոր վտանգները և նախապատրաստել նյութ, որը երեխան 
հաջողությամբ օգտագործելով ' ստանա ոչ թե սխոլաստիկ, այլ 
կենդանի գիտելիքներ, կարողություններ և*հմտություններ»:

Ս. Ֆրենե

Նախակրթարանի սանի մտավոր զարգացման ծրագիրը որպես 
ելակետ ունի Պիաժեի ձևակերպումը' երեխայի զարգացումն է 
պայմանավորում ուսուցումը, և ինքնակարգավորումը մանկան 
հավաքանիի զարգացման հիմնական գործոնն է:
Երեխայի զարագացումն անընդհատ գործընթաց է: Նա իր կյանքն է 
ապրում' բավարարելով բնությունից իրեն տրված հետաքրքրա
սիրությունն ու կյանքով սովորելու պահանջը: Մեծերի գործը նրա 
կողքին նրա հետ ճիշտ ապրելն է: Ոչ թե թելադրել, հրամայել, այլ 
հետևել, դիտարկել, հասկանալ, թե ինչ է թելադրում երեխայի բնույթը 
և պայմաններ ստեղծել, ուղղորդել, աջակցել, խթանել:
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Ստեղծագործում
Երեխան ուրիշի մշակույթը և ուրիշ արժեքներ սպառողը չէ, այլ 
ստեղծողը:

Ջ. Ռոդարի

Երեխայի ստեղծագործելը առաջին տեղում պիտի լինի' անկախ նրա 
գործունեության ձևերից, նկարչություն, երաժշտություն, պլաստիկա, 
թատրոն, խաղ, մարզանք, գիտելիք, աշխատանք:
Նախակրթարանում երեխան անընդհատ ստեղծագործում է, 
հնարում, անսպասելի լուծումներ փնտրում ու գտնում:
Երեխայի հետ խաղալով ռոդարիական հնարքներով, այդ հնարքները 
դնելով նրա ցանկացած գործունեության հիմքում' դաստիարակը 
նպաստում է նրա մտքի, խոսքի, ստեղծագործական երևակայության 
զարգացմանը:
Հեքիաթը երեխայի ամենօրյա հոգևոր սնունդն է:
Ամեն երեխա հեքիաթասաց դառնալու, հեքիաթով «խաղալու» 
հնարավորություն է ունենում, ստեղծագործում է խաղալիս, ընկեր
ների հետ ծիսական, տոնական հագուստներ, ատրիբուտներ, ան
հրաժեշտ միջոցներ, իրեր պատրաստելիս, խմորով աշխատելիս, կա
վագործությամբ, խոհարարությամբ, այգեգործությամբ զբաղվելիս, 
սեղան գցելիս: Նա նկարում է ամեն ինչ' հեքիաթների հերոսներից 
մինչև զգացմունքներն ու տրամադրությունները, նկարում է և մե
նակ, և՜ խմբով, կոլաժներ է պատրաստում, ընկերների հետ երգ-պար 
է բեմադրում, ներկայացումներ կազմակերպում:

Գործունեության ընտրության ազատություն
«Միջավայրը երեխային ընտրելու „և ինքնուրույն գործելու հնարա
վորություն պետք է ընձեռի: Այդ ընթացքում երեխան ղեկավարվում է 
ուժեղ ներքին ազդակներով: Ընտրելով գործունեության որոշակի ձև' 
նա բավարարում է իր զարգացման ներքին պահանջմունքը: Ինք
նուրույն ընտրելով գործունեությունը' երեխան երկար ժամանակ հե
տաքրքրություն է ցուցաբերում, և պահպանվում է դրդապատճառը»:

Մ.Մոնտեսորի

Եթե պարտադրանք չկա, կա հոժար կամք, երեխան ինքն է ընտրում 
գործունեության տեսակը, անում այն, ինչն իրեն հետաքրքրում է, 
սիրով միանում է ընկերներին, նրանց հետ զբաղվում ընդհանուր 
գործունեությամբ:

Գործունեության տարբեր ձևերի ինտեգրում
Որևէ գործունեությամբ զբաղվել, չի նշանակում սահմանափակվել 
դրանով:

35



«Դաստիարակության առավել արդյունավետ ձևը առարկաների 
միավորումն է, որը մտքի արագ, մշտական ու ստեղծագործական 
հմտությունների ձևավորման միջոց է»:

Ջ, Դյոփ

Երեխայի համար աշխարհը մեկն է, և նա այն ամբողջական է 
ընկալում:
Նրա մտածողությունը միատարր չէ, որևէ գործունեությամբ 
զբաղվելիս զուգահեռ այլ գործողություններ կատարելով ' տարբեր 
հմտություններ և գիտելիք է ձեռք բերում: Գործունեության բոլոր 
ձևերը փոխկապակցված են. մեկը ներառում է մյուսները, դրանք 
լրացնում կամ շարունակում են մեկը մյուսին, /տիկնիկագործու- 
թյունը, օրինակ, ներառում է նկարչություն, ապլիկացիա, բանավոր 
ստեղծագործություն, ձեռարվեստ, գրական կամ բանահյուսական 
նյութի յուրացում և այլն/:
Որևէ գործունեություն ամբողջական և ավելի արդյունավետ 
դարձնելու համար անհրաժեշտ է դրան լրացնող կամ զուգահեռ այլ 
գործառույթներ իրականացնել' ունենալով ամբողջական ծրագիր, 
բնագիտական գործունեութունը ամբողջանում է նկարչությամբ, հե
քիաթ հորինելով և ստեղծագործական այլ աշխատանքներով, համա
պատասխան խաղեր խաղալով, հանելուկներ, առած-ասացվածքներ 
սովորելով, ավանդություններ լսելով /օրինակ' «Մանկական տոնա- 
ցույց»-ի ծեսերը/:

Ազատ, ինքնաբուխ, ինքնակազմակերպվող խաղ-գործունեություն
Ինքնաբուխ գործունեությունը ծնվում է երեխայի հետաքրքրու
թյուններից, այն ամենաարդյունավետն է: Երեխան բոլորից լավ գի
տի, թե այդ պահին իրեն ինչ է հետաքրքրում, և փորձում է իրեն հա
սանելի և հասկանալի միջոցներով բավարարել իր հետաքրքրու
թյունները:
Հակառակ դեպքում' մենք ինքներս ենք՜ ՚որոշում նրա անելիքը և 
պարտադրում մի բան, որը հաճախ երեխային ոչ միայն չի 
հետաքրքրում, այլև պետք չէ:
Երեխայի գործունեության մեջ գերակշռում է ազատ, ինքնաբուխ 
խաղը' տուն-տունիկ, բժիշկ-բժիշկ, պահմտոցի, բռնոցի, բայց դրանք 
ավելի «իմացական» են, ավելի բազմազան, բժիշկն արդեն խնդիրներ 
լուծող, հիվանդի փրկության միջոցներ փնտրող մարդ է, վաճառողն 
արդեն խորհուրդներ է տալիս, նորաձևությունից է խոսում, խաղում 
ավելանում է խոսք ու զրույցը:
Ինքնակազմակերպվող գործունեության ընթացքում երեխան 
սովորում է գիտակցաբար մոտենալ իր գործողություններին: Խաղի 
ընթացքում նա զարգացնում է այն, նոր կանոններ ու գործառույթներ 
ներմուծում' հաշվի առնելով խաղի առանձնահատկությունները: 
Որքան էլ մենք պնդում ենք, որ խաղում երեխան փոկին ազատ է, դա 
այդպես չէ: Եթե նա բժշկի դեր է տանում, ապա խաղի ժամանակ նա
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պիտի պահպանի դրան վերաբերող որոշակի կանոններ, ուսուցչուհու 
դերն այլ կանոններ է թելադրում, մայրիկինը' այլ:

«Երևակայական իրավիճակներ ստեղծելու փաստը զարգացման 
տեսանկյունից կարելի է մեկնաբանել որպես վերացական 
մտածողության զարգացման միջոց»:
Խաղը երեխայի համար աննպատակ գրծողություն չէ, այն խիստ 
նպատակային է»:

Լ. Վիգոտսկի

Ինքնաբուխ գործունեության ընթացքում երեխան դրսևորում է 
խոսելու և շփվելու հակումներ: Նրա խոսքն ու գործողություններն 
ավելի ազատ են, անկաշկանդ, միտքը' ավելի ճկուն, որովհետև բա
ցակայում են երեխային կաշկանդող թելադրանքն ու հսկողությունը, 
նա չի վախենում սխալվելուց:
Նա ինքն է իրավիճակի «հեղինակը», և իր իսկ ստեղծած իրա
վիճակում իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, ամեն ինչ անում է իր 
հակումների թելադրանքով:
Ինքնակազմակերպվող գործունեության ժամանակ երեխան 

 ̂ բավարարում է իր բնական հակումները,
բացահայտում է իր առանձնահատկությունները,

 ̂ ինքնադրսևորվում է,
 ̂ սոցիալական հարաբերությունների մեջ է մտնում ընկերների հետ և 

ինքնուրույն կարգավորում իր հարաբերությունները,
* փորձում է ինքնուրույն հաղթահարել խոչընդոտները,

 ̂ առօրյա խնդիրներին սովորական կամ անսպասելի լուծումներ է 
գտնում,

 ̂ սովորում է իր առջև խնդիրներ դնել ե լուծել:
Անկախ, ազատ գործող երեխան լիարժեքորեն է օգտագործում իր 
բոլոր հմտություններն ու ունեցած ինֆորմացիան' դրանք միա
ժամանակ փոխանցելով իր ընկերներին, յուրացնելով նրանցը: Այդ 
ընթացքում նա կենցաղային, սոցիալական և հոգեբանական 
խնդիրներ է լուծում:

Դաստիարակի օրագրից
էմման, Մերին ու մյուս աղջիկները տուն-տունիկ էին խաղում: 
Տիկնիկը «հիվանդ» էր, «դեղերը» չէին օգնում: Էմման առաջարկում է 
նոր դեղ հորինել: Բերեցին ջուր, մուրաբա, խառնեցին, մի քիչ 
մածուն ավելացրին, մի քանի հատ չամիչ գցեցին մեջը և որոշեցին, 
որ «հրաշք» դեղը պատրաստ է: Տիկնիկի «ջերմությունն» իջավ: Այդ 
դեղից տվեցին նաև հարևանի տիկնիկին, որի ջերմությունը նույնպես 
չէր իջնում:

փփ փ

Ռոբերտն ու Արտյոմը որոշեցին ճոճանակով 30 անգամ ճոճվել և 
քանի որ այդքան հաշվել չգիտեին, կանչեցին Արսենին, որը լավ է
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հաշվում: Եկավ նաև Մերին: Երեխաները միասին 10-15 անգամ 
հաշվեցին մինչև 30-ը, որովհետև հերթագայելով ճոճվում էին' 
յուրաքանչյուրը' 30 անգամ: Եթե մեկը մի քանի ճոճ /իրենց բառն է/ 
ավել էր ճոճվում, մյուսներն էլ այդքան ճոճ ավել էին ճոճվում:

***

Իմաստ չունի երեխային չարչարելով 10-ից ետ հաշվել տալ, կամ 
տարվա բոլոր ամիսների անունները /ըստ տարվա եղանակների/ 
սովորեցնել, եթե դրա անհրաժեշտությունը չի առաջացել կամ դա 
նրան չի հետաքրքրել:
Ոչ ոք չի կարող երեխայից լավ որոշել նրա կենսական, 
կենսաբանական պահանջմունքները, որոնց բավարարումը խթանում 
է նրա զարգացումը, ուրեմն պետք է խրախուսել երեխայի ինքնա- 
կազմակերպվող գործունեությունը, բոլոր պայմանները ստեղծել դրա 
համար: Երբ նա զբաղված է ինչ-որ բանով, չպետք է խանգարել, 
ընդհատել: Եթե նույնիսկ դաստիարակը դիտարկելով եզրակացնում 
է, որ ինչ-որ խնդիր լուծելու հարմար պահ է, նա դա պիտի անի 
աննկատ' գործունեության մասնակիցը դառնալով:

*  *  *

Գագիկն ու Դավիթը խորանարդիկներով աշտարակ էին կառուցում ու 
քանդում: Դաստիարակը միացավ խաղին: Խաղացին: Այդ ընթացքում 
նա երեխաների հետ հաշվեց հիմքի խորանարդիկները'  5 խորանարդ: 
2-րդ շարքի խորանարդիկները պիտի պակաս լինեն, հաշվեցին' 4 
խորանարդ: Այսպես նրանք միասին հաշվեցին, պակասեցրին, հասան 
գագաթին' մեկին, հետո վերևից քանդելով «իջան» /հաշիվ, 
ետհաշիվ/:

Դաստիարակը '  երեխայի գործունեության^կազմակերպիչ
« ...ոչ թե որոշել, թե ինչ է պետք երեխաներին, այլ ուսում՛նասիրել 
նրանց հետաքրքրություններն ու հնարավորությունները, քանի որ 
«աշխարհն իրենցն է», և նրանք պետք է կարողանան հետևել իրենց 
իսկ հնարավորություններին ու կարողություններին, ի վիճակի լինեն 
ինքնուրույն ապրել այս աշխարհում: Այս պարագայում ուսուցիչը 
կարող է նրանց միայն օգնել, բայց ոչ հրահանգել կամ կառավարել: 
Նա պետք է օգնի երեխաներին հետազոտել,  ուսում-նասիրել և 
հայտնագործել, ձեռք բերել սեփական փորձ, ինչը կտրուկ 
տարբերվում է այդ ամենը պատրաստի ստանալուց: Սեփական 
աշխատանքի արդյունքում ստեղծված հայտնագործությունները 
պետք է դարձնել փորձի փոխանակման և հաղորդակցման աղբյուր»:

Ս. Ֆրենե

Ինչով էլ զբաղվի երեխան, դաստիարակը նրա կողքին է: Նա այդ 
գործունեության մասնակիցն ու դիտարկողն է:
Ինչպես խմբի յուրաքանչյուր անդամ, դաստիարակն էլ կարող է 
գործունեության որևէ տեսակի' երաժշտական, լեզվական,
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սպորտային-շարժական, թատերական, կազմակերպիչը դառնալ, 
իհարկե' որոշակի նպատակ ունենալով: Դա անում է աննկատ, 
առանց ուսուցողական ծանր, պարտադրող, պակաս արդունավետ 
գործընթացի, առանց երեխային պարտագրելու,  նրա բնույթին 
հակառակ' երկար ժամանակ աթոռին գամելու:
Բացառվում է առարկայական դասերի գոյությունը:
Գործունեության որևէ ձև կազմակերպելիս դաստիարակը չի 
պարտադրում, այլ առաջարկում է, շահագրգռում, հետաքրքրում կամ 
աննկատ մտնում է խաղի մեջ' աստիճանաբար, աննկատ' բոլորին 
մասնակից դարձնելով իր որոշած գործունեությանը: Եթե կլինեն մեկ 
կամ երկու երեխա, որ այդպես էլ չեն ուզենա միանալ բոլորին, պետք 
չէ պարտագրել,  նրանք կզբաղվեն ուրիշ գործով, որն այդ պահին 
նրանց համար ավելի հետաքրքիր է, հետևապես' արդյունավետ, քան 
ստիպողաբար արված որևէ բան: Անօգուտ է զբաղվել մի գործու
նեությամբ, որը չի հետաքրքրում, չի գրավում:
Խաղերով կամ երեխաների հետ գործունեության մյուս ձևերով 
զբաղվելիս դաստիարակը միաժամանակ տարբեր խնդիրներ է 
լուծում' ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, սոցիալա
կան, ուսուցողական...
Այսպես' երգ ուսուցանելիս-բեմադրելիս դաստիարակի առաջարկով 
երեխաները նկարում են երգի հերոսներին կամ երգի բովան
դակությունն ամբողջությամբ /կերպարվեստ/, պատրաստում են 
համապատասխան հագուստ կամ տիկնիկ /ձեռարվեստ/, բեմադրում 
են երգը /թատրոն/, երգի թեմայի շուրջ պատմություն են հորինում 
/լեզվագործունեություն, ստեղծագործում/, բառերը վանկատելով են 
երգը սովորում, երգի անծանոթ բառերի և արտահայտությունների 
իմաստներն են յուրացնում:
Կամ' խաղալիս դաստիարակը խնդրում է տալ ոչ թե մեծ, այլ փոքր 
խորանարդը /հականիշ, չափում-համեմատում/, առաջարկում է 
խմբում եղած պարաններից գտնել ամենաերկարը /երկարություն, 
համեմատում/ և դրանով կազմակերպել խաղը, տարբեր իրերով 
տարածքն են չափում /չափում, չափման միավոր/:
Խոհանոցում աշխատելիս դաստիարակի հետ կշռել, չափել են 
սովորում: Երկրաչափական պատկերներով տարբեր կերպարներ են 
ստանում /ապլիկացիա/, միաժամանակ սովորում են այդ պատ
կերների անվանումները, համամասնությունները' մեծ շրջանագիծը 
մարմին է դառնում, փոքրերը' ոտքեր, ձեռքեր:
Դաստիարակի հետ հեքիաթով «խաղալիս» երեխան լեզվական 
կաղապարներ, լեզվական-քերականական հասկացություններ է 
յուրացնում, տիկնիկներ է պատրաստում, տիկնիկային ներկայացում
ներ է բեմադրում, նկարում է:

Դաստիարակի օրագրից
Խոհանոցում մրգային աղցան էինք պատրաստում: Խնձորը բաժա
նեցինք 4 մասի: Նախ կիսեցինք: Անուն դրեցինք' Կես խնձոր ու 
Միկես խնձոր:
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- Բա ամբողջ խնձորի անունը ի՞նչ կլինի, - հարցրի ես:
- Մի խնձոր:
- Կես֊կես խնձոր:
- Երկու կես խնձոր:
- Խնձոր, էլ ի՞նչ,- քթի տակ փնթփնթաց Դավիթը:
- Կլոր խնձորն ինքն է, Կեսկլոր խնձորն էլ իր կեսն է:
Հետո կեսերն էլ կիսեցինք:
- Եղավ 4 կես խնձոր, - եզրակացրեց Անահիտը:
- Չէ՜, եղավ 4 հատ կեսի կես խնձոր,- ուղղեց Արսենը:
- Կես ստանալու համար քանի՞ մասի բաժանեցինք, - հարցրի:
- Երկու,֊պատասխանեցին բոլորը:
- Բա էս կեսի կեսերին ո՞նց ստացանք:
Պատասխանները տարբեր եղան.
- Կեսերը նորից կիսեցինք:
- Խնձորը չորս մասի բաժանեցինք:
- Կիսեցինք, մի հատ էլ կիսեցինք:
- Սրանց ի՞նչ անուն դնենք,- հարցրի ես:
- Կեսի կես խնձոր,- առաջարկեցի ես:
- Եկեք խնձորի ճուտ դնենք,- ասաց Արտյոմը:
- Մի հատ էդ խնձորի ճտին տվեք, կարտեմ,-  խաղի մեջ մտավ էլենը:
- Խեղճ խնձորին էս ինչ օրը գցեցինք,- խնձորը մանրացնելուց հետո 
ասաց էդգարը:
- Շան օրը գցեցինք,- պատասխանեց Լևոնը:
- Շանը էսքան մանր չենք կարտում, - ասաց Արսենը:
- Բա որ շունն ու խնձորի ճուտը հանդիպեն, ինչի մասին կզրուցեն, - 
հարցրի ես:
Արսենը վերցրեց մի «խնձորի ճուտ», էդգարն էլ շուն «դարձավ», ու 
մի տխուր զրույց սկսվեց: Էլենը դժգոհեց:
- Օ՜ֆ, էս շունը հանդիպեց ինձ: Վա՜յ, բարև, շուն ջան:
Ես արագ միջամտեցի.
- Կարո՞ղ է իմանաս էն սարի ետևն ինչ կա:
Սկսվեց մի հետաքրքիր մրգային հեքիաթ զարմանալի ճամփորդների 
մասին:

Համագործակցային աշխատանքի կազմակերպում
Սոցիալական պատշաճ հարաբերությունների ձևավորում /սոցիալա
կան գործունեություն/

«Ամենալավ և ամենախոր բարոյական կրթությունն իրապես այն է, 
որը ստանում ես ուրիշների հետ պատշաճ հարաբերությունների մեջ 
մտնելով, համատեղ աշխատելով և մտածելով»:

Ջ. Դյուի

Որքան էլ ընտանիքը լավը լինի, այն չի կարող բավարարել երեխայի 
ինքնարտահայտման, ինքնադրսևորման, մեծերի և իր հասակակից
ների հետ սոցիալական շփման պահանջմունքները:
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Հասարակական կյանքը, այդ հասարակության թեյադրած սոցիալա
կան հարաբերությունները ավելի ընդարձակ միջավայր են պահան
ջում, ավելի ակտիվ, բազմազան գործունեություն:
Երեխան շփվում է իր հասակակիցների հետ, նրանց փոխհարաբե
րությունները համագործակցային են:
Երեխան շփվում է մեծահասակների հետ, ապրում նրանց հետ, կազ
մակերպում իր գործունեությունը' նկատի ունենալով իր հետ ապրող 
դաստիարակի և իրեն շրջապատող մյուս մեծերի օրինակը:
Իր գործունեության ընթացքում երեխան սովորում է հասարակական 
կյանքով ապրել, ընդունել այդ հասարակության օրենքները: Այդ հա
սարակության փոքր մոդելը իր ընկերների և դաստիարակների 
խումբն է, որոնց հետ նա կարգավորում է իր հարաբերությունները, 
հարգում է նրանց ազատությունը, հասկանում է և հասկանալի է 
նրանց, անհրաժեշտության դեպքում ընդունելի գործողություններ է 
կատարում իր ուզածին հասնելու, իր իրավունքները պաշտպանելու 
համար: Ընկերական միջավայրի ճիշտ կազմակերպումը կբարձ- 
րացնի երեխաների պատասխանատվությունը ընկերների, իրեն 
շրջապատող մյուս մարդկանց նկատմամբ, երեխային ավելի կազմա
կերպված, ինքնուրույն, պատասխանատու կդարձնի: 
Համագործակցային գործունեության ժամանակ խմբի յուրաքանչյուր 
անդամ հստակ գիտի իր անելիքը, և այդ անելիքը սիրելի է իրեն: 
Դաստիարակն ու երեխաները միասին նախատեսում են իրենց այդ 
օրվա գործունեությունը, ամեն երեխա ընտրում է իր անելիքը, 
որոշակի պարտականություններ վերցնում իր վրա և հետևո
ղականորեն կատարում: Դա պարտադրանք չի ենթադրում, ընտրու
թյունը երեխայինն է, նա անում է այն, ինչ իր սրտով է. անհրաժեշ
տության դեպքում դաստիարակը նրբանկատորեն ուղղորդում է: 
Այսպես' երեխաների մի խումբ իր վրա է վերցնում կենդանիներին 
կերակրելու գործը, մի մասն էլ ամեն առավոտ ծառերն ու ծաղիկներն 
է ջրում, մի այլ խումբ գրենական պիտույքներն է դասավորում, սեն
յակն է կարգի բերում, /նախաճաշի սեղանն են գցում, խոհարարին են 
օգնում/: Երեխան համոզվում է, որ իր արածը անհրաժեշտ է բոլորին, 
հասկանում է, որ ինքը որոշակի պարտականություն ունի:
Եթե խմբում բոլորն ազատ են գործունեության մեջ, պարապությունից 
կամ իրենց արածից չեն ձանձրանում, եթե ինքնարտահայտման և 
ինքնադրսևորման բոլոր հնարավորությունները կան, ապա խմբի 
անդամները միշտ պատրաստ են իրար հետ աշխատելու, իրար 
օգնելու, զիջելու, լեզու գտնելու:
Երեխան ճնշված չէ, որևէ պատիժ չի սպառնում նրան, սիրված է, 
իրեն հարգում ու վստահում են, նա չարացած չէ, ինքն էլ իր 
հասակակիցներին ու մեծերին է հարգում և նրանց հետ ավելի հեշտ և 
առանց կոնֆլիկտների է հարաբերվում: Երբ այնուամենայնիվ դրանք 
առաջանում են, նա կարողանում է ինքնուրույն դրանք լուծել: Խմբում 
ստեղծված բարյացակամ, ընտանեկան միջավայրը նպաստում է 
երեխայի լիարժեք զարգացմանն ու ձևավորմանը:
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Միայն կայացած, ազատ մարդը կարող է հարգել ուրիշների 
ազատությունը:
Միայն ազատ մարդը կարող է ճիշտ դրսևորել իրեն հասարակության 
մեջ:

Դաստիարակի օրագրից...
Առաջին ամիսը Անահիտը ոչ մի կերպ չէր հարմարվում, ամեն ինչից 
նեղվում էր, անտեղի լաց լինում, քմահաճ էր, երեխաների հետ չէր 
շփվում: Մայրն էլ դժգոհում էր, թե տանը նա անկառավարելի է, 
լացկան, կռվարար: Մեզ մոտ Անահիտը քիչ-քիչ փոխվում էր: Էլենն և 
Բելլան նրան «վերցրին իրենց խումբ», նրանք սիրում էին 
խոհանոցում «աշխատել»: Անահիտն սկսեց նրանց ու խոհարարի 
հետ սեղան գցել, աղցաններ պատրաստել, հավաքել, մաքրել: Հիմա 
համարյա ամեն ինչ ուտում է, նույնիսկ ընկերներին է համոզում, եթե 
որևէ բան չեն ուտում, պատմում է' ինչպես են պատրաստում:
Նրան ոչինչ չպարտադրվեց, պարզապես առաջարկեցինք օգնել 
Բելլային' աղցանը ձևավորել, մինչ այդ այլ առաջարկներ էին եղել, 
դրանք Անահիտին դուր չէին եկել, բայց աղցան ձևավորելը նրան 
հետաքրքրեց: Հաջորդ անգամ էլենը խնդրեց ափսեները դնել
սեղանին: Անահիտն անում էր այն, ինչ իրեն էր դուր գալիս, նա ինքն 
ընտրեց իր «պարտականությունները»:
Հետո քիչ-քիչ ավելի հետաքրքրասեր, ակտիվ, հանդուրժող, նույնիսկ 
պատասխանատու դարձավ:
Հիմա Անահիտը սիրով է անում ամեն ինչ, հատկապես երբ պետք է 
ընկերներին օգնել, նախաձեռնող է, ակտիվ:
Պատշաճ վերաբերմունք, փոխըմբռնում, ապրումակցում, հարգանք, 
համակրանք, վստահություն, համագործակցում, սրանք Են դրված 
երեխաների ու երեխաների, երեխաների ու մեծերի հարաբերու
թյունների հիմքում:

«Բարոյականությունը չի դաստիարակվում,-այլ ձևավորվում է»:
Մ. Ֆրենե

Ինքնասպասարկում-ինքնակազմակերպում
Կարգ ու կանոնի նկատմամբ երեխայի բնական հակումը նրան մղում 
է ինքն իրեն սպասարկելու, իր հոգսերը ինքնուրույն հոգալու, 
որոշակի պարտականություններ կատարելու:

«... մենք ենթադրում ենք, որ ավելի լավ է երեխայի մեջ ձևավորել 
կյանքի հմտություններ, կարողություններ, օգնել նրան մտավոր, 
հուզական, ֆիզիկական զարգացման ընթացքում, քան սերմանել 
տեսական գիտելիքներ»:

Մ. Մոնտեսորի

Երեխան պարազիտ չէ, ուրիշի ստեղծածը վայելող չէ, նա 
ինքնուրույն մարդ է, ու մենք պարտավոր ենք հարգել նրա
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ինքնուրույնությունը: Սպասարկելով նրան' մենք նրան անազատ ու 
անօգնական ենք դարձնում: Հետևապես նրա գործունեության
պայմաններից մեկն էլ ինքնասպասարկումն է:
Խմբասենյակ մտնելու պահից նա ինքն է սպասարկում իրեն: Մտավ 
խմբասենյակ, նշում է իր ներկայությունը ներկա-բացակայի թերթին' 
այդ թերթի վրա իր անվան դիմաց տվյալ օրվա տեղում նշում 
կատարեւով (կա մ փոքրիկ նկար է փակցնում, կա մ ինքն է մի բան 
նկարում վանդակի մեջ, կա մ անհրաժեշտ վանդակն է ներկում): 
Կարելի է իր ներկայությունը փաստող այլ' ավելի նպատակային, 
արդյունավետ ձև ընտրել, գարնանը կարող է ամեն առավոտ իր 
ծառի շուրջը փորել-փխրեցնել կամ ջրել այն, կամ որևէ այլ գործ 
կատարել: Եթե գործը կատարված է, ուրեմն' ինքը ներկա է:
Դրանից հետո փոխում է հագուստը, կոշիկները, դրանք դնում իրենց 
տեղերը: Այնուհետև նա կարող է կենդանիներին կերակրել,
ծաղիկները ջրել, բակը հավաքել կամ պարզապես խաղալ, ինքն է 
ընտրություն կատարողը:
Երեխան խոհարարին է օգնում, սեղան է գցում, ուտելուց հետո իր 
օգտագործած ամաններն է հավաքում, խմբասենյակն է մաքրում:
Նա վարպետի հետ սեղան-աթոռ, սարքեր կնորոգի, բակը կփորի, 
ծառ ու ծաղիկ կմշակի, դաստիարակի հետ տոնի հագուստներ 
կկարի, տիկնիկ կպատրաստի, կխաղա ընկերների հետ, անգամ 
պահածո և չրեր կպատրաստի, սերմ կցանի, սածիլ կտնկի:
Երեխան պիտի մասնակցի իր առօրյայի կազմակերպմանը, սպա
սարկի ինքն իրեն և ընկերներին:
Նրան շրջապատող բոլոր մեծերը իրենց գործողություններով պիտի 
նպաստեն նրան, որ երեխան ինքնուրույն անի ամեն ինչ: 
Դաստիարակը երեխայի կողքին է, նրա և ընկերների հետ բակն է 
մաքրում, լողավազանն է լվանում, բոլորի հետ սեղանի մոտ ճաշում 
է, նկարում, տիկնիկային խաղում, վազվզում....  չի խանգարում, չի 
թելադրում, անընդհատ մղում է ինքնուրույնության' ինքն իրեն 
երկրորդ պլան մղելով:

Գործունեության տեսակները նախակրթարանում
Բաժանումը պայմանական է, որովհետև երեխայի գործունեությունը 
ամբողջական գործընթաց է:
Նախակրթարանում երեխան զբաղվում է

ճանաչողական գործունեությամբ
 ̂ լեզվագործունեություն, թատրոն 
 ̂ բնագիտական գործունեություն 

խոհանոցային գործունեություն

Գեղարվեստական գործունեությամբ
 ̂ երաժշտական գործունեություն

կերպարվեստ-ձեռարվեստ /նկարչություն, ծեփ, ապլիկացիա, կոլաժ/ 
 ̂ թատրոն, մնջախաղ, տիկնիկային թատրոն
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Մարմնակրթությամբ
 ̂ ֆիզկուլտուրա 
 ̂ շարժական խաղեր 
 ̂ պար 
 ̂ մնջախաղ 
 ̂ հիգիենա

Սոցիալական գործունեությամբ
 ̂ միջանձնային հարաբերություններ' մեծերի, հասակակիցների հետ 

սեփական անձի, անհատականության դրսևորում
Բաժանումը պայմանական է, որովհետև երեխայի ցանկացած 
գործունեություն ի վերջո ճանաչողական է և նպաստում է նրա 
զարգացմանը: Պայմանական է նաև այն պատճառով, որ երեխայի 
գործունեությունը նախակրթարանում դինամիկ ու ամբողջական է: 
Հնարավոր չէ պնդել, թե նկարելիս նա միայն նկարչությամբ է 
զբաղված: Եթե մենք նրան չենք պարտագրել ինչն ինչպես նկարել, 
նմուշ չենք տվել, ապա նա այդ պահին ստեղծագործում է, 
կողմնորոշվում է տարածության մեջ, հաշվարկներ է կատարում, 
խորհրդակցում է ընկերոջ հետ կամ խորհուրդ տալիս, օգտագործում 
է իր կենսափորձը, փորձում է նոր պատկերներ և գույներ ստանալ, 
անսովոր լուծումներ է փնտրում, մեկնաբանում է իր նկարածը, 
սովորում է նյութերով աշխատել, քթի տակ սովորած երգերն է 
երգում, զարգանում է մանր մոտորիկան և այլն:

Երեխայի գործունեությունը կազմակերպելիս մեծերը ապահովում են 
երեխայի

 ̂ գործունեության ընտրության ազատությունը,
 ̂ խոսքի ազատությունը, խոսքի զարգացումը,
 ̂ ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման ազատությունը,
 ̂ հետազոտելու և ինֆորմացիա ձեռք բերելու, իմանալու, հասկանալու 

հնարավորությունը և ազատությունը,
ֆիզիկական ազատ, անկաշկանդ շարժման հնարավորությունը 
/ֆիզիոլոգիական զարգացման պահանջմունքի բավարարում/,

 ̂ ցանկությունները բավարարելու ազատությունը:

Երեխայի գործունեության իրագործման արդյունավետության 
չափանիշեր
Ոչ թե պասիվ լսող, դաստիարակի թելադրանքները կատարող երե

խա, այլ ազատ ապրող, խաղացող, կառուցող, ստեղծող, ստեղ- 
ծագործող, հետազոտող, ինքնուրույն հայտնաբերող անհատակա
նություն, որի կողքին դաստիարակը վստահելի ընկեր է, խորհրդա
տու, լավ բարեկամ:
Ոչ թե միադեմ երեխաների խումբ, որոնց շատ հեշտ է կառավարել, 
այլ իր բնազդների բավարարման ընթացքում իր ակտիվության 
դրսևորման արդյունքում զարգացող, կազմակերպվող, սոցիալական
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հարուստ ու հետաքրքիր կյանքով ապրող, հետաքրքրասեր, 
պրպտող, ճարպիկ անհատ:
Ոչ թե պատրաստի գիտելիքներ յուրացնող, այլ ազատ գործունեու
թյամբ զարգացող, գործունեության և փորձի միջոցով ինֆորմացիա 
ձեռք բերելու ունակ:
Ոչ թե սպառող, այլ ստեղծող, ստեղծագործող:
Երեխան նախակրթարանում պատրաստվում է ոչ թե դպրոցին, այլ 
կյանքին և պիտի վարժվի իր առջև կյանքի դրած խնդիրներն ինքնու
րույն լուծելուն:

Երեխան
 ̂ իր պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները բավարարող, 

հետազոտելու,  եզրակացություններ անելու ունակ,
 ̂ ստեղծագործող,
 ̂ ազատ ընտրություն կատարելու ունակ,
 ̂ ակտիվ հաղորդակցվող, սոցիալական հարաբերությունների կուլտու

րային տիրապետող,
 ̂ ինքնուրույն գործունեություն իրականացնելու ունակ, ինքնակազ- 

մակերպվող, ինքն իրեն սպասարկող, ազատ, 
որոշումներ կայացնելու և դրանք իրականացնելու ունակ,

 ̂ առողջ, շարժուն, ճարպիկ,
հիգիենայի պայմաններին ծանոթ և դրանց հետևող անձ է:

Երեխայի գործունեության ընթացքում կկազմվի նրա անձնական 
փաթեթը, որում կհավաքվեն նրա ստեղծած աշխատանքները' նկար
ներ, ապլիկացիաներ, նկարների գունավորումներ, կոլաժներ, տիկ
նիկներ, հորինած պատմություններ, անձնական թերթիկ, աճի 
բնութագիր:
Տարեվերջին փաթեթը հանդիսավոր կհանձնվի երեխային:
Տոները, ծեսերը, այլ միջոցառումները նաև հաշվետվություն կլինեն 
դաստիարակի և ծնողների համար:
Դաստիարակը աշխատանքային նւսխագիծ է կազմում, ընտրում է 
համապատասխան նյութեր, կազմում է գործողությունների ծրագիր' 
ըստ օրերի:

Նմուշ
Գործողությունների ծրագիր
Խմբում որոշել են բեմադրել «ճամփորդները» հեքիաթը:

 ̂ հեքիաթը պատմել 1-ին օր 
 ̂ հեքիաթը անգիր սովորեցնել ամեն օր 
 ̂ աշխատանք ռոդարիական մեթոդներով ամեն օր 

* հեքիաթի նկարչական ձևավորում' կերպարը գույնով 2-րդ օր 
 ̂ ապլիկացիա' տրված մասերով աքլոր, շուն, աղվես հավաքել 3-րդ, 4- 

րդ օր
երգի բեմադրում' «Աղվեսն եկավ լանճիկ-մանճիկ» («Երգարան»-ից) 
1- ին օրից
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 ̂ խաղ-ներկայացում բանաստեղծություններով' « Ծուղրուղո՜ւ», 4-րղ,
5-  րդ օր

 ̂ խաղ-ոտանավոր' «Առավոտը գյուղում» («Մատենիկ»-ից) 5-րդ, 6-րդ 
օր

 ̂ շարժական խաղ' «Աղվեսն ու ճտերը» («Խաղադարան»-ից) 3-րդ օր 
 ̂ առած-խաղ' «Խորամանկ աղվեսը երկու ոտքով է թակարդն ընկնում»

6-  րդ օր
֊V ճամփորդություն' այց կենդանաբանական այգի 8-րդ օր

խաղ' « ճի շտ  է, սխալ է», վայրի և ընտանի կենդանիներ 7-րդ օր 
 ̂ նկարել և պատրաստել հեքիաթի միջավայրը 5-րդ օրվանից 
 ̂ սցենարի ստեղծում 4-րդ օրվանից

Ամենօրյա աշխատանքային նախագիծ
(նշված տողերը պայմանական են, ծավալը շարադրանքից է 
կախված)
ամսաթիվ................................................................
դաստիարակ......................................................................

նախատեսվող գործունեության տեսակները
խաղեր.....................................................................................................................

գեղարվեստական գործունեություն (թատրոն, կերպարվեստ, 
ձեռարվեստ, երգ-պար)

ճանաչողական գործունեություն

այւ..........................................................................................................................

անհրաժեշտ նյութեր, տեխնիկա, գրականություն....................................

աշխատանքի ընթացքի և արդյունքների դիտարկում...............................

եզրահանգում.......................................................................................................

Նախագծում հստակ ժամեր չեն նշվում, հաշվի առնելով երեխայի 
ազատ գործունեությունը' դաստիարակը հարմար պահի պիտի 
կազմակերպի այս կամ այն գործունեությունը, այլապես ստիպված 
կլինի խանգարեւ երեխային, սահմանափակել նրա գործունեության 
ազատությունը, ինքնակազմակերպվելու, ինքնադրսևորվելու նրա 
իրավունքը: Պարտադիր չէ, որ գործունեության վերը նշված բոլոր 
ձևերը մի օրում իրագործվեն: Աշխատանքային նախագիծը անհա
տական է և կարող է տրված նմուշից տարբեր լինել, կարևորն այն է, 
որ դաստիարակը պատրաստվի օրվան և հստակ իմանա իր անեփքը:
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Դաստիարակի մեկ շաբաթվա օրագիր
դաստիարակ...........................................................
ամսաթիվ................................................................
միջավայրի զարգացում, հարստացում
շաբաթվա գործունեության համառոտ նկարագրություն
խաղեր
թատրոն /երգ, պար, մնջախաղ, ոտանավոր, հեքիաթ/
բնագիտություն /խոհանոց, փորձեր, կենդանիների խնամք, նոր
բույսերի աճեցում , ուսճամփորդություն/
փորձարկված նյութերի փորձարկման նկարագրությունը
դիտարկում
առաջարկներ
շաբաթվա հետաքրքիր դեպքերը 
շաբաթվա հետաքրքիր մտքերը 
շաբաթվա հայտնագործությունը
Դաստիարակը հավաքում է գործունեության ընթացքում երեխայի 
ստեղծած բոլոր նյութերը'

 ̂ ՏՀՏ միջոցներով' CD, ինֆորմացիայի էլեկտրոնային այլ կրիչներ,
 ̂ անհատական թղթապանակ,
 ̂ խմբի սաների տարբեր աշխատանքների ժողովածուներ,
 ̂ ցուցադրություններ, ներկայացումներ, շնորհանդեսներ:

Մանկան թատրոն
Թատրոնը երեխայի կյանքին միախառնված մեծ խաղ է:
«... Երեխաները հանպատրաստից պիեսներ են հորինում, 
անհրաժեշտ մինիմում բեմական միջոցներն իրենց ձեռքով 
պատրաստում, որպես դերասաններ հանդես գալիս, տրված թեմայով 
իմպրովիզացիա են անում, հանդիսատեսներին ներկայացման մեջ 
ներքաշում: Եվ այս ամենը' «անկրկնելիության» նշանի տակ. այստեղ 
թատրոնը «կյանքի պահ» է, ոչ թե «ապրածի վերարտադրություն»: 
Անձամբ ինձ համար «թատրոն-խաղ-կյանք» սկզբունքը շատ 
ընդունելի է: Դա հորինող երեխային կօգներ ընդլայնելու իր մտահո
րիզոնը: Առաջին իմպրովիզացիաներից հետո, որպեսզի չսառչի, 
խաղը պետք է ինչ-որ բանով հագեցնել, հարստացնել: Ազատությունը 
«տեխնիկայի» աջակցության կարիքն ունի»:

Ջ.Ռոդարի

Մանկական «թատերական» խաղերը այն խաղերն են, որոնց 
ժամանակ դերաբաժանում է լինում, յուրաքանչյուր «կերպար» իր
անեփքն ունի, խաղը, որքան էւ պարզ ու պարզունակ, նիևնոււն է,
սյուժե ունի:

qvopgvogknvib Նն 'Օքւ'օ'քԱՆԱ)'ր սս->Նրլ6ագոր6աՆ)Նսն

երևակայությունը, կերպավորման, կերպարանափոխման հմտություն
ները, գեղարվեստական մտածողությունը, խոսքը, նպաստում են 
իմպրովիզ անելու կարողության ձևավորմանն ու զարգացմանը:
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Այդ խաղերը երեխային ինքնակազմակերպման, ինքնադրսևորման, 
ինքնարտահայտման, անհատականության դրսևորման հնարավորու
թյուն են տափս: Երեխան դառնում է նախաձեռնող, սոցիալապես 
ակտիվ:
Թատերական խաղը պայմանականորեն կարելի է. երկու մասի 
բաժանել' խաղարկային իրավիճակ (դերային խաղեր) և մանկական 
ներկայացում' խաղ-աշխատանքի ընթացքում ծնված սցենարով: 
Խաղարկային իրավիճակների վերարտադրումը դերային խաղ է' 

երեխային լավ ծանոթ, ապրված իրավիճակներով և հարաբերու
թյուններով: Այդ խաղերը սովորաբար մեծերի կյանքի մանկական 
մեկնաբանություններ են, որոնցում դրսևորվում է փոքրերի 
վերաբերմունքը մեծերի «խաղի» նկատմամբ:
Դերաբաժանումը կարևոր սոցիալական նշանակություն ունի, ի 
տարբերություն ներկայացման պատրաստվելուն ' այն սովորաբար 
ինքնաբերաբար է կատարվում: Այդ ընթացքում երեխան գնահատում 
ու յուրացնում է հասարակության մեջ ընդունված սոցիալական 
դերերն ու հարաբերությունները, վերարտադրում դրանք: Առաջին 
հայացքից թվում է, թե նա ընդամենը պասիվ ընդօրինակող է: Իրա
կանում նա նոր տարրեր է ներմուծում, այլ կերպ է մեկնաբանում 
իրավիճակն ու հարաբերությունները, նոր երանգ է ներմուծում 
սովորական առօրյան վերարտադրող իրավիճակի մեջ' ելնելով իր 
կենսափորձից,  աշխարհընկալումից: Նրա համար այդ խաղը ոչ թե 
նմանակում է, այլ կյանքի պահ. այդ պահին նա այդ կյանքով է 
ապրում:
Ըստ Ջ. Դյուիի, խաղարկային իրավիճակները կարող են նաև քիչ 
կապ ունենալ կամ ընդհանրապես կապ չունենալ առօրյայի, կենցաղի 
հետ, դրանց ստեղծողը երեխայի երևակայությունն է, այս դեպքերում 
նրա մտածողությունն ավելի ազատ ու անկաշկանդ է:
Դերային խաղը ապահովում է արդյունավետ հաղորդակցություն, 
զարգացնում է ընդհանրության զգացումը? ուշադրությունը, սովորեց
նում է ճիշտ արտահայտել մտքերը, երկխոսություններ կառուցել: 
Երեխան սովորում է արտահայտել զգացումները, ձգտումները, 
սովորում է ենթարկել իր գործողությունները խաղի կանոններին, 
նպատակաուղղված լինել:
Նման խաղեր կազմակերպում է նաև դաստիարակը, ինքն էլ խաղում 
է երեխաների հետ:
Դրանք կարող են հստակ խնդիրներով փոքրիկ խաղներկայացումներ 
լինել:
Երեխաների մի խումբը ընկերների համար խաղում է, մյուս խումբը 
հանդիսատես է դառնում: Հետո դերերը փոխվում են: Թատրոնում 
(հատկապես մանկական թատրոնում) հանդիսատեսը նույնքան 
կարևոր է, որքան դերասանը: Նա աստիճանաբար, աննկատ ներքաշ
վում է խաղի մեջ, իր վերաբերմունքով, միջամտություններով ազդում 
է ընթացքի վրա: Դաստիարակվում է կիրթ, դիտարկող, մտա-ծող 
հանդիսատես, որը կարողանում է գնահատել, վերաբերմունք արտա
հայտել, հետևություններ անել, ներկայացման մասնակիցը դառնալ:
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Միշտ կարելի է հանպատրաստից բեմ սարքել և «թատրոն-թատրոն» 
խաղալ:

Խաղարկային իրավիճակներ
 ̂ Տունտունիկ 
 ̂ Բժիշկ-բժիշկ 

ь Դպրոց-դպրոց 
 ̂ Խանութ-խանութ

Ես
Այս խաղով երեխան իրեն է ներկայացնում տարբեր իրավի
ճակներում, տարբեր տրամադրությամբ, նա կարող է պատմել, հետո' 
ցուցադրել: Նման խաղերի կազմակերպիչը, նախաձեռնողը սովորա
բար դաստիարակն է լինում:
Ես բարկացած եմ.
Ես ուրախ-եմ...
Ես տխուր եմ...
Երեկ ես...
Այսօր առավոտյան ես...
Երեխան իրավիճակը կարող է ցույց տալ մնջախաղով, հետո իր 
խաղն արտահայտել բառերով' ինչ է խոսում, ինչ բառեր ու արտա
հայտություններով է ներկայացնում իր տրամադրությունը:

Էտյուդ ըստ առաջադրված իրավիճակի 
կորած իրի փնտրտուք 
տիկնիկին են քնեցնում
մեկը շանն է հանում զբոսանքի, քիչ հետո հանդիպում է ծանոթի' իր 
շան հետ, նրանք իրար հետ իրեց շների մասին են զրուցում

Հանդիպումների խաղ 
Հանդիպում են
հարազատները (հորաքույրներ, քեռիներ...) 
ծանոթ հեքիաթների հերոսները
բնության երևույթները (անձրևն ու քամին, ցուրտն ու ամառը...) 
հասկացությունները (ուրախությունն ու չարությունը, կատակն ու 
կռիվը, ձայնն ու լռությունը, բարևն ու արևը...)

Հյուր (այցելություն) ...-ին
դերձակին
բժշկին
հեքիաթի հերոսին 

***
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Ա՜յ քեզ օր...
Միասին որոշում են այդ օրվա գույնը, անունը, պատրաստում են 
օրվա «նշանը», դա կարող է գլխարկ լինել, թիկնոց, վզկապ, 
արևանման կամ ծաղկանման ակնոց կամ որևէ այլ բան: 
ծաղիկների օր 
տիկնիկների օր 
արևի օր
որևէ գույնի օր (մինչ այդ կպայմանավորվեն այղ օրվա գույնի շորեր
հագնել, այդ օրը կնկարեն միայն այդ գույնով...)
հաճելի խոսքերի, գովասանքների /հաճոյախոսությունների/ օր
ուրախ ու տխուր օր
տատիկների-պապիկների օր
կոշիկները (շորերը) թարս հագնելու օր
Օրվա ընթացքում կարող են մեկ-երկու էտյուդ խաղալ «օրվա 
թեմայով», մնացած ողջ օրը երեխաները իրենք կկազմակերպեն 
իրենց խաղերը և կխաղան՜ ինչ ուզում են: Օրվա նշանը, որը չեն 
հանի մինչև օրվա վերջ, նրանց կհիշեցնի օրվա «խորհուրդը»:

Ես ... եմ, դու... ես 
Ես վերարկու եմ, ղու' գլխարկ:
Ես կոշիկ եմ, դու' ձեռնոց:
Ես կապիկ եմ, դու' գնդակ:
Ես ծաղիկ եմ, դու' փուշ:
Ես օճառ եմ, դու' ձեռք:

Փոքրիկ անսովոր իրավիճակների, իրենց հորինած փոքրիկ պատմու
թյունների բեմադրում
Ռոդարիական «Ինչ կլիներ, եթե...» մեթոդը թատերախաղի միջոցով 
անսահման հնարավորություն է տալիս երեխայի երևակայությանը, 
խաղն ակտիվացնում է միտքը, մղում գործողություն-ների, հորի
նելու, ստեղծագործելու:
Ռոդարիական ցանկացած հնարքի կիրառումը թատերախաղի 
միջոցով ոչ միայն հետաքրքիր ու արդյունավետ կդարձնի հնարքի 
կիրառումը, այլև կընդարձակվեն երեխայի երևակայության 
սահմանները, խաղի ընթացքում նոր, անսպասելի լուծումներ կծնվեն: 
Թատերական խնդիրը ավելի գրավիչ կդարձնի նյութը և 
«աշխատանքը» այդ նյութով:

Ի՞նչ կլիներ, եթե...
մոխրամանը գորտ լիներ, իսկ ձեռնոցը' մուկ (Ստանիսլավսկու 
օրինակը)
բաժակը արջ լիներ, իսկ պայուսակը' փիղ 
անձրևները երաժշտական լինեին 
գարունը ուշանար 
խնձորները ֆուտբոլ խաղային
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Մնջախաղ
Առանց բառերի' մնջախաղով կարելի է ցուցադրել, խաղալ ամեն ինչ: 
Մնջախաղ կարող են խաղալ խոհանոցում, ծեսերի ժամանակ, այգում 
աշխատեփս. ամենուր, ցանկացած գործունեության ընթացքում, եթե 
դաստիարակը կարևորում է գործունեության այդ ձևը և երեխաներին 
աննկատ տանում է դրան:
Մնջախաղի ժամանակ երեխան 
ավելի է կենտրոնանում,
փորձում է հասկանալ այն, ինչ պիտի ցուցադրի, 
աշխատում է տիրապեւոել իր մարմնին, 
աշխատում է իմաստավորել իր շարժումները, 
միացնում-նույնացնում է բառն ու շարժումը:
Մնջախաղը յուրատեսակ մտածողություն է ձևավորում: Այն
միաժամանակ մարմինն ավելի ճկուն դարձնում, զարգացնում է 
միմիկան, երեխայի մկանային համակարգը:

«Բոլոր երեխաներն էլ հայրիկի ու մայրիկի կոշիկները հագնել սիրում 
են, որ նրանց պես լինեն, որ ավելի բարձրահասակ լինեն, որ պար
զապես ուրիշ լինեն: Վերազգեստավորման խաղը բացի իր խորհրդա
նշականությունից, դրանից բխող գրոտեսկային էֆեկտի շնորհիվ 
միշտ զվարճալի է: Սա թատրոն է. հետաքրքիր է ուրիշի զգեստներ 
հագնելը, ինչ-որ դեր խաղալը, ոչ քո կյանքով ապրելը, օտար 
շարժուձևեր կրկնելը»:

Ջ. Ռոդարի

«Թատերական հանդերձարան»
Հանդերձարանը թատրոն-խաղարան, ինքնաբուխ խաղի միջավայր 
կդառնա, եթե առանձին կախիչից կախված լինեն երեխաների 
ծնողների հին հագուստները, փողկապները, հատակին շարված լի
նեն նրանց հնամաշ կոշիկներն ու հողաթափերը, արկղով դրված 
լինեն ձեռնոցներ, թաշկինակներ, գլխաշորեր, գլխարկներ... Ամեն ինչ 
պիտի նախապես ախտահանված լինի:
Երեխան կուզի մեծի հագուստով խաղալ, կհագնի իր ուզած շորը, 
կկերպարանափոխվի, կխաղա իր ծնողների դերերը, այլ խաղեր ու 
ներկայացումներ կկազմակերպի: Ծնողի հագուստները, կոշիկները 
հագնելը ոչ միայն բավարարում է երեխայի ցանկությունը (հաճախ 
անիրականանալի թվացող), այլև ակտիվացնում է նրա ստեղծագոր
ծական երևակայությունը:
Հանդերձարանում իրար կողքի շարված կոշիկները կարող են կոշիկի 
թատրոն դառնալ, հին ձեռնոցը' մուկ, գլխարկը' արջ...

Խաղ հայելու առաջ
Հայելին խաղի, ինքնաճանաչման անփոխարինելի միջոց է: Հայելու 
առջև երեխան ծամածռություններ կանի, կզրուցի ինքն իր հետ, 
հեքիաթ կպատմի ինքն իրեն, կարող է ներկայացում խաղալ՜ երկու 
դերասանով' ինքն ու ինքը:
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Հայելու մոտ նա սիրով խաղում է նաև ընկերների հետ: Կարելի է 
օգտագործել հայելու էֆեկտը' ամեն ինչ հակառակ, հեքիաթի գործո
ղությունները թարս պատմել'  ծտի փոխարեն նանի ոտը փուշ մտնի, 
թագավորը ոսկի գտնի, աքլորը հափշտակի նրա գտած ոսկին...

Տիկնիկային թատրոն
Նախ երեխան ու դաստիարակը պիտի ունենան հենց իրենց անունով 
իրենց ներկայացնող տիկնիկներ: Տիկնիկ-ղաստիարակը ավելի
ընկալելի է երեխայի համար:
Տիկնիկը կախարդական զորություն ունի, այն խոսեցնում է նույնիսկ 
ամենալռակյաց երեխային, բազմաթիվ խաղային իրավիճակներ է 
հուշում, գործողությունների մղում:
Տիկնիկային ներկայացումն էլ սոսկ սցենարի ներկայացում չէ:
Երեխան խաղում է իր պատրաստած տիկնիկով: Այս կամ այն հերոսի 
տիկնիկը պատրաստելիս նա փորձում է պատկերացնել այդ հերոսի 
արտաքինը, նկարում է նրան, նրա հագուստը: Դեկորները պատրաս
տելիս վերարտադրում է այն միջավայրը, որում պատկերացնում է 
այդ հերոսին: Զարգանում է նրա պատկերային մտածողությունը:
Ամեն ինչ կարող է կերպար, խաղի առարկա, տիկնիկ դառնալ' 
երեխայի ձեռքը, ակնոցը, ավելը, գրիչը, փուչիկը, մրգերը, 
բանջարեղենը ...մի փոքր երևակայություն, մի քիչ աշխատանք, ու 
կարող է զարմանալի ներկայացում-խաղ ստացվել: Ձեռքը
կկենդանանա, եթե նրան աչք-ունք նկարես, ավելը չարաճճի աղջիկ 
կդառնա, եթե նրա «մազերին» ժապավեն կապես...
Երեխան տիկնիկային ներկայացում կարող է խաղալ նաև արկղի մեջ 
լցված ավազե փոքրիկ հարթակի վրա. տես' «Ծրագրի իրագործման 
միջավայրը»: Իսկ ամաչկոտ, անհամարձակ երեխաների համար 
շիրման իսկական փրկություն է. այն թաքցնում է իրենց հետևող հե
տաքրքրասեր աչքերից, և նրանք ավելի համարձակ ու նախաձեռնող 
են դառնում' հաղթահարելով բարդույթները:
Տիկնիկային ներկայացումը, թատրոնը երեխայի առօրյայի մի մասն 
են: Երեխան կարող է տիկնիկային թատրոն խաղալ նաև սեղանի 
վրա' առանց շիրմայի: Կերպարներ կարող են դառնալ օգտա
գործված, «մաշված» գրիչները, մատիտները, ռետինները:
Փոքրիկ ներկայացման նյութ կարող են դառնալ առած-ասաց- 
վածքները, հատկապես նրանք, որոնց մեջ խաղ կա: Նյութը սեղմ է, 
ասելիքը'  հստակ: Այս դեպքում երեխաները փորձում են հստակ 
արտահայտվել , տարբեր լուծումներ փնտրել, աշխատում են այնպես 
անել, որ խաղը հետաքրքիր լինի, ասելիքը'  հասկանալի:

Դաստիարակի օրագրից
Առած-ասացվածք
«Ես' աղա, դու' աղա, բա մեր աղունն ո՞վ աղա»:
Դարզեցինք, թե ինչ են նշանակում աղա, աղուն բառերն ու առածի 
բովանդակությունը: Հետո Արսենը, Դավիթը, էրիկը, Հայկը փորերն ու 
թշերը ուռցրին' թե աղա են: Թերեզան մեջ մտավ' մեզ երկո ւ աղա է
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պետք: Երկար պարզեցին, թե աղան ինչպիսին պիտի լինի' «ուռած 
փորով ու թշերով, կոլոտ, անպայման բեղեր պիտի ունենա, կլոր 
աչքերով»: Բելլան մնաց-մնաց, վերջում ավելացրեց' մի աչքը' շաշ: 
Մի խոսքով Արսենն ու էրիկը դարձան աղա: Նրանց համար բեղեր 
պատրաստեցինք, հայրիկների հին շորերից հագցրինք, ու սրանք 
սկսեցին խաղը' ամեն մեկն ուզում էր ապացուցել, որ ինքն «ավելի 
աղա է»: Այնուհետև իբր երկուսը պարկով ցորեն են բերում: Բերում, 
դնում են հատակին, կանգնում են, «բեղերը սրում» ու «պարապ- 
սարապ» այս ու այն կողմ գնում-գալիս: Գնում են գալիս, գնում են 
գալիս, նայում իրար: Մեկն ասում է.
֊Ես աղա:
Մյուսն էլ թե' ես էլ աղա:
Միասին ասում են.
֊Բա մեր աղունն ո՞վ աղա:

Երգերի բեմադրում
Երգերի բեմադրումը երգի յուրօրինակ ներկայացում է:
Երգը լսում են, քննարկում բովանդակությունը' ինչի մասին է, ով 
կամ ովքեր կան երգում, ինչպիսին են նրանք, ինչ են անում, ինչպես 
են անում, կամ երգի այս կամ այն հատվածը ինչպես կարելի է 
ներկայացնել: Մաս-մաս խաղալով' սովորում են երգը: Հետո,
տարբեր երգեր միացնելով, ամբողջական ներկայացում կստանան: 
Արդյունքում' մանկական փոքրիկ օպերա կստացվի:

«Դան-դան»
«Դան-դան»-ը երգելիս տատիկը ներկայացնում է իր հավիկին, հավը 
կարող է աքլորի հետ լինել, երգող խումբն էլ է դառնում խաղի 
մասնակից: Մեկ էլ հանկարծ որտեղից օրտեղ հայտնվում է աղվեսը: 
Սկսվում է «Աղվեսն եկավ լանջիկ-մանջիկ» երգը: Աքլորը վրա է 
տալիս, ուզում է վախեցնել աղվեսին, կրծքով պաշտպանում է իր 
հավերին, բայց ի վերջո վախենում է, փախչում: Տատն էլ շարու
նակում է իր ախ ու վախը:

«Զըմփիկ, զըմփիկ»
Երաժշտության դաստիարակը մի անգամ երգում է երգը: 
Բացատրում և ցուցադրում է, թե ինչպես են զըմփիկ խաղում, 
(«զըմփիկ» են կոչվում պպզած վիճակում կատարվող զսպանակվող 
փոքրիկ թռիչքները, մեկը դառնում է «զըմփիկ-գնդակ», մյուսը' 
«զըմփիկ-գնդակ» խաղացող): Երեխաների հետ, երեխաների միջո
ցով պարզում են երգի բովանդակությունը, որից հետո դաստիարակը 
մի անգամ էլ է երգում: Երգի ուսուցումը կատարվում է անընդմեջ 
ուսուցման եղանակով' միաժամանակ բեմականացնելով: Խումբը 
բաժանվում է երկու մասի, մի մասը երգում է, մյուսը' «զըմփիկ» 
խաղում:
Խմբերը փոխվում են դերերով: «Զըմփիկ» կարելի է խաղալ նաև այլ 
կերպ.
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տ) զույգերով իրար դիմաց «զըմփիկներով» թռչկոտում են ու ափերով 
իրար խփելով' ծափ տալիս,

բ) դաստիարակը կամ երեխաներից մեկը բռնում է մյուսի ձեռքերն ու 
«զըմփիկ» թռցնում:

«Աղվեսը»
Դաստիարակն ասում է, որ աղվեսին վերաբերող երգ են սովորելու, և 
պարզում է, թե երեխաներն ինչ գիտեն աղվեսի մասին: 
Երաժշտության դաստիարակը մեկ անգամ երգում է երգը, որ 
երեխաները լսեն: Երկրորդ անգամ երգում է' բովանդակությունը 
բացատրելով:
Դաստիարակը երեխաների հետ աշխատում է բովանդակության վրա: 
Բոլորը դառնում են խորամանկ, թիթիզ, զգույշ աղվեսներ: Պարզում 
են, թե բացի աղվեսից երգը էլ ում մասին է: Դառնում են ճուտիկներ: 
ճուտիկների հետ էլ ո՞վ կարող է լինել երգում, «հայտնվում են» 
աքաղաղը, հավ-մայրիկը, տատիկը: Աղվեսը գալիս է ճտերին
տանելու: Հավ-մայրիկն ու աքլորը կռվում են նրա հետ: Երգը 
ուսուցանելուց առաջ խաղն ամբողջացվում է: Դաստիարակն առա
ջարկում է ամեն ինչ սկսել առավոտից:

Բոլորը խորը քնած են:
Լույսն առանց աքլորականչի կբացվի՞, աքլորները պիտի կանչեն, որ 
օրն սկսվի:
Աքլորները կկանչեն' ծուղրուղո՜ւ, ծուղրուղո՜ւ...
Դաստիարակ' Աքլորը զիլ կանչեց թառին...

Այսպես խաղում են «Լուսաբաց» ոտանավորը, որը «կկապվի» երգի 
հետ:Կարելի է, իհարկե, այլ կերպ խաղալ, այլ երգ կամ ոտանավոր 
միացնել երգին:
Երգը ուսուցանելուց առաջ կամ հետո երեխաները նկարում են երգը: 
Կատարում են դերաբաժանում և երգը ուսուցանելու ընթացքում նաև 
խաղում: Ցույց են տալիս, թե աղվեսն ինչպես է գալիս, տատիկն 
ինչպես է ախուվախ անում, աքլորն ինչպես է աքլորանում ու նորից 
ետ փախչում, հավ-մայրիկն ինչպես է վախից կուչ գալիս: Երգի 
երաժշտության համապատասխան ռիթմով ուսուցանվում են բառերը, 
ապա երգում են: Այնուհետև մշակում են երգի կատարումը և 
ներկայացումը:
Այս երգի ուսուցման ժամանակ աքլոր դարձած Դավիթը ոչ մի կերպ 
չէր համաձայնում, որ աղվեսը ճուտ տանի:
- Ես չե՞մ աքլորը, իմ ճտին չեմ տալիս:

«Արև, արև, արի դուրս»
Երգի առաջին մասը կատարվում է դանդաղ, հանգիստ, համոզող 
հնչերանգով: Երկրորդ մասը' հետզհետե արագացնելով, վերջին 
տողն ավարտվում է ուրախություն արտահայտող հնչերանգով:
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Երեխաներից մեկը դառնում է արև, մյուսը լուսնկան է, մի քանիսը' 
ամպեր, մեկը' չամիչ, իսկ մյուսները' երեխաներ:
Երաժշտության դաստիարակը երգում է երգը, միասին պարզում են 
երգի բովանդակությունը: Երգը մի անգամ էլ է երգվում:
Դաստիարակը հարցնում է' ովքեր են կանչում արևին, ինչու են 
կանչում, արևն ինչու դուրս չի գալիս:

Դաստիարակի օրագրից
Լողավազանում լողափս ջուր զանեցինք արևի Երեսին: Սա նեղացավ 
և թաքնվեց ամպերի ետևում: Մրսեցինք, սկսեցինք դողալ և կանչել 
արևին: Երկու-երեք անգամ կանչելուց հետո արևը դուրս եկավ 
ամպերի ետևից, նոր միայն ուրախությունից թռչկոտելով ու ծափ 
տալով երգեցինք.
Օխ, արևին խաբեցինք,
Օխ, արևին խաբեցինք,
Ամպի տակից հանեցինք:
Ներկայացումը միանգամից չծնվեց, այլ մի քանի օրում' երգի 
ուսուցման ընթացքում:

Մի ուրիշ խմբում երաժշտության դաստիարակը նվագում է երգի 
երաժշտությունը: Երեխաները քաշքշում են արևի շողերը'  ծամերը: 
Սա էլ նեղանում է, թաքնվում ամպերի ետևում: Երեխաները
հասկանում են իրենց սխալը և կանչում արևին' երգը երգելով, 
համոզելով, խնդրելով:
Վերջում, երբ արևը համոզվում և դուրս է գալիս, երեխաները 
ուրախանում են, ծափահարում, դոփում ոտքերով:
Երգերը վառ ու գունագեղ ներկայացումներ են դառնում ծեսերի, 
տոների ժամանակ
(տես' «Մանկան տոնացույց» ժողովածուն):

Աշխուժացնող խաղեր
ԲարևախաղԵրեխաները իրար կողք են կանգնում: Կարող են
շրջանաձև կանգնել: Դաստիարակը երեխաների հետ է կանգնում: 
Նա էլ սկսում է խաղը: Աջ ձեռքով թույլ հարվածում է իր աջ կողքին 
կանգնած երեխայի ձախ ձեռքին /թույլ ծափ է տալիս իր և կողքինի 
ձեռքով/ և տալով ընկերոջ անունը' բարի լույս է մաղթում ' նշելով իր 
անունը.
Օրինակ'
- Բարի լույս, Արտա կ, ես Աստղիկն եմ:
Արտակը հարվածում է իր կողքինի ձեռքին.
- Բարի լույս, Արմինե', ես Արտակն եմ:
Արմինեն նույն կերպ շարունակում է' հարվածելով կողքինի ձեռքին.
- Բարի լույս, Հասմի կ, ես Արմինեն եմ:
Խաղն ավարտվում է, երբ շրջանն ավարտվում է:
Խաղը հետո զարգացվում է: Երեխաները և աշխատողները գնդակը 
փոխանցում են միմյանց' իրար անուն դնելով:
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Օրինակ'
- Մարինե' , դու խնձոր ես:
Մարինեն գնդակը տալիս է Աշոտին և ասում.
- Մ շո տ ,  դու բողկի նման ես:
Աշոտը գնդակը տալիս է Լուսինեին.
- Լուսինե՜, դու անձեռոցիկ ես:
- Ա լիկ ,  դու փուշ ես:
Շրջանն ավարտվելու հետ խաղն ավարտվում է:

Հաճելի խոսքեր
Խաղավարը բոլոր խաղացողներին նախապես առաջարկում է հիշել 
ու մտքում պահել փաղաքշական խոսքերից կամ արտահայտու
թյուններից մեկը, որ իրենց սիրելիս ասում են հարազատները: Հետո 
խաղացողները բաժանվում են երկու հավասար խմբի: Մի խմբի 
անդամները նստում են շրջանաձև շարված աթոռներին: Մյուս խմբի 
անդամները կանգնում են նրանց գլխավերևում: Կանգնածը իր դիմաց 
նստածի ականջին շշնջում է իր մտապահած խոսքերը, անցնում է 
հաջորդ նստածին ու նրա ականջին ասում նույն խոսքերը: Այսպես 
մեկ-մեկ անցնում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, մինչև շրջանն 
ավարտվում է, ինքը հասնում է իր առաջին ընկերոջը: Այդպես 
վարվում ՜ են բոլոր կանգնածները: Երբ շրջանն ավարտվում է, 
կանգնածները նստում են աթոռներին, նստածները կանգնում: Հիմա 
նույն բանն անում են կանգնածները, իսկ նստածները լսում են: 
Վերջում խաղացողները կարող են խոսել իրենց տպավորությունների 
մասին:

Պուտ-պուտ
Խաղացողները շրջանաձև պպզում են: Յուրաքանչյուրի գլխավերևում 
կանգնում է մի խաղացող: Պպզողները -կոչվում են պուտ, նրանց 
երբեմն փոխարինում են փոքր-ինչ մեծ քարեր: Կանգնողներից միայն 
մեկը պուտ չի ունենում և կոչվում է շուն: Շունը մոտենում է մի 
պուտի և հարցնում կանգնողին.
- Ի՞նչ ուտենք:
- Չիր ու չամիչ:
- Որտեղի՞ց ուտենք:
- Գողանանք' ուտենք:
- Ծա փ  տանք, վազենք, - ասում է շունը:
Եվ երկուսն էլ ծափ են տալիս ու հակառակ կողմերով վազում: Եթե 
շունը, շրջան անելով, մյուս վազողից շուտ հասավ նրա պուտին, 
ինքն է լինում նրա տերը, իսկ մյուսը դառնում է շուն և գնում է 
միևնույն հարցումը տալիս հարևան պուտին: Իսկ եթե շունը չհասավ, 
դարձյալ մնում է շուն, և գնում է, նույն հարցն առաջարկում մյուս 
պուտին:
Վազելիս եթե մեկը շրջանի միջով անցնի, նրան պատժում են:
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Ծուղրուղու
Խումբը շրջանաձև պպզում է, իսկ մեկը' մի թաշկինակը ձեռքին, 
կանգնում է շրջանի մեջտեղը: Վերջինս կոչվում է շուն, իսկ
մյուսները՜ աքաղաղներ: Աքաղաղները այս ու այն կողմից կանգնում, 
«ծուղրուղու» են կանչում և իսկույն պպզում: Շունն աշխատում է 
ձեռքի թաշկինակով խփել աքաղաղին կանգնած ժամանակ: Եթե 
հաջողվեց, ինքը կդառնա աքաղաղ, իսկ աքաղաղը' շուն:

Բղավոցներ-փսփսոցներ-լռոցներ
Անհրաժեշտ պարագաներ' գունավոր թղթեր:
Կարմիր, դեղին, կապույտ թղթերի վրա նկարում են երեխայի ձեռքեր 
և կտրում: Դրանք ազդանշաններն են: Պայմանավորվում են, որ 
կարմիր ձեռքը «բղավոցի» համար է, կարելի է բղավել, ուժեղ 
աղմկել, թռվռալ, դեղին ձեռքը'  շշուկի նշան է, պետք է փսփսոցով 
խոսել, հանդարտ տեղաշարժվել,  կապույտ ձեռքը ' «լռության» 
ազդանշան է, երեխաները պետք է լուռ կանգնեն տեղերում:Երբ 
խաղավարը բարձրացնում է համապատասխան ազդանշանը, մասնա
կիցները համապատասխան վարք են դրսևորում:

Ինչ Ես ասուս (5-6 տարեկաններ)
Անհրաժեշտ պարագաներ' աթոռներ:
Խմբում պետք է լինի ամենաքիչը 6 երեխա: Բացի մեկից բոլորը 
նստում են աթոռներին: Աթոռները դասավորված են կիսաշրջանաձև: 
Կենտրոնում կա 3 աթոռ , որոնցից մեկի վրա նստած է երե-խաներից 
մեկը: Նա ասում է օրինակ' «Ես այգի եմ»: 1-ին աթոռին նստած 
երեխան նստում է նրա կողքի ազատ աթոռին և ընկերոջ ասած մտքի 
հետ տրամաբանական կապ ունեցող ուրիշ միտք է ասում. «Ես 
նստարան եմ»: Մյուսը նստում է երրորդ աթոռին և ասում օրինակ 
«Ես այգի մաքրող եմ»: Երեխա-այգին պետք է ընտրի երկուսից 
մեկին, օրինակ' « Ես ընտրում եմ նստարանին»: Այս երկու-սը 
նստում են մյուս երեխաների մոտ:-Մնացած երեխան' «նստարանը», 
նոր բան պետք է մտածի: Օրինակ' «Ես կարի մեքենա եմ»:
Այս անգամ 2-րդ աթոռին նստած երեխան է նստում նրա կողքին և 

ասում, օրինակ, «Ես ասեղ եմ»: Խաղն այսպես շարունակվում է: 
Հնարավոր այլ տարբերակ' Խաղում են շրջան կազմած: Մեկն ասում 
է, ասենք, «Ես կայծակն եմ»: Կողքինը պետք է արագ շարունակի, 
ասենք իսկ ես անձրևն եմ: Երրորդը շարունակում է թեման, օրինակ 
ես մեծ ամպն եմ: Հաջորդը պետք է արագ ասի' իսկ ես աշունն եմ և 
այսպես մինչև վերջ: Խաղից դուրս է գալիս նա, ով արագ չի գտնի 
որևէ տրամաբանական շարունակություն: Երբ խաղն հասնում է 1-ին 
երեխային, թեման փոխվում է, օրինակ' ես փողոց եմ:

Կերպարվեստը նախակրթարանում
«Չվնասելը մեծագույն բարություն է»:
Անհատի զարգացման և ձևավորման ընթացքում երեխային 
հարկավոր է հնարավորինս գերծ պահել մեզ շրջապատող գրական-
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գեղարվեստական ազդեցություններից, որոնց անվիճելի արժեքային 
որակումները նմանակում են առաջ բերում, որի արդյունքում 
տուժում է երեխայի անհատականությունը: Մենք պետք է նրանցից 
իմանանք, թե ինչպիսին է աշխարհը, և ոչ թե ասենք' ինչպիսին է: 
Մեր շրջապատում գոյություն ունեն կիրառական արվեստի բազմա
թիվ նմուշներ, որոնք ձևավորում են մեր գեղարվեստական հայացք
ները' խանգարելով դրանց ինքնուրույն ձևավորմանը: Այդ ազդեցու
թյունը մեծանում է, երբ այդ նմուշը կամ արվեստի առարկան 
հայտնվում է ուսումնական տարածքում, ուր այն լեգիտիմացվում է' 
դառնալով օրինակելի, նմանակման ենթակա: Երեխան նմանակում է 
գովասանք ստանալու նպատակով, անելով հաճախ ոչ այն, ինչ 
ուզում է, այլ այն, ինչը դուր կգա մեծերին: Գովեստը պետք է 
ուղղված լինի երեխայի ուսումնառության ձգտման, ինքնաճանաչման 
դրսևորումներին, ոչ թե նմանակմանը, ինչը հանգեցնում է անհա
տականության ձևավորման կորստի: Հարկ է հիշել նաև, որ առաջին 
սպանությունը մարդկային պատմության մեջ տեղի ունեցավ, երբ 
Եհովան դրվատանքով վերաբերվեց Աբելի կատարած աշխա
տանքին' անուշադրության մատնելով Կայենինը:
Միջավայր Բավարար լուսավորություն /տեսողության լարման 
բացառում/
Պատերը, սեղանները, աթոռները' միագույն' բաց գույնի /ցանկալի է 
սպիտակ' գույնի բացակայություն/:
Միագույն լինելը և պատերի դատարկությունը նպաստում են 
երեխաների ուշադրության կենտրոնացմանը սեփական աշխատանքի 
վրա և հեռու պահում ազդեցությունից:
Նյութեր, հմտություններ Ջրաներկ, գուաշ, վրձիններ, յուղամա- 
տիտներ, ջրամատիտներ, մատիտներ, պլաստիլին:
Կարելի է հաճախ տեսնել, թե ինչպես է երեխան տառապում չոր 
մատիտով կապույտ երկինք նկարելիս, ինչը կարելի է հեշտությամբ 
անել ջրաներկով, գուաշով, ջրամատիտոփ Հարկավոր է երեխային 
օգնել տեխնիկական պարզ հմտությունների ձեռքբերման առումով' 
առանց միջամտելու նրա երևակայական ընկալումներին: Երեխային 
պետք է սովորեցնել հարթ քսվածք ստանալ, վրձինը մաքրել 
գույները փոխելիս:

Զրույցներ, վերլուծություններ, միջավայրում աշխատանք 
առարկաներով
Շրջապատող առարկաների հատկությունների վերլուծություններ, 
օրինակ' ինչպիսին է աթոռը, ոտքերը ծուռ են, թե ուղիղ, կարճ, թե 
երկար, համեմատել, տարածությունը կազմակերպել առարկաներով, 
բեմադրել, առարկաների' մեկը մյուսի նկատմամբ դրվածքներով 
տրամադրություն ստեղծել, քննարկել, թե ինչ են մտածում իրենք և 
առարկաները, ինչ են ուզում, այս կամ այն դեպքը ինչի շնորհիվ 
առաջացավ:
Օ ր վ ա  ե ղ ա ն ա կ ի  վերլուծությունը.  ինչ տրամադրություն  է այն

առաջացնում, օրվա այդ պահն ինչ տրամադրություն ունի, ինչու են
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ամպերը գոռում և ինչպիսի տեսք ու տրամադրություն ունեն այդ 
պահին: Նմանօրինակ վերլուծությունները կօգնեն երեխային
ընկալելու նկարը որպես իրականություն, միջավայրը՜ որպես նկար, 
ուր իրենք կարող են միջամտություններ կատարել ' առաջացնելով 
որոշակի տրամադրություն, արտահայտել միտք, գաղափար' 
փոփոխությունների միջոցով շնչավորելով շրջապատը:
Նկարել երաժշտությունը Ընտրել սիմֆոնիկ երաժշտություն, 
որպեսզի տեքստային սյուժեն չխանգարի, հարցերի միջոցով փորձել 
քննել նրա թողած ազդեցությունը: Փորձել տեսնել ձայնի գույնը, 
գիծը: Իներտ գույներ, ինչո՞ւ ենք այդպես համարում, և արդյո՞ք դա 
միանշանակ է, եթե հաշվի առնենք գոյություն ունեցող 
ասոցիացիաներից, օրինակ' դեղինը, կարմիրը, լինելով կրակի գույն, 
մեզ վրա տաքի տպավորություն են թողնում, իսկ կապույտը ջրի, 
երկնքի գույն լինելով' սառը:
Հ. Գ. Ձևավորել գիտակցություն, որ նկարը վերջին հաշվով շրջակա 
միջավայրը փոխելու մասին մտածումներ, նախագծեր են, որ շրջակա 
միջավայրը բարեփոխման կարիք ունի, և ինքը կարող է այդ անել: 
Գունագիտություն Նախակրթարանի երեխայի միտքը դեռ բավա
կանին զարգացած չէ, այդ պատճառով նա ընդունակ չէ գծով որևէ 
բան նկարել, քանի որ գիծը մտքի առկայությունն է, իսկ գծանկարը' 
մտքի նկար: Դրա փոխարեն նա շատ լավ կարող է դրսևորել իր 
զգացողություններն ու ապրումները գույնի միջոցով:
«Երեխայի օրագիր» ծրագիրը պրակտիկ աշխատանք է, որը կգործի 
նախակրթարանում հետևյալ կերպ, երեխան ամեն օր տարբեր 
գույներով կնկարի մաքուր թղթի վրա, դաստիարակը կհավաքի 
դրանք, կուսումնասիրի նկարները: Սա հնարավորություն կտա
դաստիարակին յուրաքանչյուր երեխայի անհատապես ճանաչել, 
իմանալ նրա խնդիրները ընտանիքում և դրսում: Ամսվա վերջում 
դաստիարակն ու ծնողը կունենան երեխայի ներաշխարհի 
ամբողջական պատկերը: Ամբողջ գործընթացը կիրականացվի,
արդյունքները կքննարկվեն հոգեբանի հետ:

Ջրաներկով աշխատելու տարրական հմտություններ 
աշխատատեղի կազմակերպում
ջրաներկով ճիշտ աշխատելու սկզբունքները և տեխնիկական
հնարավորությունները
աշխատանքի ավարտը
Նկարը սկսելուց առաջ կազմակերպվում է աշխատանքային 
միջավայրը: Աշխատասեղանին դրվում է ջրաման, վարձաթուղթ, 
ջրաներկ, վրձին և նկարելու թուղթ: Նախապես մաքուր ջրով թրջվում 
են բոլոր գույները' փափկացնելու նպատակով: Գույները սկզբից 
բացում են փորձաթդթի վրա, և երբ անհրաժեշտ գուներանգը 
ստացվում է, կարելի է քսել թղթին: Ջրաներկի գույները պետք է 
լինեն թափանցիկ: Դա ստանալու համար գույները բացում են
փոքրինչ ջրիկ: Առաջին շերտը ստացվում է բաց գույնի:
Ավելացնելով նոր շերտեր' կստացվի գույնի ավելի մուգ երանգ:
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Նկարի այն մասերը, որտեղ անհրաժեշտ է բաց գուներանգ ստանալ, 
ծածկում են ավելի քիչ շերտերով, որովհետև մուգ երանգի դեպքում 
այլ գույնով ծածկելիս գույնը չի ծածկում տակի գույնը, և բաց գույն 
կամ երանգ ստանալը դառնում է անհնար:
Ուստի անհրաժեշտ է նախապես որոշել նկարի գունային լուծումները 
և դրանից հետո միայն աշխատել գույներով: Ջրիկ տեխնիկայի 
օգտագործումը հնարավորություն է տալիս ստանալ տպավորիչ 
գունապատկերներ: Թրջված թղթի մակերեսին քսվում է գույնը, որը 
ինքնին տարածվում է մակերեսով: Ավելացնելով ուրիշ գույներ, 
որոնք սկսում են խառնվել իրար, մակերեսին ստացվում են 
հետաքրքիր գունապատկեր-տրամադրություններ: Որոշակի փորձ
ձեռք բերելուց հետո մշակվում է անհատական աշխատատեխնիկա: 
Աշխատանքն ավարտելուց հետո վրձինը լվացվում է մաքուր ջրով, 
ինչպես նաև սրբվում են ջրաներկի կեղտոտված մասերը:

Երաժշտությունը նախակրթարանում
Մանկապարտեզի և նախակրթարանի երաժշտության խնդիրները 
քննելիս անպայման պետք է հիմնվենք մինչև այսօր արվածի, 
այսինքն' փորձի վրա: Մինչև այսօր ասելով' նկատի ունենք մեզ մոտ 
կիրառված դաստիարակության' դասերի փորձը: Ելակետ պետք է 
ունենալ ազգային դպրոցը, որովհետև չենք կարող արհամարհել այն, 
ինչը հարազատ է ժողովրդին, և չենք կարող հիմնական տեղը տալ 
կասկածելի նորամուծություններին: Նորամուծություն կատարվում է, 
երբ յուրացված է ավանդականը: Սակայն ամենամեծ ու
ամենացանկալի նորամուծությունը կրթության ասպարեզում այսօր 
այն կլինի, որ ինչ-ինչ պատճառներով իր արմատներից հեռացած 
ժողովրդին վերադարձվի իր իսկ ստեղծածը: Հայ մեծագույն 
մանկավարժները ամենամեծ դպրոցը համարել են ժողովրդական 
դպրոցը և իրենց ստեղծած կրթական համակարգը փորձել են մոտեց
նել ժողովրդական դպրոցին, որովհետև վերջինս առավելագույն 
արդյունքներին հասել է բնության թելադրած պարզագույն 
միջոցներով:
Հայոց մեծ երաժշտական կրթության ամենամեծ գիտակն ու ուսուցիչը 
Կոմիտասն է, որից սովորելը իրենց առաջնային պարտքն են համա
րում մեծ երաժշտության երախտավորները, սակայն բոլորն էլ այդ 
օվկիանոսի չնչին մասն են միայն յուրացրել կամ ճանաչել: 
ժողովրդական դպրոցի շնորհիվ է, որ հունգարացիները աշխարհը 
զարմացրին երաժշտական կրթության իրենց արդյունքներով: Այդ 
առումով Կոմիտասն ասել է. «Ամբողջ մտատանջությունս է հասցնել 
աշակերտներ, որոնք դպրոցներու մեջ տեղ կգրավեն, նվիրվեն 
ազգային երաժշտության ուսումնասիրության, տարածեն ժողովրդի 
մեջ հայ երաժշտական ոգին, որպեսզի ժողովրդին մեջ ազգային 
երաժշտության խոսքը մարմնանա, և անոր ազդեցության տակ ժողո
վուրդը, թոթափելով իր թույլ պատյանը, մտնե վերակենդանացման 
շավիղի մեջ: Ինչքան բաղձալի էր ունենալ այս նպատակով առանձին 
վարժարան, որի միջոցով մեծ արդյունք կարելի կըլլար ձեռք բերել»:
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Եվ այսօր, երբ մենք փորձում ենք ուղղել մեր դպրոցներում և 
մանկապարտեզներում ուսուցման կոպիտ սխալները և մեր 
կրթությունը աշխարհի առաջնակարգ դպրոցների օրինակով փորձում 
մոտեցնել ժողովրդական դպրոցին, պիտի գիտակցենք ու սովորենք 
տեսնել եղած լավագույնը, որովհետև եթե մեկ դար առաջ մենք 
ունեցել ենք, այսօր կորցրել ենք երգի տարածման ամենակարևոր ու 
պիտանի ձևն ու սկզբունքը:
«ժողովրդական երգերի տարածմանը մեծ զարկ տվին նախկին 
ծխական դպրոցների երգեցողության ուսուցիչները, որոնք սնուցեցին 
մատաղ սրտերն ու մանուկ զգացումները պարզ ու գողտրիկ, բուն 
գեղջուկ երգերով: Այդ դպրոցում սովորող անմեղ մանուկները առան 
այդ երգերը և տարան, հնչեցրին օտարացած, խորթացած տան շեմ
քից ներս, կրթված, բայց հայրենի սրտի զեղումներին կարոտ ընտա
նեկան հարկի տակ»: Մանկապարտեզում հատկապես ոչ մի զիջում 
չի կարելի կատարել: Երեխան բաց աչքերով նայում է հրաշք
աշխարհին, և թե ինչ կլսի ու կտեսնի, կախված է մեզանից: Երեխայի 
բաց հոգու աչքերի մեջ ամենազորեղը առաջին տպավորությունն է, և 
դա հետագայում սնում է նրա սիրտն ու հոգին, թևավորում նրա 
երևակայությունը, ուրեմն նախ և առաջ նրան պետք է մատուցել 
ամենալավը և փորձվածը '  ամենալավ երգերն ու պարերը, ամենալավ 
խաղերն ու գույները, այսինքն' նյութի թե ընտրության և թե’ մատուց
ման ձևը պիտի լինի հնարավորին չափ միակը, լավագույնը: 
«Ուսուցիչ,  պարոններ և քույրեր, զգուշությամբ և երկյուղածությամբ 
մոտե-ցեք դաստիարակության գործին, խիստ թաթուկ պաշտոն մըն է 
ձերը: Դաստիարակելու կոչված եք սերունդ մը, որ ազգն է, սխալ 
ուղղությամբ ազգ մը կը խորտակեք վերջը: Մանուկն ինչ զգացումի 
տակ որ ըլլա, այդ զգացումը կարտահայտե որոշ երգերով: Երգը 
ներքին հոգեկան զգացումին արտահայտության մեկ ձևն է, ուրեմն 
շարժումն է, և պարն էլ, ինքնին շարժումն ըլլալով, երգը կզուգորդի 
պարին հետ: Զգացումներն ինչ ուղղությամբ որ ընթանան, երգն ու 
պարն ալ նույն արտահայտությամբ երևան կուգան: Արդ կըրնա 
ըմբռնվիլ, թե որքան կարևոր են մէսնուկին դաստիարակության մեջ 
երգեցողությամբ ընծայվելիք հոգածությունն ու պարտավո
րությունը»:

Կոմիտաս
Սա է դեպի երգը տանող ուղին' բացականչություն, սովորական ճիշտ 
խոսելաձև, տրամաբանական շեշտով խոսք, արտասանության, 
ասմունքի արվեստ, բնական խոսքում եղած հուզական երևույթների 
պահպանում, առերգություն և երգեցողություն: Ուրեմն երաժշտու
թյան դասավանդումը սերտորեն կապված է հայոց լեզվի և գրակա
նության խնդիրների հետ: Օրինակ' մեզ հանդիպել է նախադպրո
ցական տարիքի երեխա, որ Թումանյան արտասանելիս խոսքն 
աստիճանաբար հասցնում էր մանկան այնպիսի միամիտ ու պարզ 
հուզականության, որ վեր էր ածվում ասերգի, իսկ որոշ կտորներ էլ 
ինքնաբերաբար երգում էր: Ստացված մեղեդին իր հիմքով
հայկական էր, որովհետև ծնվել էր մայրենի լեզվի հարազատ արտա-
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լայնությունից, նույն բանաստեղծության չափ ու կշեռքից, հնչական 
Ելևէջից, գույնից ու բույրից: Հիշենք, որ ըստ Կոմիտասի մարդ 
որքան խորհի, այնքան լավ կխոսի ու կերգի, քանի որ երգն ու լեզուն 
նույնն են, և տարբերությունը չափի մեջ է. լեզվի չափը արագ է, 
երգինը' դանդաղ, ուրեմն երեխան միայն և միայն իր մայրենի 
ժողովրդական լեզվով կարող է համաչափ և բնական զարգանալ: 
«Յուրաքնչյուր ազգի լեզվի խոսակցական գույն և էջը բոլորովին այլ 
է և այլ կերպ է լինում, ուրեմն և, անշուշտ, երգն էլ զանազան պետք է 
լինի, և կամ ընդհակառակը' երգը ճիշտ նույն պատկերն է տալու 
երգական գույներով, ինչ որ խոսակցական գույներով լեզուն է 
արտահայտում:
Յուրաքնաչյուր երաժշտություն իր ազգի հնչական Ելևէջները կծնի և 
կծավալի, հայ լեզուն ունի իր հատուկ հնչավորությունը, ուրեմն և 
համապատասխան երաժշտություն»:

Կոմիտաս

Սկզբնական շրջանում ամենամեծ ուշադրությունը պետք է դարձնել
մանկան արտասանությանը: Արտասանության նախնական ձևը
բացականչությունն է: Երեխաները բնության և կենդանիների' իրենց
իմացած ու սովորած ձայները մեծ հաճույքով ու ճոխությամբ
կօգտագործեն իրենց խաղացած հեքիաթներկայացումներում:
Ուսուցիչն ինքը պետք է իմանա և երեխաների հետ շփման ժամանակ
օգտագործի և բնականորեն ուսուցանի մարդկային զանազան
բացականչություններ: Օրինակ'
ա յ - տե ս' ինչ ունեմ
ա՜խ - ինչ լավն էր
բա՜- որ ասում էի
վա՜յ - ցավ, ահազանգ
հե՜յ - կանչ և այլն
է՜- դու էլ բան ասացիր
է՜- հետո
է՜- դե, հանգիստ թող ինձ 
ա՜ - հասկացա 
ի՜- ո՞նց թե:
Դրանց Ելևէջները և հնչերանգը գոյություն ունեն մեր երգերում, 
ուստի հարուստ և բազմազան բացականչությունների տիրապետող 
մարդը հաղթահարում է միօրինակ երգեցողությունը, չէ՞ որ այդ 
բացականչությունները արտահայտում են զանազան զգացմունքներ, 
որոնք հարազատ են մայրենի լեզվին և ոգուն: Դրանց միջոցով շատ 
արդյունավետ ու բնական է լինում երգին նախապատրաստումը, 
զանազան խաղ-ոտանավորների արտասանությունը: Այդ փոքրիկ 
ժողովրդական ոտանավորներն ունեն իրենց արտասանության 
հատուկ ձևերը, որոնք գրեթե ասերգեր են: Մեզանից շատերը գիտեն 
այն պահը, երբ մայրը գրկում է երեխային, տանում-բերում կամ 
բռնում է նրա ձեռքերը և վեր ու վար անելով' արտասանում:
Խնոցի - հարոցի,
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Խնոցի - հարոցի...
Հետո երեխան սկսում է կրկնել:
Նույն տեսակ արտասանություններից են «Արև, արև, դուրս արի», 
որն ասերգվում է Լոռու շրջանում, երբ երեխաները լողում են գետում 
և ջրից դուրս գալով' միաբերան խնդրում արևին, որ ամպի տակից 
դուրս գա, կամ Թումանյանի գրած «Ալապիտիկը», որ երեխաներն 
արտասանում են, երբ իրենց պատրաստած տիկնիկներով շրջում են 
տներում և կատարում անձրևաբերի ծեսը: Նույն նպատակով
ասերգվում է «Նուրի-նուրին», որի երգը նույնպես կա: Շատ բնական 
կլինի, եթե մանկանը սկզբից սովորեցնենք «Նուրի-Նուրի» ասերգը և 
այնուհետև նույնի երգը:
Արտասանությունից երգերին անցնելիս էլ պիտի ընտրել այնպիսի 
երգեր, որ անցումը շատ կտրուկ չլինի: Այդ պատճառով էլ մանկանը 
նոր ավանդվող երգերի վերաբերյալ Կոմիտասը գրում է. 
«Եղանակները պետք է կազմվեն առոգանության օրենքներին խիստ 
հնազանդելով»: Այնպես, որ երեխան ճանաչի եղանակի հիմնաձայնը, 
շեշտը, վերջակետը»:
Այսինքն' երեխան չպիտի զգա, թե ինչպես հանկարծ արտասա
նությունը վերածվեց երգի: Սա է երգել սովորելու բնական և ճիշտ 
ճանապարհը:
Մանկապարտեզի ծրագրերը կազմելիս ամենակարևորն է 
յուրաքանչյուր առարկան դիտել համագործակցության մեջ ամեն 
հնարավոր բանի հետ և աստիճանական զարգացումն էլ կազմել 
բնական օրենքների համեմատ' շատ հստակ պատկերացնելով ուսու
ցանվող նյութի մատուցման պարզագույն հաջորդականությունը: Եթե 
երգը ուսուցանող ուսուցիչն իրեն միաժամանակ մանկան փոխարեն 
չպատկերացնի և իր ասածները չլսի անգետի ընկալումով, կկորցնի 
կապը իր երգածի կամ ասածի ու ընկալող մանկան միջև:
Պարը, խաղը, ասմունքը, երգն ու մարզանքը պետք է դիտել որպես 
երգ-երաժշտության դասավանդման համազոր ու հավասար 
միավորներ:
Կոմիտասի դիվանում մեզ հանդիպեց մանկապարտեզի համար 
արված սևագիր ծրագիրը, որը թեև սեղմ, բայց շատ խորն է և 
ուսանելի բովանդակություն է պարունակում:
Ահա հատվածներ այդ ծրագրից.

Մ Ա Ն Կ Ա Պ Ա Ր Տ Ե Զ  
Առաջին տարի 
Առաջին կիսամյակ
Նվագի կամ երգի առաջնորդությամբ' 

ա) քայլել 
բ) խաղալ

Եթե մանուկն ինքնաբերաբար Երգե, չպետք է խանգարել:

Երկրորդ կիսամյակ
ա) քայլել

63



р) խաղալ 
գ) մարմնամարզել

Երգելն իբրև առարկա չէ, որ պետք է ավանդել, այլ' լսելով 
անդրադարձնել:
Երգելն սկսել երրորդ կիսամյակին:
Երգի սկզբնավորության հիմքը կարելի է դնել պզտիկ մանկան 
խաղերով, օրինակ' ծիվ-ծիվ:
Եղանակները պետք է կազմվեն առոգանությամբ' օրենքներին խիստ 
հնազանդելով.

• Քայլել,
 ̂ խաղալ,
 ̂ պարել,
 ̂ ասել (Կոմիտասը նկատի ունի արտասանությունը կամ ասերգը, որը 

խոսելու և երգելու միջին ձևն է):

Հինգ տարեկան
Նվագի ընկերակցությամբ

1. Մարմնամարզել
2. Քայլել
3. Պարել
4. Խաղալ
5. Երգել
• միայնակ
• խմբով

Երկրորդ տարի
Նախնականի շարունակությունը
Մանկական երգերը չպետք է ունենան բարոյախոսական, 
խրատական և պատմական բովանդակություն, սոքա պետք է անցնեն 
այլ առարկաներով, գեղարվեստի պատմության ընթացքին:
Երգերի եղանակները հիմնվելու են առոգանության օրենքներու վրա: 

ա)
 ̂ երգի նյութը ծանոթացնել 
 ̂ բառերն ուսուցանել 
 ̂ բառերն արտասանել տալ 

Բ)
երգի լոկ եղանակը նվագել 

 ̂ նվագել ու երգել 
նվագել ու երգել տալ

Գ)
Եթե երգի բովանդակությունն է' որևէ գործողություն (քաղել, 
մարմնամարզել, խաղալ կամ պարել), փոխ առ փոխ'

 ̂ երգի եղանակը նվագել 
 ̂ նվագել ու երգել 
 ̂ նվագել ու երգել տալ
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Երգի նյութը առնեի
1. Կենդանական աշխարհեն
2. Մանկական խաղալիքներեն
3. Մանկական խաղերեն
4. Մանկական կյանքեն

Երգը պետք է կարճ, կտրուկ, հստակ, գեղեցիկ, ճոխ հանգավոր, 
պարզ չափով ու կշռով լինի:

Հետևելով ժողովրդական դպրոցին' մենք կողմնակից ենք 
մանկապարտեզում երգ-երաժշտության ծիսականացմանը: Առօրյա 
կյանքում երգ֊երաժշտությունը, ձուլվելով անհրաժեշտ գործողու
թյուններին, բազմապատկում է արդյունքը թե’ երաժշտության ուսուց
ման, թե' այն գործողության, որին միացվել է երգ֊երաժշտությունը: 
Երեխայի տարրական պետքերն են' քնել, զարթնել և մարմնամարզել, 
հաց ուտել, խաղալ: Քնելուց առաջ կարելի է միացնել որևէ ձայնա
գրված օրորոցային կամ որևէ համապատասխան նվագ, և կամ 
դաստիարակն ինքը կարող է օրոր երգել: Երեխաներին կարելի է 
արթնացնել անտառի գունագեղ ձայներով (ձայնագրված) կամ 
գազանների կանչով: Մարմնամարզությունը պետք է անել թմբուկի 
հայկական զարկերի ներքո, հաց ուտելուց առաջ երեխաները կարող 
են մի շարք զվարթ կատակային երգեր երգել, խաղերը պետք է 
ուղեկցվեն համապատասխան երգ-նվագով և այլն: Ուրեմն շատ
կարևոր է նախապես ձեռք բերել համապատասխան ձայնա
գրությունը:
Առավոտյան մարզանքը-հայկական թմբուկի զարկերի ներքո պետք է 
կատարվի ազգային ձևավորված շարժումներով: Այս շարժումները 
կարելի է վերցնել թե' պարերից, թե' կենցաղային աշխատանքային 
ձևերից և թե' տվյալ ժողովրդին հատուկ մարմնամարզական խա
ղերից:
Միանգամայն անհարիր և անվայել ենք համարում այն ռիթմիկ 
մարմնամարզությունը, որն ուղեկցվում է օտար երաժշտությամբ, 
օտար շարժումներով: Դա միայն խաթարում է մանկան հոգին և 
հոգեբանությունը, մասնատում ամբողջությունը: Ինչո՞ւ պետք է
մանուկը խոսի մայրենի լեզվով և անի օտար շարժումներ, մի՞թե 
շարժումը չունի իր լեզուն, և կամ մի՞թե մեր ժողովրդի լեզուն, երգը, 
շարժումը և այլ բաները միևնույն ակունքն ու պատճառները չունեն: 
Դրանցից մեկի փոխարինումը օտարով միշտ քանդում է միաս
նությունը, խարխլում բնական տաճարի ոճը, երկփեղկում երեխային, 
մասնատում է նրա մտածողությունը, տատանում հաստատությունը: 
Օտար տարրը միայն կարող է ավելանալ, գումարվել (չձուլվելով) և 
ոչ թե փոխարինել:
Նվագով մարմնամարզության շարժումները ընտրելիս պետք է 
ուղեցույց ունենալ հայկական պարերի շարժումների բնավո
րությունը, որ դիպուկ բնութագրել է Կոմիտասը. «Վստահ, ազատ, 
միամիտ, քնքուշ, նուրբ, վեհ, եռանդուն, լուրջ, համեստ, վայելուչ:
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Հայ գեղջուկ պարը կիրք զարթնեցնող շարժումներ չունի և զգաց
մունքներն արտահայտում է ոչ թե մեղկ, մոլի, կատաղի, հրապուրիչ և 
այլ շարժումներով, այլ պարերգերի միջոցով: Ազգի մը քաղաքա
կրթությունն է կապված իր պարին շարժումներու զարգացումը»: 
Ուրեմն պարը նույնպես մարմնամարզություն է և ամենակա-տարյալ 
ոգեղեն մարմնամարզությունը, զի ֆիզիկական շարժումներին 
ձուլվում են ոգևորությունը, գերագույն ներշնչանքը, վեհացումն ու 
վերացումը, ինքնամոռացությունը, ազգային ոգին, որոնք առավելա
գույն արդյունավետությամբ են կրթում մարմինը, սիրտն ու միտքը, 
հոգին ու ոգին:
«Այն մարդիկ նստուկ կյանք ունին, որ թույլ են, ոչինչ կընեն, ոչ մե 
կերպով կշարժին: Մի՞թե թուլամորթ մարդը կըրնա արդեն սուր 
առնել, թուր առնել: Հոս տեղն է հիշել «առողջ միտք' առողջ մարմնի 
մեջ» խոսքը, երգեցողությունն ու պարը կառույգացնեն, կմարզեն 
մարմինը: Բոլոր գեղարվեստները շարժունին մեջ կարտահայտվին: 
Ուրեմն մանկան երգեցողությունն ինչքա՜ն կարևորություն ունի 
ապագա քաղաքակրթության մեջ»:

Կոմիտաս
Մանուկներին պետք է ուսուցանել մանկական ժողովրդական 
պարերը: Հարկավոր է ձեռք բերել պարեղանակների ձայնագրու
թյուններ: Եթե արդեն երեխաներն իրենք են յուրացրել, սովորել 
պարերգը, ապա ավելի լավ է, որ պարելիս իրենք երգեն, և կամ պա- 
րերգը սովորեն պարի հետ միաժամանակ: Կարելի է նաև երեխա
ներից թմբկահար ընտրել: Այն դեպքում, որ պարը կազմակերպված է, 
թմբկահար երեխան պիտի հարկ անի այդ պարի ռիթմերը (թեկուզ և 
պարզ տեսակը): Եթե պարը պարզ է, այսինքն' երեխաները պարում 
են իրենք իրենց, ազատ ձևերով, ուրեմն թմբկահարի գործը շատ 
հեշտ է, քանզի պիտի հարկա նա ազատ, իր ցանկության և 
կարողության համաձայն:
Երեխաները պետք է ունենան իրենց պարի շորերը' տարազը: 
Ցանկալի է պարը կազմակերպել բացօթյա տեղում' բնության մեջ: 
Իսկ պարասենյակը լինելու է ազատ, ընդարձակ, գուցե միայն 
պատեր կամ աթոռներ փնեն նստելու համար, կամ գորգեր' գետնին 
նստելու ու հանգստանալու համար:
Պարը գեղեցիկ և բնական է, երբ պարում են տարբեր տարիքի 
երեխաները, երբ մեծերի խումբը քիչ ու միչ սովորի, ապա նրանց 
պետք է միացնել համեմատաբար փոքրերի խումբը, փոքրերը ոչ 
միայն դաստիարակից, այլև հատկապես իրենցից մեծ երեխաներին 
նայելով և նրանց հետ են արագ ու սիրով սովորում պարելը: Հա 
մեմատաբար փոքրերի պարը պետք է լինի շատ պարզ' քայլել 
նվագի ուղեկցությամբ, միմյանց ձեռքից բռնած շարժել աջ ու ձախ, 
ձեռքերը շարժել, ծափ տալ, տեղում պտտվել և նման պարզ բաներ: 
Ապա հարկավոր է աստիճանաբար հղկել, կոկել, նրբացնել ու մանրել 
շարժումները, ոտքերի, ծնկի շարժումները պարային համակարգի 
բերել: Շատ կարևոր են ազատ, ինքնաբուխ պարերը, երբ երեխային 
լրիվ ազատություն է տրվում, նվագը լսելով' մանուկը իր ճաշակի
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համաձայն մենապարում է, շրջվում ու թռչկոտում' ըսթ1 իր 
ցանկացած ձևերի: Կարելի է նրան հուշել, որ նմանակի որևէ 
կենդանու և նրա «պես պարի»:
Շարժման ազատությունը նախադուռն է համակարգ ունեցող պարերի 
ազատ ու անկաշկանդ պարելու: Շարժման ազատությունը գիտակ
ցող, զգացող, դրանով ապրող երեխան, երբ սովորում է որևէ համա
կարգ ունեցող ձևավորված պար, ապա ազատ ու անկաշկանդ է պա
րում այդ պարը: Գեղեցիկ է այն խմբապարը, որում թեև խիստ 
կազմակերպված ու խստորեն օրենքի և ոճի ենթարկված, դարերով 
ձևավորված բյուրեղացած շարժումների շղթա կա, բայց ազատ ու 
անկաշկանդ են այդ նույն շարժումները, և ազատ ճախրում է պարի 
կախարդող ոգին:
Հայկական խմբապարերի գլխավոր նպատակներից մեկն այն է, որ 
խումբը դառնա մեկ մարմին, մեկ մարդ, որ հոսանքի պես փոխանցվի 
մեկի զգացմունքի շարժման ալիքը մյուսին, դա ամենակատարյալ, 
արդյունավետ և բնական ձևն է մարդկանց մեջ միասնության զգա
ցումը դաստիարակելու:
Պարին կարող են նախապատրաստել զանազան խաղեր, ինչպես 
սանդ ծեծելը, խաղող ճզմելը, ճլորթի խաղալը և այլն: Երբ երեխան 
ցանկանա պարել, նրան չպետք է արգելել '  ինչ ժամանակ ու հան
գամանք էլ ուզում է լինի:
Ասացինք, որ երբ մեծերը պարում են, փոքրերը պետք է երբեմն 
ներկա լինեն, և շատ ւավ կլինի, որ մանկապարտեզը կապ ունենա 
ժողովրդական պարեր կատարող որևէ խմբի կամ խմբերի հետ, 
որպեսզի երեխաները դիտեն նրանց ելույթները և նույնիսկ 
մասնակցեն ընդհանուր ուրախության, մինչև անգամ անունով 
ճանաչեն և մտերմանան պարողներին:

«Շատ հետաքրքրական է երգի կամ պարի ժամանակ գյուղացի 
մանուկների տեսնել: Այս ու այն ծակից ներս են մտնում, պստլիկ 
տոտիկները ձախ ու ծուռ դնում, երգողներին մտիկ տալիս, նոցա 
հետ այս ու այն կողմ պտույտ գալիս, մանրիկ բերանները բաց ու 
խուփ անելով' երգում այնքան, որքան մանկան միտքը կբռնե և 
արտահայտելով վստահություն կառնե: Հենց որ խաղը վերջանում է, 
վազում են առանձին անկյուն բռնում, արծարծում ու սերտում են 
մեծերից լսածը:
Նոցա դուր է գալիս երգի կարճ ու պարզ կրկնակը: Բառերի հետ 
ամենևին գլուխ չանին, որվհետև բովանդակությունը նոցա համար 
անմարս է»:

Կոմիտաս

Մեծ օգուտ կարելի է ստանալ, եթե ստեղծվի հատուկ ձևավորված 
երաժշտական սենյակ: Սենյակում փնեն զանազան տիպի նվագա
րաններ: Սենյակը հարկավոր է հնարավորին չափ այնպես
կահավորել, որպեսզի նվագարանները ջարդելու հնարավորությունը 
քիչ լինի: Սենյակի գույները թող ճոխ լինեն: Նվագարանների մի
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ք

մասը կարող է ամրացված լինել, մի մասը' ոչ, բայց բոլորը մի տեղ 
չպետք է կիտել, այլ սենյակի բոոր մասերում շաղ տալ, նույնիսկ 
կենտրոնում' առաստաղից որևէ առաձգական թելով կախված լինեն: 
Նվագարանները կարող են լինել տարբեր չափերի և տիպերի: 
Թմբուկներ

 ̂ շրջանաձև, միակողմանի թմբուկ-դափ կամ ղավալ,
 ̂ ծնծղաշար թմբուկ 
 ̂ գլանաձև և թաղանթ թմբուկ 
 ̂ թմբուկ կոպալով

Աղմկային նվագարաններ
 ̂ կարկաչա 
 ̂ չխկչխկան 
 ̂ ճռիկ և այլն

Ղողանջող նվագարաններ
 ̂ ծնծղա 

* քշոց 
 ̂ կոչնակ,
 ̂ զանգակներ 

զանգ և այլն

Փողայիններ
к  2 ՎԻ
 ̂ պարկապզուկ 

*֊ թռչնաձև շվիկ 
 ̂ պկու
 ̂ պզուկ և այլն

Լարային կսմիթավորներ
տավիղ 

 ̂ քնար 
 ̂ փանդուր 
 ̂ ջնար 
 ̂ չյոնգու 

к սազ 
 ̂ վին 
 ̂ քանոն 
 ̂ թառ

Լարային աղեղնային
 ̂ ջութակ 
 ̂ քյամանչա 
 ̂ քեմանի և այլն
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Լարային հարվածային
 ̂ թամբուր 
 ̂ սանթուր 
 ̂ դաշնամուր և այլն

Այս նվագարանները կարելի է պատրաստել նաև փոքր չափերի, 
նույնիսկ խանութում վաճառվում են փոքրիկ դաշնամուրներ, 
քսիլոփոններ, տավիղներ, սուլիչներ և զանազան մանկական 
նվագարան-խաղալիքներ, որոնք կարելի է ազգային նվագարան
ներին զուգահեռ օգտագործել: Սենյակում նվագարանների քանակը 
կարելի է հավասարակշռել այնպես, որ միաժամանակ հնչողության 
ժամանակ որևէ նվագարանի հնչողությունը չգերազանցի մյուսին: 
Երեխաներին այդ սենյակում պետք է ազատություն տալ: Դաս
տիարակները չպետք է բողոքեն այն աղմուկից, որը դուր է գալիս 
երեխաներին: Սենյակը պետք է այնպես կառուցվի, որ
երաժշտության ձայնը հնարավորին չափ սենյակից դուրս ուժգին 
չթափանցի:
Երգ-երաժշտության դասավանդումը կախում ունի այն բանից, թե 
ինչպես է կազմակերպվում առօրյան, որովհետև երգն ու պարը պիտի 
ոչ թե լինեն ինքնանպատակ, այլ միայն աննկատ օգնեն ու լրացնեն, 
գեղեցկացնեն, թեթևացնեն օրվա գործերը: Երգը և նվագը պետք է 
կիրառել ամենուր: Մանկապարտեզում գարնան տոն կազմակեր
պելիս պիտի երգել վիճակի երգեր, երգեր գարնան, ծաղիկ-ների ու 
արևի մասին, պարել ցանկացած պար, իսկ եթե տիկնիկային թատրոն 
կա մանկապարտեզում, ապա ժողովրդական երգ ու պարով պետք է 
լինի ներկայացումը:
Տիկնիկային ներկայացումը կարող է ւէւղեկցվել.

 ̂ ձայնագրված երգ ու նվագով 
 ̂ երեխաների կատարումով
 ̂ երկուսը միասին լինեն' թե ձայնագրություն և թե՜ երեխաների 

կատարում:
Երաժշտության ուսուցչի կամ դաստիարակի երգը կամ նվագը պիտի 
ընտրվի ճաշակով, զուրկ ավելորդություններից, ժողովրդական 
երաժշտությունը հարկավոր է երգել ու նվազել անպաճույճ ու պարզ, 
բնական տեսքով: Ավելի գերադասելի է, որ երաժշտության ոաուցիչը 
կամ դաստիարակը մի պարզ մեղեդի նվա-գի շվիով կամ 
դաշնամուրով, ժողովրդական եղանակները նվագելիս չօգտագործի 
եվրոպական համահնչյուններ և ներդաշնակություն:
Երաժշտության ծիսականացման շատ հուզիչ ու գեղեցիկ օրինակ 
կլինի արևի ողջունումը: Առավոտյան, երբ ոտք են դնում
մանկապարտեզ, շարվում են շարքով' երեսները դեպի արևը, և 
երգում արևին ձոնված մի երգ. ավելի փոքրիկները միայն լսում են 
երգերը և հետո արտասանում' «Արև, արև»: Շատ բան կարելի է 
ստեղծել այդպիսի մանկական ծեսը կազմակերպելիս: Կարելի է, 
օրինակ, մի երեխայի զարդարել, կապել, հագցնել իբրև արև և պարել 
նրա շուրջը: Դրան կարող է հետևել մարմնամարզությունը թմբուկի
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զարկերի ներքո. 2 տարեկանները կշարժվեն, ինչպես կարող են և 
կցատկոտեն, 4-5 տարեկանները կկատարեն որոշ կազմակերպված 
շարժումներ, իսկ 6-7 տարեկանները աստիճանաբար կարող են 
տիրապեւոել շարժումների միասնական համակարգին: 4-7 տարեկան 
տղաներին և աղջիկներին կարելի է հատուկ առանձին շարժումներ 
տալ:
Կարելի է անցկացնել հետաքրքիր ղասեր, որոնք օգնում են 
միաժամանակ լսել, տեսնել, զգալ ու խորհել: Օրինակ' դասը
ուղեկցվում է.

 ̂ երգ-երաժշտության ունկնդրումով
 ̂ միաժամանակ համապատասխան բացատրություններով ու 

պատմություններով
 ̂ միաժամանակ համապատասխան լուսապատկերների ցուցադրումով 
 ̂ բարբառի բացատրություններով
 ̂ ապա կարելի է խաղալ նմանատիպ խաղ և կամ մեկ քառյակ 

արտասանել սովորեցնել
*֊ տարիքով ավելի մեծերը կարող են համապատասխան մի երգ 

սովորել
 ̂ այդ մասին բոլորը կնկարեն, որով նկարչության դասն էլ կձուլվի 

երգին:
Նման դասերը առանց ճիգի, պարզ ու մատչելի ձևերով կարող են 
մանկանը հաղորդել ամենակարևոր տեղեկությունները 
մայրենի բնության ու աշխարհագրության 
պատմության

 ̂ ազգագրության ու բանահյուսության
ավանդույթների, առասպելների, հեքիաթների 

 ̂ առածների, հանելուկների
 ̂ հայկական ճարտարապետության, խորաքանդակի, 

մանրանկարչության, նկարչության 
fc֊ ասմունքի
ь. լեզվի, այդ թվում՜ բարբառների, արևմտահայերենի, 

արևելահայերենի, հին հայերենի' գրաբարի 
*■֊ խաղերի
 ̂ հայ կենցաղում աշխատանքի 
 ̂ երգ-երաժշտություն և այլնի մասին:

Մենք կազմել ենք այդ նպատակին ծառայող դասաշար, որն ունի 
հետևյալ բովանդակությունը, 
մանկական թռնոցի 

 ̂ ճլորթի 
fc- օրոր 
տ»֊ կիթ 
 ̂ սրինգ 

fc֊ խնոցի
&֊ բուրդ գզել և թել մանել 
 ̂ թաղիք զարկել
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 ̂ էրիշտայի խմորը հունցել 
 ̂ սանդ
 ̂ խաղողաքաղ և խաղող քամել
 ̂ ծեսեր երաշտի և երկարատև անձրևների ղեմ և այլն:

Եթե երեխան որևէ բարբառ կրող է, ապա պետք է խրախուսել այդ 
բանը, որովհետև բարբառի արտասանության Ելևէջները, հնչերան
գներն ավելի ճոխ ու գունագեղ են, հարուստ , քան գրական լեզվի 
արտասանությունը: Բացի դրանից' ժողովրդական բոլոր եղանակ
ները հիմնված են որևէ բարբառի վրա, ուրեմն բարբառ իմանալը 
ամենամեծ առավելությունն է ժողովրդական երգեր սովորելու 
համար: Երգերի ընտրությունը կատարելիս պետք է հիշել հետևյալը. 
«Պետք է տխուր երգ չտալ երբեք, այլ ամեն ինչ աշխույժ, եռանդ 
պիտի ներմուծի անոնց հոգիներեն ներս»:

Կոմիտաս
Մենք առաջարկում ենք հետևյալ երգերը.
Արև, արև, եկ, եկ

1. Արև, արև, արի դուրս
2. Նուրին, նուրին
3. Փայտե ձիուկ
4. Տամբուրե
5. Հոպ, թռի
6. Բասեն բարի
7. Հանիկ նար
8. Եկեք ծեծենք սոխն ու սխտոր
9. Վիճակի երգ և այլն:

Պարերից առաջարկում ենք
1. Հայկական քայլերգ-պար
2. Նիներ, նիներ, նիներ, նա
3. Գազե,  գա
4. Եկեք ծեծենք (պարզ տարբերակ):

«Ինչ է կրթության, դպրոցին նպատակը: Մանուկը բարոյական
կյանքի Փիլիսոփայությունը, կյանքին հասկացողությունը չունի: 
Պետք է անոր հոգեկան զգացումներուն հավասարակշիռ դաստիա
րակություն մը տալ»:
«Մեր մեջ փոքրիկ մանուկներու կսկսեն սովորեցնել բարոյա
խրատական, փիլիսոփայական երգեր, որոնց իմաստն ան չի 
հասկանար, ու չազղվիր այնպես, ինչպես պետք էր:
Մենք մանուկներու հոգեկան պահանջներուն հարմարեցված դասա
գրքեր չունինք. մեր դասագրքերը լեցուն են փիլիսոփայական, բայց 
ոչ ճիշտ մանկական նյութերով: Մանուկը չըսեր Հակոբ, այլ' Ակո: Ով 
ձեր մեջեն ուզած է կլլել կամ կլլած է քարեր, բայց նույնն ըրած եք 
մանուկներու համար: Անոնց, ով տակավին կյանքի հասկացողություն 
չունեն, դուք տված եք կյանքի փիլիսոփայութեան դասեր, ասիկա իր
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մտավոր ստամոքսը չի կրնար մարսել, ծուռ, ծուռ դաստիա
րակություն է»:

Կոմիտաս

Երեխայի բնագիտական գործունեությունը
Դաստիարակություն և ուսուցում ոչ թե քարոզներով, նկարներով, 
ցուցապատկերներով /պլակատ/, այլ իրական գործունեությամբ:

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի նախակրթարանները 
գտնվում են կանաչապատ բակերում: Երբ նախակրթարանները սկսե
ցին գործել, ձեռք բերեցինք գյուղատնտեսական գործիքներ մեծերի և 
փոքրերի համար: Ծնողների, դաստիարակների, մյուս աշխա
տողների, երեխաների հետ հարթեցրինք տարածքը, բոլոր վտան
գավոր կառույցները, առարկաները, իրերը հեռացրինք, բակերը մաք
րեցինք ավելորդ ամեն ինչից, անվտանգ դարձրինք, բներ պատրաս
տեցինք կենդանիների համար, կենդանիներ, թռչուններ ձեռք բերե
ցինք, խմբասենյակներում սկսեցինք սենյակային բույսեր աճեցնեի 
Մայրիկների, հայրիկների, տատիկների ու պապիկների հետ ծառեր 
տնկեցինք:
Ծնողները ոգևորված աշխատում էին իրենց երեխաների հետ: Նրանք 
նախակրաթարանին աջակցում էին նաև բնագիտական-տեխնիկական 
անկյունը հարստացնելու գործում: Երեխաները խմբում գլոբուս, 
խոշորա՛ցույց, մանրադիտակ, հեռադիտակ, տարբեր մեխանիկական, 
կառուցողական խաղեր, փոքրիկ մեխանիզմներ ունեն:
Կարծում էինք, թե երեխաները դժկամությամբ կմասնակցեն բակի 
խնամքին, ծառատունկին, բնագիտական այլ աշխատանքներին: 
Պարզվեց ' մենք սխալվում ենք. նրանք ոգևորությամբ էին անում 
ամեն ինչ: Սկզբում դա նրանց համար նոր, հետաքրքիր, անսովոր, 
գուցե նաև արգելված գործունեություն էր, որով բավարարում էին 
իրենց մանկական բնածին հետաքրքրությունն ու ինքնուրույնության 
ձգտումը, վայելում էին միասին աշխատելու հաճույքը, մեծ էին զգում 
և մեծավարի էին պահում իրենց: Հետո կամաց-կամաց բակն ու կեն
դանիներին խնամելը սովորություն դարձավ: Բնագիտական գոր
ծունեությունը հիմա երեխաների նախընտրած զբաղմունքներից է: 
Բնագիտական գործունեությունը չի կարող առանձնացվել երեխայի 
ողջ գործունեությունից, այն ինտեգրվում է ընդհանուր գործու
նեության մեջ* փորձեր, խաղեր, ծեսեր, շրջակա միջավայրի խնամք, 
խոհանոց և այլն: Երեխան նախակրթարանում պարզապես ապրում է' 
բավարարելով իր հետաքրքրությունները և իրագործելով իր 
ձգտումները: Արդյունքում զարգանում է աշխարհաճանաչողու
թյունը, կենսափորձը, մտածողությունը:
Անվտանգության ապահովումը նախակրթարանում առաջնահերթ 
խնդիր է:
Այդ նպատակով երեխայի գործունեությունը պետք է այնպես 
կազմակերպել, որ նա կարողանա միջավայրում ճիշտ կողմնորոշվել 
և կառավարել իր գործողությունները, ճանաչել շրջապատի իրերն ու
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առարկաները, նյութերը և ճիշտ օգտվել դրանցից, գործիքներից և 
սարքերից, գործունեության ընթացքում զգույշ լինել օգտագործվող 
նյութերի և առարկաների նկատմամբ, չօգտագործել անծանոթ 
նյութեր:
Բացառվում է վտանգավոր նյութերի առկայությունը:
Երեխայի տարիքին և հետաքրքրություններին համապատասխան 

բնագիտական լիարժեք գործունեության համար անհրաժեշտ է 
զարգացնող միջավայր' բակ-պարտեզ և համապատասխան միջոցնե
րով /խաղեր, բույսեր, կենդանիներ, տեխնիկական միջոցներ, դի
տարկման սարքեր, գործիքներ և այլն/ ապահովված խմբասենյակ: 
Մյուս կարևոր պայմանը հիգիենիկ միջավայրն է, որը մաքուր պահե
լու պատասխանատուն երեխաներն ու դաստիարակն են: Եթե երե
խան օրը չի սկսում իր շրջապատը մաքրելով, կարգի բերելով, ապա 
ցանկացած դաստիարակություն կամ ուսուցում անիմաստ են: 
Շրջակա միջավայրի մաքրության պահպանումն ու խնամքը 
քաղաքացիական մտածողություն են ձևավորում:
Ծառապատ, կանաչապատ բակ-պարտեզում երեխան ծառեր ու այլ 
բույսեր, կենդանիներ կխնամի, կլողա լողավազանում, զանազան 
գործիքներով, նյութերով, սարքավորումներով կաշխատի, հատի
կավոր հաշվիչներով, տարաներով, անոթներով կհաշվի, չափումներ 
ու դիտարկումներ կանի, կճանաչի, կդիտարկի բնության երևույթ
ները' անձրևը, քամին, ձյունը, ամպերը...
Արդյունքում

 ̂ կզարգանա նրա դիտողականությունը, երեխան կդառնա ավելի 
ուշադիր

 ̂ ձեռք կբերի դիտարկումներ անելու, երևույթներին հետևելու, 
հետևություններ անելու հմտություններ 

 ̂ կդառնա հետևողական, համբերատար, հավասարակշռված 
v հոգատար վերաբերմունք կունենա շրջակա միջավայրի նկատմամբ 
 ̂ կկարողանա գործունեության, հետազոտության, ւիորձի միջոցով 

իրեն անհրաժեշտ ինֆորմացիաս ձճռք բերել:
Երեխան գործունեության արդյունքում կտարբերակի բնության և 
արդյունաբերության արդյունքները, կկարողանա գնահատել երկուսն 
էլ, կսովորի ցանկացած նյութին խնայողաբար մոտենալ, գործունեու
թյան ընթացքում թափոններն օգտագործել:

Իր առօրյա գործունեության ընթացքում երեխան.
* հաշվում է, ավելացնում , պակասեցնում, մեծերի հետ խանութում 

առևտուր է անում, չափումներ է կատարում, համեմատություններ 
անում, ամբողջը մասերի է բաժանում, մասերով ամբողջ է ստանում 

*֊ խոշորացույցով, հեռադիտակով դիտարկումներ է անում 
*֊ սովորում է տարբեր գործիքներով ու սարքերով աշխատել, 

գործիքներ /գյուղատնտեսական, մեխանիկական, կենցաղային/ 
գործածել

ծ֊ բնության երևույթները , տարվա Եղանակներն է դիտարկում, 
համեմատում
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 ̂ շրջակա միջավայրի մաքրությանն է հետևում 
 ̂ եփում է, թխում 

ь- ճամփորդությունների է գնում 
 ̂ փորձեր է կատարում:
 ̂ Ամռանը չրեր է պատրաստում, աշնանը տերևներն ուսումնասիրում, 

դրանցով և բնական այլ նյութերով կոլաժներ ու ապլիկացիա է 
պատրաստում, ձմռանը բակի ձյունն է մաքրում, գարնանը 
ամբողջական գարնանային ծես է իրականացնում: Նա վարպետի 
հետ սեղան-աթոռներ, սարքեր է նորոգում, փորձեր է կատարում կամ 
խաղում է խոշորացույցով, մագնիսով, մետաղի փշրուկով, կառուցո
ղական խաղալիքներով, իրերով տարբեր կառուցումներ է կատա
րում, աշխատում է զանազան մանկական գործիքներով՜ սղոց, 
ռանդա, մուրճ, պտուտակահան և այլն:

 ̂ Գարնան ծեսի ժամանակ հետևում է բնության փոփոխությանը, 
դիտարկումներ է կատարում, բակն ու շրջապատն է մաքրում, հողն է 
փխրեցնում, ծառեր ու ծաղիկներ, սածիլներ է տնկում, սերմեր է 
ցանում, փոքրիկ առուներ է փորում, էտած ծառերի ճյուղերն է 
հավաքում,
Կենդանիներ խնամելիս տեղեկություններ է իմանում այդ կենդա
նիների, նրանց սնվելու, բնավորության, բազմացման մասին:
Երեխան բնագիտական որոշակի գործունեություն է ծավալում բոլոր 
տոների և ծեսերի ընթացքում:
Զատիկի տոնակատարության ժամանակ երեխաները ածիկ են 
աճեցնում' հետևելով ցորենի ծլելուն, աճին, աճող ծիլը չափում են 
իրենց ընտրած միավորներով, ներկում են եփած ձվերը '  օգտա
գործելով ներկանյութ, սոդա, քացախ: Զատկական կերակուրներ են 
պատրաստում, նաև մոմե ձվիկներ, թեփից տիկնիկներ, Կոստան- 
նստաններ, կերպարային տիկնիկներ: Ցանում են նաև եփած ցորեն 
/կենդանի և մեռած բնություն/, ավազ են ցանում /կենղանի- 
անկենղան բնություն/: Ուսումնասիրում՞ են ձվի, զատիկի, այլ
միջատների, կազմությունը, հատկությունները: Հաշվում են օրերը 
Բարեկենդանից մինչև Զատիկ՛ քանի օր անցավ, քանի օր մնաց: 
Ուտիս տատի, Ակլատիզի և այլ տիկնիկներ են պատրաստում, 
հետևում են առաստաղից կախված ակլատիզի սոխե գլխի ծլելուն, 
Զատկին կիսածլած գլուխը թաղում են հողում, դիտարկում են նրա 
ծլելն ու աճը հողում:

ь- Բարեկենդան՝ առողջ ապրելակերպ, սննդակարգ և այլն:
*֊ Համբարձում ' ծաղիկներ են հավաքում, լինում են դաշտերում, 

նկարում են, նկարագրում իրենց տեսած ծաղիկները, մյուս բույսերը:
 ̂ Վարդավառ' ամառ, արև, ջուր, ջրով փորձեր են անում, դիտարկում 

են լուսնի փոփոխությունները, գիտելիք ձեռք բերում ջրի, լուսնի, 
ծաղիկների մասին:

 ̂ Բերքահավաք' հավաքում են այգու բերքը, չիր ու պահածոներ 
պատրաստում:
Աշնանացան' ալյուր ու փոխինձ են ստանում, լավաշ են թխում, ծառ 
տնկում, ցորեն և այլ հատիկավոր բույսերի սերմեր են ցանում...
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 ̂ Ամանոր' խմոր են ստանում, թխվածքներ են թխում, փշատերև ծառեր 
են դիտարկում...

«Գարուն» ծես
Գարնան ծեսի արարողություններից մեկը սածիլների ստացումն է. 
դրանց սերմերը ցանում են թաղարների մեջ, պահում խմբասենյակում 
մինչև սածիլների աճելը: Սածիլները տնկում են այգում ու մշակում:

Գարնան ծեսն սկսում ենք սածիլների սերմերը ցանելով:
Մինչև սերմերը ցանելը' նախապատրաստել էինք թաղարները, 
շշերով ցնցուղներ էինք պատրաստել: Երեխաներն արդեն տեղյակ 
էին. սենյակային պայմաններում բույսերը լավ կաճեն, եթե պատ
րաստեն հողի հատուկ խառնուրդ, որը հարուստ է սննդարար 
նյութերով, թեթև ու մանրահատիկային է: Մենք այդ ուղղությամբ 
արդեն աշխատել էինք: Մեր առաջարկով ծնողները տարբեր բույսերի 
սերմեր էին բերել, որ երեխաները հասկանան, թե որքան բազմազան 
են դրանք և՛ ձևով, և՛ մեծությամբ: Սերմերը խառնել էինք իրար: 
Սկզբում դրանք տեսակավորեցինք, տեղավորեցինք փոքրիկ 
տուփերի մեջ: Երեխաները հրճվում էին. նրանք հրաշք էին
հայտնաբերել.այսքան փոքր սերմերից ինչպես են այդքան մեծ 
պտուղներ աճում, ենթադրություններ էին անում, ծիծաղում իրենց 
«գուշակությունների» վրա, հաշվում էին, համեմատում, թե որ 
սերմերն են ավելի շատ տեղավորվում միևնույն չափի տուփերի մեջ: 
Բարձրղասարանցիները երեխաների հետ հող էին լցրել թաղարների 
մեջ: Թաղարներից մեկը մեր խմբի Արսենի լողատաշտն էր: Արսենը 
նայեց-նայեց ու փիլիսոփայորեն ասաց.
- Է՜, ես սրա մեջ եմ մեծացել, հիմա էլ բույսերը կմեծանան:
- Ափսոս'  չեն լողանա:
Սերմերը ցանեցինք. հողի վրա բարակ առուներ «բացեցինք» և 
սերմերը հավասար հեռավորությամբ ցանեցինք, փոքր փոցխով հողը 
ծածկեցինք և ցնցուղով ջրեցինք:
Ցանեցինք պոմիդորի, պղպեղի, սմբուկի սերմեր: Թաղարը խմբա- 
սենյակի արևոտ մասում դրեցինք, կազմեցինք սածիլների աճի 
օրագիր: Միասին նշում էինք, թե երբ ենք սերմը ցանել, երբ ենք ջրել, 
երբ են դուրս եկել առաջին ծիլերը, ամեն օր նկարում էինք' այդ օրը 
քանի ծիլ է ծլել, հետևում էինք սածիլների աճին և գրանցում 
օրագրում:
Մի քանի օր հետո' մարտի մեկին, ծառերն արթնացնելու ծեսն էր: 
Վերցրինք բարակ ճյուղեր, դուրս եկանք բակ: Նախ սիրեցինք, 
հաճելի բառեր ասացինք ծառերին, գովեցինք, երգեր նվիրեցինք, 
հետո սկսեցինք ծառերին ճիպոտներով հարվածել, որ արթնանան և 
այդ տարի առատ բերք տան:
- Տես, հա՜, եթե առատ բերք չտաս ...
Խոսքը շարունակում էին երեխաները.
- Քեզ չեմ սիրի:
- Տերևներդ կչորանան:
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Մի շաբաթ հետո միասին ծառերն էինք էտում, ճյուղերը հավաքում 
էինք, դասավորում պայմանավորված տեղում:
Գարնանային ծեսի արարողություններից ամենագրավիչը 
ծառատունկն էր: Դա գարնանային իսկական տոն էր: Եկել էին 
ընտանիքներով: Ամեն ընտանիք մի քանի տնկի էր բերել: Էրիկը 
հպարտ էր, որ պապիկն էլ է եկել, հայրիկն էլ: Մեծով-փոքրով դուրս 
եկանք բակ: Շատ արագ ամեն մեկն ընտրեց իր անելիքը, բոլորս 
աշխատում էինք: Արտյոմն իր մեծ եղբոր և Մերիի հետ ջուր էր կրում, 
Արսենը, էրիկը, Արթուրը մեծերի հետ փոսեր էին փորում: Հետո 
դերերը փոխեցին: Փոքրամարմին Արտյոմն ու Թերեզան
«վարպետորեն» էին աշխատում մեծ բահերով: Թերեզայի քույրն էլ 
Գագիկի մոր և տատիկի հետ տարածքի հողն էր փխրեցնում: Մյուս 
մայրերն էլ պարապ չէին: Մի խոսքով' գործը եռում էր, տեսնել էր 
պետք:
Մյուս օրերին այգին ու շրջակայքը մաքրեցինք: Շարունակում էինք 
ծառերը խնամել, ամեն առավոտ նրանց հետ զրուցել, նրանց աճին, 
փոփոխություններին հետևել:

Շեկոն նախակրթարանում
Երեխաներին հարցրինք, թե ինչ կենդանի կուզենային պահել: Բոլորը 
շուն ուզեցին: Մենք բացատրեցինք, որ շուն պահելը դժվար է, մեծ 
պատասխանատվություն է պահանջում, որ պետք է ամեն օր հոգ 
տանել նրա մասին, կերակրել, լողացնել, հետը խաղալ, զբաղեցնել: 
Բոլորն ամեն ինչի պատրաստ էին: Սկսեցին քննարկումները:
Սկզբում բոլորը տղա շուն էին ուզում: Մշոտն ասաց.
- Տղա-շունն ի՞նչ ենք անում, աղջիկ լինի, որ ձագ բերի: 
Համաձայնեցին: Որոշեցին, որ շունը դեղին պիտի լինի' արևի նման, 
անունն էլ' Շեկո: Նրանք ամենայն լրջությամբ վարպետի հետ 
պատրաստեցին շան բույնը, խմբով գնացին, շուն գնեցին, հանդի
սավոր բերեցին, դրեցին բնի մեջ: Երեխաների համար մեծ իրադար
ձություն էր անասնաբույժի այցը: Նա սիրով պատասխանեց
երեխաների բոլոր հարցերին: Հետո ստուգեց, սրսկեց շանը, որից հե
տո Շեկոն անձնագիր ստացավ: Շունը դարձավ մեր ընկերը: Խմբում 
ամեն ինչ փոխվեց, անգամ երեխաների հարաբերություններում ինչ- 
որ նոր բան մտավ: Երկու Մշոտները Շեկոյի բույնը «երկ-
սենյականոց» դարձրին: Շեկոյին նկարեցին, նրա օրա-գիրը պատ
րաստեցին: Ամանորին զարդարեցին նաև Շեկոյի բույնը:
Հիմա Շեկոն սիրված է, խնամված, հոգատարությամբ շրջապատված:

Մանկան խոհանոց 
Խոհանոց֊ւաբորատորիա
Նախակրթարանում միջավայրը պիտի լինի այն իրականության 
շարունակությունը, որում երեխան ապրում է, նույնիսկ ավելի լավը: 
Եթե խոհանոց կա տանը, պիտի լինի նաև մանկապարտեզում և ոչ' 
ինքնանպատակ:
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Խմբասենյակում խոհանոցային հատվածը լավագույն լաբորա
տորիան է' անհրաժեշտ սարքավորումներով, նյութերով, երեխա
ներին հասանելի ու հասկանալի: Խոհանոցային տարածքի յուրա
ցումը երեխայի համար դժվարություն չի ներկայացնում, այն արդեն 
քիչ թե շատ յուրացված է լինում նախքան մանկապարտեզ գալը: 
Փորձեր կատարելու զանազան անոթների և կոլբաների փոխարեն 
այստեղ երեխային ծանոթ ու հասկանալի սպասքն է, որի կիրառման 
հնարավորություններն էլ ավելի շատ են:
Տարբեր արհեստական փորձերի փոխարեն խոհանոցում երեխան 
կենդանի, իրական, կիրառելի փորձեր է կատարում, որոնք կապված 
են իր կյանքի հետ, դրանով էլ իմաստ ունեն և օգտակար են: Ավելորդ 
չի լինի նշել, որ դրանք երեխայի համար փորձեր չեն, այլ իրական 
կյանք, որից ինքը հմտություններ և ինֆորմացիա է ձեռք բերում: 
Խոհանոցում ապահովվում է հիգիենայի պայմաններին համապա
տասխանող անվտանգ միջավայր, միշտ պետք է տաք ու սառը ջուր 
լինի:
Երեխան իր և ընկերների գործունեությունը կազմակերպելիս ունի 
ընտրության հնարավորություն: Խոհանոցային հագուստը' գոգնոց, 
գլխաշոր, խոհանոցային ձեռնոցներ, ավելի կլրջացնի երեխայի 
վերաբերմունքը այդ գործունեության նկատմամբ, նրա մոտ աշխա
տանքային կուլտուրա կձևավորվի:

«Երեխայի շուրջն ընթացող տնային գործերը նրա համար 
ֆիզիկական նպատակներին հասնելու գործնական միջոցներ են. 
դրանք մի հրաշալի աշխարհ են ներկայացնում, որի խորքերը նա չի 
ուսումնասիրել, աշխարհ, որը լի է մեծահասակների արարքներին 
ուղեկցող խորհրդավորությամբ և խոստումնալիությամբ: Իսկ դրան
ցով նա հիանում է: Ինչքան էլ որ աշխարհը սովորական /տաղտկալի/ 
է մեծահասակների համար, որոնք երեխայի պարտականությունների 
մեջ առօրեական գործեր են տեսնում, նրա համար այն սոցիալական 
նշանակությամբ է հագեցած: Դրա մեջ սուզվելը երեխայի' նախ
կինում ունեցածից ավելի լայն նշանակությամբ երևակայության 
վարժանք է»:

Ջ. Դյուի

Խոհանոցում երեխան զբաղվում է մի գործունեությամբ, որը հիմնված 
է նրա կենսափորձի վրա, նա դա կիրառելու հնարավորություն է 
ունենում, միաժամանակ ուշադիր հետևում է ընկերների գործողու
թյուններին, յուրացնում նրանց փորձը:
Շատ կարևոր է սեղանի սպասքադրման, սեղանից օգտվելու կուլտու
րայի ձևավորումը: Մեծերի հետ սեղան գցելով ու սեղան նստելով է 
երեխան այդ կուլտուրան ձեռք բերում:
«Պարապմունք» ասելով ես նկատի ունեմ երեխայի գործունեության 
այնպիսի տեսակ, որը սոցիալական կյանքում ընթացող աշխատանքի 
որևէ ձև է վերարտադրում կամ դրան զուգահեռ է»:

Ջ. Դյուի
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Այս գործունեության ընթացքում երեխաները ստանում են իրենց շատ 
հարցերի պատասխանները, զարգանում են զննելու, ուսումնասի
րելու, գործողության արդյունքից հետևություններ անելու կարողու
թյունները:
Խոհանոցային գործունեությունն իր մեջ ներառում է գործունեության 
բոլոր ձևերը, այն խաղից աշխատանքին անցնելու գործընթաց է, որի 
վերջնական նպատակը հստակ է ու տեսանելի:
Դա նպաստում է հետևյալ հմտությունների ու կարողությունների 
զարգացմանը.

 ̂ զարգանում է երեխայի ստեղծագործական երևակայությունը 
 ̂ երեխան ակտիվ գործունեությամբ նոր ինֆորմացիա է ձեռք բերում 
 ̂ ունեցած ինֆորմացիան կիրառելու հնարավորություն է ունենում 

ուրիշների փորձն է յուրացնում, սեփական փորձն է փոխանցում 
ընկերներին

 ̂ ձևավորվում և զարգանում են համագործակցային, խմբային 
գործունեության, իրար աջակցելու, հաղորդակցվելու ունակություն
ները
կենցաղային կուլտուրա է ձեռք բերում /սպասքադրում, հիգիենա, 
խոհարարական ձևավորում, տոնական սեղանի ձևավորում/

 ̂ զարգանում է դիտողականությունն ու ուշադրությունը
հարստանում է բառապաշարը /նոր բառեր, դրանց գործածում 
կենցաղում, նոր բառերի հորինում/:
Պասիվ դիտողի փոխարեն ձևավորվում է ակտիվ գործունեությամբ 
զարգացող, իր գործունեությունը կարգավորող, նախաձեռնող, 
գործնական անհատ:

bnbluUljh ԱաՈԳԱաԱ՚Աւն -  Ո1ԱՈ(4ՄաԱ SUJPPbn 
ԽնԴԻոնԵոհ inidnicTc Խռհանո4ոսր
Լեզվագործունեություն. Ռոդարին խոհանոցում, ստեղծագործական 
երևակայության զարգացում

Առաջին հայացքից այս երկու հասկացությունները կարող են 
անհամատեղելի թվալ: Սակայն այն աշխատանքը, որ երեխան
կատարում է խոհանոցում, հաստատ խթանում է նրա մտքի, 
երեևակայության զարագացումը:
Ռոդարիի առաջարկած ցանկացած հնարք կիրառելի է այստեղ: 
Խոհանոցում «խոսում Են» և' իրերը, և' մրգերն ու բանջարեղենը, 
իրավիճակներն էլ շատ տարբեր ու բազմազան են' թթու դնել, աղցան 
պատրաստել, խմորեղեն եփել...
Ցանկացած իրավիճակ տարբեր պատմությունների, երևակայական 
հորինվածքների առիթ կարող է լինել:
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Դաստիարակի օրագրից
Այսօր ծաղկակաղամբով աղցան ենք պատրաստել: Մինչև խոհա
նոցային աշխատանքին անցնելը ծաղկակաղամբը նկարեցինք: 
Խոհանոցում, մինչև ծաղկակաղամբի կտրատելը,  մի քիչ զրուցեցինք 
դրա մասին:
- Ո՞ւմ կամ ինչի՞ է նման ծաղկակաղամբը:
- Խուճուճ կատվի,- պատասխանեց Ալեքսը:
Մարիամ. «Գզգզված մազերով ջղայնացած տղայի»:
Տիգրան. «Մազերը վարսավիրանոցում սարքած կաղամբի»:
- Ի՞նչ կլիներ, եթե այս կաղամբը հայտնվեր «Ծիտը» հեքիաթում:
Էրիկ. «Շիտն իրենից կվախենար և կփախչեր հեքիաթից»:
Հետո «Ծիտը» հեքիաթը բավականին փոխվեց մեր ծաղկակաղամբի 
ներկայությունից:
Նոր բառեր հորինեցինք կաղամբ բառով.
Փշակաղամբ' սրա տերևները փշից են:
Ծտակաղամբ ' էս կաղամբի մաման ծիտ է:

Աշխատանքն, իհարկե, ավելի ծավալուն է եղել: Բայց այս մի հատ
վածից էլ երևում է, թե որքան արդյունավետ կարող է լինել աշխա
տանքը խոհանոցում' երեխաները ծանոթ հեքիաթի մեջ նոր հերոս են 
ներմուծել ու նոր հեքիաթ ստացել, համեմատել են անհամեմատելի 
թվացող առարկաներ, նոր բառեր են հորինել և բացատրել դրանց 
իմաստները:
Քանի որ սպասքը երեխաներին լավ ծանոթ է, ապա դրանց 
կերպավորումով կարելի է հետաքրքիր ու գունագեղ պատմու
թյուններ ստանալ:
Երեխաների համար սպասքի յուրաքանչյուր պարագա իր 
բնավորությունն ունի' ելնելով դրա տեսքից և գործածությունից: 
Խոհանոցում կարելի է տիկնիկային թատրոն խաղալ: Տիկնիկներ 
կարող են դառնալ կերպավորված մթերքները' պարոն սմբուկը, 
տիկին կիտրոնը, քեռի վարունգը, բեղավոր կաղամբն ու մորուքավոր 
դդմիկը:
Մթերքներն առանց լրացուցիչ կերպավորման էլ հետաքրքիր 
կերպարներ են իրենց բնորոշ հատկություններով' նիհար մակարոնն 
ու հաստլիկ լոլիկը, գնդլիկ կարտոֆիլը կարող են որևէ փնթփնթան 
կերպար լինել կամ' հակառակը, սուրքիթ գազարը կարող է Պույ-պուկ 
մկնիկ դառնալ, իսկ եգիպտացորենը, ասենք, նանի:
Նույն սպասքը երեխայի ձեռքով կերպավորվելուց հետո հրաշալի 
տիկնիկ կարող է դառնալ, հետո էլի սպաքի վերադառնալ:
Սպասքի պարագաներով կարող են նաև ռիթմիկ խաղեր խաղալ, 
աղմուկի նվագախումբ ստեղծել:

Թվաբանությունը և բնագիտությունը խոհանոցում
Նույնիսկ տանը տանտիկինն անպայման հաշվում է, կշռում, 
համեմատում, ամբողջը մասերի բաժանում: Նախակրթարանում,
խոհանոցային «աշխատանքով» զբաղվելով, երեխան ինքնա-
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բերաբար թվաբանական որոշ հմտություններ է ձեռք բերում, ձևա
վորվում են մաթեմատիկական մի շարք հասկացություններ: Նա հաշ
վում է, անհրաժեշտության դեպքում ավելացնում կամ պակասեցնում 
է, համեմատություններ է կատարում, բնագիտական ինֆորմացիա է 
ձեռք բերում: Պատկերացում է կազմում շատի ու քչի, ծավալի, քաշի, 
ամբողջի և մասի, դրանց փոխհարաբերությունների մասին: 
Երեխաները խոհանոցում ծանոթանում են շատ մթերքների բնական 
հատկություններին, իմանում դրանց աճի, բազմացման, գունային, 
համային առանձնահատկությունների մասին, այն մասին որ բույսերի 
մի մասը' գազար, բազուկ և այլն, հողի տակ է աճում: Գաղափար են 
կազմում նաև նյութի վիճակի մասին' պինդ, հեղուկ: Հատուկ
լաբորատոր փորձ պետք չէ, որպեսզի Երեխան իմանա, որ ջուրը և 
նրա նման մյուս նյութերը ձև չունեն, իսկ պինդ մթերքներն ունեն: 
Կամ տեսնեն, թե շատ նյութեր ինչպես են լուծվում ջրում, ինչպես են 
գույները խառնվում և նոր գույն առաջացնում:
Դրանք իրական խնդիրներ են, որոնց լուծումը երեխայի հետ է 
կապվում, դրա անհրաժեշտությունը կա, դրա լուծման արդյունքը 
հենց Երեխայի գործն է: Այսինքն' դրանք հորինված խնդիրներ չեն, 
այլ կյանքի առաջադրած:
Սոցիալական հարաբերություններն ու հոգեբանությունը խոհանոցում 
Խոհանոցում երեխան չի կարող մենակ աշխատել: Այստեղ նա 
համագործակցում է ընկերների հետ: Խմբով աշխատելով ' երեխան 
դառնում է սոցիալապես ավելի ակտիվ, կարողանում է համա
գործակցել ընկերների հետ: Միմյանց միջև առաջացած անձնային 
խնդիրները հաճախ ինքնուրույն են լուծում, առաջացած շատ 
հարցերի պատասխաններ փորձում են խմբով գտնեւ, օգնում են 
իրար, իրենց փորձն են փոխանցում մյուսներին, սովորում են 
ընկերներից: Արդյունքում ավելի բարյացկամ ու հանդուրժող են 
դառնում միմյանց նկատմամբ, կիսվում են ունեցածով:
Խմբում կփնեն երեխաներ, որոնք ակտիվ չեն, քչախոս են և 
ինքնադրսևորման և ինքնարտահայտման այլ միջոցների կարիք 
ունեն: Խոհանոցում աշխատեւը լավագույն միջոցներից մեկն է: Կան 
երեխաներ, որոնք «գործի մարդ» են, որոնք ավելի սիրով հետա
գայում որևէ արհեստով կզբաղվեն: Կարծում եմ' այդպիսինները 
խոհանոցում ավելի ակտիվ ու նախաձեռնող կլինեն:
Խոհանոցը հնարավորություն կտա շատ երեխաների հաղթահարելու 
մի շարք բարդույթներ:

Դաստիարակի օրագրից
Երեխաները խոհանոցում
Երեխաների մեծ մասը սիրով է աշխատում խոհանոցում: Նախաճա
շից առաջ 3-4 հոգի գոգնոց ու գլխաշոր Են կապում, բաժակներն ու 
ափսեները դնում սեղանին, բաժանում ուտելիքը: Երբ ամեն ինչ 
պատրաստ է լինում, նստում են նախաճաշի: Նախաճաշելուց հետո 
հավաքում են սեղանները, խոհարարի հետ լվանում և տեղավորում 
են սպասքը:
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ճաշին նախապատրաստվելիս երեխաները սովորաբար աղցաններն 
են պատրաստում, ձևավորում: Նրանք այնպես են վարժվել
խոհանոցային գործունեությանը, որ հաճախ կերակուրի պատ
րաստումը խաղի է վերածվում:
Աշխատելու ընթացքում զրուցում են իրար հետ, օգնում իրար, 
խորհուրդներ են տալիս, փորձում են հիշել, թե մայրիկն այդ գործն 
ինչպես է անում: Գործի ընթացքում սովորում են օգտվել սպասքից, 
խոհանոցային տեխնիկայից: Հաճախ է պատահել,  որ իրենք են 
անուններ հորինել այս կամ այն սննդամթերքի, կերակուրի համար: 
Աղանձն անվանեցին բովածացորեն, փոխինձը' աղանձաալյուր: 
Լինում է այնպես, որ կերակուրի պատրաստումը հեքիաթի է 
վերածվում: Այսպես' Խմորը Խորիզին շատ էր սիրում: Խորիզն էլ 
նրան էր սիրում: Որպեսզի նրանք չբաժանվեն, միշտ միասին լինեն, 
գաթա դարձան:
Երեխաները սովորել են աշխատանքի ընթացքում զանազան 
պատմություններ պատմել, հորինել: Հաճախ մինչև ուտելիքը
պատրաստելը ձեռքի տակ եղած նյութերով տարբեր կերպարներ են 
ստանում: Երբեմն այնքան են հավանում դրանք, որ չեն ցանկանում 
ուտել, նկարում են, պատմություններ հորինում դրանց մասին, 
դրանցով ներկայացում խաղում: Հետո կենդանիներին են կերակրում, 
եթե բուժքույրը թույլ է տալիս:
Մեր խմբում կաղամբը պապիկ է դարձել, դդումը' չարաճճի տղա, 
գազարը' սուրքիթ մարդուկ, ձմերուկը' գլխարկով տիկին: Խմորով 
զանազան կերպարներ, առարկաներ, պատկերներ ենք ստացել: 
Ամանորյա ծեսի օրերիս խմորե վարդերով ապուր են եփել: Նախ 
ապուրն անվանեցին Վարդապուր: Քանի որ վարդիկներն էլ շատ 
համեղ էին, ճաշն անվանեցին Վարդանուշ:
Աշնանացանի ժամանակ, ոչ միայն ցորեն ցանեցինք, այլև փոխինձ 
պատրաստեցինք, թոնրատուն գնացինք, լավաշ թխեցինք, հատիկ, 
հարիսա եփեցինք:
Ամանորյա ծեսի օրերին չամիչով փլավ, մարդահացիկներ, 
տարեգաթա թխեցինք:

Ամանորյա փլավ-անակնկափ պատմությունը
Բրինձը մաքրեցինք, լցրինք եռացող աղաջրի մեջ, որ եփվի: Հետո 
չամիչը մաքրեցինք, մի քիչ էլ կերանք: Չամիչը ձեթով տապակեցինք: 
Դրանից հետո մաքրեցինք գազարը, ձևավոր կտրատեցինք, որպեսզի 
փլավը ձևավորենք: Ափսեների հատակին նուշ ու ընկույզ դրեցինք, 
վրան փլավ լցրինք, սարի տեսք տվեցինք :
Արտյոմն ասաց.
- Մասիս սար ենք ուտելու:
Սարի փեշերին լցրինք չամիչը, իսկ ափսեների եզրերը ձևավորեցինք 
գազարով: Ձևավորում էին Աննան և Բելլան: Մյուսները անակնկալ 
նվերներն էին դասավորում եղևնու ճյուղերի վրա և որոշում' ում ինչ 
նվիրեն: Ամեն ինչ տոնական էր' գեղեցիկ ձևավորված
անձեռոցիկներ, մրգեղեն, աղցան:
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Բրնձով փլավը մատուցեցինք: Զգույշ էին ուտում, որ փլավի
հատակին «թաքնված» նուշը կամ ընկույզը հանկարծ չուտեն: Փլավը 
կերան, իրենց նուշը կամ ընկույզը պահեցին: Ամեն մեկն ստացավ իր 
նվերը'  ում նուշ էր ընկել' զատիկ-շոկոլադ ստացավ, ում ընկույզ' 
արկղիկ-շոկոլադ:
֊ Շատ հետաքրքիր և համեղ օր էր,- ասաց Աննան,- էլի կուզեի' 
լիներ:

Փլավ-անակնկափ բաղադրատոմսը
Բոլոր բաղադրատոմսերը նախատեսված են 18-20 երեխայի համար:
1կգ բրինձ
300 գ չամիչ
3 ճաշի գդալ ձեթ
նուշ
ընկույզ
գազար երեխաների քանակով

Տարեգաթա 
Մարդահացիկներ 
Անհրաժեշտ մթերքը 
1 տուփ մարգարին 
200գ թթվասեր 
3-4 կգ շաքարավազ 
10 հատ ձու 
4,5-5 կգ ալյուր 
սոդա

Երեխաները և երկու ծնող ձուն կոտրեցին, ավելացրին շաքարավազը 
և հարիչով հարեցին, ավելացրին սոդայով խառնած թթվասերը, 
խառնեցին, վերջում ավելացրին ալյուրը և հունցեցին: Ապա 
պատրաստեցին գնդերը և թողեցին' հանգստանան: Այդ ընթացքում 
Թերեզան ժաննայի մայրիկի հետ խորիզը պատրաստեց: Երբ ամեն 
ինչ պատրաստ էր, երեխաների մի մասը սկսեց մարդահացիկները 
պատրաստել: Խմորից պատրաստեցին մարդուկի ձեռքերը, ոտքերը, 
գլուխը, աչքերի տեղը չամիչներ դրեցին, ձու քսեցին ու դրեցին 
ջեռոցի մեջ' անհամբեր սպասելով իրենց մարդահացիկների 
եփվելուն: Երբ հանեցինք ջեռոցից, երեխաները ուրախությունից 
թռվռում էին:
Էրիկն ասաց.
- Իմ մարդահացիկը ինձ աչքով է անում, կտա՞ք տուն տանեմ:
Անին էլ հրճվանքով համբուրում էր իր մարդուկին և կրկնում.

- Տեսեք' ինչ տաք ու կարմիր թշեր ունի:
Երեխաների մի մասն էլ տարեգաթան էր պատրաստում: Գնդերը 
գրտնակով բացեցին, մեջը լցրին խորիզը: Էլենը, որ կոճակն էր 
բերում, ասաց.
- Որտե՞ղ դնեմ, որ չգտնեն:
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Կոճակը դրեցին, փակեցին և արևի տեսք տվեցին: Մայրիկների 
օգնությամբ գաթան ձևավորեցին, ձու քսեցին, մաղթանք փսփսացին 
և դրեցին եփվելու: Արթուրն ասաց.
- Արևին դրեցինք ջեռոցը, որ եփվի:
Դավիթն ավելացրեց.
- Հանկարծ ջեռոցը արևից չպայթի՞:
Երբ գաթան հանեցին ջեռոցից, Արսենն ասաց.
- Եղավ եփած արև, Նոր տարին տաք կլինի:

Մանկական խորոված
20-25 երեխայի համար 
Անհրաժեշտ մթերքը 
1 կգ ադացած միս 
0.5 կգ երկար վերմիշել 
0.5 կգ կարտոֆիլ 
մեկ գլուխ սոխ 
1 ձու
աղ, կանաչի, ադացած սև պղպեղ 
100 գ գազար

Միասին պարզեցինք, թե ինչ պիտի արվի: Երեխաները աշխատանքի 
բաժանում արեցին և անցան գործի: Մերին խոհարարի հետ միսը 
շաղախեց: էրիկը սոխն ու կանաչին էր կտրատում, նա մեր վարպետ 
սոխ կտրատողն է, որովհետև աչքերը համարյա չեն մրմռում: 
Վերջում ասաց.
- էս ինչ թշնամի սոխ էր, լացեցի:
Էլենը խճողակին ավելացրեց պղպեղը, աղն ու ձուն, էրիկն էլ' սոխն 
ու կանաչին: Խճողակը նորից խառնեցին: Երբ այն պատրաստ էր, 
եկավ մեր համտեսողը'  Արթուրը, համտեսեց և շատ լուրջ ասաց.
- Աղն ու կանաչին մի քիչ էլ ավելացրեք:
Ավելացրին: Խճողակը պատրաստ էր: էլենը, Արթուրը, Մերին ու 
Թերեզան վերցրին 4-ական վերմիշել, բաժանեցին 2 հավասար 
մասերի, համեմատեցին' հավասա՞ր են մասերը: Հաշվեցին նոր 
ստացված մասերը, պարզեցին' ինչպես 4-ը դարձավ 8:
Այնուհետև մսից փոքրիկ գնդիկներ պատրաստեցին, փաթաթեցին 
վերմիշելի վրա, շարեցին սկուտեղի մեջ: էրիկը, որ հետևում էր 
ընկերներին, ասաց.
- Իմ հայրիկը այսպես խորովածն է շարում:
Արդեն պատրաստ էր կաթսայի մեջ եփվող բանջարեղենի արգա

նակը: Ձողիկները լցրին արգանակի մեջ: ճաշն անվանեցին «ջրիկ 
խորոված», «մազալու խորոված», «պապի բեղեր»:

Մանկան խոհանոցում պատրաստված մի քանի կերակուրների 
բաղադրատոմսեր
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Աղցաններ 
Գազարի աղցան 
Անհրաժեշտ մթերքը 
1կգ գազար 
200գ թթվասեր 
մի պտղունց աղ 
Պատրաստման եղանակը
Գազարը մաքրել, լվանալ, անցկացնել քերիչով, ավելացնել աղ, 
թթվասեր, խառնել և մատուցել:

Կաղամբով աղցան 
Անհրաժեշտ մթերքը 
800 գ կաղամբ 
200 գ գազար 
մի քիչ կանաչի
2 ճաշի գդալ ձեթ 
աղ

Պատրաստման եղանակը
Կաղամբը ուղղանկյունաձև կտրատել,  ավելացնել ուղղանկյունաձև 
կտրատած գազարը, կանաչին, աղը և վերջում ' ձեթը: Լցնել
ամանների մեջ և ձևավորել գազարներով:

Բանջարեղենով աղցան
Անհրաժեշտ մթերքը'
1կգ կարտոֆիլ 
0, 5կգ ճակնդեղ 
0, 5կգ գազար 
300 գ լոբի 
աղ
կանաչի

Պատրաստման եղանակը
Կարտոֆիլը, գազարը և ճակնդեղը լվանալ և եփել: Եւիել նաև հատիկ 
լոբին: Եփելուց հետո կարտոֆիլի կեղևը հեռացնել: Բանջարեղենը 
կտրատել խորանարդիկներով: Խառնել իրար, ավելացնել եփված 
լոբին, աղը, կանաչին և ձեթը: Կարելի է ավելացնել նաև թթու 
կաղամբ:

ճաշատեսակներ
Վարդեր
/Վարդանուշ/
Անհրաժեշտ մթերքը'
3 ձու
2 բաժակ գոլ ջուր
1-1, 2կգ /1200 գ/ ալյուր
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0, 7-1կգ միս 
սոխ
կանաչի
տոմատաջուր - 30 գ 

Պատրաստման եղանակը
Չուն հարել, ավելացնել ջուրը , որից հետո' աղը և ալյուրը: 
Ստացվում է ոչ պինդ խմոր, պատրաստել գնդեր, թողնել 
հանգստանալու: Սղացած միսը լավ հարել, ավելացնել սոխը, աղը և 
մի քիչ ջուր: Նորից հարել, վերջում մի քիչ սև աղացած պղպեղ և 
կանաչի ավելացնել:
Սեղանի վրա ալյուր ցանել, գնդերը գրտնակել ոչ շատ բարակ, վրան 
քսել մսի խճողակը, Փաթաթել ռուլետաձև 3 սմ հեռավորությամբ 
կտրատել և եփել նախօրոք Եփվող տոմատաջրի մեջ:
Եփել մինչև վարդերի բացվելը:

Հարիսա
Անհրաժեշտ մթերքը
1կգ ձավար
1 հատ հավ /1-1, 2 կգ/
կարագ
աղ

Պատրաստման եղանակը
Ձավարը մաքրել, լվանալ, լցնել կաթսայի մեջ և եփել: Հավը մաքրել, 
լվանալ, կտրատել,  ավելացնել ձավարին, երբ ձավարը դեռ կիսաեփ 
է: Անընդհատ խառնել և ընթացքում հանել հավի առանձնացած 
ոսկորները: Այնքան եփել, որ դառնա համասեռ եփուկ: Վերջում 
ավելացնել աղը և կարագը: Մատուցել տաք վիճակում:

Մարմնակրթությունը նախակրթարանում
Երեխայի ֆիզիկական վերահսկողության զարգացումը ոչ թե 
ֆիգիկական,այլ մտավոր զարգացումն է:

Ջ. Դյուի

Նախակրթարանում մարմնակրթության իրականացման նպատակը 
երեխաների առողջ ապրելակերպի և մտածողության կուլտուրայի 
ձևավորումն է:

Խնդիրները, երեխայի ֆիզիկական զարգացում 
երեխայի մտավոր զարգացում 
օրգանիզմի կոփում
օրգանիզմի դիմադրողականության բարձրացում 
ճիշտ կեցվածքի ձևավորում
անձնական հիգիենային հետևելու սովորության ձևավորում 
ազատ, անկաշկանդ շարժվելու ունակության ձևավորում
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մկանային համակարգի զարգացում 
մկանների վերահսկողության զարգացում 
տարածության և ժամանակի ընկալում 
կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ
Մարմնակրթությունը ամբողջական համակարգ է, որն ընդգրկում է 
երեխայի ողջ գործունեությունը: Մարմնակրթությունը մարմինը ճա
նաչելու, տիրապետելու,  ճիշտ զարգացնելու, կոփելու, կուլտուրա է: 
Այդ կուլտուրան ձևավորվում է ֆիզիկական գործունեության, պարի, 
բեմադրությունների, խաղերի, բնագիտական և այլ գործունեու
թյունների միջոցով:
Երեխայի մոտ մարմնակրթական կուլտուրա ձևավորելու  համար 
ամենից առաջ անհրաժեշտ է համապատասխան միջավայր ապա
հովել:
Ամեն առավոտ երեխան կոփում է իր մարմինը ֆիզիկական 
վարժություններով: Օրը սկսվում է զբոսանքով, քայլքով, նախա
վարժանքով: Այդ վարժությունները արթնացնում, թարմացնում են ե- 
րեխայի մարմինն ու միտքը, բարձրացնում են նրա 
տրամադրությունը, երեխան պատրաստ է օրը հետաքրքիր ու ակտիվ 
անցկացնելու:
Առավոտյան նախավարժանքները ֆիզիկական «չոր» վարժու
թյուններ չեն: Ամեն անգամ դաստիարակն ու երեխաները նոր ձև են 
մտածում' այդ վարժությունները խաղային, հետաքրքիր, մարմնի 
համար ավելի օգտակար դարձնելու համար:
Մի դեպքում երեխաները մատները լայն բացում Են, որ թաթիկները 
արևներ դառնան, շարժում են մատները արևի շողերի նման, մի 
դեպքում ամեն մատը առանձին ողջունում է արևին' ողջույնի 
համապատասխան բառեր արտասանելով, հետո ամբողջ ձեռքն է 
ողջունում /մանր մոտորիկայի զարգացում/:
Մի այլ դեպքում կապիկներ, նապաստակներ են դառնում, թռչկոտում 
են այդ կենդանիների նման, նրանց նման շարժումներ են անում, 
կքանստում են, թռչկոտում, համապատասխան ձայներ հանում, 
շուրջն են «ուսումնասիրում», հանկարծ ՛՞գիշատիչ կենդանի չհար
ձակվի. նայում են երկնքին, արևին, գետնին' ուտելիք փնտրելու 
համար: Շնչառական վարժությունների միջոցով թուլանում է երեխայի 
մարմնի լարվածությունը, վերականգնվում է երեխայի օրգանիզմի 
հավասարակշռությունը:
Հաշվի առնելով տարբեր ֆիզիկական վարժությունների անհրա
ժեշտությունը' դաստիարակը համապատասխան իրավիճակներ, 
պատմություններ է հորինում, որոնց անպայման միանում են նաև 
երեխաները: Առավոտյան նախավարժանքը վերածվում է ուրախ 
խաղ-ներկայացման, որի ընթացքում դաստիարակը խնդիր ունի 
զարգացնելու երեխայի՜

 ̂ ճիշտ կեցվածքը 
к քայլքը 
ь֊ մոտորիկան 
 ̂ դեմքի, աչքերի մկանները

86



 ̂ մարմնի շարժողական ապարատը:
 ̂ Երգ-պարի ուսուցման-բեմադրության ժամանակ երեխաները 

երաժշտությանը համապատասխան ռիթմիկ վարժություններ են կա
տարում, երգի թեմային, կերպարներին համապատասխան շար
ժումներ են կատարում, խաղեր են խաղում:

*֊ Ֆիզիկական գործունեությամբ երեխան զբաղվում է ողջ օրվա 
ընթացքում, եթե նյութական և սոցիալական ճիշտ միջավայրում է 
ապրում:

Խմբասենյակ
Խմբասենյակում երեխան հնարավորություն ունի բավարարելու 
ազատ ֆիզիկական շարժման իր պահանջմունքը, եթե կան'

 ̂ փոքր, իր հասակին համապատասխան' 1,5մ բարձրությամբ 
շվեդական պատեր 

 ̂ սպորտային ներքնակներ /մատեր/
 ̂ բասկետբոլի, վոլեյբոլի փոքր չափսի /մանկական/ ցանցեր 
 ̂ գնդակներ, բուլավաներ, բադմինտոն, փչովի գնդակներ, պարաններ, 

օղակներ: /«Ծրագրի իրականացման միջավայր»/
 ̂ մարզական նստարաններ 
 ̂ տարբեր չափերի աստիճաններ 
 ̂ հեծանիվներ 
 ̂ ինքնագլորներ 

թունելներ
արգելավազքի տարբեր չափի արգելքներ
Երեխան ցանկացած պահի բարձրանում է շվեդական պատի վրա, 
ձեռքերով կախվում դրանից, դրա վրայից մատի վրա թռչում, 
գլուխկոնծի տալիս, թավալվում, սողում նստարանի վրայով, գնդակը 
զամբյուղի մեջ նետում ...
Ազատ շարժվելու հնարավորությունը զարգացնում է երեխայի 
մկանները, անկաշկանդ ու ճարպիկ է դարձնում, նա ձեռք է բերում 
ճկունություն, զարգացնում է մտածողությունը, երեխան կարողանում 
է ճիշտ կողմնորոշվել տարածության մեջ, ճշգրիտ ընկալել այն' 
անվտանգ թռչելու, տարբեր ֆիզիկական գործողություններ կատա
րելու համար, գնահատել իր ֆիզիկական հնարավորությունները: 
Դաստիարակը աջակցում է, որ երեխան սովորի անվտանգ անել այդ 
ամենը:
Շվեդական պատի վրա կախվելը ուղղում է երեխայի ողնաշարը, 
ձգումները զարգացնում են մկանները, երեխան ֆիզիկապես ավելի է 
ուժեղանում:
Անգամ խոհանոցում աշխատելիս երեխան նաև ֆիզիկական 
գործունեությամբ է զբաղվում, մթերք է կտրատում, աշխատելուց 
հետո մաքրում է շուրջը'  այդ ընթացքում որոշակի, կրկնվող ֆիզի
կական շարժումներ կատարելով:
Ֆիզիկական գործունեության շնորհիվ երեխան իր վախերն է 
հաղթահարում:
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Ֆիզիկական զարգացածությունը նպաստում է նաև մտավոր 
զարգացմանը: Արագ շարժվող, ճկան, ոչ վախկոտ, առողջ երեխան 
ավեփ լավ է մտածում, կողմնորոշվում, աշխատում, խաղում, 
ստեղծագործում:

Բակ-պարտեգ 
Ամառային պարտեզ
Ամառային ուրախ բակ-պարտեգ' հովանոցներով, պառկելու, 
խաղալու, արևային լոգանք ընդունելու հարմարություններով' արևի 
տակ տաքացող ջրի ցնցուղ, լողավազան, ճոճանակներ, փչովի 
օղակներ, ճոճանակներ, ճոճքեր, խաղալիքներ, հեծանիվներ, 
ինքնագլորներ /самокат/, մանր ավազով, ցեխով խաղալու, ծեփելու 
տարածք, նստարաններ: Առանց մանկական լողավազանի չի կարող 
մանկապարտեզ փնել, առավել ևս' ամառային պարտեզ: 
Հայաստանյան շոգի ու տոթի պայմաններում առանց լողավազանի 
անհնար է երեխայի առողջության պահպանման, մարմինը կոփելու, 
ֆիզիկական բնականոն զարգացման մասին խոսել: Լողալ սովորելով 
նա ազատվում է մի շարք վախերից, ավելի ազատ ու ինքնավստահ է 
դառնում, ավելի ճկուն' մտքով ու մարմնով, զարգա-նում է 
շարժումների կոորդինացիան, լողուսուցումը նախակրթա-րանում 
պարտադիր է:
Մանկապարտեզային լողավազանն ու լողափը ոչ միայն խթանում են 
երեխայի բազմակողմանի զարգացումը, կոփում մարմինը, նպաստում 
ֆիզիկական զարգացմանը, այլև նրա առօրյան հետաքրքիր ու 
բազմազան են դարձնում:
Երեխաները ավազով ծածկում են իրենց մարմինները, դրանով 
տարբեր արգելքներ /«սարեր», փոսեք, առուներ, արահետներ, 
ամրոցներ/ են սարքում ու հաղթահարում, վազվզում են, թավալ 
տալիս, տարբեր ֆիզիկական վարժություններ կատարում: Նրանք 
սահում են սահարանների վրա, ճոճվում են ճոճանակներով ու գա
մակներով, թռչում, մագլցում, բարձրանում, իջնում, տարբեր բա
կային խաղեր են խաղում /տես' «Խաղադարան»/, մրցում են' ով է 
բարձր թռչում, արագ վազում, քարը, գնդակը հեռու կամ բարձր 
նետում /քայլք, վազք, ցատկեր, նետումներ, արգելքների 
հաղթահարում/, դաստիարակի օգնությամբ ծառ են բարձրանում- 
իջնում, ֆիզիկական տարբեր վարժություններ են կատարում: Այս 
ամենը ոչ միայն նպաստում է երեխայի ֆիզիկական զարգացմանը, 
այլև մեծացնում է նրա ֆիզիկական ակտիվությունը, նպաստում 
օրգանիզմի կոփմանը, շարժողական ապարատի զարգացմանը: 
Ամռանը ողջ օրը երեխաները կանցկացնեն բակ-պարտեզում: Այն, 
ինչ երեխան խմբասենյակում կաներ, ավելի մեծ սիրով և օգուտով 
բակում կանի: Այստեղ ասֆալտի գոյությունը բացառվում է. միայն 
ավազ, խոտով ու ծաղիկներով ծածկված տարածք որոնք ոչ միայն 
անվտանգ են, աղե լավ «շինանյութ» են խաղ-գործունեության 
համար:
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Ամառային բակ-պարտեզում հեծանիվների առկայությունը ևս 
պարտադիր է: Կարծում ենք' կարիք չկա խոսել դրանց
օգտակարության մասին: Երեխան կարող է առավոտյան հեծանիվով 
գալ պարտեզ, երեկոյան հեծանիվով տուն վերադառնալ:
Այգում կատարվող աշխատանքները ևս /հողի մշակում, բույսերի և 
կենդանիների խնամք/ ֆիզիկական գործունեության ձևեր են, որ 
նպաստում են երեխայի մկանային համակարգի կատարելա
գործմանը, պահանջում են կոորդինացված շարժումներ' կռանալ- 
բարձրանալ, փորել, տեղափոխություններ կատարել,,.: Ամառային 
բակ պարտեզը երեխայի ֆիզիկական զարգացման լավագույն 
միջավայրն է, եթե այն ճիշտ է կազմակերպված, և այդ միջավայրում 
նա ազատ է, անկաշկանդ, կողքին էլ իր նման ազատ, անկաշկանդ 
դաստիարակ կա:
Բակ-պարտեզը ուրախ, ազատ, բազմագույն աշխարհ է, որտեղ 
երեխան իրեն հրաշալի է զգում:

Ձմեռային պարտեզ
Հայաստանյան ձմեռը կարող է ձյունոտ կամ անձյուն լինել: Բոլոր 
դեպքերում նախակրթարանի բակը պետք է հարմարեցված լինի 
երեխայի ձմեռային գործունեությանը: Երեխաների սահնակները
միշտ պատրաստ պիտի լինեն առաջին ձյանը: Ձմեռային բակում 
խաղալը հաճելի ու հետաքրքիր պիտի լինի երեխաների համար: 
Ամեն օր նրանք որոշակի ժամանակ կանցկացնեն բակում' հատուկ 
խաղեր խաղալով: Պետք չէ վախենալ ձմռանը մաքուր օդում բռնոցի, 
պահմտոցի, գործագործ կամ այլ շարժուն խաղեր խաղալուց, 
վազելուց, թռչկոտելուց: Ամառային շատ խաղեր նույն հաջողությամբ 
կարելի է ձմռանը խաղալ: Օրվա մի մասը դրսում անցկացնելը երե
խայի նախակրթարանային գուրծունեության պարտադիր պայման է: 
Իսկ եթե ձյուն կա, առօրյան ավելի հփտաքրքիր և բովանդակալից է 
դառնում: Ոչ միայն սահնակներով կսահեն, ձնագնդի կխաղան, 
թավալ կտան ձյան մեջ, ձնեմարդ կպատրաստեն, տարբեր խաղեր 
կխաղան, այլև ձյունով տարբեր «կերպարներ» կքանդակեն, ամրոց
ներ ու կամուրջներ, սարեր ու քաղաքներ «կկառուցեն»: Ձյունը 
խմորի նման է' աշխատանքային հրաշալի նյութ, որ հուշում է 
երեխայի անելիքը: Ձնագնդիկը կփոխարինի գնդակին: Ձյունով
մարզական տարբեր վարժություններ կկատարեն, խաղեր կխաղան, 
փոսիկներ կանեն, որոնց մեջ ձնագնդիկներ կնետեն, նշանակետեր 
կպատրաստեն, որոնց վրա գնդիկներ կնետեն, փոքրիկ արգելքներ և 
բարձրություններ կսարքեն, որոնց վրայով կթռչեն, մեծ ձնագնդիկներ 
կգլորեն:
Մաքուր, սառը օդը կկոփի երեխայի մարմինը:

Հիգիենա
Հիգիենան մարմնակրթության պարտադիր պայմանն է: Երեխան 
սովորում է ճիշտ խնամել իր մարմինը, մաքուր պահել այն: Ուտելուց 
առաջ և հետո, բակում խաղալուց, աշխատելուց հետո, ուտելիք
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պատրաստելուց առաջ և հետո լվացվելը, ատամները լվանալը, 
եղունգները խնամելը, դրսից խմբասենյակ մտնելիս կոշիկները 
փոխելը, հողաթափեր հագնելը սովորություն է դառնում, եթե 
դաստիարակը կարևորում է այդ ամենը, եթե ինքն էլ երեխայի հետ 
կատարում է այն, ինչը նպաստում է մարմնի հիգիենային, նրա հետ 
լվացվում է, մաքրում ատամները, խումբ մտնելուց հետո փոխում 
կոշիկները, հագնում սպորտային հագուստ...
Իր մարմնի, առօրյայի հիգիենային հետևելը Երեխային ավելի 
կազմակերպված, նպատակաուղղված է դարձնում:
Խոհանոցի, սանհանգույցի, բակի, սեփական մարմնի մաքրությունը 
կարևորող երեխան առողջ մարմնով և մտածողությամբ, կարգապահ, 
օրինապահ, կիրթ, մաքրասեր քաղաքացի է դառնում:

Պար և մնջախաղ
Պարն ու մնջախաղն էլ են մարմնակրթություն, դրանք նպաստում են 
ճիշտ կեցվածքի ձևավորմանը, մկանների զարգացմանը, երեխան 
սովորում է տիրապետել իր մարմնին, կառավարել շարժումները' 
դրանց մեջ որոշակի իմաստ դնելով:
Երեխայի .ֆիզիկական գործունեութունը կազմակերպելուն կնպաս
տեն «Խաղադարան», «Մանկական տոնացույց» ժողովածուները:

Մանկական սպորտային տոներ /Սպորտլանդիաներ/
Սպորտային տոնը տարբեր խաղերով, երգերով, պարերով ուրախ 
տոն է, որին մասնակցում են նաև ծնողները: Իրար հետ մրցելու ոգին 
կարող է լինել, բայց հաղթում են բոլորը, պարգևներ ստանում են 
բոլորը' ակտիվ մասնակցելու համար, սպորտային տոնի առթիվ: Այս 
պարագայում կարևոր են նախապատրաստական աշխատանքը և 
տոնական տրամադրությունը: Երեխաները սպորտային խաղեր են 
սովորում-խաղում, տոնի համար երգ-պարեր են բեմադրում, 
հագուստներ ու ատրիբուտներ են պատրաստում, մարմնամար
զական վարժություններ են կատարում:

Մանկական սպորտային տոնի սցենարի օրինակ
Կարմիր արև
Բոլորը շրջան են կազմում: Հնչում է համապատասխան
երաժշտություն:
Վարող: - Մեր ձեռքի մատները արևի ճառագայթներ են:
Ներքևից արևի ճառագայթները դեպի կողմ տարածելով '  բարձրաց
նում ենք վեր, ձեռքերը անկյան տակ միացնելով իրար' երգում ենք

«Արև, արև, եկ, եկ» երգը:
Վարող:- /Երգի ավարտից հետո/ Արևը դուրս եկավ, ձեռքերը 
վերևում' ծափահարում ենք երեք անգամ: Հետո արևի ճառա
գայթները իջեցնում ենք ներքև, և երեք անգամ խփում ենք ազդրերին: 
Արևից տաքացանք, թիթեռներ դարձանք: Ձեռքերը ետ պարզած, 
մատները շարժելով ' բոլորս առաջ ենք գալիս, մինչև իրար միանանք
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գլուխներով, նույն ռիթմով ետ ենք գնում: Շարժումը կրկնում ենք 
երկու անգամ: Նորից շրջան ենք կազմում, դեպի աջ ու ձախ ենք 
թեքվում, այդ ժամանակ «դառնում ենք նապաստակ», դեպի առաջ ու 
ետ թեքվելիս «դառնում ենք կապիկ»: /Ընթացքում հնչում է
համապատասխան երաժշտություն/:

Առաջին խաղ
Շրջանի մեջտեղում դրված արկղի կամ ցանցի մեջ լցված են տարբեր 
գույնի փուչիկներ կամ գնդակներ' խմբերի քանակով /եթե 2 խումբ 
կա, փուչիկները 2 գույնի պիտի լինեն/: Յուրաքանչյուր գույնի 
փուչիկների քանակը հավասար պիտի լինեն խմբի երեխաների թվին: 
Խմբերն ընտրում են իրենց գույները, շարվում են շարքով' դեմքով 
դեպի փուչիկները: Ազդանշանից հետո մեկը վազում է, վերցնում 
փուչիկը, վազելով ետ գալիս: Երբ հասնում է իր թիմին, թիմի հաջորդ 
անդամն է գնում փուչիկը բերելու, իսկ ինքը կանգնում է շարքի 
վերջում: Խաղը ավարտվում է, երբ բոլորը, փուչիկները բռնած, 
ձեռքերը պարզում են վեր:
Այս խաղից հետո բոլորը միասին արտասանում են «Ծուղրու՜ղո՜ւ» 
բանաստեղծությունը:
Այդ ընթացքում կենտրոն են գալիս «աքլորները»' ամեն թիմից 
հավասար քանակով:

Երկրորդ խաղ' «Աքլորակռիվ»
«Հակառակորդները» զույգեր են կազմում, բանաստեղծության 
ավարտից հետո երաժշտություն է հնչում, աքլորները աքլորակռիվ 
են խաղում:
Նրանք թիկունքի կողմից աջ ձեռքով բռնում են ձախ ոտքը և ուսերով 
հարվածում են իրար' փորձելով ցած գցել հակառակորդին: Խաղն 
ավարտվում է, երբ բոլոր զույգերի մի անդամը ընկած է լինում, կամ 
երաժշտությունը դադարում է:

Երրորդ խաղ
Վազում ենք որոշ տարածություն' ցատկելով արգելքների վրայով, 
շրջանցում ենք բուլավան և վերադառնում: Ցատկելու ժամանակ 
յուրաքանչյուր թիմ ցատկում է որևէ կենդանու նման' կենգուրու, 
կապիկ, նապաստակ, թիթեռ, գորտ:
Պատրաստում ենք Երկրաչափական գունավոր տարբեր չափի 
պատկերներ ' քառակուսիներ կամ եռանկյունիներ' մեծից փոքր, 
յուրաքանչյուրին տալիս Ենք մեկ քառակուսի: Վազելով որոշ տարա
ծություն' առաջին մասնակիցը իր քառակուսին դնում է շրջանի 
մեջտեղում, մյուսները, պահպանելով մեծից փոքր դասավորությունը, 
դնում են իրենցը: Խաղն ավարտվում է, երբ բոլոր պատկերները 
ճիշտ ' մեծից փոքր շարված են լինում:
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Խաղատոն նախակրթարանրսմ
Բոլոր մասնակիցները ունենում են 

*֊ հեծանիվներ 
*֊ Փուչիկներ 
ь գնդակներ

Բոլոր թիմերն ունենում են
*֊ նույն գույնի մարգաշապիկներ 
ь֊ «ուրախ» դրոշ ' թիմի տարբերանշանով

«մարզական թունելներ» /կարվում է քաթանով և մարզօղակներով/
 ̂ տարբեր չափերի խորանարդներ 
 ̂ բուլավաներ 

*֊ մեծ զամբյուղներ 
 ̂ փոքր գնդակներ

ь ՅՕսմ և 60սմ բարձրությամբ և 1մ լայնությամբ մարզական արգեւքներ 
մարզական նստարան

Մարզահանդեսն սկսվում է հեծանվային հանդիսավոր երթով: Երթից 
հետո բոլորը միասին ընդհանուր մի ուրախ պար են պարում: Պարից 
հետո հեծանիվներով կանգնում են իրենց հատկացված տեղերում: 
Շքահանդեսը շարունակվում է տեղում' հաշվերգով.
Երեխաները կանգնում են իրար դիմաց:
Առաջին երեխան արմունկները պահում է գոտկատեղի մոտ' ափերը 
վեր: Երկրորդ երեխան թեթև հարվածում է նրա ափերին և ընդունում 
առաջինի դիրքը:
Առաջին երեխան թեթև խփում է երկրորդի ափերին և նորից 
ընդունում նախկին դիրքը:
Խաղալիս ասերգ են ասում.
Ծափիկ, ծափիկ, ծափլատիկ,
Չալ խնձորիկ, փշատիկ,
Ծալիկ, մալիկ, ծուռ աքլորիկ,
Ծկլակտուց ծկլամերիկ,
Կուտ ուտի, կուտման ուտի,
Ծակ շերեփով ծիկրակ անի:

Բուրգ' խորանարդներով
1. Խաղավարը հայտարարում է առաջին խաղը' «Բուրգ' խորանարդ

ներով»:
Խաղին մասնակցում է 6 երեխա: Յուրաքանչյուր խմբից 5-6 մետր 
հեռու օղակ է դրվում: Խումբը տարբեր չափի, տարբեր գույնի 6 
խորանարդ է ունենում' ամենափոքրը 10սմ կողմով: Ամեն խաղացող 
վերցնում է պատահական մեկը, կանգնում շարքում:
Խաղավարի հրահանգով առաջին մասնակիցը վազելով տանում է 
խորանարդը, դնում օղակի մեջ, վազելով ետ է գալիս' մեկնարկ 
տալով հաջորդին, որն էլ իր խորանարդը տանում է, դնում համա
պատասխանաբար կա մ խորանարդի վրա, կա մ տակը: Մյուսներն էլ
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իրենց խորանարդները պետք է դնեն համապատասխան տեղերում, 
խորանարդները շարում են մեծից փոքր: Այդպես շարունակվում է 
մինչև բոլորը մասնակցեն, և բուրգն էլ պատրաստ լինի:

Վերմակ-ներքնակ
2. Ազգային խաղ. երաժշտություն է հնչում, խաղավարը հայտարարում 

է' «Վերմակ-ներքնակ», բոլոր մասնակիցները խաղում են տեղերում: 
Խաղում Են 2-ական հոգով: Խաղացողները կանգնում են մեջքերն 
իրար կպցրած և միմյանց թևեր շղթայած: Մեկը այղ դրությամբ 
մեկընդմեջ կռանալով' մյուսին առնում է իր շալակը: Երկխոսությունն 
սկսվում է շալակողի հարցով.
- Տակդ ի՞նչ կա:
- Վերմակ, ներքնակ:
Ապա շալակողն է հարցնում.
- Վրադ ի՞նչ կա:
- Աստղ ու լուսնյակ:
Երաժշտության ռիթմը աստիճանաբար արագանում է, մասնակից
ների շարժումները'  նույնպես:
Խաղում են նաև ծնողները:

Անցում թունելով
3. Խաղին մասնակցում են 6 երեխա և 6 ծնող: Խաղացողներից 2մ հեռու 

դրված է թունել: Առաջին մասնակիցը ծնողի ուղեկցությամբ հասնում 
է թունելին, երեխան անցնում է թունելի միջով, թունելից դուրս 
գալով' ծնողի ձեռքը բռնած, վազելով որոշակի տարածություն' 
շրջանցում է բուլավան, ուղիղ գծով վերադառնում է' մեկնարկ 
տալով հաջորդ զույգին: Այդպես շարունակվում է այնքան, մինչև 
բոլորը մասնակցեն:

• #

Ծուղրուղո՜՜ւ
4 .  Ազգային խաղ. խաղավարը հայտարարում է խաղը, բոլոր

մասնակիցները տեղում խաղում են:
Խումբը շրջանաձև պպզում է, իսկ մեկը, մի թաշկինակ ձեռքին, 
կանգնում է շրջանի մեջտեղում: Վերջինս կոչվում է շուն, իսկ 
մյուսները' աքաղաղներ: Աքաղաղները այս ու այն կողմից կանգնում, 
«ծուղրուղու» են կանչում և իսկույն պպզում: Շունն աշխատում է 
ձեռքի թաշկինակով խփել աքաղաղին կանգնած ժամանակ, և եթե 
հաջողվեց, ինքը կդառնա աքաղաղ, իսկ աքաղաղը' շուն:

Դիպակ նետում
5. Խաղի նպատակը գնդակը զամբյուղի մեջ գցելն է:

Յուրաքանչյուր խաղացող մի գնդակ է վերցնում: Թիմերը
ուղղահայաց շարքով կանգնում են իրար կողքի' 1,5-2մ իրարից 
հեռու: Շարքերից հավասարաչափ հեռավորության վրա /2-3 մետր/ 2 
զամբյուղ է դրվում: Խաղավարի հրահանգով խաղն սկսվում է: Շարքի 
առաջին երեխան գնդակը նետում է զամբյուղի մեջ և գնում-կանգնում
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շարքի վերջում, նույն կերպ վարվում է հաջորդ երեխան, այսպես 
մինչև վերջ: Հաղթում է այն թիմը, որի զամբյուղում ավելի շատ 
գնդակ է հավաքվում:

Անցում արգելքներով
6. Խաղին մասնակցում է 12 երեխա: Իրարից 1մ հեռավորության վրա 

դրվում են երկու 30 և երկու 70սմ բարձրություն ունեցող ուղղանկյուն 
արգելքներ, որոնց միջով կամ վրայով հնարավոր լինի անցնել: 
Մասնակիցներն իրենք են որոշում' արգելքի տակով անցնել, թե 
վրայով թռչել: Վերջինից 1մ հեռու բուլավա է դրվում:
Առաջին մասնակից երեխայի հետ խաղում է նաև ծնողը, առջևից 
գնում է երեխան, ետևից'  ծնողը: Զույգը հաղթահարում է բոլոր 
արգելքները, բուլավան շրջանցելով' արագ ետ է վերադառ-նում' 
մեկնարկ տալով հաջորդ զույգին: Այսպես շարունակվում է մինչև 
բոլորի մասնակցությունը:

ճնճղուկներն ու կատուն
7. Խաղավարը ներկայացնում է խաղը, բոլորը տեղերում խաղում են: 

Խաղն սկսվում և ավարտվում է հնչող երաժշտության հետ:
Գետնին 5-6մ տրամագծով շրջան են գծում: Խաղացողներից մեկին 
կատու են ընտրում, որը կանգնում է շրջանագծի մեջ: Մնացածները 
ճնճղուկներն են, որոնք կանգնում են շրջանից դուրս: Խաղավարի 
հրահանգով խաղն սկսելուց հետո ճնճղուկները, մեկ կամ երկու 
ոտքի վրա թռչկոտելով, մտնում են շրջան և դուրս գալիս: Կատուն 
նրանցից մեկին շրջանի մեջ պիտի բռնի:

Խաղ գլխաշորով
8. Խաղին մասնակցում է 15 Երեխա: Մասնակիցները կանգնում են 

ուղղահայաց շարքով: Մասնակիցներից մեկը կանգնում է թիմից 20 
մետր հեռու' ձեռքին' թիմակիցների թվով գլխաշոր: Խաղավարի 
հրահանգով առաջին մասնակիցը վազում է, ընկերոջից վերցնում 
գլխաշորը, վազելով ետ է գալիս և այն կապում երկրորդ մասնակցի 
գլխին' դրանով մեկնարկ տալով նրան: Սա էլ նույն բանն է անում' 
մեկնարկ տալով երրորդ մասնակցին: Խաղն ավարտվում է, երբ 
բոլոր մասնակիցները գլխաշորով են լինում:

Տոնը «փակվում» է հանդիսավոր շքերթով:
Վերջում ուրախ պարեր:
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ԲանաՎոո Խոսքի иш паш чгтГс նաԽաԿՌԲաոանղւՄ
Ծրագրային և մեթոդական դրույթներ

 ̂ Բանավոր խոսքը մարդու մտավոր կարողությունների կարևոր 
դրսևորումներից է: Բանավոր խոսքի զարգացումը տեղի է ունենում 
մարդու ամբողջ կյանքի ընթացքում' իր վրա կրելով հասարակության 
ընդհանուր զարգացածության ամբողջական կնիքը: Բանավոր խոսքի 
անընդհատ մշակումը պարտադիր, անընդհատ և հետևողական 
գործընթաց է:

 ̂ Նախակրթարանում առավել ակտիվ, աստիճանական ու 
նպատակային լեզվագործունեության համար պայմանների, միջոց
ների ու հնարավորությունների ստեղծումը պայմանավորված է այս 
գործունեության կարևորությամբ, գործունեության մյուս բոլոր ձևերի 
մեջ նրա ղերով և ընդգրկվածությամբ: Արդյունավետ լեզվա-
գործունեությունը հետագա արդյունավետ կրթության գրավականն է:

 ̂ Նախակրթարանում բանավոր խոսքի զարգացումը հենվում է 
բացառապես լեզվի իրական գործառության վրա: Բանավոր խոսքին 
տիրապետում են խոսելու միջոցով: Կարևորագույն խնդիր է
երեխային իր խոսքի նկատմամբ վստահություն ներշնչելը, նրան 
անկաշկանդ խոսելու, արտահայտվելու հնարավորություն տալը: 
Երեխայի համար անընդհատ ապահովվում են շփման ու 
հաղորդակցման համար ազատ ու բնական պայմաններ: Անհրաժեշտ 
է առաջացնել խոսքային ինքնարտահայտման պահանջմունք, 
պահպանել ու զարգացնել այն: Պետք է, որ երեխան վստահի, 
ցանկանա խոսել, հաղորդակից դարձնել իր մտքերին, պատմել իր 
խոհերի ու հույզերի մասին: Դա հնարավոր է ապահովել միայն 
համապատասխան բարենպաստ միջավայրի, բարյացակամ վերա
բերմունքի և ուշադիր ու հետաքրքրասեր ունկնդրության մթնո-լորտ 
ստեղծելու դեպքում:

 ̂ Բանավոր խոսքի զարգացման ամենաարդյունավետ ձևը բնական 
հաղորդակցումն է: Հնարավոր է և անհրաժեշտ է բնական հաղոր
դակցության ձևերի բազմազանություն ապահովել: Երեխայի
ցանկացած գործունեության ժամանակ (ոչ միայն լեզվագոր- 
ծունեությանն ուղղված աշխատանքներում) քաջալերվում է նրա 
արտահայտվելու ցանկությունը, հնարավորություն տրվում ազատ, 
անկաշկանդ խոսելու միջոցով ընդլայնելու իր խոսքային 
հնարավորությունները զգուշորեն օգնելով նրան ունկնդրի համար 
ավելի հասկանալի արտահայտելու մտքերը: Այսպիսի մոտեցման 
դեպքում հղկվում է երեխայի խոսքը, ճշգրտվում են լեզվական 
կառույցները, հստակվում և ավելի ընկալելի դառնում ասելիքը: 
Որքան մեծ է երեխայի արտահայտվելու,  խոսելու ցանկությունը, 
այնքան նա փորձում է հասկանալի լինել: Հետևապես, եթե
ապահովվում է ակտիվ լեզվագործունեություն, դրա ընթացքում նաև 
մշակվում, հղկվում է խոսքը:

&֊ Կարևոր է նաև լսելու կարողության ձևավորումն ու զարգացումը: Սա 
արտաբերված խոսքի ընկալման նախապայմանն է, ընդհանուր 
զարգացածության չափանիշ: Սակայն հաշվի առնելով երեխայի
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տարիքային առանձնահատկությունները' չեն չարաշահվում նրա 
ուշադրության կենտրոնացման հնարավորությունները: Մնալով այդ 
հնարավորության սահմաններում' մշակվում է նաև դիմացինի խոսքի 
նկատմամբ ուշադիր և հարգալից լինելու վերաբերմունքը:

*>֊ Գործունեության որևէ ձևով լրջորեն զբաղված երեխան կատարում է 
նաև մտավոր աշխատանք: Մտավոր զարգացումը երեխայի
գործունեությունից չի տարանջատվում: Միտքն ու խոսքը
փոխկապակցված են: Բանավոր խոսքի զարգացումը չի կարող 
առանձնացվել մտավոր զարգացումից: Անընդհատ մտավոր
գործունեություն կատարող երեխայի միտքը գնալով ավելի 
կազմակերպված է դառնում, հետևապես նաև խոսքն է լինում ավեփ 
տրամաբանված և իմաստալից: Սահուն, իմաստալից խոսքը կազմա
կերպված մտքի արդյունք է: Տրամաբանված խոսքի կազմումն ու նրա 
ընկալումը կազմակերպում է երեխայի գործողությունները' իր վրա 
անմիջականորեն կրելով նաև այդ գործողությունների 
ազդեցությունը:
Զրույցը' որպես բանավոր խոսքի զարգացման միջոց
«Մեծ տարբերություն կա, երբ ինքդ ես խոսում, և երբ ուրիշին ես
խոսակցության մեջ ներքաշում: Վերջինս իսկական ուսուցչի արվեստ
է»:

Դիստերվեգ

Զրույցը բանավոր խոսքի զարգացման գործնական միջոցներից է: 
Զրույցի կազմակերպումն ավելի մեծ հմտություն է ենթադրում, քան 
բուն զրուցելու կարողությունը: Զրույցի կազմակերպման կարևո
րագույն պայմանն այնպիսի մթնոլորտի ստեղծումն է, երբ մարդիկ 
ցանկանում են իրենց մտքերն արտահայտել և լսել դիմացինի 
արտահայտած մտքերը: Դաստիարակն անպայման պետք է տիրա
պեւոի զրույցը կազմակերպելու արվեստին: Զրույցն ունի իր առանձ
նահատկությունները: Այն պետք է բավարարի ոչ միայն հետաքրքիր 
և տարիքին համապատասխան փնելու պայմանին: Զրույցի թեման 
այնպես պետք է ընտրվի, զրույցն այնպես պետք է կառուցվի, 
դաստիարակն այնպես պետք է ուղղորդի այն, որ երեխաները 
կարողանան հետևել թեմայի զարգացման տրամաբանական 
ընթացքին, կարողանան հիշել սկիզբն ու միջին մասը, ընկալեն ասե
լիքն ամբողջությամբ:
Զրույցի ընթացքում մի շարք խնդիրներ են լուծվում: Նախ' զրույցի 
հետաքրքրող թեման կարող է մտորելու, մտածածի մասին խոսելու 
ցանկություն առաջացնել, երեխային արտահայտվելու հնարա
վորություն ընձեռել: Զրույցին մասնակցելու համար պարտադիր պայ
ման է դառնում դիմացինին ուշադիր լսելը և համապատասխանաբար 
նրան արձագանքելը: Զրույցի ընթացքում երեխան կարող է նաև 
դաստիարակից, իր ընկերներից նոր ինֆորմացիա ստանալ: Զրույցի 
ընթացքում ձևավորվում է երեխայի' լսելու և լսածին համապա
տասխան և տեղին արձագանքելու կուլտուրան: Զրույցները կարող 
են լինել անհատական (դաստիարակի զրույցը մեկ երեխայի հետ),
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փոքր խմբով (մի քանի երեխայի հետ) և ամբողջ խմբով: Զրույցները 
կարող են լինել ինչպես դաստիարակի, այնպես էլ երեխայի կամ 
երեխաների, ծնողի նախաձեռնությամբ: Զրույցը կազմակերպվում է 
այնպես, որ ավելի շատ խոսեն, պատմեն, արտահայտվեն երեխա
ները: Կարող է լինել նախօրոք պլանավորված զրույց' որոշակի նպա
տակներով, բայց անպայման հիմնված կոնկրետ նյութի (հեքիաթ, 
պատմություն և այլն), գործունեության ձևի, երևույթի վրա և 
ինքնաբուխ պահից ծնվող, իրավիճակի թելադրությամբ: Հատկապես 
արդյունավետ Են բնականորեն ծնված զրույցները: Դաստիարակը 
պիտի որսա պահը, ակտիվություն հաղորդի դրան, ապահովի զրույցի 
բնական ընթացքը: Դաստիարակն ավելի շատ զրույցը կազմա
կերպողն ու կարգավորողն է: Նրա հմտության մասին խոսում է այն 
փաստը, թե որքանով է կարողանում բոլորին ընդգրկել զրույցի մեջ 
խոսքի մեջ ներքաշելով նաև պասիվ երեխաներին' ակտիվացնելով, 
զրույցներին լիարժեք մասնակից դարձնելով նրանց:
Ի՞նչը կարող է զրույցի թեմա լինել, այն ամենը, ինչը հասանելի է 
երեխայի մտքին, նրա հետաքրքրությունների դաշտում է, ինչը 
պարարտ հող է ստեղծում նրա երևակայության խթանման համար: 
Զրույց երեխայի և նրան շրջապատող աշխարհի մասին: Երեխաների 
զրույցը հիմնվում է նրանց բնական մղումների վրա: Երեխաների մեծ 
մասը արհեստական իրավիճակների մեջ չի մտնում, ոչ բնական 
հաղորդակցման չի գնում: Զրույցն ինքնաբուխ կլինի, եթե առնչվում է 
երեխայի հետաքրքրություններին, նրան հուզող հարցերին և խնդիր
ներին: Երեխայի հետաքրքրու՜թյունները պտտվում են նախևառաջ 
իր անձի և իրեն շրջապատող աշխարհի շուրջ: Զրույցի թեմա կարող 
է դառնալ երեխայի անձը և այն ամենը, ինչն անմիջականորեն 
կապվում է նրա ես-ի հետ, ինչ կարող է պատմել իր, ընտանիքի, 
ընկերների, խաղալիքների, բակի, իրեն շրջապատող բնության, կեն
դանիների, բույսերի, երևույթների մէսսին: Երեխաների հետ կարելի է 
զրուցել սիրված մուլտՖիլմերի, կինոնկարների, ընդունված խաղերի 
և այն ամենի մասին, ինչը ոգևորում, ակտիվ հաղորդակցման է մղում 
նրան:
Բնության ննջ հաճախակի գտնվելը զրույցի, դիտարկումների, 
մտքերի փոխանակման ավելի մեծ հնարավորություն է տալիս: 
Մայրենի լեզվին, կենդանի բառ ու բանին լիարժեք տիրապետող, 
բնությունը ճանաչող դաստիարակի դիտարկումներն ու պատումը 
կարևոր դեր են խաղում երեխայի խոսքի զարգացման գործում: 
«Զգալով, վերապրելով տեսածի և լսածի գեղեցկությունը 
երեխաներն ընկալում են բառի նրբագույն երանգները, և բառի 
միջոցով գեղեցկությունը մտնում է նրանց հոգու մեջ»,- ասում է Վ. 
Սուխոմլինսկին: Դաստիարակը պիտի կարևորի և խոսի բնության 
ամենանուրբ, գուցեև երեխայի համար առաջին հայացքից ոչ 
տեսանելի երևույթների մասին' իր խոսքը կառուցելով նաև բնական 
ու տեսանելի պատկերավոր արտահայտությունների վրա: Դա
երեխային մղում է իր տեսածն ու զգացածը կարևորելու, դրանց
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նկատմամբ ուշադիր լինելու, դրանց մասին խոսելու, 
արտահայտվելու:
Զրույէյի լավագույն ձև են բոլոր տեսակի քննարկումները: 
Քննարկումը որպես բանավոր խոսքի զարգացման միջոց, գործա
ռական է: Հնարավոր չէ նախաձեռնող, ակտիվ, իր գործողու
թյունների համար պատասխանատու մարդ ձևավորել ' առանց երե
խային իր գործողությունների, անելիքների քննարկմանը մասնակից 
դարձնելու:

 ̂ Երեխայի կենսափորձի վրա հիմնված զրույցներ: Երեխան նախա- 
կրթարանից դուրս ունի անձնական կյանք, հետաքրքրություններ, 
ձեռք է բերել որոշակի կենսափորձ: Նրան չպիտի դիտել որպես 
«մաքուր տախտակ», որի վրա ամեն ինչ նոր պիտի գրվի: 
Նախակրթարանում անցկացվող ժամանակը պիտի լինի ընտանեկան 
կյանքի օրգանական շարունակությունը: Երեխան դառնում է մի 
օղակ, որը կապում է ընտանիքը նախակրթարանին և հակառակը: Նա 
նախակրթարան է բերում ինչպես իր սեփական կենսափորձից եկող 
դիտարկումներ, փաստեր, դեպքեր, այնպես էլ իր ծնողների, տա
տիկների, պապիկների' իր տարիքին համապատասխան և իր 
հետաքրքրությունների շրջանակում գտնվող պատմություններ, 
զրույցներ: Ի՞նչ հետաքրիր բան են պատմել տատիկը, պապիկը, 
իրեն շրջապատող աշխարհի մասին ի՞նչ նոր բան է իմացել մեծերից, 
որ ուզում է պատմել իր ընկերներին, դաստիարակին: Ի՞նչ է պատմել 
տանը նախակրթարանից, որ հետաքրքրել է տան անդամներին, 
բակի ընկերներին: Ինչպե՞ս են արձագանքել նրանք, ի՞նչ վերա
բերմունք են ցույց տվել: Երեխան ընտանիք է տանում նախակրթա- 
րանում սովորածն ու լսածը: Նա իր խմբի ընկերներին ու դաստիա
րակին պատմում է իր տնային կենդանու, թռչունների, ձկների, ըն
տանեկան տոների, ընտանեկան նորությունների, հանգստյան 
օրերին տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձությունների մասին: 
Պատմում է նախակրթարանից դուրս եղած ուշագրավ դեպքերի 
մասին: Երեխաների հետ զրույցի կազմակերպիչ կարող է լինել ոչ 
միայն դաստիարակը: Դաստիարակը երեխայի գործունեության մեջ 
կարոդ է ներգրավել ծնողների, տատիկների, պապիկների, որոնք 
բնական, գործնական շփման ընթացքում կարող են դառնալ նաև 
հետաքրքիր զրուցընկերներ, պատասխանել երեխաների հարցերին: 
Երեխաների համար հետաքրքիր զրուցընկերներ կարող են դառնալ 
երեխաներին հետաքրքրող մասնագիտությունների տեր կամ 
զբաղմունք ունեցող մարդիկ' ծնողներ կամ այլ մեծահասակներ, 
որոնց կա մ մասնագիտությունը, կա մ հետաքրքիր պատմությունները 
կարող են գրավել երեխաներին, և որոնք սիրով կպատասխանեն 
երեխաների հարցերին:

 ̂ Զրույց'  գործունեության ընթացքում: Երեխայի գործունեության
տարբեր ձևերն ուղեկցվում են խոսքով: Երեխաները յուրովի
ախագծում են իրենց անելիքը, քննարկում, աշխատանքի բաժանում, 
դիտարկումներ են անում, ներկայացնում իրենց արածը: 
Դաստիարակը գործունեության ընթացքում տվյալ աշխատանքի հետ
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կապված անհրաժեշտ ինֆորմացիա է տալիս: Երեխաները պատմում 
Են իրենց իմացածը: Հաղորդվող նյութի մասին պատումը պետք է 
լինի կենդանի, առոգանությունը, խոսքի արտահայտչականությունը, 
դիմախաղը երեխաների ուշադրության կենտրոնացման և լսելու 
կարողության կարևոր նախապայմաններ են:

 ̂ Զրույց' կապված դաստիարակության հետ
Երեխայի անմիջական դաստիարակությունը նախևառաջ ընտանիքի 
խնդիրն է ու պարտականությունը: Երեխայի դաստիարակության վրա 
իր կնիքը դնում է հասարակությունը' իր մշակութային, բարոյական 
նորմերով: Սակայն կրթական օջախն էլ՜ որպես մշակույթ փոխանցող 
օղակ, կարևոր դեր է խաղում անձի ձևավորման ու դաստիա
րակության գործում:
«Երեխան դաստիարակվում է, մտավորապես և բարոյապես 
զարգանում է միայն մարդկային անձնավորության ուղղակի 
ազդեցության տակ, և ոչ մի կաղապարով, ոչ մի կարգապահությամբ, 
ոչ մի կանոնադրությամբ հնարավոր չէ արհեստականորեն փոխա
րինել մարդկային անձնավորության ազդեցությունը: Դա մատղաշ հո
գու համար արևի կենսատու ճառագայթ է, որը ոչ մի բանով չի կա
րելի փոխարինել»,-  գրում է Րևշինսկին: Կրթական յուրաքանչյուր 
հաստատություն վայր է, որտեղ գործում են մշակույթը կրող մարդիկ, 
և նրանց դերը մեծ է անձի ձևավորման ու դաստիարակության 
գործում: Երեխան դաստիարակին վստահում է, սիրով կապվում նրա 
հետ, և դաստիարակը, ցանկանում ենք դա, թե ոչ, դառնում է 
երեխայի համար հեղինակություն: Երեխաները փորձում են նմանվել 
իրենց համար սիրելի և հեղինակություն ունեցող մարդկանց: Ահա մի 
կարևոր պայման, որը հնարավորություն է տալիս դաստիարակչական 
խնդիրներ առաջադրելու և լուծելու: Երեխայի համար ստեղծվում է 
միջավայր, որտեղ ապահովվում են և կարևորվում համամարդկային 
բարոյական նորմերը' սեր, բարյացակամություն, հանդուրժողակա
նություն միմյանց նկատմամբ: Կազմակերպվող խմբային աշխա
տանքները, որոնք ենթադրում են միասնական քննարկումներ, վերջ
նական որոշումներ ընդունելու անհրաժեշտություն, հնարավո
րություն են տալիս զարգացնելու այնպիսի կարևոր հատկանիշներ, 
ինչպիսիք են իրար լսելու, խմբով լուծումներ գտնելու կարողու
թյունը, հանդուրժողականությունը, իրար հետ համաձայնության գա
լու պատրաստականությունը:

 ̂ Երեխաների, հեքիաթների, պատմությունների հերոսների լավ 
արարքները դառնում են զրույցի, քննարկման նյութ: Երեխաները 
քննարկում են գրական հերոսների չար, վատ արաքները: Կարող են 
փոխել հեքիաթային իրավիճակները, որ չար հերոսը դառնա բարի և 
անի լավ գործեր, և կամ պատմեն իրենց արած լավ, բարի գործերի 
մասին: Դաստիարակի կողմից կարող է դրվատվել երեխայի լավ 
արարքը, խրախուսվել' առանց հակադրվելու մյուս' ոչ լավ արարքին: 
Այդպիսի զրույցը հնարավորություն կտա, որ դաստիարակն ընդգծի 
քաղաքավարական կանոնների և վարվեաձևի անհրաժեշտությունը: 
Դաստիարակը իր քաղաքավարական, հարգալից ու սիրալիր
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վերաբերմունքով օրինակ է երեխաների համար: Քաղաքավարական 
կանոնները նաև դաստիարակի կողմից գործնականում՜ կենցաղի և 
առօրյայի մեջ, անընդհատ կիրառվելով են յուրացվում: Ստեղծա- 
գործելը' որպես բանավոր խոսքի զարգացման միջոց: Բոլոր նրանց, 
ովքեր երեխաների ստեղծագործական էությանը հավատում են, նաև 
նրանց, ովքեր գիտեն, թե բառն ինչ փրկարար դեր կարող է ունենալ:

Երևակայությունն ինքը միտքն է
(Շարադրանքն ըստ Զանի Ռոդարիի «Ստեղծագործական երևակա
յության քերականություն» ձեռնարկի)
Հնարավոր  է դաստիարակության այնպիսի մի համակարգ, որն 
ստեղործական սաղմեր է ներարկում և զարգացնում: Ստեղծաործելը 
կուտակված փորձի սովորական շրջանակները մշտապես ջարդելն է: 
Ստեղծագործական մտածողությունն ակտիվ, պրպտող մտածո- 
ությունն է, որը խնդիրներ է տեսնում այնտեղ, որտեղ ուրիշները, 
կարծելով, թե ամեն ինչ իր միանշանակ պատասխանն ունի,ոչինչ չեն 
նկատում: Փոփոխվող իրադրության մեջ, որտեղ ուրիշների աչքին 
վտանգներ են երևում, նա իրեն զգում է, ինչպես ձուկը ջրում: Նա ի 
վիճակի է ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու' առանց որևէ մեկից 
կախում ունենալու, հերքում է իր վզին փաթաթվողը, իրերի ու 
հասկացությունների հետ նորովի է աշխատում' ոչ մի կերպ 
չհամակերպվելով, թույլ չտալով իրեն խճճել: Ստեղծագործելը յուրօ
րինակ մտածելակերպն է: Այս բոլոր հատկություններն ստեղծա
գործական գործընթացում են դրսևորվում: Նույնիսկ երեխայի
միջավայրի հիմնական առանձնահատկությունը փոխակերպվելու 
հատկությունը պետք է լինի, այլ կերպ ասած' դրանից օգտվողը 
պետք է հնարավորություն ունենա այն կրավորականորեն, եղածի 
պես չընկալելու, այլ ակտիվորեն, ստեղծագործաբար կերպարա
նափոխելու: Միջավայրը երեխայի նախաձեռնությամբ պիտի կենդա
նանա և հարստանա: Եվ ստեղծագործական գործընթացը միշտ ու
րախ և խաղային է: Դյուին գրում է. «Երևակայության առանձ
նահատուկ գործառույթն իրականությունն այնպիսին տեսնելն է, 
ինչպիսին այն սովորական ընկալման ժամանակ չի կարող երևալ: 
Երևակայության նպատակն այն բանը պարզորոշ տեսնելն է, ինչ 
մեզնից հեռու է, այն, ինչ հիմա բացակա է, այն, ինչ մթագնված է»:

«Բառին ազատ տիրապետելը' բոլորին»
Ոչ նրա համար, որ բոլորը նկարիչներ դառնան, այլ որպեսզի ոչ ոք 
ստրուկ չլինի

Մեր խնդիրն է ստեղծագործելու նկատմամբ սեր առաջացնել ու 
պատմություններ հորինելու եղանակները բազմապատկելով' 
երեխաներին օգնել դուռը շրջանցելով պատուհանից իրականություն 
մտնելու: Իրականության մեջ կարելի է շքամուտքից մտնել, բայց 
կարելի է և օդանցքից ներս սողոսկել, որն անհամեմատ ավելի 
զվարճալի է: Դա առավել օգտակար է, քանզի առավել հետաքրքիր է:
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Ներկայացված հնարները առաջիս հերթին նրա համար են, որ դրանց 
միջոցով երեխաների խոսքային (և ոչ միայն խոսքային) 
հմտությունները զարգանան:
Ինչպե՞ս երեխային, երեխաներին օգնենք, որ ինքնուրույն հորինեն: 
Թե մեկ երեխան, թե' ամբողջ խումբը կարող են պատմություն 
հորինել, այն բեմադրել կամ տիկնիկային ներկայացման հիմք 
դարձնել, որպես կոմիքս կամ կինոնկար զարգացնել, ձայնագրել ու 
ընկերներին ուղարկել: Այս գործի տեխնիկան մանկական ցանկացած 
խաղի հիմքում կարող է դրվել:
Երևակայությունը շատրվանի պես կժայթքի: Պատահաբար մարդու 
գլուխը մտած բառը լայնքով ու խորությամբ ալիքներ է տարածում, 
հակազդեցությունների անվերջ շղթա առաջացնում հնչյուններ ու 
կերպարներ, զուգորդություններ ու հիշողություններ, պատկերա
ցումներ ու երազանքներ մեջտեղ բերելով: Այս գործընթացը փորձի 
ու հիշողության, երևակայության ու ենթագիտակցականի հետ 
սերտորեն կապված է և նրանով է կարևոր, որ ուղեղը կրավորական 
(պասիվ) չի մնում, անընդհատ միջամտում է, հսկում, ընդունում կամ 
մերժում, ստեղծում կամ քանդում:
Երբեմն բավական է մեկ բառ, երկու բառի կամ Երկու տարրերի 
(մեկն իրական, մյուսը՝ հեքիաթային) հանդիպում-բախում, այլ կերպ 
ասած' բավական են տարրական հակադրումներ, և ստեղծագոր
ծական երևակայությունը շատրվանի պես կժայթքի, ֆանտաստիկ 
վարկածները կսկսեն վխտալ: Այսինքն' խոսքն այն վարժության մա
սին է, ուր միաժամանակ երևակայությունը զարգացնող բազմաթիվ 
հնարներ են գործի դրվում:
(Տե ս Լճակի մեջ նետված քարը):

Վրիպակից' պատմություն
Նորություն չէ, որ վրիպակից պատմություն կարող է ստացվել: 
«Մանկական» հորջորջված «սխալներից» շատերը վերլուծելիս միան
գամայն ուրիշ բան է մեջտեղ գալիս' ինքնուրույն ստեղծագործություն, որի 
միջոցով երեխաներն անծանոթ իրականությունն են յուրացնում: 
Ցանկացած սխալ մի պատմություն հորինելու հնարավորություն է: Ամեն 
ինչից զատ' սխալների վրա ծիծաղելն արդեն իսկ դրանցից ձերբազատվել 
է նշանակում: Ըստ հին ասացվածքի' «Սխալների վրա սովորում ենք»: 
Նորովի' դա կարող էր այսպես հնչել. «Սխալների վրա ստեղծագործորեն 
երևակայել ենք սովորում»: Ի՞նչ է «հույթը»: Գուցե դա հյութից ավելի 
քաղցր, խմելիս երեխաների շուրթերի կողքով ծորացող, համը շատ ավելի 
երկար պահող հեղո՞ւկ է:
( Տե ս Ստեղծագործական սխալը):
Չտեսնված երկնակամարում ճախրող բառեր
Միայն ստեղծագործական երևակայության երկանդամությունից կա
րող է պատմվածք ծնվել: «Ձի-շունն» ըստ էության «ստեղծագոր
ծական երևակայության երկանդամություն» չէ: Դա ընդամենը
կենդանիների մի տեսակի շրջանակներում պարզ զուգորդում է: Այս 
երկու չորքոտանիներին հիշատակելիս երևակայությունն անտարբեր 
է մնում:
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Անհրաժեշտ է, որ երկու բառերին որոշակի տարածք բաժանի, 
այնպես որ մեկը բավականաչափ օտար լինի մյուսին, որպեսզի 
նրանց հարևանությունն ինչ-որ չափով անսովոր լինի: Միայն այդ 
դեպքում երևակայությունն ստիպված կլինի ակտիվանալ' ձգտելով 
նշված բառերի միջև մերձեցում գտնել, ստեղծել միասնական, տվյալ 
դեպքում ֆանտաստիկ մի ամբողջություն, որի մեջ երկու տարածին 
տարրերը կարողանան գոյակցել: Ահա թե ինչու է լավ, երբ
ստեղծագործական երևակայության երկանղամությունը դիպվածով է 
որոշվում: Թող երկու բառերը ասեն երկու տարբեր երեխաներ, ընդ 
որում մեկը չիմանա, թե ինչ է ասել մյուսը: Կամ երեխան մատը դնում 
է իրարից հեռու դրված բառարանների էջերի վրա:
Ստեղծագործական երևակայության երկանդամության մեջ բառերն 
իրենց սովորական իմաստով չեն վերցվում: Նրանք «արտիմաս- 
տավորվում են», «տեղաշարժվում», դուրս են քաշվում ու ճախրում 
մինչ այդ չտեսնված երկնակամարում: Հետաքրքրաշարժ պատմու
թյան աշխարհ գալու նպաստավոր պայմաններն այդպիսիք են: 
Վերցնենք երկու բառ' շուն և պահարան: Դրանք միացնելու
պարզագույն ձևը հիմնականում հոլովների օգնությանը դիմելն է: Այդ 
կերպ մի քանի պատկերներ կստանանք, պահարանով շունը, շան 
պահարանը, պահարանի վրայի շունը, պահարանի միջի շունը և այլն: 
Կարող են ստեղծվել անմտություններ: Սակայն կարևորը
գործընթացն է, որին երեխաները կատարելապես են տիրապետում և 
դրանից իսկական հաճույք են ստանում: (Տես Ստեղծագործական 
երևակայության երկանղամությունը):
Բառերի օգնությամբ կարող ես արարել այն, ինչը ոչ մի նյութով չես 
արարի: Ջոն Դյուին ասում է. «Երեխաների հորինած պատմու
թյունները ներքին տրամաբանության ամենատարբեր աստիճան
ներով են աչքի ընկնում, դրանցից ոմանք բոլորովին անկապ են, 
մյուսներում ծայրը ծայրին մի կերպ է հասնում: Եթե կապակցված 
պատմություն է, նշանակում է այն խոհածության ծնունդ է, իսկ 
վերջինս, '  որպես կանոն, տրամաբանորեն մտածելու կարողությամբ 
օժտված ուղեղի արգասիք է»: Երեխաներն իրենք լիովին կարող են 
պատմություններ հորինել: Պատմությունը իրականությանը տիրա
պեւոելու առավել առաջ ընկած մի փուլ է, նյութին առավել ազատ 
տիրապեւոելու վկայություն: Պատմությունն արդեն իրականության 
ընկալման արձագանքն է, իսկ դա խաղից ավելի հեռուն է գնում: Դա 
կուտակված փորձն իմաստավորելու ջանք է, մերձեցում վերացական 
մտածողությանը: Պլաստիլինով կամ կավով խաղալիս երեխան միայն 
մի ախոյան ունի նյութը, որով աշխատում է: Իսկ պատմության մեջ 
իր համար մի քանիսը կարոդ է հորինել, կարող է ստեղծել այն, ինչը 
ոչ մի նյութով չես արարի:

Պատմելու խաղը
Երեխաները հերթով կանգնում են մի բարձրության վրա' որպես 
ամբիոնի, և հատակին նստած ընկերներին պատմում են իրենց

102



հորինած պատմությունները: Ուսուցիչը դրանք գրանցում է: Հետո 
երեխան իր պատմածը պատկերում է մեծ նկարի վրա:

Երբ «խաղում է» ֆանտազիան
Խաղի իմաստը միասնաբար պատմություն հորինելն է: Պատմություն 
ստեղծելու համար խթան կարող է լինել խաղաքարտերի տրցակը, 
որը պատրաստած ենք լինում հիսուն ստվարաթղթե քարտերի վրա 
տարբեր նկարներ կպցնելով: Այդ նկարներն ամեն անգամ տարբեր 
կերպ են մեկնաբանվում, քանզի ամեն քարտ նախորդի հետ կարող է 
կապվել միայն կամայական զուգորդումների միջոցով և միշտ էլ 
ֆանտազիայի խաղի շնորհիվ: Երեխաներով շրջապատված նստում 
ենք և երեխաներից մեկին առաջարկում առանց նայելու տրցակից մի 
քարտ հանել: Քարտը հանողը սկսում է նկարը «խոսեցնել», մյուս
ներն ուշադիր լսում են' այն շարունակելու պատրաստ, հավաքական 
ստեղծագործություն է ստացվում: Պատմությունը շարունակող,
հաջորդ քարտը խոսեցնող երեխան պետք է իր մասը նախորդի հետ 
կապի, և շարադրանքի հետագա ընթացքը կլինի նախորդի շարունա
կությունը: Խաղն այնքան ժամանակ է շարունակվում, մինչև բոլորը 
մասնակցեն, ըստ որում' վերջին պատմողին հանձնարարվում է 
ավարտը հորինել:
(Տե ս Ֆրանկո Պասատորեն «խաղաթղթերն է բացում»):

Պատմությունը կարող է պատահական շարժումից, հնչյունից ծնվել... 
Խաղացողին երեք, իրար հետ ոչ մի կերպ չկապվող առարկա են 
տալիս, ասենք' սրճեփ, դատարկ շիշ, բրիչ, և առաջարկում ենք 
դրանք գործի դնել' տեսարան հորինել ու ցուցադրել: Նույնն է, թե ե- 
րեք բառերով պատմություն հորինեք, սակայն ավելի լավն է, 
որովհետև իրական առարկաները երևակայության համար առավել 
ամուր նեցուկ են, քան բառերը, դրանք կարելի է տնտղել, շոշափել, 
շուռումուռ տալ. ղրանից երևակայությունը բորբոքվում է: Խաղի 
հավաքական բնույթը միայն նպաստում է աշխուժությանը, իրար հետ 
մտերմանում և ստեղծագործաբար առնչվում են տարբեր բնավորու
թյուններ, փորձ,  խառնվածքներ, ամբողջ խմբի մտքի քննադատական 
տարրն է գործողության մեջ դրվում:
(Տե ս Ֆրանկո Պասատորեն «խաղաթղթերն է բացում»):

Անհեթեթությունից դեպի միտք
Սյուրռեալիստական հայտնի խաղ կա' մի քանի ձեռքով նկար: Խմբի 
առաջին մասնակիցը կերպար հուշող ինչ-որ բան է նկարում, 
ճեպանկար անում, որն իմաստ կարող է ունենալ, կարող է և 
չունենալ: Երկրորդ մասնակիցը, անպայման սկզբնական ուրվագծից 
ելնելով, որպես այլ պատկերի տարր է օգտագործում դա' այլ 
իմաստով: Նույն կերպ է վարվում նաև երրորդը, ոչ թե լրացնում է 
առաջին երկուսի նկարը, այլ նրա ուղղվածությունը, մտահղացումը 
փոխում: Վերջնական արդյունքն առավել հաճախ ինչ-որ անհասկա
նալի բան է լինում, քանզի ձևերից ոչ մեկն ավարտուն չէ, մեկն
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անցնում է մյուսին: Սակայն պատկերն ի վերջո կարող է մի ամբողջ 
պատմություն պարունակել: «Ձեռքի հետ»' մի անսովոր գործող 
անձ,և ինչ-որ կախարդական էակ կամ Ֆանտաստիկ տեսարան է 
հայտնվում: Այստեղ խաղը խոսքով կարելի է շարունակել դարձյալ 
անհեթեթությունից դեպի միտքը գնալով: Այս խաղում էլ երևա
կայության խթանը պատահաբար իրար կողքի դրված երկու տարրերի 
միջև նոր կապը ենթագիտակցորեն գտնելու միջոցով է ծնվում:
(Տե ս Հին խաղերը):

Ամենւսանհեթեթ ու անսպասելի հարցերը
Երեխաներին ամենաանհեթեթ ու անսպասելի հարցերն են ամենից 
շատ հետաքրքրում հենց այն պատճառով, ոք հետագա աշխատանքը 
թեմայի զարգացումն արդեն արված հայտնագործության ըմբռնումն 
ու շարունակումն է:
Թեև, իհարկե, դեպքեր են լինում, երբ թեման, երեխայի անձնական 
փորձի հետ համընկնելով, շրջապատող իրադրությանը, շրջակայքին 
համահունչ լինելով, նրան ստիպում է ինքնուրույն մտնելու դրա մեջ' 
արդեն ծանոթ բովանդակություն ունեցող իրականությանն անսովոր 
տեսանկյունից մոտենալու:
«Վարկածը,-  գրում է Նովալիսը,-  ցանցի է նման, գցի ր և վաղ թե ուշ 
մի բան կբռնես»: «Ֆանտաստիկ վարկածների» տեխնիկան ծայրաս
տիճան պարզ է. այն «Ի՞նչ կլիներ, եթե ...» հարցի ձևն ունի միշտ:

Ինչ կլիներ, եթե...
Հարցադրման համար առաջին պատահած ենթակայի ու ստորոգյալի 
զուգակցումն էլ հենց այն վարկածն է տալիս, որի վրա կարելի է 
աշխատել: Օրինակ'
Ի՞նչ կլիներ, եթե քաղաքն սկսեր թռչել:
Ի՞նչ կլիներ, եթե քաղաքը հայտնվեր ծովի մեջտեղում:
Ի՞նչ կլիներ, եթե ձեր դուռը մի կոկորդիլոս թակեր ու պարտքով մի 
քիչ ուրց խնդրեր:
Ի՞նչ կլիներ, եթե ձեր վերելակն ընկներ երկրագնդի խորքը կամ 
լուսին թռչեր:
Իհարկե, մեզ ոչինչ չի խանգարում, որ երեխաներին իրականությանը 
մոտեցնենք նաև առավել լուրջ հարցեր առաջադրելով: Օրինակ 
«Ի՞նչ կլիներ, եթե ամբողջ աշխարհում' բևեռից բևեռ, փողը հանկարծ 
անհետանար»: Սա միայն մանկական երևակայության զարգացման 
թեման չէ: Այդուհանդերձ, այսպիսիք հատկապես հարմար են երեխա
ներին, քանի որ նրանք ուժից վեր խնդիրներ լուծել սիրում են: 
Նրանց համար դա մեծանալու միակ հնարավորությունն է: Իսկ 
աշխարհում նրանք ամենից շատ ձգտում են շուտ մեծանալ: Սակայն 
աճելու նրանց իրավունքը միայն խոսքով ենք ընդունում: Ամեն 
անգամ, երբ ցանկանում են դրանից օգտվել,  մեր ողջ իշխանությունը 
գործի ենք դնում' խոչընդոտելու համար:
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Երեխան սպառողի իր պարտքը կատարելով ' պետք է հնարավորու
թյուն ստանա նաև որպես ստեղծագործող հանդես գալու
Հեքիաթի ունկնդրման ժամանակ մայրենի լեզվի, բառերի, դրանց 
ձևերի ու կառույցների հետ ծանոթություն է տեղի ունենում: Երբեք 
չենք կարող այն ակնթարթը որսալ, երբ երեխան հեքիաթը լսելիս, այն 
ընկալելիս տիրապետում է բառային միավորների որոշակի հարաբե
րակցությանը, իր համար բացահայտում բայական ձևի կիրա
ռությունը, այսինչ կապի դերը: Եվ այնուամենայնիվ հեքիաթն ըստ 
երեևույթին նրան լեզվի մասին առատ տեղեկություններ է տալիս: 
Հեքիաթը հասկանալ ճգնելով' նա միաժամանակ ճգնում է այն 
բառերը հասկանալ, որոնցից բաղկացած է այն, դրանց միջև զուգոր
դություններ անցկացնելու, եզրակացություններ անելու, ձևույթի 
սահմանները, հոմանիշային շարքի երկարությունը, ածականի ազդե
ցության ոլորտն ընդարձակելու կամ նեղացնելու, ճշտելու կամ 
փոփոխելու համար:
Խնդիրը հեքիաթներ սարքելու համակարգը չէ, այլ ֆանտազիայի 
օգտագործումը' որպես իրականության ճանաչողության միջոց: Մի 
ճանապարհ, որին հետևելով կյանքի խորխորատներն ես սուզվում, ոչ 
թե ամպերի մեջ հածում: Եթե կուզեք, այն պայքարի զենք է, ոչ թե 
վահան:
Երեխաները, գաղափարին ու մտահղացմանը տիրապետելով, սկսում 
են գործող անձանց հետ յուրովի վարվել:

Ուղղաթիռով Կարմիր գլխարկը
Երեխաներին բառեր են տրվում, որոնցով պետք է որևէ պատ
մություն հորինեն: Բառերը վերցվում են երեխաներին լավ ծանոթ 
հեքիաթից: Օրինակ' «Կարմիր գլխարկ», սյուժեն հուշող 5 բառ ենք 
վերցնում' աղջիկ, անտառ, ծաղիկներ, գայլ, տատիկ ' ավելացնելով 
հեքիաթի սյուժեի հետ բացարձակապես կապ չունեցող որևէ բառ' 
ասենք' ուղղաթիռ:
Նման խաղ-վարժության միջոցով հետազոտում ենք երեխայի' նոր և 
փաստերի որոշակի շարքի նկատմամբ անսպասելի տարրին արձա
գանքելու կարողությունը, նման բառն" արդեն հայտնի սյուժեում օգ
տագործելու,  սովորական բառերը նոր համատեքստին համահուչ 
դարձնելու հմտությունը: Սա «ստեղծագործական երևակայության 
երկանդամության» մի տարատեսակ է. մի կողմից Կարմիր գլխարկը, 
մյուս կողմից' ուղղաթիռը: Արդյունքներն ուշագրավ են ստացվում, 
երբ այս աշխատանքն առանց նախապատրաստության, նվազագույն 
բացատրությունից հետո է տրվում:
Հեքիաթի աղավաղում
«Հեքիաթների աղավաղում» հին խաղի սխեման այսպիսին է.
- Լինում է, չի լինում մի աղջիկ, անունը Դեղին Գլխարկ էր:
- Ոչ թե Դեղին, այլ Կարմիր:
- Ախ, այո , Կարմիր: Ուրեմն, նրան հայրիկը կանչեց ու ...
- Դե չէ՜, հայրիկը չէ, մայրիկը:
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- ճի շտ  է: Նրան մայրիկը կանչեց և ասաց. «Ռոզինա մորաքրոջ մոտ 
գնա և նրան տար...»:
- Տատիկի մոտ ուղարկեց, ոչ թե մորաքրոջ:
Եվ այսպես շարունակ:
Այսպես կարելի է ուզած պահին, ուզած հեքիաթի հետ խաղալ:

«Շուռ տված» հեքիաթները
Հեքիաթների «աղավաղման» մի տարբերակն էլ հեքիաթային թեման 
մտացածին կամ առավել օրգանապես «շուռ տալն է»:
Կարմիր գլխարկը չար է, իսկ գայլը' բարի:
Մոխրոտը' անպետք աղջիկը, մեղմ ու բարի խորթ մորը կատա
ղեցնում է և հեզ ու հլու խորթ քրոջ փեսացուին խլում...
Ձյունանուշիկը անտառում հանդիպում է ոչ թե յոթ թզուկների, այլ յոթ 
հսկաների և նրանց ավազակային կողոպուտների մասնակիցը 
դառնում:
Այսպիսով, սխալի մեթոդը նոր մտքի է բերում, ինչ-որ նկարի 
ուրվագիծ հիշեցնում: Արդյունքը' մասնակիորեն թե լրիվ, նոր բան 
կլինի' կախված նրանից, թե «շուռ տալու» սկզբունքը տվյալ 
հեքիաթի մե՞կ, թե՞ բոլոր տարրերի նկատմամբ է կիրառված լինելու: 
«Հեքիաթը շուռ տալու» մեթոդը հարմար է ոչ միայն ծաղրա- 
պատճենելու համար, դրա միջոցով կարելի է ազատ պատումի հա
մար մի ելակետ շոշափել, որ հնարավոր է ցանկացած ուղղությամբ 
ինքնուրույնաբար զարգացնել 
Իսկ հետո ի՞նչ եղավ
- Իսկ հետո՞,- հարցնում է երեխան, երբ պատմողը լռում է:
Հեքիաթը վերջացել է, սակայն հետո լինելիքի համար միշտ տեղ կա: 
Գործող անձինք դրա համար են գործող կոչվում, գիտենք' ինչպես են 
իրենց պահում, ինչպես են միմյանց վերաբերվում: Նոր տարրի պարզ 
ներմուծումն ամբողջ մեխանիզմը շարժման մեջ է դնում: Խաղի 
էությունը հեքիաթի բնազդական վերլուծությունն է: Խաղարկվում են 
դրա կառուցվածքը, դրա կազմակերպող համակարգը, ըստ որում 
թեմաներից մեկին է առավելությունը տրվում: Երևակայության ինչ-որ 
ինքնամոլդ ուժ է հայտնվում, որը ոչ թե նվազելու, այլ ուժեղանալու, 
որոշ չափով ավտոմատիզմ ձեռք բերելու միտում ունի: Սակայն նոր 
հեքիաթը ծնունդ է առնում ոչ այն պատճառով, որ երեխան այդ 
ավտոմատիզմի իշխանությանն է անձնատուր լինում, այլ որովհետև 
ինքն այն դատողականացնում է, տարերային պատումի մեջ որոշակի 
ուղղվածություն, կառուցողական սաղմ նկատելու ընդունակություն է 
դրսևորում:

Հեքիաթների շիլափլավ
Անտառում Կարմիր Գլխարկը Մատնաչափիկին ու նրա եղբայրներին 
է հանդիպում, նրանց արկածներն իրար են հյուսվում ու նոր հունով 
ընթանում: Մոխրոտն ամուսնանում է Կապույտ Մորուքի հետ,
Ձյունանուշը հայտնվում է յոթ թզուկների տնակում, Կոշկավոր կա
տուն ծառայության է անցնում ուրիշ հեքիաթի հերոսների մոտ: Նման
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մշակման ենթարկվելով' ամենամաշված կերպարներն անգամ կեն
դանանում են, նոր շիվեր տալիս, և անսպասելիորեն դրանցից նոր 
ծաղիկներ ու պտուղներ են աճում: Խառնածինն էլ իր հմայքն ունի:
Այս խաղում իշխող «ստեղծագործական երևակայության երկան- 
դամությունը» տիպականից միայն նրանով է տարբերվում, որ այն եր
կու հատուկ, ոչ թե հասարակ անուններից կամ պարզապես ենթա
կայից ու ստորոգյալից է կազմված:

Ծանոթ, որն անծանոթ կեղևի տակ է թաքնված
Ինչո՞ւ են երեխաները հանելուկներ այդքան սիրում: Գլխավոր պատ
ճառը հետևյալն է. հանելուկները խտացված, գրեթե խորհրդա
նշանային ձևի մեջ արտացոլում են իրականությունը ճանաչելու երե
խայի փորձը: Երեխայի համար աշխարհը լի է խորհրդավոր առարկա
ներով, անհասկանալի իրադարձություններով, երևույթներով, ան
հասկանալի ձևերով: Հենց երեխայի ներկայությունն աշխարհում 
գաղտնիք է, որ նա դեռևս պետք է պարզի, մի հանելուկ, որ ուղիղ և 
հուշող հարցերի միջոցով դեռ պետք է լուծի: Եվ այս ճանաչողության 
գործընթացը հաճախ հենց անսպասելի հայտնագործության, 
անակնկալի ձևով է տեղի ունենում: Այդտեղից էլ այն հաճույքը, որ 
երեխան բուն որոնումից և իրեն սպասող անակնկալից է ստանում, 
խաղի ընթացքում նա կարծես մարզվում է: Հանելուկ ստեղծելիս 
ի՞նչն է գործի դրվում' տրամաբանությո՞ւնը, թե՞ երևակայությունը: 
Թերևս միաժամանակ թե՜ մեկը, թե մյուսը: Հանելուկը ձևավորելու 
համար պետք է անցնել պարտադիր երեք փուլ արտիմաստավորում- 
զուգորդում-փոխաբերում: Օրինակ «Ցած իջնելիս ծիծաղում է,
բարձրանալիս նա լալիս է» (ջրհորի դույլը): Աղոտ բնորոշման
հիմքում արտիմաստավորումն է' իր իմաստից մեկուսացնելը: 
Առարկան իջնում և բարձրանում է, միայն սա է մեզ հայտնի: Սակայն 
դրա հետ մեկտեղ զուգորդություններն ու համեմատություններն են 
սկսում գործել, որոնց օբյեկտը ոչ թե ամբողջ առարկան է, այլ նրա 
որևէ բնութագիրը, տվյալ դեպքում ձայնայինը: Ջրհոր իջեցնելիս 
դույլի ձայնն ուրիշ է, բարձրացնելիս ' ուրիշ: Բարձրացնելիս դույլը 
ճոճվում է, ջուրը ցայտում է... Դույլը «լալիս է»: Այս փոխաբե
րությունից, հակադրության սկզբունքով, նախորդն է ստացվում 
«Ցած իջնելիս ծիծաղում է»: Այժմ կրկնակի փոխաբերությունը
առարկան ներկայացնում է՜ միաժամանակ այն քողարկելով, սովո
րական, առօրեական, կենցաղային առարկան ինչ-որ խորհրդավոր, 
երևակայությանը սնունդ տվող մակարդակի բարձրացնելով: 
Հանելուկը գտնելու մեջ անհայտի նկատմամբ հաղթանակելու պարզ 
հադիսության նման ինչ-որ բան կա, հաղթանակ, որն ինչ-որ ծանոթ 
բան հայտնաբերելու մեջ է, ծանոթ, որն անծանոթ կեղևի տակ է 
թաքնված:
(տե ս Հանելուկի կառուցումը):
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Ֆանտազիան ոչ չար գայլ է, որից վախենալ է պետք, ոչ էլ 
հանցագործ, որին չորս աչքով հսկել է պետք
Երեխան միաժամանակ և գիտնական է, և հորինող-արվեստակերտ 
(«Մի պարոն կա, որը ջրի ծորակի մեջ ջուր է լցնում»): Դեպի 
աբսուրդ երեխաների ձգտումը, նրանց իսկ շահերից ելնելով, հարկ 
չկա սահմանափակելու:
Երեխաներին կարելի է այնպիսի պատմություններ պատմեւ, որոնց 
հերոսները տնային օգտագործման իրեր են: Առարկաների հետ 
խաղալը դրանք լավագույնս ճանաչել է նշանակում: Եվ խաղի 
ազատությունը սահմանափակելու իմաստ չկա. դա համարժեք կլինի 
նրա դաստիարակչական դերի, ճանաչողական նշանակության 
բացառմանը: Խնդիրն այն է, որ ժամանակին կռահես, թե տվյալ 
պահին ինչի' վրա են կենտրոնացած երեխայի հետաքրքրու
թյունները. մեծահասակից «ջրի ծորակի մասին տեղեկություննե՜ր» է 
սպասում, թե՞ ուզում է «ջրի ծորակ խաղալ», որպեսզի մանկավարի 
խաղալով՝ իրեն հարկավոր տեղեկություն ստանա: Սակայն եթե 
նրան սկսենք պատմել, թե որտեղից է ջուրը, և օգտագործենք 
այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են «ակունքը», «ջրմուղը», «գետը», 
«լիճը» և այլն, չի ընկալի, մինչև դրանք զննականություն ձեռք 
չբերեն, չտեսնի, չշոշափի: Լավ կլիներ, որ մեր տրամադրության 
տակ «Որտեղի՞ց է ջուրը», «Ինչպե՞ս առաջացավ սեղանը», 
«Ինչպե՞ս առաջացավ պատուհանի ապակին» և այլհնարավոր թեմա
ների վերաբերյալ նկարազարդ ալբոմների շարք ունենայինք, որոնց 
օգնությամբ երեխան կարողանար իրերի մասին զննական 
պատկերացում կազմել: Երևակայությունը փորձի ածանցյալն է, իսկ 
ժամանակակից երեխայի փորձը բավականին ընդարձակ է:

Ինքն իրեն ճանաչելու համար երեխան պետք է իրեն պատկերացնել 
կարողանա:
Երեխաները սիրում են պատմության մասնակից լինել, որ իրենց 
անունը ղրանցում հնչի, սիրում են, որ աշխարհագրական անունները 
իրենց ծանոթ փնեն: Անուններն ու անվանումները ազդեցություն են 
գործում, հետաքրքրությունն ու ուշադրությունն են մեծացնում, 
որովհետև նաև ճանաչելու մեխանիզմն է իր դերը խաղում: Այն 
ււ՚ատմությունները, որոնցում երեխան է գլխավոր հերոսը, իրական 
լինելու համար անպայման պետք է նաև մասնավոր ասպեկտ 
ունենան, եթե պատմության մեջ գործող անձ-խոհարար կա, ուրեմն 
տվյալ մանկապարտեզի խոհարարը պետք է լինի, Եթե պահակն է 
հերոս, երեխաները պետք է ճանաչեն նրան, հանգուցային պահերին 
իրադարձությունների վայրը նրան ծանոթ պետք է լինի, բնագրի մեջ 
ծանոթ իրերի մասին ակնարկներ պետք է լինեն:
Պատումը միշտ էլ անհամեմատ արդյունավետ է լինում, եթե դրանով 
երեխային հաճելի իրավիճակների մեջ ենք դնում, որոնք հերոսական 
արարքների և իր ապագան լիարժեք ու խոստումնալից տեսնելու 
հնարավորություն են ընձեռում: Կարևոր է, որ Երեխան լավա
տեսության ու հավատի պաշար կուտակի' անխուսափելի կեն
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ցաղային դժվարությունների դեմ պայքարելու համար: Բացի դրանից' 
ուտոպիայի դաստիարակչական դերը չի կարելի թերագնահատել:
Եթե երեխան իրականում մթությունից վախենում է, ապա նա որպես 
հեքիաթի հերոս, ամենևին էլ ոչ. ուրիշները չեն համարձակվում, բայց 
նա գնում է այնտեղ, ուր գնալուց բոլորը վախենում են... Նա բարի է, 
բոլորին օգնում է: Նման պատմություններով մեր փորձն ենք
հաղորդում, օգնում ենք կողմնորոշվելու, իրերի աշխարհում իր տեղը 
որոշելու, կապերի այն համակարգը հասկանալու, որի կենտրոնն 
ինքն է: Ինքն իրեն ճանաչելու համար երեխան պետք է իրեն 
պատկերացնել կարողանա:
(Տե ս Երեխան որպես գլխավոր գործող անձ):

Դաստիարակը ոչ անվարժ ձիեր սանձահարող է, ոչ էլ ծովառյուծներ 
վարժեցնող
«Երեխան դաստիարակվում է, մտավորապես և բարոյապես զարգա
նում է միայն մարդկային անձնավորության ուղղակի ազդեցության 
տակ, և ո չ մի կաղապարով, ո չ մի կարգապահությամբ, ո չ մի կանո
նադրությամբ հնարավոր չէ արհեստականորեն Փոխարինել 
մարդկային անձնավորության ազդեցությունը: Դա մատղաշ հոգու 
համար արևի կենսատու ճառագայթ է, որը ոչ մի բանով չի կարելի 
փոխարինել», - գրում է Ուշինսկին:
Դաստիարակը «ոգեշնչողի», ստեղծագործելը  խթանողի դեր է 
ստանձնում: Նա չափահաս մարդ է, որը երեխաների հետ է լինում, 
որպեսզի նրանց իր մեջ Եղած լավը փոխանցի, որպեսզի իր մեջ էլ 
ստեղծագործելու, Երևակայելու հմտություններ զարգացնի, արդեն 
որպես հավասարապես գնահատվող գործունեության տարբեր 
ձևերին կառուցողաբար մասնակցի: Դրանց մեջ են մտնում և
նկարչությունը, և' թատրոնը, և երաժշտությունը, և' զգացմունքների 
ու բարոյականության ոլորտը (բարոյական արժեքներ, վար
վեցողության նորմեր), և' խաղը: Ռւ գործունեության բոլոր ձևերից և 
ոչ մեկը, ի տարբերություն պատվավոր համարվող մյուսների, պար
զապես ժամանց կամ զվարճություն չի դիտվում: Ըստ էության մի 
առարկա կա՝ կյանքը, իրականությունը, որը բոլոր տեսանկյուններից 
է դիտարկվում, իր ողջ բազմազանությամբ' սկսած կոլեկտիվից, 
միասին լինելու հմտությունից, այն բանի ըմբռնումից, թե միասին 
ինչպե ս է պետք ապրել ու աշխատել: Այսպիսի միջավայրում երեխան 
արդեն մշակույթը և ուրիշ արժեքներ «սպառողը» չէ, այլ «արարողը»: 
Նոր, կենդանի միջավայրը միայն «ստեղծարարների» համար 
ստեղծված միջավայրը կարող է լինել, որտեղ երեխաների և 
դաստիարակների բաժանում չի կատարվում, որտեղ պարզապես 
մարդիկ են:
Նախադպրոցականները, երբ նրանց իսկապես ազատություն են 
տալիս, անընդհատ, ագրեսիվորեն, գրեթե մոլագարորեն օգտա
գործում են այսպես կոչված «վատ բառերը»: Ինձ թվում է, որ հարկ է 
միանգամայն ազատորեն այն թեմաների շուրջ զրուցել, որոնք 
երեխաներին հուզում են, բայց որոնց մասին, դաստիարակության
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ավանդական համակարգի համաձայն, «բարձրաձայն խոսելն 
անհարմար է»: Թեման «վախազերծ անելու», այդ հարցում հավա
սարակշռությունը վերականգնելու, գրգռող տպավորությունների 
ճիրաններից դուրս գալու, նևրոզի' որպես անխուսափելի բանի, 
տեսական դրույթները ջարդելու գործում ոչինչ չի կարող երեխային 
այնպես օգնել, ինչպես ծիծաղը: Այս ամենի մասին պետք է
ազատորեն զրուցել, եթե ուզում ենք հասնել նրան, որ երեխաները 
կարողանան բարձրաձայն արտահայտել այն ամենը, ինչով ապրում 
են, օգնել նրանց վախերից ազատվելու, մեղքի բարդույթը հաղ
թահարելու, եթե դա ինչ-որ պատճառով առաջացել է: Երեխայի 
կյանքում մի ժամանակաշրջան կա, երբ նրա համար ու նրա հետ 
այդպիսի պատմություններ հորինելը պարզապես անհրաժեշտ է:
(Տե ս Թաբուի տակ եղող պատմություններ):

«ճոճք» իրականության և հորինվածքի միջև
Լինում են դեպքեր, երբ թեման, երեխայի անձնական փորձին 
համընկնելով, շրջապատող իրադրությանը, շրջակայքին համահունչ 
լինելով, նրան ստիպում է ինքնուրույնաբար մտնելու դրա մեջ, 
արդեն ծանոթ բովանդակություն ունեցող իրականությանն անսովոր 
տեսանկյունից մոտենալու: Ֆանտազիան երբեմն օգտագործվում է 
իրականության հետ առավել հստակորեն ակտիվ կապ հաստատելու 
համար: Իրականության և հորինվածքի միջև այս «ճոճքը» առա
վելագույնս ուսանելի, ավելին' պարտադիր է. իրականությունն 
այլափոխելով դրան առավել հիմնավոր ես տիրապետում:
Արդեն ծանոթ կամ հենց նոր հորինված գործող անձի բնորոշ 
առանձնահատկություններից կարելի է տրամաբանորեն հետևեցնել 
նրա արկածները:
«Տրամաբանորեն» ենք ասում, ֆանտաստի՞կ տրամաբանության, թե՞ 
պարզապես տրամաբանության տեսանկյունից: Գուցե երկուսի էլ:
Մեր հերոսն ապակե մարդը կլինի: Նա պետք է գործի, շարժվի, 
ծանոթություններ հաստատի, ամեն կարգի պատահականությունների 
դեմ առնի, որոշակի իրադարձությունների պատճառ դառնա' այն 
նյութին խիստ համապատասխան, որից, մեր մտահղացման համա
ձայն, պատրաստված է: Նյութի, տվյալ դեպքում ապակու, վերլու
ծությունը կհուշի, թե ինչպես պետք է մեր հերոսին մոտենանք: 
Ապակին թափանցիկ է: Հաղորդակցվելու համար խոսելու կարիքը 
չունի: Չի կարող սուտ խոսել, դա անմիջապես կնկատեն: Մի ելք կա' 
գլխարկ դնել: Ապակե մարդկանց երկրում ի՜նչ դժբախտություն է, 
երբ գլխարկ դնելն է նորաձև դառնում, չէ՞ որ դա նշանակում է' 
շատերն են ուզում սեփական մտքերը թաքցնել:
Ապակին փխրուն է: Այդպես է. ուստի ապակե մարդու տունն ամբող
ջապես ինչ-որ փափուկ բանով պետք է երեսպատված լինի: Մայթերը 
պետք է ներքնակներով ծածկված լինեն: Ձեռքսեղմումներն
արգելված են, ծանր աշխատանքները'  նույնպես:
Փայտյա հերոսը կրակից պետք է զգուշանա, կարող է պատահաբար 
ոտքերն այրել, ջրում չի խեղդվի, բռունցքը քեզ կպցնի' կկարծես, թե
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գավազանով դաղեցին, նրան փորձիր կախել, չի մահանա, ձուկը 
նրան չի ուտի:
Սառցե, պաղպաղակե կամ կարագե մարդն էլ միայն սառնարանում 
կարող է ապրել, այլապես կհալվի, ուստի նրա արկածները սառցա- 
խցիկում կամ նման ինչ-որ տեղ կարող են կատարվել:
Ինչ-որ ծխախոտի թղթից մարդու հետ կարող է կատարվել, չի կարող 
ծղոտից, շոկոլադից, պլաստմասայից, ծխից, նուշով թխվածքից 
պատրաստվածների հետ պատահել: Տվյալ դեպքում ապրան
քագիտական և ֆանտաստիկ վերլուծությունները գրեթե լիովին 
համընկնում են:
(Տե ս Ապակե մարդը):
Երեխաների պատումների հերոսները որտեղ ասես չեն կարող լինել 
շաքարե մարդու մոտ, շոկոլաղե մոլորակի վրա, օճառե մարդկանց, 
սառցե մարդկանց, ռետինե մարդկանց, ամպ-մարդկանց մոտ, տխուր 
մոլորակի, «ամենա-ամենաների» մոտ (այսինքն ամենաուժեղ մար
դու, ամենահաստլիկ մարդու, ամենաղքատ մարդու և այլոց մոտ), 
թղթից (գծավոր ու վանդակավոր) մարդկանց մոտ, ծխախոտե մարդ
կանց մոտ, առանց քնի երկրում (որտեղ օրորոցայինին զարթուցիչի 
զնգոցն է փոխարինում), քամուց մարդկանց մոտ, «ո՜չ-ո՜չ ...» 
երկրում ( որտեղ ո չ «հա », ո՜չ էլ «չէ » են կարողանում ասել), սխալ 
չունեցող երկրում (այսինքն այնպիսիներում, ինչպիսին դեռ չկա, 
բայց հնարավոր է, որ լինի): Երեխաները շատ արագ իրենք են 
սկսում ամենատարբեր անհնարին նյութերից (մինչև բամբակ ու 
էլեկտրաէներգիա) երկրներ ու մարդիկ հորինել:

Մանկական թատրոն
Բոլոր երեխաներն էլ հայրիկի ու մայրիկի կոշիկները հագնել սիրում 
են, որ «նրանց պես լինեն», որ ավելի բարձրահասակ լինեն և որ 
պարզապես «ուրիշ» լինեն: Վերազգեստավորման խաղը, բացի իր 
խորհրդանշականությունից, դրանից բխող գրոտեսկային է էֆեկտի 
շնորհիվ միշտ զվարճալի է: Սա թատրոնն է. հետաքրքիր է ուրիշի 
հագուստ հագնելը, ինչ-որ դեր խաղալը, ոչ քո կյանքով ապրելը, 
օտար շարժուձևեր կրկնելը: Ափսոս, որ միայն դիմակահանդեսի հա
մար են երեխաներին թույլատրում հայրիկի բաճկոնը կամ տատիկի 
փեշը հագնել: Լավ կլիներ միշտ գործածությունից դուրս եկած 
հագուստների զամբյուղ ունենալ զգեստափոխման խաղի համար: 
Մանկական հիմնարկներում այդպիսի զգեստապահարաններ ունե
նալը պարտադիր է:
«Մանկական թատրոնը» և «երեխաների համար թատրոնը» տարբեր 
թատրոններ են, բայց նույքան կարևոր են, եթե և' մեկը, և մյուսը 
կարողանում են երեխաներին ծառայել:

Տիկնիկային թատրոն
Մանկական հիմնարկներում տիկնիկային թատրոնը պարզապես 
կահավորանքի մաս է կազմում: Երեխան ցանկացած պահին կարող է 
շիրմայի ետևը մտնել, իր սիրելի տիկնիկը գտնել և խաղացնել: Եթե
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երեխաներից մեկնումեկը նրան միանա, նշանակում է' միաժամանակ 
երկու ներկայացումներ կլինեն: Երեխաները կարող են նախապես 
համաձայնության գալ և հերթականություն սահմանել: Երեխաներ 
կան, որոնք միայն տիկնիկի միջոցով են խոսում: Տիկնիկների լեզուն 
շարժումների լեզուն է: Դրանք ոչ երկար երկխոսությունների համար 
են, ոչ էլ չափազանց ծավալուն մենախոսությունների: Բայց տիկնիկը 
կարող է մանկական լսարանի հետ ժամերով հմտորեն, նաև միայնակ 
զրուցել '  ինքը չհոգնելով, հանդիսատեսին էլ չհոգնեցնելով: 
Երեխաները իրենց տիկնիկներն են պատրաստում, դրանք 
խաղացնում են, որպես դերասաններ հանդես գալիս, փոքր տաղա
վարներ ու բեմահարդարանքներ սարքում, անհրաժեշտ մինիմում 
բեմական միջոցներն իրենց ձեռքով պատրաստում, լուսավորություն 
ու երաժշտական նվագակցություն են ապահովում, պատմություններ, 
հանպատրաստից պիեսներ են հորինում, տրված թեմայով իմպրովի
զացիա են անում, դրանք բեմականացնում ու ցուցադրում: Երեխա
ները միաժամանակ և հեղինակներ են դառնում, և դերակատարներ, 
և՜ հանդիսատես: Երեխան դառնում է թատերական բնագրերի հեղի
նակ, թատրոնը երեխաներն են «սարքում»: Երեխաները հանդիսա
տեսներին ներկայացման մեջ են ներքաշում: Այստեղ թատրոնը 
«կյանքի պահ» է, ոչ թե «ապրածի վերարտադրություն»: Դա հորինող 
երեխային կօգնի իր մտահորիզոնն ընդլայնելու: Առաջին իմպրովի
զացիաներից հետո, որպեսզի խաղը չսառչի, պետք է այն ինչ-որ 
բանով հագեցնել, հարստացնել:
ժողովրդական հեքիաթներն ու դրանց մշակումը թեմաների անսպառ 
ծով են: Ծիծաղաշարժ հերոսի ներմուծումը գրեթե պարտադիր է. դա 
միշտ էլ շատ արդյունավետ է:
Հրաշալի թատրոն է ամբողջությամբ միայն ստվարաթղթից կազմված 
տիկնիկային թատրոնը, որը երեխաներն իրենք են կտրտում և 
միացնում, կտրտում են թե բեմահարդարանքները, թե հերոսները: 
Նման թատրոնի հետ աշխատելն անչափ հեշտ է. այստեղ ամեն ինչ' 
սկզբից մինչև վերջ, ինքնուրույնաբար է հորինվում:

Համեստ էքսկուրս դեպի Ֆանտազիա
Երևակայությունը մի քանի աչքի ընկնող անհատների մենաշնորհը չէ, 
դրանով բոլորն են օժտված: Այն ուղեղի առանձնացված մասը չէ: 
Երևակայությունը մտքի հետ մի միասնություն է կազմում և 
ամենատարբեր բնագավառներում էլ իրականացվում է նույն հնար- 
ներով: Իսկ միտքը պայքարի մեջ է ծնվում, ոչ թե հանգստի: Առանց 
պայքարի կյանք չկա: Եթե ցանկանում ենք մտածել սովորեցնել, 
ապա նախ և առաջ պիտի հորինել սովորեցնենք:
Երևակայությունը դեռևս աղքատ ազգականի վիճակում է: Դեռևս 
ուշադրությանն ու մտապահելուն նախապատվություն է տրվում: 
Սակայն երևակայությունը դաստիարակության գործում իր արժանի 
տեղը պիտի գրավի:
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Բայց հարցն այն է, որ գաղափարները շատ դանդաղ են իրենց 
համար ճանապարհ հարթում, և դրանք անխոնջ պետք է առաջ մղել:

Դաստիարակը
Երեխան ինքն է կերտում իր անձը, և մենք այդ գործում օգնում ենք 
նրան:

Ս. Ֆրենե

Նախակրթարան հիմնադրելու որոշումից հետո կազմվեց 
աշխատանքային խումբ, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի 
մանկավարժական ուսումնարանի շրջանավարտներից ընտրեցինք 
լավագույններին' դաստիարակ աշխատելու համար: Նախակրթա- 
րանային խումբ հավաքելը նրանց գործն էր: Հենց սկզբից նրանք 
ցույց տվեցին, որ ունակ են նախակրթարանում աշխատելու, 
նախաձեռնող են, գրագետ, կարողանում են երեխաների հետ 
աշխատել: Նորաբաց նախակրթարանի մասին արագ տեղե
կատվություն տարածեցին: Ամառ էր, այգիներում'շատ երեխաներ: 
Շաբաթ և կիրակի օրերին իրենց կազմած ծրագրերով Հարավ
արևմտյան թաղամասի այգիներում, շախմատի դպրոցում դաստիա
րակները ուրախ խաղեր, մանկական այլ միջոցառումներ էին կազմա
կերպում: Նրանք օգոստոս ամիսը թաղամասի բնակիչների համար 
տոնի վերածեցին: Շաբաթ և կիրակի օրերին երեխաներն ու մեծերը 
սպասում էին նրանց, այգու այցելուները գնալով շատանում էին: 
Հինգ-վեց երիտասարդ աղջիկների մասին բարի խոսքով էին խոսում: 
Ուրախ, բարեհամբույր այդ աղջիկները դարձել էին թաղի երեխաների 
բարեկամները: Մեկ ամսվա ընթացքում 50-60 երեխա ընդունվեց 
նախակրթարան:

•Ք
Նախակրթարանի հիմնադրման առաջին օրից դաստիարակները 
մասնակցել են Ծրագրի ստեղծման, փորձարկման, լրամշակման 
աշխատանքներին:
Հենց սկզբից մշակվեց դաստիարակների մասնագիտական գիտելիք
ների հարստացման, կատարելագործման համակարգ: Նրանք ոչ մի
այն ծանոթանում էին համաշխարհային ճանաչում ունեցող մանկա
վարժների աշխատություններին, քննարկում, այլև սովորում էին 
համակարգչով աշխատել, ՏՀՏ օգտագործել,  դիտարկումներ 
կատարել, իրենք էին հետազոտական աշխատանքներ կատարում: 
Աշխատում էինք հստակ աշխատակարգով: Սեմինար պարապմունք
ներին ներկայացվում էր Ծրագրի մշակվող մասը, որը պետք է 
փորձարկվեր խմբերում, մասնագետներն ու դաստիարակները 
քննարկում էին, անհրաժեշտության դեպքում ճշտումներ անում: 
Այնուհետև նյութը փորձարկում էին խմբում, դիտարկուներ անում: 
Հաջորդ սեմինար-պարապմունքին ներկայացնում էին իրենց դիտար
կումները, առաջարկներն ու դիտողությունները: Դրան գումարվում 
էր նաև աշխատանքային փորձը: Արդեն 2006թ մայիս-հունիս ամիս
ներին դաստիարակների մի խումբ մասնակցեց կրթահամալիրի
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մանկավարժական ուսումնարանի ուսանողների մասնագիտական 
փորձառության ու Մալաթիա-Սեբաստիա և Շենգավիթ համայնքների 
10 մանկապարտեզների դաստիարակների վերապատրաստման 
աշխատանքների կազմակերպանը:
Հոկտեմբեր-դեկտեմրեր ամիսներին դաստիարակները մասնակցեցին 
նույն համայնքների 15 մանկապարտեզների նախապատրաստական 
խմբերի և երաժշտության դաստիարակների վերապատրաստման 
աշխատանքներին: Միայն հետազոտոդ, ակտիվ աշխատող, ծրագրա- 
ստեղծ աշխատանք կատարող դաստիարակը իրավունք ունի նախա- 
կրթարանում աշխատելու:

«Դիտելու,  էությունը տեսնելու փորձը պիտի դառնա դաստիարակի 
մանկավարժական գործունեության հիմքը»:

Մ. Մոնտեսորի

Դաստիարակի խնդիրը երեխայի իմացության գործընթացը կազմա
կերպելն է, այն հետաքրքիր, բովանդակալից դարձնելը, որպես 
անհատականություն' երեխայի կայացմանը նպաստելը:
Դաստիարակը.
Պարտավոր է հարգել երեխայի իրավունքները:
Երեխայի ապահովության, անվտանգ գործունեության երաշխավորն 
է:
Ապահովում է զարգացնող միջավայր' ֆիզիկական և սոցիալական, 
որտեղ երեխան կարոդ է բավարարել իր հետաքրքրությունները, 
պահանջմունքները:
Նա անընդհատ հարստացնում է, ավելի բազմազան է դարձնում այդ 
միջավայրը'  դիտարկելով երեխաների գործունեությունը, ճշտելով 
նրանց հետաքրքրությունները' նպաստում է դրանց բավարարմանը: 
Ուղղորդում է երեխայի գործունեությունը' նպաստելով նրա 
ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, սոցիալական զարգացմանը:
Երեխայի ազատ, ինքնաբուխ գործունեության ակտիվ մասնակիցն է, 
կազմակերպողը, դիտարկողը /տես' «Երեխայի գործունեության 
կազմակերպումը»/:
Երեխայի հետ անում է այն, ինչ նա է անում /նրա հետ ճաշում է, 
խաղում, նկարում, երգում և այլն/, ոչ թե խոսքով ու քարոզներով է 
դաստիարակում երեխային, այլ ապրում է նրա հետ' ընտանեկան 
միջավայր, լավ ընտանիքին պատշաճ հարաբերություններ 
ձևավորելով:
Հետաքրքրում է, շահագրգռում, ոգևորում, խրախուսում է երեխային, 
մղում ավելին անելու, օգնում է երեխային' բացահայտելու իր ողջ 
ներուժը:
Խրախուսում է գնալ այնքան հեռու, որքան թույլ են տալիս նրա 
անհատական հնարավորություններն ու ճանաչողական զարգացումը' 
դրանով նպաստելով նրա առաջընթացին, ինքնավստահության 
զարգացմանը, նրա կայացմանը. երեխան պիտի հավատա իր 
ուժերին:
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Իր գործողությունների միջոցով երեխաների մոտ զարգացնում է 
հմտություններ, որոնք նպաստում են նրա 

ա. հետազոտելու հմտությունների ձևավորմանը 
բ. ստեղծագործական ունակությունների զարգացմանը 
գ. ինքնուրույնությանը 
դ. ազատ, անվտանգ գործողություններին

ե. դիմացինին լսելու, նրա կարծիքը հարգելու ունակությունների 
ձևավորմանն ու զարգացմանը:
Հարգում է երեխայի ազատությունը և արժանապատվությունը, 
երեխայի հետ վարվում է մեծի նման, նրան վերաբերող հարցերը 
քննարկում է նրա հետ:

Դաստիարակն ապահովում է, որ երեխան
ь մասնակցի խմբի գործունեության նախագծմանը 

մասնակցի խմբի գործունեության կազմակերպմանը 
 ̂ իր գործունեությունը ընտրելու իրավունք ունենա:

Մասնագիտական հմտությունները
ь֊ Գրագետ է, ազատ տիրապետում է հայերեն գրավոր և բանավոր 

խոսքին:
*֊ Կարողանում է գրավոր և բանավոր հաղորդակցվել որևէ օտար 

լեզվով:
к Կարողանում է աշխատել համակարգչով' տիրապետում MS 

ծրագրային փաթեթին, օգտվում է Ինտերնետից : 
ь. Կարողանում է գործածել կենցաղային տեխնիկան' հեռուստացույց, 

DVD, ֆոտոխցիկ, գազօջախ, հարիչ և այլն:
*֊ Տիրապետում է մանկավարժական առաջադեմ տեխնոլոգիաների: 
ь Կարողանում է արդյունավետ կազմակերպել իր և սաների 

գործունեությունը
ь Կարողանում է խմբի գործունեության կազմակերպման, երեխաների 

զարգացման նյութեր ստեղծեի 
 ̂ Կարողանում է դիտարկել և եզրակացություններ անել:
 ̂ Նախաձեռնող է, պրպտող, ստեղծող-ստեղծագործող, կարողանում է 

գործունեության ծրագրեր ստեղծել, հետազոտական աշխատանք 
կատարեւ:

ь. Անգիր գիտի նախակրթարանում ուսուցանվող ողջ նյութը' գրական և 
բանահյուսական ստեղծագործությունները, երգերը, խաղերը:

Զարգացումը
 ̂ Մասնակցում է մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

սեմինար-պարապմունքների 
 ̂ զբաղվում է հետազոտական աշխատանքով 
 ̂ զբաղվում է ինքնակրթությամբ

Ոչ ոք չի կարող ուրիշին փոխանցել այն, ինչ ինքը չունի և իրագործել 
այն, ինչ ինքը չի յուրացրել:
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Դաստիարակի օրագրից...
էլենը, Դավիթը և Միլենան չորեքթաթ քայլում էին մարզական 
նստարանի վրա, հասնում էին նստարանի ծայրին ու ց&ւծ թռչում: 
Գագիկը, մյուս Դավիթն ու Մագան էլ միացան նրանց' առաջարկելով 
սպորտային ներքնակը դնել այնտեղ, որտեղ վերջանում է 
նստարանը: Երեխաները չորեքթաթ քայլում էին նստարանի վրայով, 
հասնելով ծայրին' հենց նստարանի վրայից գլուխկոնծի էին տալիս 
ներքնակի վրա: Շուտով խաղացող երեխաներն այնքան շատացան, 
որ իրար կպած էին գնում: Շատ նման էր աշխատող մրջյունների 
շարանի: Ալիկն առաջարկեց «փորով սողալով գնալ»: Սկսեցին 
փորսող գնալ: Ով չկարողացավ, շարունակեց առաջվա նման, ոչ ոք 
դիտողություն չարեց, բայց հենց մեկը փորձում էր կարգը խանգարել, 
անմիջապես հանում էին խաղից, «պատժվողն» էլ /այղպիսիք 
երկուսը եղան/, լուրջ, առանց հակաճառելու դուրս էր գալիս խաղից, 
նա արդեն գիտեր, որ պիտի ենթարկվի խաղի' ընդհանուրի կողմից 
ընդունած կանոններին, դա ազատ գործունեության արդյունք էր: 
Դաստիարակը հեռվից դիտարկում էր խաղն այնպես, որ ոչ մեկը չէր 
էլ զգում նրա ներկայությունը: Ասյան նկատեց, որ դաստիարակը 
կողքից դիտում է, զարմացավ.
- Ի՜, օրիորդ Աննա, էս ինչո՞ւ ես պարապ կանգնել:
Դաստիարակը միացավ երեխաներին' առաջարկելով խաղը մի քիչ 
փոխել, նոր խաղ սկսվեց:

Ծնող, ծնողի իրազեկման դպրոց
Նախակրթարան հիմնելու գործում երեխաները դարձան մեր 
համախոհները: Մեր դաստիարակներին հանդիպելուց հետո նրանք 
չէին ուզում բաժանվել այդ երիտասարդ, բարեհամբույր աղջիկներից: 
Դժվար էր ծնողների հետ: Զարմանում էինք, թե մայրիկներն ու 
հայրիկներն ինչո՞ւ իրենց երեխաների նման չեն ոգևորվում, չէ՞ որ 
մենք հայտարարել էինք, որ մեզ համար կարևոր է երեխայի 
ազատությունը, որ ապահովելու ենք երեխայավայել միջավայր, 
որտեղ երեխան կզարգանա ազատ գործունեության շնորհիվ: 
Պարզվում է' սովորույթի ուժը բավականին մեծ է, և անգամ 
երիտասարդ ծնողը հեշտությամբ չի ոգևորվում իրեն անծանոթ 
երևույթով, նրան այնքան էլ չի գայթակղում իր երեխայի ինքնուրույն 
գործունեությունը: Իսկ մենք շատ էինք ուզում, որ ծնողը մեզ հետ 
միասին իր երեխայի նախակրթարանի հիմնադիրը դառնա: 
Հանդիպում էինք, բացատրում, ներկայացնում էինք մեր ծրագրերը' 
հատուկ կարևորելով ծնողի մասնակցությունը այդ ծրագրերի 
իրագործմանը: Կային ծնողներ, որոնք դա չէին կարևորում կամ, 
ինչպես ժողովուրդն է ասում, չէին ուզում անցավ գլուխները ցավի 
տակ դնել: Իհարկե, եղան ծնողներ, որ հենց սկզբից գնահատեցին 
նորույթը, հասկացան մեզ: Միասին քննարկում էինք մեր և իրենց 
անելիքները, պարզում երեխայի և ծնողի կրթական-ոաուցողական 
կարիքը: Այդ խմբի երեխաները հիմա դպրոց են հաճախում, բայց
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Մերիի ու Արթուրի տատիկները այդպես էլ մնացին նախակրթարանի 
լավ բարեկամներ, անհրաժեշտության դեպքում Արտյոմի հայրը հիմա 
էլ պատրաստ է նախակրթարանին աջակցելու:
Հենց սկզբից էլ նրանք հասկանում էին, որ երեխային մանկա
պարտեզ բերելով' իրենց պարտականությունները չեն ավարտվում, 
նախակրթարանն էլ տուն է, որտեղ երեխան անցկացնում է օրվա մի 
մասը, և այստեղ էլ նա ծնողի հետ անելու շատ բան ունի: Որպեսզի 
այղ տանը երեխան ավելի լավ զգա, որ այդ տանը ընտանեկան ջերմ 
մթնոլորտ տիրի, իրենք պիտի դառնան այդ մեծ ընտանիքի անդամը, 
դա անհրաժեշտ է իրենց երեխայի առողջ, բազմակողմանի զարգաց
ման համար: Հասկանում էին, բայց միևնույն է, սկզբում դեռ գործում 
էր նախկին իներցիան, դժվարությամբ էին ներգրավվում նախա- 
կրաթարանի աշխատանքներին:
Նրանց ոչ միայն ոգևորել էր պետք, այլև գործունեությամբ համոզել, 
որ ճիշտ ենք: Մենք հետևողական էինք: Ամեն ամիս ծնողներին 
ներկայացնում էինք մեր կատարած աշխատանքները, հաջորդ 
ամսվա ծրագրերը, նշում ծնողների արածն ու անելիքը այդ աշխա
տանքներում: Նրանց մասնակից էինք դարձնում բոլոր միջոցա
ռումների, տոների նախապատրաստությանը, տալիս էինք երեխա
ների ուսուցողական նյութերը, սովորեցնում այն երգերն ու պարերը, 
որ սովորում էին իրենց երեխաները: Ստեղծվեց ծնողական ակտիվ, 
գրագետ խումբ: Հիմնվեց Մանկան զարգացման կենտրոնը, որի 
նպատակներից մեկը ծնողների հետ աշխատելն է:
Կենտրոնի մասնագետները' հոգեբան, արատաբան (լոգոպեդ), 
առողջագետ, հատուկ մանկավարժ, սոցիոլոգ, շատ արագ դարձան 
ծնողի խորհրդատու-օգնականները: Հանդիպումների ժամանակ
պարզում էինք նրանց հետաքրքրող հարցերը, հրավիրում 
համապատասխան մասնագետների'  նրանց օգնելու, իրազեկելու հա
մար: Աստիճանաբար անցանք ծնողի իրազեկման դպրոցին, Մանկան 
կենտրոնը և Ծրագրի մյուս օղակները սկսեցին պարբերաբար 
սեմինար-պարապմունքներ կազմակերպել'  հաշվի առնելով ծնողի 
կրթման անհրաժեշտությունը և նրան հետաքրքրող հարցերը:

Առանց ծնողի և նախակրթարանի արդյունավետ համագոր
ծակցության երեխայի զարգացումը չի կարոդ ամբողջական լինել: 
Երեխայի զարգացման համար կարևոր է ծնողի և նախակրթարանի 
համագործակցությունը: Ծնողը տեղյակ է նախակրթարանի գործու
նեությանը, այնտեղ իրագործվող ծրագրին, բավարար չափով տիրա
պետում է մանկավարժական գիտելիքների: Այլ պարագայում չի 
կայանա այն համագործակցությունը, որը կնպաստի երեխայի լիար
ժեք կայացմանը: Ծնողը պարզապես աջակից չէ, նա իր երեխային 
վերաբերող նյութի յուրացնողն ու իրագործողն է:
Ծնողի իրազեկումը, կրթումը, սոցիալական ակտիվացումն իրա
կանացվում է Ծնողի իրազեկման դպրոցում: Այղ դպրոցը առանձին 
կառույց չի ենթադրում, դա ծնողի, դաստիարակի, նախադպրոցական 
հաստատության ղեկավարի, մասնագետների արդյունավետ համա-
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գործակցության ամբողջական համակարգ է, որը ծնողի իրազեկման 
հստակ գործընթաց է իրականացնում: Այդ գործընթացի կազմա
կերպման պատասխանատուներն են նախակրթարանի ղեկավարը, 
մասնագետները և դաստիարակը:

Նախակրթարանը /որպես Ծնողի իրազեկման դպրոց/ ապահովում է 
ծնողի

1. մասնակցությունը զարգացնող միջավայրի ստեղծմանը, երեխայի 
գործունեության կազմակերպմանն ու ընթացքին,

2. մանկավարժական իրազեկումը,
3. անհրաժեշտ խորհրդատվություն:

1.
ա)Ծնողը զարգացնող միջավայրի ստեղծման աջակիցն է, երեխայի 

գործունեության կազմակերպման մասնակիցը:
Նախ' նախակրթարանի դռները միշտ բաց են ծնողի համար: Նա 
պատվիրատու է և իրազեկ լինելու իրավունք ունի: Մյուս կողմից նա 
պատասխանատու է իր երեխայի առօրյայի կազմակերպման համար, 
և նախակրթարանում նրա ծնողական պարտականությունները չեն 
ընդհատվում, ինպես չի ընդհատվում երեխայի կյանքը:
Զարգացնող միջավայրի բարելավման, երեխայի բնականոն զարգաց
ման գործը նաև ծնողինն է' սկսած թաղի ու բակի մաքրումից և 
կանաչապատումից, կահույքի պատրաստումից, նորոգման աշխա
տանքներից մինչև երեխայի հետ խոհանոցում աշխատելն ու տիկ
նիկներ պատրաստելը: Նրա այղ գործողությունների շնորհիվ երե
խայի կյանքն ավելի հարուստ ու հետաքրքիր է դառնում, գործունեու
թյունն' ավելի բազմազան, զարգացումը'  բազմակողմանի:

2 .
բ) Ծնողը խմբի գործունեության մասնակիցն է:

Տոնի, ծեսի, այլ միջոցառումների կազմակերպման մասնակիցն է. 
երեխաների հետ տիկնիկներ, տոնական հագուստ, խաղալիքներ, 
տոնը խորհրդանշող զանազան իրեր, տոնական-ծիսական ուտեստ
ներ է պատրաստում: Յուրացնում է այն ՛նյութը, որն անհրաժեշտ է 
տոն-ծեսն իրականացնելու համար, սովորում է ծիսական երգերը, 
ավանդույթները, խաղում երեխայի հետ: Նա այդ տոն-ծեսի մասնա
կիցներից մեկն է, ինչպես իր երեխան և երեխայի դաստիարակը: Տո
նից, ծեսից մի քանի օր առաջ նա ծանոթանում է դրանց իրականաց
ման նախագծին, հնարավորին չափ հաճախ լինում խմբում, օգնում' 
ինչով կարող է:
Նա նաև իր երեխայի ծննդյան օրվա տոնի կազմակերպիչն է:
Ծնողը երեխայի առօրյա գործունեության մասնակիցն է և 

դաստիարակի գործընկերը, երեխային վերաբերող բոլոր խնդիրները 
նրանք միասին են լուծում: Ծնողը ճանաչում է երեխայի կենսական և 
կենսաբանական կարիքները /ազատ գործունեություն, ինքնա- 
դրսևորում, ինքնարտահայտում, ինֆորմացիայի ձեռքբերում, ինքնա-
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կազմակերպում, առողջ ֆիզիկական և հոգեկան զարգացման համա
պատասխան միջավայր և այլն/, գիտի դրանց ճիշտ և անվնաս 
բավարարման ձևերն ու միջոցները: Ծնողն իրեն հարմար ցանկացած 
պահի կարող է մտնել խումբ, միանալ երեխայի գործունեությանը' 
երգել, նկարել, խաղալ, մաքրել, հավաքել:

3. Ծնողի մանկավարժական իրազեկում
Երեխայի զարգացման ընթացքին աջակցելու, այն ճիշտ ուղղորդելու 
համար ինչպես դաստիարակը, այնպես էլ ծնողն անընդհատ 
զբաղվում է ինքնակրթությամբ:
Ծնողի կրթության ուղղությունները' 

ա) նախակրթարանում իրականացվող Ծրագրի յուրացում, 
բ) մանկավարժական գիտելքների ձեռքբերում և հարստացում, 
գ) երեխայի զարգացմանը, նրա կարիքներին վերաբերող 

խորհրդատվություն:

Նախակրթարանում իրականացվող Ծրագրի յուրացում
Նախակրթարանի ղեկավարը և դաստիարակը ծնողին են տրա
մադրում Ծրագրի նյութերը, կազմակերպում դրանց յուրացումը: 
Ծնողական հավաքներին /ծնողական ժողով/ դաստիարակը ներկա
յացնում է իր գործունեության որոշակի ժամանակահատվածի նախա
գիծը, պարզաբանում խնդիրները' դրանք մեկնաբանելով Ծրագրի 
դրույթներով, նշում սպասվելիք արդյունքները: Նրանք միասին
քննարկում են նախորդ ժամանակահատվածում կատարված աշխա
տանքները, դիտարկումներ և եզրահանգումներ անում:
Ծնողը դառնում է իր երեխայի գործունեության ծրագրի կազմման 
մասնակիցը: Նրա համար նախակրթարանը ավելի հասկանալի է 
դառնում, ինքը' ավելի վստահ, ավելի պատրաստակամ' խմբին ա- 
ջակցելու, խմբի գործունեությանը մասնակցելու:

Ծնողը անկավարժական գիտելքներ է ձեռք բերում և հարստացնում 
դրանք:
Խմբում դաստիարակը և ծնողն ունեն ընդհանուր աշխատասեղան և 
համակարգիչ: Սեղանին և համակարգչի մեջ միշտ լինում են ինտեր- 
նետից, գրքերից հանված նյութեր' հոդվածներ, հատվածներ աշխա
տություններից, թեստեր, պարբերականներ, որոնք կնպաստեն ծնողի 
մանկավարժական կրթվածության մակարդակի և կուլտուրայի բարձ
րացմանը: Անհրաժեշտության դեպքում դաստիարակն այդ նյութերը 
քննարկում է ծնողի կամ ծնողների հետ: Այն նյութերը, որոնք կար
դում, ուսումնասիրում է դաստիարակը, անպայման հասանելի են 
նաև ծնողին: Դաստիարակը կարող է ծնողի հետ համագործակցել է- 
լեկտրոնային հաղորդակցության միջոցներով: Ծնողն էլ կարող է ի- 
րեն հետաքրքրած նյութն առաջարկել ընթերցելու, քննարկելու 
համար:
Նախակրթարան հաճախող երեխայի ծնողը մի կարևոր 
առավելություն ունի չհաճախող երեխայի ծնողի համեմատությամբ'
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նա մանկավարժական առումով ավելի գրագետ դառնալու հնարա
վորություն ունի, եթե իր երեխայի մանկապարտեզում ծնողի կրթու
թյունը կարևորում են և դրանով զբաղվում: Ինչպես երեխայի կրթումը 
պիտի իրական կյանքով լինի և բնական, այնպես էլ ծնողինը: 
Դասախոսությամբ ու ծնողական ժողովներ անելով շատ բանի չես 
հասնի: Ծնողը պիտի իր երեխայի առօրյային ոչ միայն տեղյակ լինի, 
այլև մասնակցի այղ առօրյային, անի այն, ինչ իր երեխան է անում: 
Երբ նա իր երեխայի և նրա դաստիարակի հետ խոհանոցում թթու է 
դնում, ավելի լավ է հասկանում, թե ինչ է կատարվում մանկա
պարտեզում, ինչպես և ինչ մեթոդներ է կիրառում դաստիարակը, 
որոնք են այն խնդիրները, որ պիտի լուծեն ինքն ու դաստիարակը: 
Բացի այդ' նրա համար պարզ է դառնում, թե ինչպես պիտի շարու
նակվի երեխայի առօրյան մանկապարտեզից դուրս, ինչով պիտի 
զբաղվեն ինքն ու երեխան տանը: Ծնողը, երեխայի և դաստիարակի 
հետ աշխատելով, մանկավարժական գիտելիքներ է ձեռք բերում, իր 
երեխայի տարիքին և առանձնահատկություններին համապատաս
խան մեթոդների հետ է ծանոթանում, որոնք ինքը կարող է կիրառել 
նաև տանը:

Ծնողն անհրաժեշտ խորհրդատվություն է ստանում:
Ծնողի իրազեկման դպրոցը նրա լավագույն խորհրդատուն է: Ծնողը 
գիտի, որ Երեխայի զարգացման կենտրոնում կան բանիմաց մասնա
գետներ, որոնք պատրաստ են ոչ միայն իր երեխայի հետ աշխա
տելու նախակրթարանում, այլև օգնելու իրեն իր երեխայի անծնային 
և այլ խնդիրները կարգավորելու հարցում: Երեխայի հետ կապված 
ցանկացած հարցով նա կարող է դիմել համապատասխան մասնա
գետի կամ դաստիարակին և ստանալ իրեն անհրաժեշտ խորհրդատ
վությունը: Դաստիարակն ամեն դեպքում օգնում է ծնողին անհրա
ժեշտ մասնագիտական խորհրդատվություն ստանալու:
Ծնողի իրազեկման և կրթման արդյունավետ միջոցներից է էլեկտրո
նային կապը: Ծնողի հեռավար ուսուցումն ավելի քաղաքակիրթ է, ա- 
րագ, տրամադրվող նյութն ավելի նպատակային է, քանի որ ծնողն իր 
կրթական կարիքը ներկայացնելու ուղղակի հնարավորություն ունի: 
Նախակրթարանի կամ երեխայի զարգացման կենտրոնի մասնա
գետները' մանկավարժը, արատաբանը, հոգեբանը, սոցիոլոգը, 
առողջագետը որոշակի պարբերականությամբ մասնագիտական իրա
զեկման սեմինար-քննարկումներ են անցկացնում ծնողների համար: 
Դրանց ընթացքում լուսաբանվում են մի շարք խնդիրների 
մասնագիտական, գործնական մոտեցումներ, պարզաբանվում են 
մանկավարժական տեսություններ, իրականացվում է խմբային 
խորհրդատվություն:
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Նախակրթարանի սանի թերթիկ

Երեխայի անուն, ազգանուն, հայրանուն

նախակրթարան

Ծննդյան օրը, ամիսը, տ ա րեթ իվ ը ................................................................

Հասցեն ..................................................................................................................

Հ ե ռ ա խ ո ս ը ............................................................................................................

Բնակվում է /ընդգծել/
բազմաբնակարան շենքում' վարձակալությամբ ոչ վարձակալությամբ 
սեփական տանը ' վարձակալությամբ ոչ վարձակալությամբ 
Ֆիզիկական տվյալները, առողջությունը

քաշը.....................................կգ հասակը.............................. սմ ատամների

Վիճակը..........................

կաթնատամները'  չի փոխել փոխել է .................... հատ

տեսողությունը................................................................ լսողությունը.............

որևէ խրոնիկ հիվանդության առկայություն................................................

հաստատված է համապատասխան հանձնաժողովի կողմից' այո ոչ 
եթե այո, ներկայացված փաստաթուղթ:........................................................

Ի՞նչ մանկական հիվանդություն է տարել ' կարմրուկ, խոզուկ, 
ջրծաղիկ և այլն:

ալերգիկ է' այո ոչ

եթե' այո, ինչի՞ց էա լերգիան......................................................................

հատուկ կարիքի առկայություն--------------------------------------------------

հաստատված է համապատասխան հանձնաժողովի կողմից' այո ոչ
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եթե' այո, ներկայացված փաստաթուղթ

վիրահատվե՞լ է /ե՞րբ, ի՞նչ վիրահատություն է տարել/

ի՞նչ հետաքրքրություններ ունի

հաճախում է նաև այլ մանկական հաստատություն' այո ոչ 
եթե' այո, ո՞րը

ընտանիքում ո՞րերորդ երեխան է 

Ընտանիքը
ընտանիքի անդա մները .................

ի՞նչ լեզվով են տանը հաղորդակցվում

Ծնողները /խնամակալները/ 
հայրը
անուն.....................................ազգանուն-

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը-

բնակավայրի հա ս ցեն ............................ ..

............................ հեռախոսը......................

կրթությունը մասնագիտությունը
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զբաղվածությունը /նշել հաստատությունը/
սովորում է .........................................................................................................

աշխատում է...................................................................................... որպես- -

աշխատավայրի հա ս ցեն .................................................................................

հեռախոսը.................................................................................

ոչնչով զբաղված չէ /ընդգծել/

առողջական խնդիրներ ունի' այո ոչ /ընդգծել/

Եթե' այո, ին չպ իսի ՞ ............................................................................................

հաստատված է համապատասխան հանձնաժողովի կողմից' այո ոչ 
/ընդգծել/

լրացուցիչ տեղեկություններ...........................................................................

էլեկտրոնային հ ա ս ց ե ....................................

մայրը
անուն.......................................... ազգանուն- -

ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը- - - -------

բնակավայրի հա ս ցեն ....................................

հեռախոսը...........................................................

կրթությունը........................................................

մասնագիտությունը..........................................

զբաղվածությունը /նշել հաստատությունը/ 

սովորում է ........................................................
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աշխատում է.........................................................

...........որպես........................................................

աշխատավայրի հասցեն....................................

............. հեռախոսը................................................

ոչնչով զբաղված չէ /ընդգծել/
առողջական խնդիրներ ունի' այո ոչ /ընդգծել/

եթե' այո, ապա' ինչպիսի՞..................... ............

հաստատված է համապատասխան հանձնաժողովի կողմից' այո ոչ 
/ընդգծել/

լրացուցիչ տեղեկություններ...................................................................

էլեկտրոնային հասցեն.........................................

Լրացված է «------» ...................................  200 թ.

ծնող'........................................................................

դաստիարակ'.............................................. ------- -

Պայմանագիր
Նախա կրթարանի ղեկավարը, որպես ծառայություն մատուցող 
հաստատության ղեկավար, երեխային ընդունելիս ծնողի հետ 
պայմանագիր է կնքում, որով կարգավորվում են կողմերի 
հարաբերությունները:
Նախադպրոցական հաստատության ղեկավարը կազմում է իր 
հաստատության պայմանագիրը: Մենք առաջարկում ենք մեր
տարբերակը և կարծում ենք, որ այն օգտակար կլինի ղեկավարի 
համար:

Նմուշ
«Հանրակրթական դպրոցում նախապատրաստական ուսուցում» 
հանրապետական ծրագիր_____________________________________________
.......................................................................................... նախակրթարան
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հասցե*

հեռախոս'..............................................................................................................

ինտերնետային կայք'......................................................................................

էլ.հասցե' ..............................................................................................................

«Հանրակրթական դպրոցում նախապատրաստական ուսուցում» 
հանրապետական ծրագրի (այսուհետ' Ծրագիր) .......................................

.........................................նախակրթարանի (այսուհետ' Նախակրթարան)

ղ ե կ ա վ ա ր .......................................................................................................ը և

Նախակրթարանի սան......................................................................................

....................ի ծ ն ո ղ ...........................................................................................ը

փոխադարձ հարգանքի, վստահության և գործընկերության 
մանկավարժությունը նյութապես ապահովելու համար 
պայմանավորվում են հետևյալի մասին'

Ծնողը
 ̂ ծանոթ է Ծրագրին, որը հաստատել է ՀՀ  կրթության և գիտության 

նախարարությունը,
ընդունում է հաստատությունում իրականացվող մանկավարժությունը և 
աջակցում է դրա իրագործմանը,
աջակցում է զարգացնող միջավայրի բարելավանը, երեխայի 
նախակրթարանային գործունեության կազմակերպմանը' երեխային 
ապահովելով գործունեության անհրաժեշտ միջոցներով,

 ̂ մասնակցում է Նախակրթարանի կողմից կազմակերպված բոլոր 
ծնողական հավաքներին
մինչև ընթացիկ ամսվա 5-ը Նախակրթարանի դրամարկղ է մուծում 
նախատեսված ամսական վճարը' ըստ իր ընտրած ռեժիմի (նշել) 900-
1Յ00..................................դրամ,
900-1600 ..............................................դրամ (ամսական, կիսամյակային,
տարեկան)' անկախ երեխայի հաճախումից,

 ̂ երեխայի հիվանդության կամ այլ հարգելի պատճառով բացա
կայության մասին մինչև պարապմունքի սկիզբը տեղյակ է պահում 
Նախակրթարանի ղեկավարին, դաստիարակին կամ ուսումնական 
քարտուղարին,
ապահովում է երեխայի ամենօրյա հաճախումը,

 ̂ ծնողները ձևավորում են ծնողական խորհուրդ, որի գործունեությունը 
կարգավորվում է ծնողական խորհրդի կանոնադրությամբ:
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Նախակրթարանի ղեկավարը
*֊ կրթական ծրագրի իրագործումն ապահովում է մինչև 25 հոգիանոց 

խմբերով
 ̂ երեխայի համար ապահովում է համապատասխան հիգիենիկ, 

կենցաղային պայմաններ, ապահով, անվտանգ միջավայր 
ь. ապահովում է երեխային երեքանգամյա /կարճ օրվա դեպքում' երկու 

անգամ/ առողջ սննդով,
 ̂ խմբասենյակում ապահովում է նորմալ ջերմային ռեժիմ,

ապահովում է հոգեբանի, արատաբանի (լոգոպեդի), սոցիալական 
մանկավարժի, հատուկ մանկավարժի, սոցիոլոգի, առողջագետի 
որակյալ ծառայություն,

ь. Ծրագրում ընդգրկված հատուկ կարիքով երեխաներին ապահովում է 
համապատասխան մասնագիտական օգնությամբ, 

fc. պարբերաբար ստուգում և փաթեթի, ծիսական արարողությունների, 
հանդեսների, շնորհանդեսների ձևով ծնողին է ներկայացնում 
երեխայի* կրթական ծրագրի յուրացման արդյունքները,

 ̂ Ծրագիրն ապահովում է բարձրակարգ մասնագետ-մանկավար- 
ժներով' պայմաններ ստեղծելով նրանց անընդհատ կրթության և 
որակավորման բարձրացման համար,

 ̂ ապահովում է վարձավճարի մուտքը դրամարկղ, հաշվապահական 
հաշվառումը, տարեկան ծախսերի նախահաշվիին համապատասխան 
գումարի ծախսը, և տարեկան հաշվետվությունը ներկայացնում է 
Նախակրթարանի ծնողական խորհրդին' ի գիտություն:

1. Ծնողն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը, եթե Նախակրթարանի 
ղեկավարը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավո- 
րությունները:

2. Նախակրթարանի ղեկավարն իրավունք ունփւ լուծելու պայմանագիրը, 
եթե ծնողը չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները:

Պայմանավորվող կողմեր'
Ծ ն ո ղ .................................................................................................................
ազգանուն, անուն

Հասցե, հ եռա խ ոս ..............................................................................................

էլ. հասցե...........................................................................................................

Նախակրթարանի ղ ե կ ա վ ա ր ' ........................................................................
ազգանուն, անուն

Հասցե, հեռախոս 

էլ. հասցե..............

200 թ.
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Երեխայի զարգացման կենտրոն
Կան հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական և սոցիալական խնդիրներ, 
որոնց հայտնաբերումն ու կանխարգելումը պետք է իրագործվեն 
երեխայի վաղ տարիքում: Ուստի կարևոր է, որ մանկական հաստա
տություններում կամ նրանց կից գործում է մասնագիտացված 
կառույց' հոգեբանի, լոգոպեդի և այլ ծառայություններով:
Ոչ բոլոր մանկական հաստատություններն ունեն կամ կարող են 
ունենալ նման մասնագիտացված կառույց: Փորձը ցույց է տալիս, որ 
նպատակահարմար է մի քանի մանկական հաստատությունների հա
մար (3-4) ստեղծել կենտրոնացված ծառայությունների մեկ համա
կարգ կամ համայնքային կենտրոն:
Որպես մոդել կարող է ծառայել Երեխայի զարգացման կենտրոնը 
(այսուհետ' Կենտրոն), որը սպասարկում է «Մխիթար Սեբաստացի» 
կրթահամալիրում իրականացվող մի շարք ծրագրերի, այդ թվում' 
«Հանրակրթական դպրոցներում նախապատրաստական ուսուցում» 
ծրագրին (այսուհետ' Ծրագիր),  Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքին, 
Երևան քաղաքին: Այն տեղակայված է Բ-4 դպրոց-պարտեզի
հարկաբաժնում' հոգեբանի, լոգոպեդի, հատուկ մանկավարժի, 
մանկավարժի, արտթերապևտի, բժիշկ-առողջագետի, ատամնա
բույժի, սոցիալական աշխատողի, սոցիոլոգի և այլ ծառայու
թյուններով, աշխատասենյակներով, ծնողի մանկավարժական 
իրազեկման կենտրոնով, խաղասենյակով ու սանհանգույցով: 
Կենտրոնի գործունեությանն աջակցում է նաև «Վորլդ Վիժն 
Հայաստան» հասարակական կազմակերպությունը:
Կրթահամալիրի հիմնադրման օրից գործել են հոգեբանի, հետո նաև 
լոգոպեդի և սոցիոլոգի ծառայություններ: Այնուհետև տարբեր
կրթական կարիքներից ելնելով' ընդգրկվեց հատուկ մանկավարժը, 
որն աշխատում էր հատուկ կարիքներով երեխաների հետ, 
ավելացան սոցիալական աշխատողի, արտթերապևտի և այլ 
ծառայություններ:
2004թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին' Ծրագրի նախապատ
րաստական փուլում, ձևավորվեց Մանկան զարգացման ծառայու
թյունների կենտրոնը' որպես «Նախակրթարանների ոաումնա- 
դաստիարակչական ծրագրերի մշակում և փորձարկում» ծրագրի 
ենթածրագիր: 2005թ.֊ի հունվար ամսից այն համագործակցում է 
«Վորլդ Վիժն» ՀԿ-ի հետ (որը պայմանագրով վճարում է կենտրոնի 
հոգեբանին, լոգոպեդին, սոցիալական աշխատողին): 2006թ.
Կենտրոնի վերանորոգումը հնարավորություն տվեց ընդլայնելու 
ծառայությունների համակարգը և ավելի մեծ թվող մարդկանց 
սպասարկելու:
Կան երեխաներ, որոնց հետ տարվող աշխատանքները վերահսկում է 
«Վորլդ Վիժն» հասարակական կազմակերպությունը (հատուկ 
կարիքով երեխաներ):
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Կենտրոնի շահառուներն են'
 ̂ Ծրագրի նախակրթարանների սաները և նրանց ծնողները,
 ̂ համայնքի մանկապարտեզներ և աղ մանկական հաստատություններ 

հաճախող և չհաճախող երեխաները և նրանց ծնողները,
 ̂ Ծրագրի նախակրթարանների դաստիարակները,
 ̂ Ծրագրի նախակրթարաններում չընդգրկված դաստիարակները,
 ̂ մանկավարժական բուհ-երի ուսանողները:

Կենտրոնն իրականացնում է'
 ̂ աշխատանք հատուկ կարիքներով և նորմալ զարգացումով 

երեխաների հետ,
 ̂ աշխատանք ծնողների հետ (անհատական և խմբային 

խորհրդատվություն, ինքնօգնության խումբ, մասնագիտացված 
իրազեկման սեմինար-քննարկումներ)

 ̂ աշխատանք մանկավարժների և երեխաների հետ աշխատող այլ 
մասնագետների հետ (անհատական և խմբային խորհրդատվություն, 
ինքնօգնության խումբ, մասնագիտացված իրազեկման սեմինար- 
քննարկումներ):

 ̂ Երեխայի զարգացման կենտրոնի կազմում գործում է նաև ծնողների 
մանկավարժական իրազեկման մասնագիտացված կառույց: Այն
մշակում և փորձարկում է մանկավարժական իրազեկման առավել 
արդյունավետ մեխանիզմներ, որոնց անմիջական շահառուները 
սաների ծնողներն են:

Կենտրոնի խնդիրներն են'
 ̂ ծնողների մանկավարժական իրազեկման սեմինարների անցկացումը, 
 ̂ երեխային, նրա ընտանիքին տարաբնույթ ծառայությունների 

մատուցումը,
&֊ նախադպրոցական հիմնարկների աշխատողների մասնագիտական 

զարգացման սեմինար-պարապմունքների կազմակերպումը, խոր- 
հըրդատվության մատուցումը:

 ̂ Կենտրոնի աշխատողները ոչ միայն ծառայություններ կմատուցեն 
իրենց շահառուներին, այլև հետազոտական աշխատանքներ կկա
տարեն' խորհրդատվական ձեռնակներ, մասնագիտական հետա
զոտություններ և այլն:

Կենտրոնում իրականացվող ծառայությունների գործունեության 
նկարագրություն
Հոգեբանական ծառայության բովանդակությունը
Հոգեբանն աշխատում է հետևյալ ուղղություններով,

 ̂ հոգեբանական գիտելիքների լուսաբանում (ծնողներ, մանկավարժեր) 
 ̂ հոգեբանական ախտորոշում, հնարավոր պրոբլեմների կանխար

գելում (երեխաներ),
ь. հոգեբանական կորեկցիա, շտկողական աշխատանք (երեխաներ), 
ь֊ հոգեբանական կոնսուլտացիա, խորհրդատվություն (ծնողներ, 

մանկավարժեր):
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Հոգեբանն անց է կացնում հոգեբանական դիտարկումներ, զրույցներ 
մանկավարժների, ծնողների հետ' պարզելու երեխայի մոտ առկա 
հոգեբանական խնդիրները, դրանց տեսակը:
Երեխայի խնդրին ուղղված նախնական դիտարկումները հիմք են 
հանդիսանում հետագայում հոգեշտկողական աշխատանքների 
համար, որոնք ձևակերպվում են նրա անհատական զարգացման 
ծրագրում' որպես կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներ, 
քանի որ յուրաքանչյուր հոգեբանական ծագում ունեցող խնդիր 
կարող է ինչպես արագ, այնպես էլ դանդաղ շտկման, վերա
կանգնման ուղի անցնել' կախված մի շարք պայմաններից: Հոգեբանը 
յուրաքանչյուր երեխայի հետ աշխատանքը սկսելուց առաջ իր առջև 
դնում է նպատակ, ձևակերպում խնդիրները, դրանց լուծմանը հաս
նելու մեթոդները: Հոգեբանական աշխատանքների հիմքում ընկած են 
ժամանակակից հոգեբանական մոտեցումներ, նորագույն մեթոդներ ( 
հեքիաթաթերապիա, խաղաթերապիա, արտ-թերապիա և այլն): 
Պարապմունքներն անց են կացվում ինչպես անհատական, այնպես էլ 
խմբային' ըստ անհրաժեշտության:
Մասնագետը յուրաքանչյուր աշխատանք տանելուց առաջ 
խորհրդակցում է ծնողի հետ և միայն նրա իմացությամբ և համաձայ
նությամբ սկսում իր աշխատանքը:
Աշխատանքի ընթացքը, արդյունքները ևս քննարկվում են ծնողների, 
մանկավարժների հետ:

Կենտրոնի հոգեբանն աշխատում է ստորև թվարկված 
ուղղություններով (հատուկ կարիքներով և նորմալ զարգացումով 
երեխաների հետ).

 ̂ երեխայի մտավոր և հոգեբանական զարգացման ախտորոշում,
 ̂ հիշողության, մտածողության, ուշադրության, խոսքի, ստեղծագոր

ծական ընդունակությունների զարգացում,
 ̂ դպրոցին նախապատրաստում,

*֊ մանկական վախերի, բարձր տագնապայնության, մեկուսաց- 
վածության, հաղորդակցման մեջ դժվարությունների հաղթահարում,

*֊ աշխատանք գերակտիվ, իմպուլսիվ, ագրեսիվ երեխաների հետ,
 ̂ ցածր կամ բարձր ինքնագնահատական ունեցող երեխաների հետ 

տարվող աշխատանք:
Անհրաժեշտության դեպքում հոգեբանը համագործակցում է 
Կենտրոնի մյուս մասնագետների հետ (լոգոպեդ, սոցիալական 
աշխատող և այլն):

Արտթերապևտի ծառայության բովանդակությունը
Արտթերապևտն աշխատում է հատուկ կարիքներ ունեցող և նորմալ 
զարգացած երեխաների հետ: Մասնագետն աշխատանքն սկսում է 
ծնողի և երեխայի հետ համաձայնության գալուց հետո: 
Արտթերապիան, որպես գործունեության միջոց ունենալով արվեստի 
տարրեր (հեքիաթ, նկարչություն, թատրոն և այլն), հենվում է
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հոգեբանական խոշոր տեսությունների վրա և չի կարող դիտվեւ 
հոգեբանությունից, հոգեթերապիայից անջատ:
Արտթերապևտի աշխատանքն ուղղված է երեխաների մոտ առկա 
հարմարվողականության հետ կապված դժվարությունների, հոգե
բանական խնդիրների լուծմանը, որոնք արտահայտվում են վար- 
քային խանգարումների տեսքով: Աշխատանքը տարվում է ազատ 
ստեղծագործական պրոցեսի տեսքով, ինչը թույլ է տալիս դրա մեջ 
ընդգրկել երեխաների, ովքեր շփման դժվարություններ ունեն, փակ 
են, կամ ովքեր շատ ակտիվ են, դժվարանում են կենտրոնանալ: 
Արտթերապիան հնարավորություն է տալիս երեխաներին բացա- 
հայտել իրենց մեջ ստեղծագործելու կարևոր ու գեղեցիկ կարո
ղությունը: Ցանկացած մանկական նկար, դերային կամ շարժողական 
խաղ, հորինած պատմություն թերապևտիկ լիցք ունի: Արտ-թերա- 
պևտը կազմակերպում է խմբային և անհատական պարապմունքներ: 
Խմբային աշխատանքներն ամփոփվում են երեխաների 
մասնակցությամբ ներկայացումով կամ ցուցադրությամբ:
Ծնողների և մանկավարժների համար կազմակերպվում են 
խորհրդատվություններ, սեմինար-քննարկումներ:

Լոգոպեդի ծառայության բովանդակությունը
Լոգոպեդի աշխատանքը, ինչպես և հոգեբանինը, սկսվում է 
դիտարկումներից. որոնց արդյունքում հայտնաբերվում են 
երեխաներ, որոնք ունեն այդ մասնագետի ծառայության կարիքը 
(հատուկ կարիքներով և նորմալ զարգացումով երեխաներ): 
Այնուհետև ծնողի հետ անց է կացվում խորհրդատվություն, և 
համաձայնության դեպքում սկսվում է աշխատանքը:
Կատարվում է նախնական կարիքի գնահատում, որտեղ դրվում է 
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակ' կախված երեխայի 
անհատականությունից և արատի բարդությունից: Պարապմունքներն 
անց են կացվում ինչպես անհատական, այնպես էւ խմբային ըստ 
անհրաժեշտության:
Ծնողական խորհրդատվությունները կարևոր են նրանով, որ 
լոգոպեդը ծանոթացնում է ծնողներին այն աշխատանքներին, որ 
նրանք պետք է իրականացնեն տանը, որպեսզի դրական արդյունքն 
ավելի շուտ նկատելի լինի: Երեխաները կարող են ունենալ տարբեր 
տիպի խոսքային խանգարումներ (թլվատություն, կակազություն, 
ռնգախոսություն, գրավոր և բանավոր խոսքի խանգարում, հնչյութա- 
հնչյունային խանգարումներ, խոսքի ընդհանուր թերզարգացում):

Լոգոպեդի աշխատանքը
 ̂ շտկողական բնույթ ունի, սակայն որոշ դեպքերում

ь մեխանիկական միջամտության անհրաժեշտություն է առաջ գափս' 
աշխատանք զոնդերով, շպատելներով և այլն:
Լոգոպեդն իր աշխատանքի ընթացքում օգտագործում է բազմաթիվ 
դիդակտիկ նյութեր, զարգացնող խաղեր (լոտո, խճանկար):
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Մասնագետի աշխատանքի արդյունքները քննարկվում են ծնողների, 
մանկավարժների հետ:
Լոգոպեդն անց է կացնում նաև ծնողական իրազեկման սեմինար- 
քննարկումներ, իրականացնում է աշխատանքներ մանկավարժների 
հետ:
Անհրաժեշտության դեպքում լոգոպեդը համագործակցում է Կենտ
րոնի մյուս մասնագետների հետ:

Հատուկ մանկավարժի ծառայության բովանդակությունը
Հատուկ մանկավարժն աշխատում է կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ (աուտիզմ, դաուն, 
մանկական ուղեղային կաթված, ուսումնական ունակությունների 
խառը խանգարում, լսողության, տեսողության խանգարումներ, 
մտավոր հետամնացություն): Կատարելով նախնական դիտարկում և 
համաձայնությոն գալով ծնողի հետ' մասնագետը սկսում է 
աշխատանքը:
Նախնական դիտարկումից հետո կատարվում է երեխայի գործու
նեության գնահատում դասապրոցեսի ընթացքում, դասամիջոցին, 
անհրաժեշտության դեպքում նաև տանը, դիտարկվում են միջ- 
անձնային հարաբերությունները, շփումը և այլն: Ծնողի անմիջական 
մասնակցությամբ կատարվում է կարիքի նախնական թիմային 
գնահատում: Ուսումնառության ընթացքում, ի տարբերություն հոգե
բանի, լոգոպեդի և այլ ծառայություններից օգտվողների, այս 
ծառայությունից օգտվող երեխան մշտապես մնում է ծրագրում: 
Ֆիքսվում է առաջընթացը, և Երեխայի զարգացման աստիճանից 
կախված որոշվում են հետագա անելիքները, ելնելով կարևո
րությունից՜ նպատակները Փոխվում են: Աշխատանքը կատարվում է 
անհատական և խմբային: Սոցիալիզացման նպատակով խմբային 
աշխատանքի ժամանակ ներառվում Են նաև նորմալ զարգացումով 
երեխաներ: Կիրառվում են խաղային թերապիայի, դերային խաղի 
մեթոդները: Անհատական աշխատանքի ընթացքում կիրառվում են 
ուշադրությունը, հիշողությունը, մտածողությունը, տրամա
բանությունը, մանր և խոշոր շարժունակությունը զարգացնող խաղեր: 
Հատուկ մանկավարժն աշխատանքի ընթացքում կիրառում է 
գունային ճանաչողությանը, երկրաչափական պարզ պատկերների, 
տարվա եղանակների, նկարչության, ձեռքի աշխատանքի զարգաց
մանը նպաստող հատուկ մեթոդներ:
Հատուկ մանկավարժը աշխատանքներ է տանում ծնողի և 
մանկավարժների հետ: Ապահովվում է համատեղ աշխատանքի 
արդյունավետությունը:

Մանկավարժի ծառայության բովանդակությունը
Կենտրոնում գործում է մանկավարժի ծառայություն: Այն
կազմակերպում է մասնագիտացված սեմինար-քննարկումներ, 
խորհրդատվություն Ծրագրի նախակրթարանների, ծնողների և 
դաստիարակների համար:
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Բժիշկ-առողջագետի ծառայության բովանդակությանը 
Կենտրոնում գործում է նաև բժիշկ-առողջագետի ծառայություն, որը 
սպասարկում է երեխաներին, ծնողներին, մանկավարժներին և 
երեխաների հետ աշխատող այլ մասնագետներին 
(նախակրթարանների բուժքույր, խոհարար և այլն):
Կազմակերպում է սեմինար-քննարկումներ, իրականացնում 
խորհրդատվություն, ժամանակ առ տժամանակ լինում է խմբա- 
սենյակներում' ծանոթանալով ընղհանուր սանիտարահիգիենիկ պայ
մաններին, երեխաների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշներին:

Բժիշկ-ատամնաբույժի ծառայության բովանդակությունը
Ատամնաբույժը սպասարկում է Կենտրոնի և Ծրագրի նախակրթա
րանների երեխաներին: Կազմակերպում է սեմինար-քննարկումներ 
ծնողների և մանկավարժների ու երեխաների հետ աշխատող այլ 
մասնագետների համար, իրականացնում խորհղատվություններ:

Սոցիալական աշխատողի ծառայության բովանդակությունը
Սոցիալական աշխատողն աշխատանքներ է տանում 
հատուկ կարիքով,
դժվար իրավիճակներում գտնվող երեխաների ու նրանց 
ընտանիքների հետ:
Սոցալական աշխատողը Կենտրոնի մասնագետների և դաստիա
րակների դիտարկման միջոցով հայտնաբերված երեխաների մասին 
նախնական տեղեկություն է ստանում, որից հետո տնայցերի, Կեն
տրոնում կազմակերպվող ծնողական հանդիպումների միջոցով հա
վաքում է համապատասխան տեղեկատվություն երեխայի ֆիզի
կական, մտավոր, հոգեկան, սոցիալական զարգացման մասին, ինչը 
մեծապես օգնում է երեխայի հետ տարվող մասնագիտական 
աշխատանքներին:
Կենտրոնի մասնագետները սոցաշխատողի միջոցով կազմակերպում 
են մասնագիտական հետազոտում, կատարում նախնական կարիքի 
գնահատում, որից հետո սոցիալական աշխատողի միջոցով 
կազմակերպվում է ծնողի հետ հանդիպում, և համաձայնության 
գալով' մասնագետը սկսում է աշխատել երեխայի հետ: Դրանից 
հետո սոցիալական աշխատողը գրավոր համաձայնագիր է կնքում 
ծնողի հետ և հրավիրում է բազմամասնագիտական խումբ (հոգեբան, 
հոգեբույժ, մանկաբույժ, ւոգոպեդ և ավագ սոցիաւական աշխատող), 
ովքեր հետազոտում են երեխային' հիմք ընդունեւով նախնական 
կարիքի գնահատումը և համապատասխան մասնագիտական 
ցուցումներ են տալիս Կենտրոնի մասնագետներին:
Երեխայի՜ծրագրի մեջ ընդգրկվելուց հետո սոցիալական աշխատողը 
ծնողի հետ կնքում է պայմանագիր, որտեղ նշվում են կողմերի 
իրավունքներն և պարտականությունները:
Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է 
զարգացման անհատական ծրագիր, որտեղ դրվում են
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կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակներ, որի հիման վրա 
երեխայի հետ տարվում է համապատասխան աշխատանք: Պարապ
մունքների գրաֆիկը համաձայնեցվում է ծնողի հետ: Այս մոտեցումը 
հիմնականում վերաբերում է հատուկ կարիքներով երեխաների հետ 
աշխատանքին:
Սոցիալական աշխատողը ծնողների հետ պարբերաբար 
կազմակերպում է իրազեկման սեմինար-քննարկումներ, որտեղ 
քննարկվում են երեխայի խնամքի, դաստիարակության և 
զարգացման առանձնահատկությունների մասին հարցեր, հրավիրում 
է տարբեր ոլորտի մասնագետների' քննարկելու ծնողներին հուզող 
հարցեր: Նպաստում է ծնողական ինքնօգնության խմբերի ձևա
վորմանը, ուր հիմնականում ներգրավված են հատուկ կարիքներ 
ունեցող երեխաների ծնողները: Այդ խմբերը հնարավորություն են 
տալիս ծնողներին քննարկել իրենց հուզող զանազան հարցերը և 
խնդիրները, կիսել իրենց մտահոգություններն և պրոբլեմները, 
կատարել փորձի փոխանակում: Նա հետաքրքրվում է երեխայի 
հաջողություններով, զրուցում մանկավարժների հետ, պարզում, թե 
ինչ դժվարություններ են առաջ գալիս երեխայի հետ աշխատելիս: 
Այդ խնդիրների շուրջ նրանց համար կազմակերպում է սեմինարներ, 
անհրաժեշտության դեպքում հրավիրում այլ մասնագետների: 
Սոցիալական աշխատողը պարտադիր համագործակցում է երեխայի 
հետ աշխատող Կենտրոնի մասնագետների, մանկավարժների հետ:

Սոցիոլոգի ծառայության բովանդակությունը
Սոցիոլոգի ծառայությունը սպասարկում է 
Կենտրոնին,

fc. Կենտրոնի կազմում գործող մանկավարժական իրազեկման 
մասնագիտացված կառույցին, 

ь Ծրագրի նախակրթարաններին, 
ь֊ ապահովում է կապը հասարակության հետ:

Կազմակերպում է հարցումներ, „ հարցազրույցներ ծնողների, 
մանկավարժների և երեխաների հետ աշխատող այլ մասնագետների 
հետ, որոնց ընթացքում ճշտում է նրանց կարիքները, վերաբերմունքը 
նախակրթարաններում, Կենտրոնում տարվող աշխատանքների 
նկատմամբ, գրանցում է առաջարկները:
Վերլուծված արդյունքների հիման վրա իրականացվում են 
համապատասխան աշխատանքներ, ճշտվում է հետագա անելիքների 
շրջանակը: Կատարում է մոնիթորինգային հարցումներ, հարցա
զրույցներ, նաև դիտարկումներ, որոնց միջոցով չափվում է

Ծրագրում իրականացվող գործընթացը:
Սոցիոլոգը մշակում է հասարակության հետ կապի հաստատման և 
ինֆորմացիայի հավաքման առավել արդյունավետ մեխանիզմներ, 
երեխային դիտարկելու, նրա մասին ինֆորմացիա հավաքելու ձևեր: 
Սոցիոլոգը մանկավարժների և երեխաների հետ աշխատող այլ 
մասնագետների համար կազմակերպում է մասնագիտական սեմի-
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նարներ, սեմինար-քննարկումներ, նրանց ծանոթացնում ուսումնա
սիրությունների արդյունքներին:

Ծնողների մանկավարժական իրազեկման մասնագիտացված 
կառույցի գործունեության նկարագրություն
Ծնողների մանկավարժական իրազեկման մասնագիտացված կա
ռույցի աշխատանքն ուղղված է երեխայի զարգացման, խնամքի, 
դաստիարակությանն խնդիրների լուսաբանմանը' հիմքում ունենալով 
համագործակցային մանկավարժության ձևավորումը:

«Դաստիարակչական նպատակով կարևոր է ընտանիքի և դպրոցի 
միասնությունը:
Ընտանիքը ոչ միշտ է բարյացակամ տրամադրվում դպրոցի հանդեպ 
և ընդունում նրա գաղափարները: Ընտանիքն առանձին չի կարող 
լիարժեք ապահովել մանկավարժական և սոցիալական առաջ
ընթացը»:

Մարիա Մոնթեսորի

Կառույցի գործունեությունն իրականացվում է մասնագիտական 
սեմինարների միջոցով, որոնք կրում են գործնական բնույթ, անց են 
կացվում ինտերակտիվ մեթոդներով, առաջարկվում են տեսա- 
նյութեր, ընթերցանության համար գրականություն, նյութեր:
Փորձը ցույց է տալիս, որ թե' եռօրյա, թե' մեկօրյա սեմինարներն 
արդյունավետ են կախված նրանից, թե ինչ խնդիր է իր առաջ դրել 
մասնագետը (սեմինարավարը): Սեմինարների ընթացքում ժամանակ 
է հատկացվում նաև հարց ու պատասխանների համար, որոնց 
ընթացքում ծնողները ստանում են հենց իրենց երեխայի հետ 
կապված խնդիրների պատասխանները:
Ծնողները սեմինարից գնում են բավարարված և գոհ. այդ են վկայում 
սեմինարների վերջում անցկացված մոնիթորինգային հարցումները:

«#

Սեմինարի արդյունքների ամփոփ նկարագրություն
Նման սեմինարները նպաստում են ոչ միայն ծնողների մանկա
վարժական, հոգեբանական, առողջագիտական՝ երեխայի խնամքի, 
զարգացման ու դաստիարակության հետ կապված գիտելիքների խո
րացմանը, այլև հնարավորություն են տալիս մանրամասն տեղեկանալ 
մասնագետների աշխատանքներին, ամրապնդել մասնագետ-ծնող 
վստահության դաշտը:

Նախադպրոցականի զարգացման ծախսերը
Նպատակահարմար է նախապատրաստական ուսուցման խմբերը 
կազմակերպել դպրոցում' կրտսեր դպրոցի կազմում: Դրանով
ապահովվում է երեխայի զարգացման և ուսուցման շարունա
կականությունը, սոցիալական միջավայրն ավելի ընդարձակ և 
հարուստ է լինում, փոքրերը հնարավորություն են ունենում համա
գործակցել մեծերի հետ, մեծերն էքտարբեր գործառույթներով
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մասնակցել, աջակցել փոքրերի գործունեության կազմակերպմանը: 
Սա նաև ֆինանսական հետևանք է ունենում' շենքի պահպանման 
ծախսերը կատարվում են պետության կողմից այդ նպատակով 
դպրոցին հատկացված գումարից: Ներկայացվում են նախա-
կրթարանային խումբ ստեղծելու համար հնարավոր ծախսերի 
ուղղությունները: Որոշ դեպքերում կարող են լինել տարբեր
լուծումներ' նվիրատվություններ, բարերարների, թաղապետարանի, 
հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների, ծնողական 
աջակցություն և այլն:

Ֆինանասական մուտքեր
 ̂ պետական ֆինանսավորում 
 ̂ թաղապետարան 
 ̂ նախարարություն 
 ̂ այլ պետական կազմակերպություն 
 ̂ ծնողական վճարներ
 ̂ հասարակական և այլ կազմակերպությունների աջակցություն 

*«. անհատ բարերարներ

Խմբի ստեղծման ծախսերի ուղղությունները
Նյութական միջավայրի ձևավորում 
ա. խմբասենյակ

 ̂ նորոգում ( նյութածախս և աշխատանք)

կահույք
պահարաններ 

ь֊ սեղաններ 
 ̂ աթոռներ 
 ̂ գորգ 
 ̂ դաշնամուր

ь֊ հանդերձապահարաններ 
 ̂ ջահեր 
 ̂ գրատախտակ 
 ̂ ցուցասեղան 
 ̂ մահճակալներ 

տեխնիկա
հարթէկրան հեռուստացույց 
համակարգիչ բ-4 

 ̂ թվային ֆոտոխցիկ 
 ̂ երաժշտական կենտրոն 
 ̂ թվային ձայնագրիչ 256Mb

բ. խոհանոց
սպասք և խոհանոցային այլ պարագաներ (հարիչ, հյութաքամիչ, 
կշեռք)

 ̂ գազօջախ
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 ̂ ջրատաքացուցիչ 
 ̂ ծորակ, լվացարան 

ь֊ ջեռոց 
 ̂ սառնարան 
 ̂ կահույք
 ̂ աղբամաններ և մաքրելու այլ միջոցներ

գ. սանհանգույց
նորոգում և սանտեխնիկա

դ. ամառային պարտեզ
 ̂ լողավազան (փչվող) 

ճոճք (գամակ) 
ճոճանակներ 

 ̂ ամառային սեղաններ 
 ̂ ամառային աթոռներ 

հովանոցներ
fc- աղբամաններ և մաքրելու այլ միջոցներ

ե. ուսուցման և խաղի/միջոցներ
 ̂ մարզական գույք 

*֊ խաղեր-խաղալիքներ
 ̂ գրենական պիտույքներ, գործունեության նյութեր' գրենական 

պիտույքներ, նյութեր (կավ, պլաստիլին ժապավեններ և այլն)
 ̂ այլ միջոցներ

Երեխայի գործունեության կազմակերպման ընթացիկ ծախսեր
Սննդի կազմակերպման ծախսերը ծնողն ու նախակրթարանը կարող 
են միասին որոշել ըստ ծնողի պահանջի"

 ̂ հիգիենիկ պայմաններ ապահովող տնտեսական ծախսեր 
 ̂ տեխմիջոցների ծախսեր' նկարահանումներ, C D -ների և այլ նյութերի 

ստեղծում
 ̂ ձայնագրություններ 
 ̂ ճամփորդությունների կազմակերպում
 ̂ սանի փաթեթի պարագաներ' թղթապանակ, թափանցիկ ծրարներ 

/ֆայլ/:

Դաստիարակի օրագրից ...
Գարնան տոհմածառի ծնունդը
Մարտի մեկն էր: Գոռը լայն ժպիտով խմբասենյակ մտավ ու բարձր 
ձայնով կանչեց.
- Շնո՜ր-հա-վո՜ր:
Մյուսները զարմացած նայեցին Գոռին:
Գոռն էլ, իրենից գոհ, ցրեց ընկերների զարմանքը.
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- Ի \  մոռացե՞լ եք, բա երեկ ընկեր Սաթենիկը չասա՞ց' ձմեռը 
վերջացավ:
Երեխաները սկսեցին թռվռալ ու վանկատել ' ձը-մե-ռը վեր-ջա-ցավ, 
ձը-մե-ռը վեր-ջա-ցավ: Նախաճաշից հետո գնացինք բակ,
արթնացրինք ծառերին' փայտիկներով հարվածելով դրանց բներին: 
Թեև դեռ ցուրտ էր, բայց չէինք ուզում ներս գալ: Մի քիչ էլ 
խաղացինք ու ներս եկանք:
Պատմեցինք, որ գարնան առաջին օրը տանտիկինները տան բոլոր 
անկյունները մաքրել են, տունը տեսքի բերել:
- Այսինքն' ուբորկա են արել,- եզրակացրեց Սոնան:
Մենք էլ մեր «ուբորկան սկսեցինք» խվբասենյակում: Մի քիչ
հոգնեցինք, անցանք զրույցի:
Սկսեցինք տարվա եղանակներից խոսել:

Ձմեռն հավանեցինք, որովհետև շատ ձյուն է գալիս, ձնեմարդ ենք 
պատրաստում, ձնագնդիկ խաղում, թավալվում ձյան մեջ, ցուրտ է 
լինում, շատ ենք հիվանդանում, իսկ մայրիկներն էլ թույլ չեն տալիս 
երկար խաղալ բակում:
- Ձմեռը խիստ պապի նման է:
- Ձմեռն ուզում է, որ միայն ինքը չարություն անի: Հենց մենք Ենք 
չարություն անում, մեգ պատժում է:
- Ձմեռը բոլորի համար ձյուն է բերում:
Մենք առիթից օգտվեցինք և հարցրինք.
- Բա ձյունն ինչի՞ համար է:
Առաջին պատասխանները.
- Որ մենք խաղանք:
- Որ Նոր տարի գա:
Ուրիշ պատասխաններ էլ եղան: Մենք ուզում էինք ղեպի
բնագիտություն գնալ:
- Բա ո՞նց է, որ քնած բույսերը ձմռանը չեն մրսում:

- Որովհետև հողի տակ են:
- Բա ոնց է, որ սառը օդը հողի միջով չի անցնում բույսերին:
- Կարո՞ղ ա, ձյունն ա պահում:
- Հա էլի, ձյունն ա պահում:
- Ուրեմն ձյունը համ էլ վերմակ է բույսերի համար:
- Ուրեմն ձյունը տա՞ք է:
- Ի՜՜նչ մազալու է' համ տաք է, համ' սառը:

* * *

Պարզվեց ' ամառը բոլորի սիրած եղանակն է:
- Բոբի՜կ վազում ենք,- հրճվեցին մի քանիսը: Բոլորը կարոտել են 
իրենց լողավազանին, սահարաններին:
- Ինչքա՜ն ուզենք' կգոռանք, ոչ մեկին չենք խանգարի: Շոգն էլ մեզ 
չի խանգարում:
Աշունն էլ է լավ, շատ միրգ կա, «լիքը տարբեր գույնի տերևներ 
կան»:
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- Բայց որ սկսում են տերևները թափվեւ ու չորանալ, մեղքս գալիս է: 
Ուզում եմ' բոլոր տերևները հավաքեմ, պահեմ,֊ տխուր ասաց 
Էռնեստը:
- Ը ն կ ե ր  Սաթենիկ, իսկ չի՞ լինի' տերևները նորից կպցնենք 
ծառերին,- հարցրեց Սոնան:
- Է՜, այնքան շատ են, որ մեկը կկպցնես,- հուսահատվեց աղջիկներից 
մեկը:
Տերևների խնդիրը մնաց անլուծելի: Հասանք գարնանը: Առաջինը 
ձնծաղիկին հիշեցինք, որ թաքնվել է ձյան տակ ու սպասում է, որ 
ձյունը հալվի: Խոսեցինք ձնծաղիկ բառի մասին: Վերջը պարզեցինք, 
որ այդ բառն առաջացել է 2 բառից: Երեխաներին զարմացրեց այն, 
որ ձյուն և ծաղիկ բառերը բարեկամ բառեր դուրս եկան, նրանք 
գիտեին բարեկամ բառերի մասին: Ուրեմն ձյուն ու ծաղիկ բառերը 
բարեկամ բառեր են: Արևն էլ էնքան է տաքացնում, որ բողբոջը 
տաքանում ֊տաքանում  ու պայթում է: Միջից դուրս է գալիս ծաղիկը: 
Համ էլ տոներ են սկսվում ' մայրիկների, տատիկներ, քույրիկների: 
Կարևոր մի տոն էլ կա, անունը' Զատիկ: Իսկ ինչո՞ւ' Զատիկ.
- Ուրե՜մն,- ձգեց երեխաներից մեկը.- հողը տաքանո՜ւմ է, ու հողի 
տակից դուրս են գալիս զատիկները:
Հարցրեցի ' եղանակները որտեղի՞ց և ինչպե՞ս են առաջացել, մայր 
ունե՞ն, որտե՞ղ են ապրում: Պարզվեց, որ եղանակների մայրը 
«տարին» է, որը չորս բալիկ ունի: Այդ բալիկներից մեկը գարունն է:
- Գարունը մայրիկ է, դրա համար էլ մայրերի տոնը գարնանն է 
լինում:
Գարունի մայրիկը տարին է, ինքն էլ ամիսների մայրիկն է:
Գլխի չընկան, որ այդ դեպքում տարին ամիսների տատիկը կլինի: 
Պարզեցինք, որ գարունը 3 ամիս ունի:
- Ուրեմն' գարուն մայրիկը երեք երեխա ունի:
- Ապրիլը աղջիկ է,- շտապ ասաց Գոռը: Մարտն ու և Մայիսն էլ' 
տղա:
- Ինչո՞ւ են Մարտը և Մայիսը տղաներ;
- Մարտը չարություններ շատ է սիրում անել, իսկ աղջիկները խելոք 
են լինում:
Մայիսն էլ տղայի անուն է, իմ ընկերոջ անունը Մայիս է:
Հոգնեցինք զրուցելուց' որոշեցինք նկարել, ու ընտանիքների 
բաժանել եղանակներն ու ամիսները:

** *

Ես արևին ջղայնացած կնկարեմ
ժամը ինն անց է: Զով  եղանակ է, ցուրտ չէ: Մի շաբաթ է' օրը 
պարտեզում Ենք անցկացնում: Երեխաները կամաց-կամաց
հավաքվում են: Թերեզային, ինչպես միշտ, ավագ քույրն է բերում: 
Այսօր թթված էր: Մոտեցավ ներկա-բացակայի թերթիկին, վերցրեց 
ժպիտով դեմքի նկարը (սմայլ) և դժկամությամբ ասաց.
- Օրիո րդ Աննա, ինչի՞ տխուր դեմք չկա:
- Ինչո՞ւ, Թերեզիկ ջան:
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- Որովհետև հավես չունեմ:
Պարզվեց ' քույրը իր ուզած շորը չի հագցրե լ
- Արի գնանք ճագարի մոտ: Եթե նա քեզանից չփախավ, ուրեմն շորդ 
լավն է, և պետք չէ տխրել:
Գնացինք: Փառք Աստծո, ճագարը չփախավ:
- Դե, հիմա սմայլիկի նման ժպտա:
Թերեզիկը ժպտաց:
- Տեսա՞ր, թե ինչի համար են բոլոր դեմքերը ժպտում:
- Որ մենք էլ իրենց նման միշտ ժպտանք:

փփփ

- Ընկեր Աննա, էս Ռոբերտը իմ գազարը կերավ, հիմա ճագարները 
սոված կմնան,- հեռվից կանչելով՜ բակ մտավ Արտյոմը: Մոտեցավ 
ինձ, նոր միայն բարևեց.
- Բարև Ձեզ, Ռոբերտը գազարը կերավ, ճագարներին սոված թողեց:
- Հիմա երկուսով մտածեք' ինչ անել:
- Թող Ռոբերտը մտածի:
- Ձեր գործն է, տեսեք:
Երկուսով նշեցին իրենց ներկան, փոխեցին կոշիկները և մոլորված 
կանգնեցին, մինչդեռ նրանց ընկերներից ամեն մեկը մի բանով 
զբաղված էր: Մոտեցա Արտյոմին և ականջին ասացի.
- Լսիր, եթե Ռոբերտը ճարը չգտնի, ի՞նչ ենք անելու:
- Ե ս կմտածեմ:
- Տե ս, դու գիտես:
Արտյոմի աչքերում անհանգստություն նկատեցի, նա ճագարներին 
շատ էր սիրում:
Մի քանի րոպեից Արտյոմն ու Ռոբերտը պարտեզում խոտ էին 
քաղում ճագարների համար:
Աննան, Անին, Բելլան կրիային էին «լողացնում-կերակրում», 
Արթուրը, ինչպես միշտ, Մերիին էր ճոճում, երեխաների մի մասը 
ավազով խաղում էր, Ափկն էլ, իր սովորության համաձայն, ծառերը 
«մշակելով» էր զբաղված: Արսենը «երկար որդ» էր գտել և բոլորին 
հրավիրում էր տեսնելու:
Վերջապես բոլորը եկան: Երբ ուրախ երաժշտությունը հնչեց,
երեխաների մեծ մասը հավաքվեց բակի կենտրոնում, գիտեին, որ 
առավոտյան նախավարժանքն է սկսվելու: Մատիկներով
ողջունեցինք արևին, մեր մատիկները արևի շողեր դարձրինք, 
ներքևում շարժվող տեսանեփ և անտեսանելի միջատներին ու 
կենդանիներին ողջունեցինք, տարբեր կենդանիներ դարձանք: Երբ 
կապիկի պես «ծառից ծառ էինք թռչում», Կարոն ամբողջ կոկորդով 
մեկ գոռում էր.
- Էրեխե՜ք, ես ու պապաս կապիկ Ենք, նույն տարում ենք ծնվել:
Բայց ո՜վ էր լսողը, բոլորը , ձայները գլուխները գցած, թռչկոտում 
էին: Ակտիվացող աշխուժությունն ու աղմուկը գրավեց մյուսներին, 
նրանք էլ կամաց-կամաց միացան մեզ: Վերջում դժվար էր
հանդարտեցնել: Երաժշտությունը թողեցինք միացրած, մենք'
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մեծերս, վերցրինք աղբ հավաքելու տոպրակը և անցանք գիշերային 
քամու բերածները հավաքելուն: Մի քանիսը միացան մեզ: Լուսինեն 
ու Անահիտը գնացին խոհանոց' տիկին Նունեին օգնելու, Արթուրն ու 
Մերին սեղան էին գցում, Արտյոմը, Ռոբերտը, Սրմանը և Տիգրանը 
մեր պահակ Հենրիկ պապի հետ ճագարների մոտ էին: Աղջիկների մի 
խումբ էլ մեր դայակի' տիկին Աստղիկի հետ թութակներով էր 
զբաղված: Վերջապես նախաճաշի նստեցինք: Նախաճաշելուց հետո 
բոլորը իրենց բաժակներն էին տանում խոհանոց: Արթուրը Մերիի 
բաժակն էլ տարավ: Արտյոմն էլ ուզեց Անահիտի բաժակը տանել: 
Անահիտը չթողեց:
- Բա Արթուրը Մերիինը ո՞նց տարավ,-նեղացավ Արտյոմը:
- Որովհետև Արթուրը սիրում է Մերիին:
- Ը խկ,-ասաց Արտյոմը և խռոված գնաց:
Հավաքեցինք, մաքրեցինք, լվացինք:
Ամեն մեկը մի բանով զբաղված էր: Բոլորը հերթով մոտենում ու 
հարցնում էին.
- Բա այսօր չենք լողանալո՞ւ:
- Ի՞նչ ես կարծում, արևը կհասցնի՞ տաքացնել այսքան ջուրը,- 
համբերատար պատասխանում էի յուրաքանչյուրին:
Մտքում գցում-բռնում էին, մտածում: Եզրակացությունները տարբեր 
էին: Ես էլ առաջարկում էի հետևել արևին և ջրին: Երեխաները գնում- 
գալիս էին, ջուրն էին փորձում, արևին նայում:
- Օ՜ֆ, էս արևն էլ զզվացրեց,- սրտնեղեց Անին:
Մեկ էլ ավազով խաղացող մի խումբ սկսեց «Արև, արև, դուրս արի» 
երգը երգել: Այնքան բնական ստացվեց, որ մենք' մեծերս էլ
միացանք երգին: Երգից հետո առաջարկեցինք արև նկարել, որ արևը 
տեսնի իրեն, ուզենա ավելի շատ շողեր ուղարկել մեզ:
- Չ է ,  օրիո րդ Աննա, ես արևին չեմ խաբի, ջղային կնկարեմ,- Ալիկն

էր:
- Քո գործն է, Ալիկ ջան:
Նկարեցինք: Մի մասը հենց ավազի վրա քլ նկարեց: Կեսօրին մոտ էր, 
և արևն ավելի էր ջերմանում:
- Էրեխե՜ք, որ մի քանի անգամ էլ արև նկարենք, ջուրը կտաքանա: 
Ծիծաղեցինք: Արսենին և Արմինեին խնդրեցի նկարները կախել 
պարանին, որ չորանան և հաշվել, թե քանի արև եղավ:
- Օրիորդ Անի, 10 արև և մի ճղված արև: (Երեխաներից մեկը վրձինն 
այնքան էր սեղմել, թուղթը մաշվել էր):
- Բա երկնքի արևը,- հուշեցի ես:
- Լավ, 11 արև:
- Բա ավազի արևները,- ոգևորվեց Արմինեն:
֊ 11 ֊ը կար, չէ՞,- շարունակեցին հաշվել ավազի վրայի արևները,-12, 
13, 14, 15: Եղավ 15 արև:

«Ծիտը» նախակրթարանում
Պատմում եմ «Ծիտը» հեքիաթը: Սկզբում լուռ լսում էին: Հետո քիչ- 
քիչ սկսեցին միանալ ինձ: Նախ' մի մասին հեքիաթը ծանոթ էր, մի
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մասն էլ հասկացավ' ինչ է կատարվում հեքիաթում: Վերջում
հեքիաթը ամբողջ խմբով էին «պատմում»: Վերջին ' հանգավոր
հատվածն արդեն երգում էին:
- Դուր եկա՞փ-հարցրեցի:
Բոլորը միաբերան «այո» պատասխանեցին:
- Մի բան դուրս չեկավ,-ասաց Հայկը,- սազն ինչո՞ւ կոտրվեց:
- Բա որ չկոտրվեր, հեքիաթը չէր վերջանա,- պատասխանեց 
Տիգրանը:
- Ավելի լավ,- ասաց Ասյան,- թող շարունակվի, ինչ կլինի որ:
- Հո հարյուր օր հեքիաթ չենք պատմի, ուրիշ բան չունենք անելո՞ւ: 
Սկսեցինք խաղը:
- «Լինում է, չի լինում մի ծիտ: Մի օր էս ծտի ոտը փուշ է մտնում»: 
Այս նախադասությունն ո՞վ բարկացած կասի:
- Համ փուշ է մտել, ցավում է, համ էլ բարկանա՞նք:
- Հա',  բա փշի վրա չջղայնանա՞նք:
Հատված-հատված ասացինք՝ բարկացած, ծիծաղելով, զարմանալով, 
նույնիսկ լաց լինելով: Սեղան շատ բարկացավ հովիվի վրա.
- Ինչ վատ հովիվ է, ըսկի հաց էլ չունի, որ ուտի:
Մոռացել էր, որ հարսանքավորներն էլ միս չունեն, թեև Երբ իմացավ 
էլ, բոլորովին չզարմացավ:
ճաշի ժամանակն էր: Մոռացել էինք, որ խոհանոցում գործեր ունենք, 
տիկին Նունեն էլ չէր ուզել մեզ ընդհատել: Ինչևէ, սեղանը գցեցինք, 
նստեցինք ճաշի: Երեխաները շարունակում էին հեքիաթից զրուցել: 
Որոշեցի այլևս չանդրադառնալ «Ծտին», որ չձանձրացնեմ: 
Պարզվեց՝ սխալվում եմ: Մի մասը, սեղանը մաքրելուց հետո, 
(նույնիսկ հատակը չմաքրեցին), հավաքվեց գորգին: Պարզ երևում 
էր, որ պատրաստվում են հեքիաթի մասին խոսել: Մյուսները գտան 
իրենց զբաղմունքները: Ստիպված շարունակեցինք խոսակցությունը:
- Ի՞նչ կասեք ծտի մասին:
- Գժուկի նման էր,- ասաց Դիանան: (Մայրն էլ իրեն է այդպես ասում):
- Չարաճճի ծիտ էր, բոլորին գժվացնում էր,֊ասաց Սոնան:
- Լավ էր անում, ըտենց հետաքրքիր է,- պատասխանեց Մարիամիկը:
- Որ ուրիշներին գժվացնո՞ւմ ա,- զարմացավ Հայկը, որ միշտ կարգ 
ու կանոնի կողմն է:
- Հա՜,- ձգեց Մարիամիկը:
- Շատ էլ լավ ա, ինչ ա,- ձայն տվեց քիչ հեռվում խաղացող էդգարը. 
պարզվում է' նա լավ էլ հետևել է խոսակցությանը:
- Ընենց կծեծեի էդ ծտին,- մեջ մտավ հատակն ավլող Աննան:
- Ինչո՞ւ:
- Հենց ընենց:

Հաջորդ օրը
Հիշեցինք հեքիաթը, միասին պատմեցինք: Հաշվեցինք հեքիաթների 
հերոսներին: Որոշեցինք բոլոր հարսանքավորներին մի հերոս
համարել: Փոխարեն ը հաշվեցինք սազը («Նա դիտմամբ ընկավ 
կոտրվեց»,- այդպես էին որոշել իրենք):
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Հաշվեցինք ծառը, գառը, լոշիկը, պարզ է* հարսին:
Սկզբում մի ծիտ էր, նանն ավելացավ, դարձան երկուսը: Այդպես 
շարունակ:
Որոշեցինք հեքիաթը ներկայացնել: Քանի որ իրենք շատ էին, 
դերերը'  քիչ, առաջարկեցի երկու խմբի բաժանվել, երկու 
ներկայացում անել: Բաժանվեցին, դերերն իրենք բաժանեցին,
ինքնուրույն «փորձ արեցին», «ընկերների դատին հանձնեցին» 
իրենց պատրաստած ներկայացումները, բավականին տարբեր էին 
ստացվել:
Անցանք նկարելուն: Հեքիաթը նկարելուց հետո առաջարկեցի ծտի 
տունը նկարել: Նախ խոսեցինք, թե ինչպիսին է այն, ինչ տեսք 
կունենա, ինչ կլինի ծտի տանը, էլ ով կարող է ապրել նրա տանը: 
Պարզվեց, որ ծիտն աղջիկ է, ախպերիկ, մայրիկ, հայրիկ ունի: Տատ 
ունի, չգիտես ինչու' որոշեցին, որ պապ չունի: Դե լավ: Նկարեցին 
ծտի տունը, հարազատներին, նկարները կախեցին պարաններին: 
Պայմանավորվեցինք տիկնիկները վաղը մայրիկների հետ 
պատրաստել:
Օրվա երկրորդ կեսին հեքիաթի շարունակությունը հորինեցինք:
- Ծիտն էլ թռավ, գնաց: Գնաց հանդիպեց մի ուրիշ ծտի, նրան 
պատմեց իր պատմությունը: Էս նոր ծիտն էլ որոշեց նույն բանն անել: 
Քուջուջ է անում, ոտը փուշ է մտնում: Դես է թռչում, դեն է թռչում, 
տեսնում է մի պառավ փետ է ման գալիս' թոնիրը վառի:
- Ն ա նի ’ ջան, նանի', ոտիս փուշը հանի, թոնիրդ վառի, ես էլ գնամ 
քուջուջ անեմ, գլուխս պահեմ:
- Կորի գնա, անպետք ծիտ, էլ ինձ չես խաբի,- ասում է պառավը և 
ձեռքի փայտով քշում է էս նոր ծտին: Նանը չգիտեր, որ սա նոր ծիտ 
է: Որտեղից իմանար, էդ ծտերը էնքան իրար նման են:
Եղան նաև ուրիշ տարբերակներ:

Հաջորդ օրը տիկնիկներ պատրաստելու օրն էր. մայրիկների, 
դայակի, նույնիսկ խոհարար տիկին Նունեի հետ պատրաստեցինք 
տիկնիկները: Մայրիկների, Արթուրի և Մերիի տատիկների հետ 
տիկնիկային ներկայացման առաջին փորձն արեցինք:
Մի հետաքրքիր բան էլ. թեև տիկնիկները կային, բայց հաջորդ օրվա 
տիկնիկային ներկայացումը ջրամատիտներով (ֆլոմաստեր) արե
ցինք: Նախապես որոշել էինք, որ հեքիաթը կարող ենք փոփոխել, 
նոր հերոս ներմուծել, երգեր հորինել: Գունագեղ և զարմանալի տար
բեր ներկայացումներ ստացվեցին:

Կրտսեր դպրոց-պարտեզում 5-6 տարեկան նախադպրոցականների 
ծրագրավորված գործունեության կազմակերպման, նրանց ընդունա
կություններին ու առանձնահատկություններին համապատասխան 
պարտեզից դպրոց անցում:
«Հանրակրթական ծրագրերի իրականացման օժանդակության 
շրջանակներում «Հանրակրթական դպրոցում նախապատրաստական 
ուսուցում» ծրագիրը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում
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գործում է ՀՀ  Կ Գ  նախարարի 28.07.2004թ. թ. 566-Ա/Ք հրամանով: 
27.02.2006թ. ՀՀ  ԿԳ  նախարարության և Երևանի «Մխիթար 
Սեբաստացի» կրթա համալիրի միջև կնքվել է «Հանրակրթական 
դպրոցում նախապատրաստական ուսուցում» ծրագրի համար տրվող 
պետական աջակցության պայմանագիր, որի հավելվածով որոշված 
իրականացվող աշխատանքների մեջ նշվում է 5 տարեկանների 
զարգացման և ուսուցման համալիր ծրագրի, զարգացնող և 
ուսումնաօժանղակ նյութերի ծրագրային փաթեթի ստեղծումը:: 
Կրթահամալիրի 2004-2008թթ. զարգացման ծրագրի նպատակներից է
2-12 տարեկանների կրթության նոր հաստատության' դպրոց- 
պարտեզի գործունեությունը:
2006թ.֊ին կրթահամալիրում պետական աջակցությամբ իրակա
նացվող «Հեղինակային /պետական-այլընտրանքային/ մանկա
վարժության ծրագրերի իրականացում» ծրագրի շրջանակում սկսվեց 
իրագործվել «Կրտսեր դպրոց-պարտեզում 5-6 տարեկան նախա
դպրոցականների ծրագրավորված գործունեության կազմակերպման, 
նրանց ընդունակություններին ու առանձնահատկություններին համա
պատասխան պարտեզից դպրոց անցում» գիտափորձը: Սա են
թադրում էր կրտսեր դպրոց-պարտեզի նոր մոդել, որն իր մեջ 
ներառում էր 5 տարեկանների զարգացում և ուսուցում: Գիտափորձը 
նախատեսված էր իրականացնել երկու փուլով:
Առաջին փուլում /2006-2008թթ/ առանձնացվեցին և կրթահամալիրի 
ՀԱ Զ  Բ-1 թաղամասի դպրոց-պարտեզում, Հ Ա Զ  Բ-4 թաղամասի 
դպրոց-պարտեզում, Գեղարվեստի վարժարանում սկսեցին գործել 
գիտափորձի մեկական խումբ' համապատասխան զարգացնող 
միջավայրով, յուրաքանչյուր խմբում' 15-20 երեխա: Գիտափորձն 
իրականացնելու համար մրցութայքյն կարգով ընտրվեցին ուսու
ցիչներ, որոնց ներկայացվեցին ծրագրի իրագործման համար անհրա
ժեշտ պահանջներ' օտար լեզուների և համակարգչային ծրագրերի ի- 
մացություն, համացանցից օգտվելու կարողություններ, հետա
զոտական աշխատանքներ կատարելու հմտություններ:
Գիտափորձի  խմբերը գործում էին երկու ռեժիմով' 9.00-14.00 և 9.GO- 
17.00:

Գիտ ափ որձի  առաջարկն ուներ մանկավարժական, նյութատեխնիկա
կան և ֆինանսական հիմնավորում:
Համայնքի գումարային ներդրմամբ վերանորոգվեցին և համապա
տասխան գույքով, տեխնիկայով ապահովվեցին գիտափորձի խմբե
րը: Ուսուցչի ֆինանսավորումը կատարվում էր հանրակրթական 
ծրագրերի իրականացման համար նախատեսված պետական հատ
կացումներից (ըստ սովորողների թվի): Սննդի համար հատկացվող 
գումարը վճարում էր ծնողը: Խմբերը տեղակայված էին կրտսեր 
դպրոցի շենքերում և հաստատության պահպանման համար գումար 
չէին վճարում:
Գիտափորձն  ուներ նաև մանկավարժական հիմնավորում: Երբ
կրթական համակարգն անցավ 12-ամյա ուսուցման, կրտսեր դպրոցի
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եռամյա ծրագիրը մեխանիկորեն, ընդ որում' ոչ հավասարաչափ 
բաժանվեց 4 տարիների մեջ: Առաջին տարվա ուսուցմանը հատ
կացվեց անհամեմատ թեթև ուսումնական ծանրաբեռնվածություն, 
ուսումնական ամբողջ տարվա հիմնական մասը հատկացվեց 
նախայբբենական, այբբենական և ետայբբենական շրջանին, 20-ի 
սահմանում մաթեմատիկական տարրական գործողությունների 
կատարմանը:
Սակայն ղործող «քոլեջների» և նախադպրոցական այլ 
հաստատությունների աշխատանքի արդյունքում երեխաների մի 
մասը, ելնելով իր զարգացման առանձնահատկություններից, դպրոցի 
նախաշեմին հայտնվեց արդեն և' տառաճանաչ,  և թվաճանաչ: Փաստ 
է նաև այն, որ ավելի ու ավելի մեծ թվով ընտանիքներ են զբաղվում 
երեխայի զարգացմամբ և նրան դպրոցին նախապատրաստելով: 
Այսինքն' անտեսվում էին կարևոր իրողություններ'

 ̂ Ցտարեկանի նախապատրաստական ծրագրավորված գործունեու
թյունը «քոլեջներում» և նախակրթարանների նախապատրաստական 
խմբերում

 ̂ ընտանեկան ավելի ու ավելի հետևողական և հիմնավոր դարձող 
կրթությունը
Արդյունքում ստացվել էր մի իրավիճակ, երբ դպրոց եկած երեխան 
գործնականում արդեն յուրացրած է լինում առաջին դասարանի 
ծրագիրը, տառաճանաչ և թվաճանաչ է, ինչպես նաև տիրապետում է 
այն կարողություններին և հմտություններին, որոնք պիտի ձեռք 
բերեր դպրոցական ուսուցման առաջին տարվա ընթացքում: 
Երեխաների մի ստվար խումբ հայտնվեց իր հետագա զարգացման 
համար ոչ շահեկան պայմաններում: Առաջին դասարան եկած
երեխան, որը հիմնականում յուրացրել է այդ դասարանում 
նախատեսված ուսումնական նյութը, մի ամբողջ տարի անելիք չէր 
ունենում: Իսկ երեխային իր բնականոն զարգացումից ետ պահելը 
նույնքան վնասակար է, որքան նրա առջմ իր ուժերից վեր խնդիրներ 
դնելով այն արագացնել փորձելը: Նրա զարգացման տեմպի
արհեստական դանդաղեցումը կարող է ձանձրացնել երեխային, 
պասիվացնել'  ետ պահելով ակտիվ գործունեությունից, հիաս
թափեցնելով նաև ուսումնական հետագա գործընթացից:

Գիտափորձն  առաջարկում էր խնդրի լուծումը.
 ̂ ստեղծել համապատասխան միջավայր և բազմակողմանի գործու

նեության միջոցով հնարավորություն տալ երեխային բնականոն 
զարգանալ և դրա արդյունքում ձեռք բերել և' համապատասխան 
գիտելիքներ, և' կարողություններ ու հմտություններ

 ̂ հաշվի առնելով երեխայի ձեռք բերած գիտելիքները, կարողու
թյուններն ու հմտությունները՝ ապահովել կրթության շարունա
կականությունը և հնարավորություն տալ երեխային կրթական մի 
փուլից հարթ' առանց ցնցումների անցում կատարել հաջորդ փուլ: 
Ծրագրի իրականացման առաջին մասում' սեպտեմբերի 1-ից մինչև 
ապրիլի 1-ը, ընդհանուր զարգացնող միջավայրում, ակտիվ, իրական,
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բազմաֆունկցիոնալ գործունեություն իրականացնելու պայման
ներում զարգացվեց երեխայի ուշադրությունը, դիտողականությունը, 
տրամաբանությունը, կողմնորոշվելու, կենտրոնանալու,  սոցիալական 
միջավայրում շփվելու, համագործակցելու կարողությունները:

Ապրիլի մեկից սկսվեց համակարգված ուսուցումը, որի արդյունքում 
երեխան առանց ճիգի' պատրաստ ուսումնական գործունեության և 
ձեռք բերած բավականին լեզվական, մաթեմատիկական կարողու
թյուններ ու հմտություններ, կարճ ժամանակում դարձավ նաև գրա
ճանաչ և թվաճանաչ: Համակարգչային զարգացնող խաղերի միջոցով 
տիրապետեց համակարգչային գործառական հմտությունների, 
խաղերի, երգերի, խաղ-բանաստեղծությունների միջոցով ձեռք բերեց 
անգլերենի և ռուսերենի որոշակի լեզվական պաշար:

Ծրագրի իրականացման 1-ին տարվա ավարտին «Երեխայի 
զարգացման կենտրոնի» և Մանկավարժության կենտրոնի մասնա
գետների կատարած ուսումնասիրությունները փաստեցին, որ երե
խաների մի մասը բավարարում է առաջին դասարանն ավարտողին 
ներկայացվող պահանջները և պատրաստ է կրթական հաջորդ փուլ 
անցնելուն: Մասնագետները տվեցին իրենց գրավոր եզրակա
ցությունը երեխային ուսումնառության հաջորդ փուլում ընդգրկելու 
համար: Դասարանը համալրվեց նաև մեր նախակրթարան չհաճա
խած երեխաներով, որոնք կամ ընտանեկան կրթության, կամ այլ 
նախապատրաստական խմբում մեկամյա ծրագրավորված 
գործունեության արդյունքում իրենց զարգացման մակարդակով, 
գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով բավա
րարում էին ներկայացված պահանջները: Այս երեխաները ընդգրկ
վեցին «Իմացումի հրճվանքի» եռամյա ուսուցման ծրագրում, իսկ 
նախակրթարանն ավարտած մյուս երեխաները, որոնք առաջադիմում 
էին ավելի դանդաղ տեմպերով և այն երեխաները, որոնց ծնողները' 
չնայած մասնագետների եզրակացությանը, իրենց երեխայի 
առաջադիմության հետ կապված կասկածներ ունեին, ընդգրկվեցին 
«Իմացումի հրճվանք» ծրագրի քառամյա ուսուցման ծրագրում: 
Գիտափորձն  այսպիսի խմբեր ունեցել է 2006-2007,  2007-2008, 2008- 
2009 ուստարում: Գիտափորձի  խմբերը ավելի ու ավելի վստահ են 
կրթական փուլային անցումներ կատարում:

Գիտ ափ որձի  ընթացքում.
ամբողջացվել է Ծրագրի բովանդակությունը,

 ̂ փորձարկման ընթացքի մեջ է եղել «5 տարեկանների կրտսեր 
առաջին դասարան» պայմանական անունով խմբի զարգացման 
փաթեթը:

 ̂ անցկացվել է ստեղծագործական հավաք, որի ընթացքում քննարկվել 
և մշակվել են 5 տարեկանների զարգացման ծրագիրն ու զարգացնող 
նյութերը:
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*֊ գործող դաստիարակները փորձարկել են ծրագրային նյութերը” 
իրենց դիտարկումներով և առաջարկներով մասնակից դառնալով 
Ծրագրի մշակմանը:

 ̂ ստեղծվել են ծրագրային գործունեությունը լուսաբանող C D -ներ, 
լուսանկարչական ալբոմներ: Առանձին C D -ով ձայնագրվել են 5-6 
տարեկանների համար նախատեսված ծիսական երգերը, ծրագրի 
շրջանակներում ստեղծված «Երգարանի» բոլոր երգերը: 

v  պարբերաբար կազմակերպվել են Ծրագրի խմբերի դաստիարակների 
անընդհատ զարգացման աշխատանքները: Կատարելագործվել են 
նրանց' որպես հետազոտող դաստիարակի հմտությունները:

 ̂ տոնել են մանկական և ազգային տոներն ու ծեսերը (Ամանոր, 
Բարեկանդան, Վարդավառ, Երեխայի պաշտպանության օրը, 
երեխաների ծննդյան օրերը և այլն): Փորձարկված նյութի հիման վրա 
կազմվել է «Մանկան տոնացույցը»:

ձ» հեղինակային մանկավարժության հեղինակների ամենամյա մայիսյան 
հավաքում ծրագրի մասնագետների և Կ Գ  նախարարության 
փորձագետների և թաղապետարանների պատասխանատուների 
մասնակցությամբ քննարկվել է ծրագրի իրականացման ընթացքը 

ձ֊ կազմակերպվել են նախադպրոցական հաստատություններում 
չընդգրկված երեխաների զարգացման և ծնողի մանկավարժական 
իրազեկման ծառայություններ
Գիտափորձն  արդյունավետ շարունակվում է և տարածում գտնում 
նաև հանրապետության մյուս մարզերում, ինչպես նախատեսված է 
նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015 
թվականների ռազմավարական ծրագրում. «Տվյալները ցույց են 
տալիս, որ 5-6 տարեկանների ընդգրկվածության ավելացման 
ռեսուրսները նախադպրոցական կրթական հաստատություններում 
խիստ սահմանափակ են, մասնավորապես գյուղական համայնքների 
մեծ մասում, ուստի նախադպրոցական կրթությունը մասամբ կարող է 
իրականացվել այլընտրանքային ծառայությունների միջոցով, այդ 
թվում' նախադպրոցական կրթության կազմակերպում տվյալ 
համայնքում գործող դպրոցում, ծնողական կրթություն և այլն»: 
Գիտ ափ որձի  ղեկավարներից մեկը' Ն  Նիկողոսյանը ընդգրկված է 
«Նախադպրոցական կրթության բարեփոխումների 2008-2015 
թվականների ռազմավարական ծրագրի ուղեցույց» ծրագրում, որի 
առաջարկությամբ նախատեսված է կրթահամալիրում իրականացնել 
ծրագրում ընդգրկված նախակրթարանների /հանրակրթական 
դպրոցների/ ղեկավարների վերապատրաստում, նրանց կփոխանցվի 
գիտափորձի առաջին փուլի մեր փորձը:

Կրտսեր դպրոցի այս նոր մոդել-հաստատության կերպը հաջո
ղությամբ կարող է գործել գյուղական համայնքներում: Հարյուրավոր 
գյուղական համայնքներ չունեն նախակրթարաններ' առանձին 
շենքեր, համապատասխան պայմաններ, պետական աջակցություն 
չունենալու պատճառով: Սա իր ազդեցությունն է ունենում տվյալ 
համայնքի կրթական մակարդակի և նրան զրկում է զարգացման
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հեռանկարից: Առաջարկվող մոդելը առաջացած հարցերի իրական, 
իրագործելի լուծումներ է առաջարկում, որի համար առկա են և 
ծրագրային, և ֆինանսական, և թե նյութատեխնիկական հիմքերը:

Գյուղական համայնքներում նախակրթարանը կարող է գործել 
ինչպես առանձին շենքային տարածքում, այնպես էլ հիմնական 
դպրոցի կազմում' նպաստելով նաև տվյալ դպրոցի զարգացմանը: 
Տեղավորվելով դպրոցական շենքում' նա հաստատությունը պահելու, 
նրա ծախսերը հոգալու խնդիր չի ունենա: Նախապատրաստական 
խմբի ուսուցիչը կստանա հանրակրթական ծրագրով նախատեսված' 
աշակերտի թվով պետական ֆինանսավորում, ծնողական 
հավաքանին կվճարի իր երեխայի սննդի համար /գյուղական հա
մայնքներում սննդի հարցը կարող է նաև բնամթերքներով լուծվել/, 
իսկ գյուղական համայնքը տարածքի վերանորոգման, զարգացնող 
միջավայրի ստեղծման հովանավոր կարող է դառնալ: Սոցիալական 
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեծ քանակությամբ 
նախադպրոցական տարիքի երեխաներ նախակրթարան չեն 
հաճախում տարբեր պատճառներով: «Իմացունքի հրճվանքի դպրոց- 
պարտեզի» այսպիսի մոդելը կարող է լրացուցիչ ազդակ լինել 
նախակրթարան չհաճախող երեխաների ծնողների համար, որոնք 
նախապատրաստական խմբերում երեխային ընդգրկելու մեջ նոր 
իմաստ և հեռանկար կարող են տեսնել և կարող են հանդես գալ 
որպես շահագրգիռ կողմ:

«Կրտսեր դպրոց-պարտեզում 5-6 տարեկան նախադպրոցականների 
ծրագրավորված գործունեության կազմակերպման, նրանց ընդունա
կություններին ու առանձնահատկություններին համապատասխան 
պարտեզից դպրոց անցում» գիտափորձի երկրորդ փուլում /2009-
20012թ.թ/ նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները.

-#

*֊ 5 տարեկանների զարգացման և ուսուցման ծրագրի, զարգացնող և 
ուսումնաօժանդակ նյութերի ծրագրային փաթեթի նորացում,
5 տարեկանի համար նախագրային և նախաթվային շրջանի էլեկտրո
նային փաթեթի ստեղծում և փորձարկում

 ̂ 5 տարեկանի համար խաղ-այբբենարանի էլեկտրոնային տարբերակի 
ստեղծում և փորձարկում

 ̂ 5 տարեկանի համար թվային շրջանի էլեկտրոնային փաթեթի ստեղ
ծում և փորձարկում
5 տարեկանի համար մաթեմատիկական խաղերի էլեկտրոնային փա
թեթի ստեղծում և փորձարկում

* 5 տարեկանի զարգացման աճի փաթեթի մշակում և փորձարկում
*֊ քառամյա կրտսեր դպրոցի առարկայական ծրագրերի ուսումնական 

նյութի վերաբաժանում 5 տարեկանների մեկամյա ուսուցման և 
եռամյա կրտսեր դպրոցի միջև

 ̂ «Հանրակրթական դպրոցներում նախապատրաստական ուսուցում» 
ծրագիր իրականացնող դաստիարակների և ղեկավարների համար
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վերապատրաստման մոդուլների մշակում և վերապատրաստման 
սեմինարների անցկացում

 ̂ ծնողների մանկավարժական իրազեկման ծրագրի կատա
րելագործում և ընդարձակում,

*>. «5-6 տարեկանների զարգացումը տնային պայմաններում» ծրագ
րային փաթեթի լրամշակում և ամբողջացում
ծրագրի խմբերի դաստիարակների հետ անընդհատ զարգացման 
աշխատանքների կազմակերպման միջոցով նրանց նոր հետա
զոտական հմտություններ ձեռքբերելու հնարավորության ընձեռում 

 ̂ «Մարմնամարզությունը որպես ընդհանուր զարգացման կարևոր 
բաղկացուցիչ» փաթեթի ստեղծում 

 ̂ «Երաժշտությունը որպես ընդհանուր զարգացման բաղկացուցիչ»
 ̂ «Լողոաուցումը որպես հանրակրթության բաղկացուցիչ»

5 տարեկանների խմբերում կիրառվող մեթոդները, մակավարժական 
սկզբունքները շարադրված են Ծրագրի նախորդ բաժիններում:
Ստորև ներկայացվողը միտված է հենց 5 տարեկանների նախա
պատրաստական ուսուցման կազմակերպմանը: Դրանք փորձարկվել 
են կրթահամալիրի 5 տարեկանների մեկամյա ուսուցման խմբերում և 
դաստիարակի համար կարող են մեթոդական ուղեցույց լինել:
Որպես սկիզբ՜ առաջին շաբաթը երեխաները ծանոթանում են միմյանց 
հետ, եթե խումբը նոր է ձևավորվել: Դաստիարակը պիտի օգնի, մղի 
նրանց ինքնուրույնության' հիմք դնելով մի շարք կարևոր 
սովորությունների:
Ընկերների հետ իր օրվա մասին զրուցելը, տպավորությունները 
քննարկելը, հաջորդ օրվա անելիքները նախատեսելը աստիճա
նաբար սովորույթ է դառնում:
Հետևողականության դեպքում սովորույ՛թ է դառնում նաև բնության 
խնամքը բակն ու շրջապատը մաքրելը: Եթե երեխան ծաղկամանում 
աճող ծաղիկ չունի, անպայման տնկեք և միասին մշակեք: Միասին 
հաշվեք' ով քանի ծառ է ջրել, քանի կենդանու է կերակրել, նկա
րագրեք ծառը, կենդանիներին:
Սեղան սպասքադնելը ևս իրենց գործը պիտի համարեն: Քանի որ 
սկզբում մինչև հինգն են հաշվում կամ փորձում են հաշվել մինչև 5-ը, 
սպասքադնողները ամեն մեկը հինգհոգանոց խումբ է վերցնում, 
սօղանը այդ հինգի համար է գցում, այդ ընթացքում հաշվում են 
ափսեները, գդալ-պատառաքաղները' անհրաժեշտության դեպքում' 
ավելացնում, պակասեցնում են:
Ներկա-բացակայի թերթիկին նշում են իրենց ներկան (տես' 
«Ծուղրուղու» ժողովածուի «Մանկան տոնացույց» բաժնում' 
«Առավոտյան ծես»):
Շարունակությունը կարող է ինքնաներկայացում լինել: Իրենց
ներկայացնելով' երեխաները փորձում են գտնել-բացահայտել իրենց 
առանձնահատկությունները, նախասիրությունները, իրենց
շրջապատող մարդկանց ու իրենց փոխհարաբերությունները: 
Արդյունքում նաև իրար են ճանաչում:
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Ծանոթանալու, իրար ճանաչելու մի շարք խաղեր կան «Ծուղրուղու» 
ժողովածուի «Խաղադարան » բաժնում (դաստիարակը կարող է նաև 
այլ խաղ հորինել):
Հանգստանալու նպատակով նստում են գորգին: Խաղն սկսում է 
դաստիարակը' դիմելով կողքինին'
- Իմ մազերը շագանակագույն են, իսկ քո՞նը...
Խաղում են մինչև շրջանի ավարտվելը:
Պետք չէ խաղը երկար ձգել, որ մասնակիցները չձանձրանան, այն 
կարելի է հաջոր օրը կրկին խաղալ' նկարագրելով մարմնի մյուս 
մասերը.
- Իմ քիթը մատիտի նման սուր է, իսկ քո՞նը...
Այսպես' մինչև մի լավ նկարագրում են իրենց: Հետո ինքնանկար են 

նկարում, ինքնանկարի ցուցահանդես են պատրաստում: Միասին 
հաշվում են իրենց մարմնի մասերը, համեմատում ուրիշների հետ:
- Ի՞նչն է, որ մարդը մի հատ ունի (գլուխը, քիթը..., կարելի է նաև 
ներքին օրգանները հիշել):
- Մարդը երկու հատ ի՞նչ ունի:
- Քանի՞ մատ ունի մի ձեռքին:
Փայտիկներ դնելով' հաշվում ենք' 2 աչք, 2 հոնք, 1 քիթ, 1 բերան, 1 
դունչ, 2 ականջ, 1 լեզու... Հետո փորձում ենք համեմատել' որն է 
շատ, որը' քիչ, երկու ակա՞նջը, թե՞ մի քիթը...
Երեխայի պատրաստվածության համաձայն կարելի է խնդիրը 
բարդացնել: Նրա հետ հաշվում ենք իր մարմնի մասերը:
Հետո միասին պարզում են' որն ինչի համար է: Կարելի է հուշել, որ 
ականջներն, օրինակ, նաև ակնոցն են պահում, ձեռքերը նաև 
բարևելու համար են...
Հաջորդ օրը պատմում են, թե ինչպես են անցկացրել նախորդ օրը, 
դրսում ում են հանդիպել, ինչ են խոսել կամ արել: Պայմանավորվում 
ենք, որ տուն գնալիս ավելի ուշադիր լինեն, որովհետև վաղը 
պատմելու են, թե ճանապարհին ինչ են տեսել, ում են տեսել, ինչ 
պատահեց...

Դաստիարակի օրագրից
...Չէին համբերում, բոլորն ուզում էին պատմել նախորդ օրվա 
մասին: Մշոտը մտածում էր, մյուսների նման չէր խառնվել իրար: Մեկ 
էլ կանգնեց աթոռին ու կանչեց.
- ՀԸԼԸ բոլորդ ինձ լսեք:
Ու բոլորը լռեցին:
- Երեկ մի շուն տեր էր ման գալիս, ու ոչ ոք նրան չվերցրեց: 
Առաջարկեցի գտնել այդ շանը ու նրա տերը դառնալ:
- Չէ', ֊կտրուկ պատասխանեց Մշոտը,- մամաները քեզ կհամոզեն, ու 
դու ոչ մի բան էլ չես անի:
- Իսկ մեր բակի ծառի ճյուղը ջարդել են;
- Մեր խանութի վրա գունավոր լույսեր կան:
- Պոմիդոր ծախող Ռայա տոտան էնքան չաղ էր:
- Մեր տան մոտի աղբյուրից ջուր չի գալիս;
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Ինչեր ասես, որ չէին հայնաբերել այդ օրը: Սկսվեց
հայտնագործությունների օրերի շարանը:

Այսօր խնդրեցի տանը ճշտել, թե ով է իրենց սիրում: Բոլորը սկսեցին 
գոռգոռաք մամաս, պապաս, տատիկս, պապիկս: Քչերը այլ
հարազատների նշեցին: Սպասեցի, մինչև բոլորը հանդարտվեցին և 
առաջարկեցի ' երբ տուն գնան, զանգեն /եթե պետք է' մեծերի 
օգնությամբ/ իրենց ծանոթ-բարեկամներին և ճշտեն '  ով է իրենց 
սիրում, ինչու է սիրում և բոլորին մեկ-մեկ նկարեն, եթե կարող են' 
թող նկարեն նաև, թե ինչու են սիրում:
Հաջորդ օրը'
Դիանա' էս քեռիս ա, ինքը ինձ սիրում ա, էս էլ շոկոլադ ա: Ինքը ինձ 
սիրում ա, որովհետև ես քաղցր եմ:
Սաքո' էս պապայիս ընկերն ա, ինքը ինձ սիրում ա, որովհետև ես 
շախմատ խաղալ գիտեմ:
Ընթացքում պարզեցի, որ երեխաները հեռախոսի համարներից մի 
քանի թվանշաններ էին մտապահել, շատ էին ուրախացել, որ մեծի 
նման զանգել են իրենց ծանոթներին, ու էլի շատ հաճելի և օգտակար 
բաներ:

Այսօր նկարեցինք, թե ում ենք սիրում և մեկնաբանեցինք: Հաշվեցինք 
մեր սիրելի մարդկանց, պարզեցինք ազգակցական կապերը:
- Մամայիս մաման զոքանչ է,- ասաց Նարեն:
- Ո՞ւմ զոքանչն է,- հարցրի ես:
- Եսիմ, զոքանչ է:
Իմացանք նաև, թե ով ում ընկերը կամ ընկերուհին է, ով ամենից 
շատ ինչ է սիրում, ինչ չի սիրում:

Նկարելիս չենք միջամտում, չենք սովորեցնում' ինչը ինչպես նկարի: 
Եթե երեխան կդժվարանա, միայն համոզում ենք, որ ինքը կարող է 
ամեն ինչ նկարել, նա կարող է և' բարկություն նկարել, և' լաց 
նկարել... այսինքն' նկարելու թեմայի ու նյութի ոչ մի 
սահմանափակում չկա:
Հաջորդ անգամ երեխան կնկարի ընտանիքի անդամներին, կպատմի 
նրանց մասին: Դուք էլ իր հետ նույնը արեք' նկարեք Ձեր ընտանիքը, 
պատմեք նրա մասին, Ձեր մասին:
Կարելի է ներկայացնելու հետաքրքիր ձևեր մտածել. Կարող են 
գունավոր թղթեր, մատիտներ, ֆլոմաստերներ, իրենց մատներն 
օգտագործել: Այսպես' օրիորդ ճկույթը կարող է փոքրիկ քույրիկը 
լինել, պարոն ցուցամատը' ասենք' հայրիկը կամ պապիկը, 
մատնեմատը' մայրիկը, եթե այղպես որոշեն:
Հետո մատների թատրոն կխաղան:
Մի հարմար առիթով էլ կնկարեն իրենց սիրելի մյուս մարդկանց: 
Կարելի է խմոր պատրաստել, խմորով' մարդուկներ, երեխան' իրեն, 
Դուք ' Ձեզ թխեք, հեքիաթ հորինեք ստացված մարդուկների մասին'
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ուշադրություն դարձնելով ստացված մարդուկի արտաքին տեսքին, 
որը կհուշի նրա կերպարը:

Դաստիարակի օրագրից
Տառաճանաչություն 
Ա տառը խոհանոցում
Որոշել ենք արևթխիկ անել: Արևի խմորը պատրաստ է: Բոլորս 
ալյուրոտվել ենք, թեև բոլորը չէ, որ ալյուր են լցրել խմորի մեջ: 
Հաշվեցինք '  15 հոգի է ալյուր լցրել, ուրեմն մեր խմորի մեջ 15 
բաժակ ալյուր կա: 6 հոգի մեկական ձու է կոտրել ' ուրեմն մեր խմորի 
մեջ 6 հատ ձու կա: Այդպես պարզեցինք, որ 4 բաժակ մածուն ենք 
լցրել, 2 գդալ սոդա, աղ: Քանի որ խմորը շատ տրորեցինք, խեղճին 
շատ չարչարեցինք, հոգնեց, մենք էլ դրեցինք մի կողմ, որ 
հանգստանա: Նախորդ օրը «Արև, արև, եկ, եկ» երգն էինք սովորել: 
Այսօր էլ երգեցինք, արև ու մանուկ խաղացինք: Պարզեցինք, թե արևն 
ինչպիսին է.
- Տաք է:
- Ծակող շողերով է:
- Համ կարմիր է, համ դեղին:
- Ինքը չի մրսում, համ էլ' երկնքի տերն է:
- Ինքը շատ մեծ է, մեզնից հեռու է, դրա համար է փոքր:
- Արևը թագավոր է ու ոսկե թագ ունի:
Երբ այս շարանն ավարտվեց, հարցրի.
- Բա արևի տառը ո՞րն է:
Երգչախմբի նման ձգեցին.
- Ա՜ ա՜...
Համարյա նույն կերպ բնութագրեցին Ա տառին: Անցանք արև
նկարելուն: Գրատախտակին երեխաների համար Ա տառը գրեցի և 
առաջարկեցի արևի կողքին կամ մեջը, կամ էլ շողերին Ա տառ 
նկարել, ով ինչպես կարող է: Տեսնել էր պետք, թե բոլորը ինչ սիրով 
են նկարում ու հետո հիանում իրենց ստացած ծուռտիկ-մուռտիկ Ա 
տառով: Համարյա բոլորը Ա-ն գրել են արևի շողերին, որ տառը շատ 
լինի: Սա դեռ ի՜նչ: Բոլորը սպասում են արևթխիկին: Նախ
լվացվեցինք, հետո ամեն մեկս մի բուռ խմոր վերցրեց ու սկսեց արև 
ծեփել: Երեխաները ծեփում էին, ես խոսեցնում:
- Ի՞նչ է արևիդ անունը:
- Խմորարև, հացարև, գիժ արև, կլոր արև, բոքոն արև:
Էլի հետաքրքիր պատասխաններ եղան:
Արևների կենտրոնում խմորից պատրաստված Ա տառ կպցրինք և 
դրեցինք ջեռոցը եփվելու: Փքված, կարմրաթշիկ արևներ ու Ա տառեր 
ստացանք: Ոչ մեկը չուզեց արև-գաթան ուտել, որոշեցին տուն 
տանել:
Գևորգը հարցրեց' հիմա էս Ա-ն մեծատառն է, չէ՞:
- Բա պուճուրատառ էլ կա՞,- հարցրեց Նարեն:
- Հա՜, բա ոնց,- պատասխանեց Գևը:
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- Մեծատառը մեծ Արևի տառն է,-ասացի,- էլ ինչի՞ տառը կարող է 
լինել:
Մեծ ինչի անուն ասես տվեցինք, իսկ ես անսովոր պատասխանի էի 
սպասում: Էլենն ինքն էլ գտավ պատասխանը.
- Մեծատառը թագավորի տառն է, պուճուրատառը' նազիր-վեզիրի: 
Հիշեց «Անհաղթ աքլորը»:
Մյուսները շարունակեցին էլենին.
- Մեծատառը մեծերի տառն է, պուճուրատառը' պուճուրների:
Մենք ճշտեցինք, որ պուճուրատառին փոքրատառ են ասում: Մի 
քանիսը արագ սովորեցին բառը, մի մասը դեռ շարունակեց 
պուճուրատառ ասել: Սարսափելի ոչինչ չկա, աստիճանաբար
կճշտեն:
Որոշեցինք փոքրատառի թխիկի օր էլ անել ու աղջիկ թխել, 
որովհետև փոքրատառ 
ա-ն աղջկա տառն է:

Իմ տունը
Միջոցները ' նկար ջրաներկով
Ապլիկացիա գունավոր թղթերով / երկրաչափական պատկերներով/ 
ընտանեկան ալբոմ 
Նպատակը, խնդիրները' 

ь. երկրաչափական պատկերներ 
 ̂ մեծ, փոքր, հավասար հասկացություններ 
 ̂ սենյակների անվանումներ 
 ̂ օրվա մասեր, դրանց անվանումները

3-4 թվանշանների ուսուցում, 3- ի և 4-ի կազմությունը 
Գրատախտակին փակցված են տ, ու, ն տառերը:
Երեխաների մի խմբի հետ մի քիչ տուն-տունիկ խաղացի: Աթոռներով 
«սենյակները» բաժանեցինք իրարից' ննջասենյակ, ճաշասենյակ, 
խոհանոց... Ամենամեծ սենյակը «ճաշասենյակն» էր, ամենափոքրը' 
միջանցքը:
Ընթացքում հարցրի' ի՞նչ է տունը: Սկզբում պատասխանում էին 
միայն ինձ հետ խաղացողները: Նստեցինք գորգին: Քիչ-քիչ մեզ 
միացան նաև մյուս երեխաները: Տան մասին զրույցը շարունակվեց.
- Տունը ապրելու տեղ է:
- Տունը սենյակներ ունի, որ մարդիկ դրսում չապրեն, չմրսեն ու 
չհիվանդանան:
- Տունը կվարտիրա է:
- Տունը նրա համար է, որ բարեկամները միասին ապրեն: 
Առաջարկեցի տուն նկարել, բայց այնպես, որ մի քիչ մարդու նման 
լինի' ուրախ կամ տխուր, բարկացած կամ զարմացած...
Առաջարկս ոգևորեց երեխաներին: Հիանալի տներ ստացվեցին: 
Երեխաները ոգևորված պատմում էին իրենց տների, դրանց 
սենյակների մասին, հաշվում էին սենյակները:
Նույն էջի վրա' մեր ստացած տան համար ճանապարհ նկարեցինք, 
տան շուրջը և ճանապարհին' մի քանի տեղ, տուն բառը նկարեցինք:
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Բոլորը հասկացան, որ գրել են տ, ու, ն տառերը, ուրախացան, որ 
միանգամից երեք տառ են գրել: Տան կողքին տ-ով սկսվող տանձի 
ծառ, տերևներ, տխուր, տատիկ ու էլի այլ նկարներ նկարեցին: 
Փորձեցինք բոլորի անունները գրել: Ստացվեց այն, ինչ ստացվեց. 
ելքը գտել էինք, որ տառը չգիտեինք, տեղն ինչ-որ նշան դրեցինք: 
Հետո պատմեցինք մեր տների մասին' ինչպիսին է, ովքեր են 
ապրում, քանի սենյակից է բաղկացած, յուրաքանչյուր սենյակում 
ինչեր կան, ինչ են անում այնտեղ, օրվա որ մասում որ սենյակում են 
լինում, որն է իրենց ամենասիրելի սենյակը: Իմ սեղանին դրված 
համակարգչով տպած տառերից ընտրեցինք տ, ու, ն տառերը և 
փակցրինք էջին: Ստացվեց այբբենարանի հերթական էջը:
Հոգնեցինք տնից, սկսեցինք ձանձրույթի նշաններ ցույց տալ: 
Անցանք ազատ խաղի: Լավ էր:

ճաշից հետո «Հայելի» խաղացինք: Երեխաներից երկուսը դառնում 
էին տարբեր սենյակներ և հայելու մեջ զրուցում իրար հետ: 
Մյուսները ներկայացման հանդիսատեսներ էին:
- Ա յ խոհանոց, դու միշտ տաք ես, բա տաքություն չե՞ս ունենում, 
չե՞ս հիվանդանում:
- Ունենում եմ, բայց չեմ հիվանդանում, որովհետև իմ մեջ միշտ տաք 
է, ես ոչ մի անգամ չեմ մրսում: (Սա հատված է զրույցներից):

Օրվա վերջում գորգին նստոտած զրուցում էինք: Առաջարկեցի 
մտքում հաշվել, թե քանի մարդ է ապրում իրենց տանը:
- Ուրեմն' տանը քանի՞ մահճակալ է հարկավոր:
Հեշտ պատասխանեցին:
- Բա  քան)ր՞ աթոռ Y հարկավոր՜.
Հենց սկզբից բնակիչների թիվն ասացին: Ես սպասեցի: Մի քանիսը 
նայեցին ինձ, հասկացան, որ կարելի է այլ պատասխան տալ: 
Դիանան գլխի ընկավ' ուրիշների աթոռներն էլ հաշվե՞նք:
- Ի՞նչ ուրիշներ:
- Հյուրերի:
Բոլորը մտքում սկսեցին հաշվել, երևի իրենց տան աթոռներն էին 
հաշվում:
Հարցրի '  քանի՞ դուռ կա իրենց տներում: Հետ ո '  քանի՞ բռնակ ունեն: 
Գլխի ընկան և ճիշտ պատասխանեցին: Վահեն մի բռնակ ավել 
ասաց: Պարզվեց' իրենց դրսի դռան վրա երկու բռնակ կա:
Օրվա վերջում խնդրեցի' երբ տուն գնան, թող հաշվեն' քանի 
անջատիչ ու վարդակ կան իրենց տանը և վաղը իրենց ընտանեկան 
ալբոմը բերեն:
Սա երեկ էր:

Իսկ այսօր...
Այսօր շոկոլադի (բոնբոներկայի) ւոուփերի ներսի մասերի վրա 
երկրաչափական պատկերներով տներ հավաքեցինք' հաշվելով, թե
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քանի պատկեր օգտագործեցինք, նշելով, թե ինչ պատկերներ են 
դրանք, ինչ գույնի, որ գույնից ավելի շատ օգտագործեցինք, և այլն

Կերպավորեցինք տ, ու, ն տառերը:
Երեխաները ողջ օրվա ընթացքում իրենց հարազատների նկարներն 
էին իրար ցույց տալիս, պատմում էին նրանց մասին: Ես էլ իմ 
ընտանիքի անդամների նկարներն էի ցույց տալիս ու պատմում: 
Սկզբում մտածում էի' միասին կհավաքվենք ու կզրուցենք, բայց 
տեսա, որ ինքնաբուխ պատումները շատ հետաքրքիր, անմիջական 
ու դիպուկ են ստացվում, և չմիջամտեցի: Օրվա վերջում մենք 
այնքան շատ բան գիտեինք իրար մասին: Երեխաները չուզեցին 
նկարները տուն տանել: Եվ լավ է, որովհետև դրանք մեզ դեռ պետք 
են գալու:

Հ. Թումանյան. «Երկինքը փուլ է գալիս»: Սա այս օրերի մեր հեքիաթն 
է: Խաղում ենք: Այնքան խաղացինք, որ անգիր սովորեցինք: Հետո 
հեքիաթը բաժանեցինք մասերի: Հեքիաթը մաս - մաս նկարեցինք: 
Բեմադրեցինք, այն էլ որտեղ' բակում: Երեխաների մի խումբը
ճստիկ-ճուտիկներ դարձան, մյուսը' Հավիկ-Մարիկներ, մի երկուսը' 
Սագիկ-Խաթուններ, Հնդու-Թնդուներ, Աղա-Աղվեսներ: Այնքան էինք 
տարվել բեմադրությամբ, որ չէինք էլ նկատել պարտեզի 
ցանկապատի մոտ հավաքված մարդկանց, որոնք վերջում ջերմ 
ծափահարեցին և գովեցին մեզ: Մերոնք էլ որոշեցին մի ներկայացում 
էլ տալ ու խաղացին «Ծիտը»: Լո՜ւրջ ներկայացում էր: Ափսոս ինձ 
դեր չհասավ: Ռեժիսորը Լաուրկան էր: Արամն էլ Հ. Թումանյանը: Մի 
մե՜ծ ճյուղ գտան, փուշ արեցին: Հետո հիշեցին, որ մի օր իրենց 
հեքիաթում փուշը խոսում էր, Լաուրկան «հրամայեց» էդգարին, որ 
նա փուշ լինի: Սա էլ գրկեց շյուղը և կենդանի փուշ դարձավ: 
Հեքիաթն, իհարկե, չհասցրին մինչև վեր„ջ բեմադրել, երևի կեսից 
ձանձրացան: Միևնույն է հանդիսատեսները շատ գոհ էին: Մենք էլ 
որոշեցինք, ինչպես երեխաներից մեկն ասաց, «ամեն օր բակում 
համերգ տանք»: Հաջորդ օրը Սոֆան ամողջ օրը քթի տակ ճուտիկի 
մասին ինչ-որ երգ էր երգում:
Սովորեցինք ճստիկ-ճուտիկի տառը' ճ-ն, նկարեցինք այն, 
կերպավորեցինք: Լաուրկայի ճ-ն բզբզիկ էր, Դիանայինը' ճտպտան 
էր ու բարակ ոտքեր ուներ:
Մեսրոպի ճ-ն քնել էր, երազում էնպիսի բաներ էր տեսել, որ մազերը 
բիզ-բիզ էին կանգնել:
Հիմա մենք ամբողջ ճուտիկ բառը ճանաչում ենք: 
ճագարներին կերակրելիս երեխաներից մեկը պատմում էր, որ իր 
տատիկի գյուղում պստիկ դեղին ճուտիկներ են ապրում, փորձում էր 
հիշելով նկարագրել դրանք: Որոշեցինք այցելել նրա տատիկին, «մի 
օր էլ ճուտիկ բերել պահել»:
Նույն օրն էլ պարզվեց, որ համարյա բոլորը գիտեին, որ ճուտը ձվից 
է դուրս գալիս, բայց ոնց է մտնում այդ ձվի մեջ, ոչ մեկը չհարցրեց: 
Ես հետաքրքրվեցի:
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- Թաքուն ա մտնում, որ ոչ մեկը չտեսնի, - ասաց Ւդգարը:
Ծիծաղող Ծ  և Ծաղրածու

♦ **

Նախաճաշից հետո բարձր տրամադրությամբ եկանք խմբասենյակ: 
Բոլորս ուրախ էինք: Լավ առիթ էր, որ խոսեինք ծիծաղի մասին: 
Իրար խուտուտ տվեցինք, մի լավ ծիծաղեցինք, թավալվեցինք 
գորգին: Երեխաները ոգևորվել էին: Անին ու Անուշը ցույց էին տալիս, 
թե արևը ինչպես է ծիծաղում, իսկ Տիգրանն ու Վահանը «ձմերուկի 
նման» էին ծիծաղում, Արթուրն էլ ամպի նման էր ծիծաղում: Դավիթն 
ասաց, որ ամպերը չեն ծիծաղում, որովհետև անձրև է գալիս: Բոլորը 
սկսեցին լացկան ամպեր ցույց տալ: Քանի որ բոլորը նստոտել էին 
այս ու այնտեղ, առաջարկեցի ցույց տալ, թե ինչպես են ծիծաղում 
սեր ձեռքերն ու ոտքերը: Ծիծաղեցին մեր ձեռքերն ու ոտքերը 
/մնջախաղ, թատրոն, երևակայություն/: Տիգրանն ասաց, որ ձեռքերի 
բերանները փակվում-բացվում են, ու նրանք ծիծաղում են: Հետո 
խոսեցինք ծիծաղի մասին, հարցրեցի, թե ի՞նչ է ծիծաղը (բանավոր 
զրույց, երևակայական, ստեղծագործական աշխատանք, որի 
ժամանակ երեխան մտածում է, մեկնաբանում, հիմնավորում է իր 
կարծիքը): Իրար ետևից հնչում էին պատասխանները, որովհետև 
թեման նրանց համար հետաքրքիր էր:

Ի՞նչ է ծիծաղը:
Անուշ - Ծիծաղը գունավոր է, որովհետև ուրախություն է, որովհետև 
մարդիկ ուրախանում են:
Մ. Անի - Ծիծաղը շատ երկար է, որովհետև երբ մարդիկ ծիծաղում 
են, երկար են ապրում:
Արտաշես - Ծիծաղը խուտուտ է տալիս, որովհետև երբ մարդուն 
խուտուտ են տալիս, նա ծիծաղում է՜:
Լիանա - Ծիծաղը ծնունդին է գալիս, մեկ էլ ծաղրածուն է 
ծիծաղեցնում:

Որտե՞ղ է ապրում:
Արթուր ֊  Ծիծաղն ապրում է բերանի մեջ, որովհետև մարդիկ 
բերանով են ծիծաղում:
Հ. Անի -  Ծիծաղն ապրում է ծ տառի բերանի մեջ, որովհետև ծիծաղը 
սկսվում է ծ տառով:
Հ. Վահե - Ուրախության մեջ է ապրում, որովհետև ուրախություն է 
բերում:
Մ. Անի - Ծիծաղը մեր խմբի պատին է, որովհետև արևն իր վրա է 
ընկել:

Ի՞նչ գույնի է ծիծաղը:
Մ. Անի -  Ծիծաղը լեզվի գույն է, որովհետև բերանից է դուրս գալիս: 
Վահան - Ծիծաղը ծիրանի գույն է, որովհետև դեմքը ծիրանագույն է:

155



Սերգեյ - Ծիծաղը կանաչ է, որովհետև ես այսօր կանաչ շոր եմ 
հագել:
Անուշ - Ծիծաղը վարդագույն է, որովհետև վարդագույնը ուրախ 
գույն է:

Զրույցից հետո ծիծաղի Ծ  տառը նկարեցի գրատախտակին, և 
սկսեցինք նկարել ծիծաղող ծաղրածուի Ծ  տառը /կերպարվեստ, 
երևակայական աշխատանք/: Ջրաներկով նկարեցինք Ծ  տառը ու 
սկսեցինք նրան կերպավորել: Բոլորս ոգևորությամբ էինք
աշխատում, շատ հետաքրքիր աշխատանքներ էին ստացվել: 
Աշխատանքները ավարտելուց հետո երեխաները մաքրեցին իրենց 
սեղանները, լվացին ջրամանններն ու վրձինները/ 
ինքնասպասարկում, հիգիենա/: Ավարտելուց հետո պատմում էին, թե 
ով ինչ է նկարել: Ես ու իմ օգնականը գրի էինք առնում
պատմությունները:
Հայկ - Իմ նկարում ամպերը էնքան են ծիծաղել, որ թափվել են 
գետնին:
Արշակ - Ծիծաղը ծիծաղում է ամպերի միջից:
Անուշ - Փոքր ծիծաղը մեծ ծիծաղի հետ զբոսնում է, վերևինն էլ 
ծիծաղամարդ եմ գրել /տարօրինակ Ծ էր նկարել/:
Հ. Անի - Ծիծաղի ընտանիքն եմ նկարել' բալիկը, մայրիկը և տատիկը 
գնացել են զբոսնելու :
Գոռ- Անձրև է գալիս, ծիծաղը գլխարկ է դրել:
Դանիել - Իմ ծիծաղը ձյուն է սիրում: Դրա համար նկարել եմ ձմեռ: 
Պատմելուց հետո յուրաքանչյուրը իր նկարը կախեց նկարների 
պարանին, որպեսզի մայրիկները տեսնեն իրենց աշխատանքները:

Հաջորդ օրը որոշեցինք շարունակել թեման, բայց այս անգամ 
սկսեցինք ծիծաղելի բառերից, հետո ծ-ով սկսվող բառեր ասացինք, 
հեգեցինք ու վանկատեցինք դրանք: Երեխաներին ամենաշատ դուր 
էր եկել ծաղրածուն: Առաջարկեցի մեծ ծաղրածու պատրաստել, և ոչ 
թե մեկը, այլ երկուսը, մեկը' տղա, մյուսը' աղջիկ: Վերցրեցինք 4 
հատ վատման թուղթ, երկուական միացրեցինք իրար: Երեխաները 
անհամբերությամբ հետևում էին մեր գործողություններին, որովհետև 
չէին պատկերացնում, թե ինչ է լինելու: Երբ երկու թղթերը փռվեցին 
խմբասենյէսկի հատակին, նրանք ուրախացան: միասին որոշեցինք, 
թե ովքեր են մեր խմբի ամենափոքրիկ աղջիկը և տղան: Դրանից 
հետո Վահեն ու Աննան պառկեցին թղթի վրա, երեխաներին 
առաջարկեցինք վերցնել մատիտներ ու ուրվագծել նրանց: Ի ՜նչ 
հաճույքով էին աշխատում: Ուրվագծելուց հետո կտրեցինք,
հանեցինք «Վահեին» ու «Աննային»: Դրանից հետո «Վահեին» ու 
«Աննային» մաս-մաս կտրեցինք ու յուրաքանչյուրը սկսեց գուաշով, 
ջրաներկով ձևավորել ու գեղեցկացնել իրեն բաժին հասած կտորը: 
Ներկեցինք, դրեցինք չորանալու, որպեսզի հաջորդ օրը հավաքենք: 
Հաջորդ օրը ծաղրածուների մասերը միացրինք իրար ու կախեցինք

Հ/156



պատից: Հավաքվեցինք ծաղրածուների շուրջը ու կազմեցինք նրանց 
անձնագրերը: Շատ հետաքրքիր անձնագրեր էին ստացվել:

Աղջիկ ծաղրածու 
Անունը' Թիթիզիկ,
Ազգանունը' Թիթիզյան,
Ծնվել է հունիսի 1-ին,
Տարիքը ' 5 տարեկան:
Ապրում է Բանգլադեշում,
Սիրում է պաղպաղակ, 
թիթիզանալ, ծիծաղել ու 
ծիծաղեցնել:
Չի սիրում գործ անել:
Երբ մեծանա, գործեր կանի:

Տղա ծաղրածու 
Անունը' Ծաղրածակ,
Ազգանունը' Կրկեսյան,
Ծնվել է ամռանը,
Տարիքը' 5 տարեկան:
Ապրում է Բանգլադեշում,
Սիրում է ծաղիկ,
ծիծաղեցնել: Երբ շատ է ծիծաղեցնում, պապան իրեն տանում է 
կրկես:
Չի սիրում ջրով լվացվել, որովհետև հենց լվացվի, վրայի գույները 
կիջնեն ներքև:
Երբ մեծանա, բիզնեսմեն կդառնա:

»
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Դաստիարակների վերապատրաստում
«ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ»  ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ
«ՀԱ Ն Ր Ա Կ Ր Թ Ա Կ Ա Ն  ԴՊՐՈՑՈՒՄ Ն Ա Խ Ա Պ Ա Տ ՐԱ Ս Տ Ա Կ Ա Ն  ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ» 
Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր » __________________________________________
Հարավարևմտյան զանգված, Բ-1 թաղամաս, Բաբաջանյան -  25, 
հեռախոս 74.41.80, 74.11.12 էլ. հասցե' naxakrtaran@mail . ru  
www.mskh.am

«Նախնական ուսուցումը որպես 5 տարեկանների ծրագրված 
զարգացման արդյունք» նախագիծ 
վերապատրաստման նախագիծ

Նաիրա Դալուզյան 
Լուսինե Փաշայան

1-ին օր
Ծանոթություն 30 րոպե

։*> սեմինարավարները ներկայանում են
 ̂ ներկայացնում են ծրագրի նպատակը, խնդիրները, աշխատակարգը, 

օրակարգը
 ̂ մասնակիցները ներկայանում են / «Իմ անունը......... է» հնարով/

Մասնակիցների ակնկալիքները 30 րոպե 
*֊ սեմինարավարները մասնակիցներին ծանոթացնում են 

ակնկալիքների դիագրամին
մասնակիցները լրացնում են ակնկալիքների քարտերը և տեղադրում 
են դիագրամի վրա
սեմինարավարները մասնակիցների հետ վերլուծում են ստացված 
դիագրամը
Աշխատանքային կանոնների մշակում 30 րոպե 

 ̂ մասնակիցներիը բաժանվում են 5 հոգիանոց խմբերի* / «Գտի՛ր 
խնդիր-հանելուկի պատասխանը» հնար/

 ̂ խմբերը քննարկում, պատրաստում և ներկայացնում են 1 
կանոննկար 
Ընդմիջում 30 րոպե 
Երգ-պար 30 րոպե 
Գործնական աշխատանք 40 րոպե

Թեմա 1. «Որտե՞ղ է վերջանում մանկապարտեզը և սկսվում դպրոցը» 
Բաշխման նյութ'

ա)«Նախադպրոցականի զարգացումը նախակրթարանում» /այսուհետ' 
Ծրագիր/ «5 - 6 տարեկանների զարգացման գնահատման սանդղակ» 
բաժին

բ) 1-ին դասարանցու զարգացման աճի բնութագիր
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Առաջադրանք
 ̂ յուրաքանչյուր խումբ ընթերցում և Վենի դիագրամով ներկայացնում է 

2 բնութագրերը
 ̂ մասնակիցները կազմում են նախադպրոցականի աճի բնութագիր / 

«Ձնագնդի» մեթոդ /

Ո՞րն է նախապատրաստական խմբի նպատակը, որո՞նք են 
fi/ճդքւրճծրը 40  րոսքծ

 ̂ Յուրաքանչյուր խումբ նշում է մի նպատակ և 5 խնդիր, պաստառ է 
կազմում և ներկայացնում

 ̂ Ներկայացրած պաստառների հիման վրա մի պաստառ է կազմվում' 
«Նախապատրաստական կրթության նպատակն ու խնդիրները» 
Ամփոփում' «Օրվա գույնը» 10 րոպե

2-րդ օր
Օրակարգի ներկայացում 5 րոպե 
Գործնական աշխատանք 30 րոպե
Թեման «Երեխան ե՞րբ, որտե՞ղ, ինչպե՞ս պետք է թվաճանաչ և 
տառաճանաչ դառնա»
Խմբային աշխատանք «4 անկյուններ»
Մասնակիցները բաժանվում են պայմանական 4 խմբի' 
դաստիարակներ, դասվարներ, ծնողներ, երեխաներ: Յուրաքանչյուր 
խումբ պետք է ներկայացնի իր դիրքորոշումը և պաշտպանի:

Գործնական աշխատանք 50 րոպե
Թեմա 1. Առաջին դասարանի մաթեմատիկա առարկայի նախաթվային 
շրջանի խնդիրները
Բաշխման նյութ' «Ուսուցումը առաջին դասարանում»
Տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի ծրագիրը 1-ին դասարան 

 ̂ մասնակիցները բաժանվում են 5 հոգանոց խմբերի /ըստ վերցրած 
կոնֆետի գույնի/
Առաջադրանք 

 ̂ ուսումնասիրել նյութը
 ̂ դուրս բերել այն կետերը, որոնք կարող են կիրառվել 

նախադպրոցական խմբերում
յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր գրանցած կետերը
կազմվում է ընդհանուր պաստառ' մաթեմատիկան
նախապատրատական խմբում
Ընդմիջում 30 րոպե
Գործնական աշխատանք 55 րոպե

Թեման' Երեխայի գործունեության նյութական միջավայրը 
նախակրթարանում
Բախշման նյութ' Ծրագրի «Երեխայի գործունեության նյութական
միջավայրը նախակրթարանում» բաժին
Առաջադրանք



 ̂ մասնակիցներին առաջարկվում է պատրաստել այն խմբասենյակի 
քարտեզը, որում կուզենային աշխատել / Ձնագնդի/ 

ь- մասնակիցներին առաջարկվում է
 ̂ ընթերցել «Երեխայի գործունեության նյութական միջավայրը 

նախակրթարանում» նյութը և քարտեզի վրա լրացումներ անել 
Աշխուժացնող խաղ' 10 րոպե 
ՏՀՏ 60 րոպե

3-րդ օր
Գործնական աշխատանք 45 րոպե
Մասնակիցները բաժանվում են 4 խմբի' ըստ երեխաների 
գործունեությունը պատկերող ֆոտոնկարների:
Բաշխման նյութ' Ծրագրի «Երեխայի գործունեության կազմակեր
պումը նակրթարանում» բաժինը

Առաջադրանք'
2 խումբ տեքստից դուրս է գրում երեխայի գործունեության ձևերը և 
դրանք մեկնաբանող ամենադիպուկ միտքը կամ հատվածը և 
մեկնաբանում, մի խումբը դուրս է գրում խթանիչները և դրանցից 
յուրաքանչյուրը բնութագրող ամենադիպուկ միտքը կամ հատվածը և 
մեկնաբանում:
3-րդ խումբը նույն կերպ վարվում է երեխայի գործունեության 
իրագործման արդյունավետության չափանիշների հետ:

Գործնական աշխատանք 45 րոպե
Թեմա' Մայրենի լեզվի զարգացման խնդիրները նախապատ
րաստական (մանկապառտեզների ավագ) խմբում 
Բաշխման նյութ' «Ուսուցումը առաջին դասարանում» («Նոր դպրոց» 
հրատ. 1994թ.)
Տարրական դպրոցի մայրենիի ծրագիրը 'J -ին դասարան 

 ̂ մասնակիցներին առաջարկվում է բաժանվել 5 հոգանոց խմբերի 
/ըստ վերցրած կենդանիների նկարների/
Առաջադրանք'

 ̂ ուսումնասիրել նյութը
 ̂ դուրս բերել այն խնդիրները, որոնք պիտի լուծվեն 

նախադպրոցական խմբերում և նպաստեն երեխային դպրոցին 
նախապատրաստելուն և պաստառ կազմել
Յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր գրանցած խնդիրները և 
մեկնաբանությունները /աշխատանքները փակցվում են պատին/:

Ընդմիջում 30 րոպե 
Երգ- պար 30 րոպե 
Գործնական աշխատանք 75 րոպե
Յուրաքանչյուր խումբ մայրենիի և մաթեմատիկայի 
նախաայբբենական, նախաթվային շրջանի խնդիրներից
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առանձնացնում է մեկը, դրա իրականացման աշխատանքային 
նախագիծ է կազմում և իրականացնում-ներկայացնում է: 
Աշխուժացնող խաղ 10րոպե 
Ամփոփում' Օրվա գույնը 5 րոպե

4- րդ օր
Գործնական աշխատանք 90 րոպե 
Թեմա' Բազմաբնույթ մտածողություն 
Մասնակիցները բաժանվում են 6 հոգանոց խմբերի:

Բախշման նյութ' «Մայրիկատոն», «Համբարձում» ծեսերը «Մանկան 
տոնացույցից»

Առաջադրանք 20 րոպե
Մասնակիցներին առաջարկվում է ընթերցել նյութը և գրանցել 
գործունեության /մտածողության/ այն ձևերը, որոնք իրագործվում 
ծեսի իրականացման ընթացքում:

Քննարկում 10 րոպե
Խմբերին առաջարկվում է տրված ծեսի օրինակով երեխաների 
պաշտպանության օրվա ծեսի նախագիծ կազմել, հաշվի առնել 
նախապատրաստական խմբի առանձնահատուկ խնդիրները' հատուկ 
շեշտելով դրանց իրականացման միջոցները /մեթոդները/: 60 րոպե

Ընդմիջում 15 րոպե

Գործնական աշխատանք Դաստիարակին / դասվարին/ ներկայացվող 
պահանջները

Խմբերը պաստառ են կազմում 2 մասից'
Դաստիարակին անհրաժեշտ հմտություններ 
Դաստիարակի խնդիրն է...
Բաշխման նյութ' Ծրագրի «Դաստիարակ» բաժինը 
Ընթերցում են, լրացնում իրենց ներկայացրած պաստառները:

ՏՀՏ հմտություններ 60 րոպե

5- րդ օր
Նիստի թեման' Թատրոնը նախակրթարանում 80 րոպե

Բախշման նյութ' Ծրագրի «Մանկան թատրոն» բաժին 
Առաջադրանք'
մասնակիցները ընթերցում են նյութը
բեմադրում են «Ծիտը» հեքիաթը’ նկատի ունենալով նյութում 
ներկայացված հնարքները, և ներկայացնում են: Սեմինարավարներն 
առաջարկում են մի քանի հնարք գործածել:



Աշխուժացնող խաղ 10 րոպե 
Ընդմիջում 15 րոպե 
Երգ-պար 30 րոպե
Նիստի թեման' Կերպարվեստը նախակրթարանում 65 րոպե

Մասնակիցները բաժանվում են 6 հոգանոց խմբերի և նկարում են 
«Մի գիծ' ես, մի գիծ' դու» մեթոդով:
Ներկայացնում են իրենց նկարները, անուն են հորինում նկարի 
համար և մի փոքրիկ պատմություն' նկարի շուրջ:

Գործնական աշխատանք' Ծաղկատունկ աշնան ծեսի 
շրջանակներում

Մանկապարտեզների դաստիարակների վերապատրաստման 
պլան-ուղեցույց
Ստեղծագործական երևակայության քերականություն 
Գործնական աշխատանքներ

Առաջին օր
«Ես գղւպ եմ» 90 րոպե
Բաշխման նյութ' Ծրագրի «Բանավոր խոսքի զարգացում» բաժնի 
«Չտեսնված երկնակամարում ճախրող բառեր» և «Տիկնիկային 
թատրոն» հատվածները: 5 րոպե

1. Ընթերցում են նյութը:
2. Մասնակիցները, ըստ տրված հաշվերգերի տողերի, բաժանվում են

հինգ հոգանոց խմբերի: 5 րոպե
3. Մասնակիցները, նախորդ օրվա պայմանավորվածության համաձայն, 

տարբեր իրեր են բերում: Յուրաքանչյուր մասնակից, ներկայանալով 
որպես այդ իրը, չորս-հինգ նախադասությամբ գրավոր պատմում է իր 
մասին' նկարագրում է իրեն, ինչպիսին է արտաքին տեսքը, որտեղ, 
ում հետ է ապրում, որտեղից է, ինչ է սիրում անել և այլն:
Կազմում է այդ իրի անձնագիրը: Բոլորը ներկայացնում են իրենց 
գրածները: 40 րոպե

Իրենց առարկաները կերպավորելով ' խմբերը պատմություն են 
հորինում և այդ իրերով ներկայացնում են իրենց ստացած 
պատմությունը (տիկնիկային ներկայացում): 40 րոպե

Երկրորդ օր
«Վրիպակից '  պատմություն» 90 րոպե
Բաշխման նյութ' Ծրագրի «Բանավոր խոսքի զարգացում» բաժնի 
«Վրիպակից ' պատմություն» հատվածը:

1. Ընթերցում են հատվածը: 5 րոպե
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2. Խումբը Ա-3 չափսի թղթի վրա գրում է մանկապարտեզում առավեւ
հաճախ հանդիպող վրիպումները (ձյուն-ձույն), յուրաքանչյուրի 
դիմաց նկարում ճիշտ և «ծուռտիկ» տարբերակները, գրավոր 
ներկայացնում վրիպումներն ըստ Ծրագրի: Ստացվում են
«վրիպումների գունազարդ բառարաններ»: Պաստառները փակցվում 
են պատին: 30 րոպե

3. Իրենց ստացած կերպարներով պատմություն են հորինում:
55 րոպե

4. ՏՀՏ պարապմունքի ժամանակ մուտքագրում են և դնում են 
աշխատանքային փաթեթի մեջ:

Երրորդ օր
Երբ խաղում է ֆանտազիան 90 րոպե
Բաշխման նյութ' Ծրագրի «Բանավոր խոսքի զարգացում» բաժին, 
«Երբ խաղում է ֆանտազիան» բաժին

1. Ընթերցում են նյութը:
2. Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը մի բառ է գրում, որ հետո դա 

օգտագործի պատմություն հորինելիս: Առաջարկվում է հետաքրքիր 
բառ վերցնել, որ հորինվող պատմությունն էլ հետաքրքիր լինի: 
Առաջին մասնակիցը պատմությունն սկսում է' օգտագործելով իր 
բառը: Մյուսները նույն սկզբունքով մի-մի նախադասությամբ հերթով 
շարունակում են պատմությունը: Պարտադիր չէ, որ հաջորդ 
նախադասությունը նախորդի մտքի շարունակությունը լինի: Վերջին 
մասնակիցը պիտի ավարտի պատմությունը:
Մասնակիցներից մեկը կամ սեմինարավարը ընթացքում գրի է 
առնում հորինվող պատմությունը: 30 րոպե

3. Վերջում յուրաքնչյուր մասնակից նկարում է իր նախադասությունը, 
նկարի վրա գրում այն, հավաքում են, ձեռագիր գիրք են կազմում:

Չորրորդ օր
«ճոճք» իրականության և հորինվածքի միջև 90 րոպե 
Մասնակիցները բաժանվում են 5-6 հոգանոց խմբերի, ընթերցում են 
Ծրագրի «Բանավոր խոսքի զարգացում» բաժնի «ճոճք» 
իրականության և հորինվածքի միջև» բաժինը: 5 րոպե
Սեմինարավարը յուրաքանչյուր թիմի առաջարկում է ընտրել 
«Պաղպաղակե մարդը», «Ապակե մարդը», «Մի անգամ ծիծաղի 
ծառերի անտառում», «Շոկոլադե երկիրը» «Ականջների թագավորն 
ու Աղմկուհի արքայադուստրը», «Թափանցիկ մտքերի երկրում» 
վերնագրերից մեկը և գրել այն հարցերը, որոնք կքննարկեին 
ընտրած թեմայի շուրջ: 20 րոպե
Մասնակիցները ներկայացնում են իրենց հարցերը, քննարկում և 
լրացնում են մյուսների հետ: 20 րոպե
Խմբերը իրենց ընտրած վերնագրով պատմություն են հորինում, 
բոլորը գրելու թուղթ են ունենում: Բոլորն սկսում են պատմությունը 
հորինել: Երբ սեմինարավարն ծափ է տալիս, բոլորը դադարում են 
գրել և թուղթը փոխանցում են աջ կողմի նստածին: Երբ խաղավարը
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նորից է ծափ տալիս, յուրաքանչյուրն իր ստացած թղթի վրա 
շարունակում է պատմությունը: Նա կարող է շարունակել իր սկսած 
պատմությունը կամ հորինել իր ստացածի շարունակությունը: Խաղն 
ավարտվում է, երբ բոլոր մասնակիցների մոտ է վերադառնում իր 
առաջին թուղթը' շրջանն ավարտվում է: 45 րոպե

Ստացված պատմություններով ժողովածու է կազմվում: Բոլոր
մասնակիցներն այն ընթերցելու հնարավորություն են ունենում:

Հինգերորդ օր
Բառերի օգնությամբ կարող ես արարել այն, ինչը ոչ մի նյութով չես 
արարի 90 րոպե
Մասնակիցները բաժանվում են խմբերի ըստ նկարների' բույսեր, 
կահույք, կենդանիներ, գրենական պիտույքներ....  5 րոպե
Ընթերցում են Ծրագրի «Բանավոր խոսքի զարգացում» բաժնի 
«Բառերի օգնությամբ կարող ես արարել այն, ինչը ոչ մի նյութով չես 
արարի» հատվածը: 10 րոպե
Բոլոր խմբերին տրվում է բաշխման նյութը:
Բաշխման նյութ' «Պահպանելով պատմության ոճը ' շարունակեք 
այն»:
Լինում է, չի լինում մի ծառ: Ւս ծառն էլ ծառ չէր, որովհետև մի ճյուղ 
ուներ: ճյուղն էլ ճյուղ չէր, որովհետև երգում էր: Երգն էլ երգ չէր, 
որովհետև բառեր չուներ: Ւս երգը մի օր գնաց գդալի մոտ: Գդալն էլ 
գդալ չէր, որովհետև պոչ չուներ: Էս գդալը պոչը տվեց երգի 
բառերին:
Խմբերը շարունակում են պատմությունը:
Ա-3 թղթի վրա նկարում են պատմության «հերոսներին» կամ մի 
ընդհանուր դիմակ են պատրաստում ողջ պատմության համար և 
ներկայացնում պատմությունը:
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Աիդա Պետրոսյան 
Ցանկ
Ծրագրային նյութերի
Նախակրթարանի ստեղծման պատմությունից Աիդա Պետրոսյան 
Ծրագրի ինվարիանտները
3-6 տարեկանի զարգացման գնահատման սանդղակ' Գոհար 
Բադալյան
Երեխայի զարգացման սանդղակ' Գոհար Բադալյան
դաստիարակ Սաթենիկ Ստեփանյան
Երեխայի գործունեության միջավայրը' Աիդա Պետրոսյան
դաստիարակ' Արմինե Աբրահամյան
ՏՀՏ-ն նախակրթարանում Տիգրան Փարսիլյան
Երեխայի գործունեության կազմակերպումը նախակրթարանում'
Աիդա Պետրոսյան
դաստիարակ' Անահիտ Հարությունյան 
Մանկան թատրոն Աիդա Պետրոսյան 
Կերպարվեստը նախակրթարանում' Գրիգոր Խաչատրյան 
Կարեն Մկրտչյան
Երաժշտությունը նախակրթարանում' Արթուր Շահնազարյան 
Երեխայի բնագիտական գործունեությունը Հասմիկ Նալբանդյան 
դաստիարակ' Արևիկ Մնացականյան 
Մանկան խոհանոց' Աիդա Պետրոսյան, 
բուժքույր-առողջագետ Անուշ Աղաբաբյան 
Մարմնակրթությունը նախակրթարանում Ռուզան Խաչատրյան 
Անի ժամհարյան
Լեզվագործունեություն Մարիետ Սիմոնյան 
դաստիարակ' Արմինե Աբրահամյան 
դաստիարակ' Անահիտ Հարությունյան 
Նախակրթարանի դաստիարակը' Աիդա Պետրոսյան 
դաստիարակ' Արմինե Աբրահամյան- 
Ծնող, ծնողի իրազեկման դպրոց Աիդա Պետրոսյան 
դաստիարակ Աննա Հայրոյան 
Սանի թերթիկ' Աիդա Պետրոսյան 
բուժքույր-առոդջագետ' Անուշ Աղաբաբյան
Երեխայի զարգացման այլ ծառայություններ Լուսինե Ալեքսանյան
Նախակրթարանի ստեղծման ծախսեր
Դաստիարակի օրագիր' Աննա Ադամյան
Սաթենիկ Ստեփանյան
Սաթենիկ Պետրոսյան
Արուսյակ Ավետիսյան
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«Կրտսեր դպրոց-պարտեզում 5-6 տարեկան նախա-դպրոցականների 
ծրագրավորված գործունեության կազմակերպման, նրանց ընդունա
կություններին ու առանձնահատկություններին համապատասխան 
պարտեզից դպրոց անցում» գիտափորձ 
Մարիետ Սիմոնյան 
Աիդա Պետրոսյան
դաստիարակներ' Անահիտ Հարությունյան 

Արուսյակ Ավետիսյան 
Անահիտ Գրիգորյան

Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողների վերապատ
րաստման սեմինար-ուղեցույցներ

Նաիրա Դալուզյան 
Լուսինե Փաշայան 
Աիդա Պետրոսյան



Ծրագիրը նաև առաջարկում է հետևյալ ժողովածուները' 
<րԾուղրուղույտ» ’ զարգացնող նյութեր 2-5 տարեկանների համար 
Մատենիկ' հեքիաթներ, բանաստեղծություններ, ավանդույթներ, 
առակներ, առածներ, հանելուկներ, շուտասելուկներ, ծիսական 
խաղիկներ,
Խաղադարան' ազգային, սպորտային, լեզվական, զարգացնող և այլ 
մանկական խաղեր 2-6 տարեկանների համար,
Մանկան տոնացույց' ազգային տոների, ծեսերի իրականացում 
մանուկների հետ, մանկական տոների ծիսականացում,
«Կաքավիկ»' 101 երգ մանուկների համար, Արթուր Շահնազարյան

Դաստիարակի և ծնողի այբբենարան'
Ջ. Դյոփ «Դպրոց և հասարակություն»
Ջ. Ռոդարի «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն»
Շ. Ամոնաշվիլի «Բարև, երեխանե ր»
Մ. Մոնտեսորի «Մանկան տուն»
Մ. Ֆրենե «Նոր ֆրանսիական դպրոց»
Վ. Սուխոմլինսկի «Սիրտս նվիրում եմ երեխաներին»

Ծրագրի ղեկավար' Աիդա Պետրոսյան
Մասնագետներ' Մարիետ Սիմոնյան
Հասմիկ Նալբանդյան
Արթուր Շահնազարյան
Գրիգոր Խաչատրյան
Անուշ Աղաբաբյան
Տիգրան Փարսիլյան
Լուսինե Ալեքսանյան
Գոհար Բադալյան
Ռագան Եդիազարյան
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