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Բովանդակություն 



 Ներածություն 

Մանկանը բնորոշ է շարժունակությունը, խաղալը, թռչկոտելը, վազվզելը, 

ուսումնասիրելը, աղմկելը և այլն, մանավանդ ամենավաղ տարիքում:  

Խաղը երեխայի կյանքում գրավում է առաջին տեղը: Երեխան այդ միջոցով է 

ճանաչում իրեն, շրջապատին:  

Նյութի ընտրությունը պատահական չէ, ազգային, ծիսական խաղերը, խաղերգերը, 

հաշվերգերը, խաղիկները ամենաարդյունավետն են մանկան զարգացման համար: 

Այն ամենը, ինչ պետք է իրեն, նա ստանում է հենց ժողովրդի կողմից ստեղծված, 

դարերով անցած մաքուր նյութից: Կոմիտասը («Ժողովուրդն է ամենամեծ 

ստեղծագործողը, գնացեք և նրանից սովորեցեք») և նրա նման հանճարեղ մարդիկ մեծ 

գնահատական են տվել ազգայինին:  

Նախակրթարանում գործունեության հիմնական ձևերը իրականացվում են խաղի 

միջոցով: Ներկայացված աշխատանքում տեղ են գտել տեսական՝ խաղերի, 

հաշվերգերի, խաղիկների նկարագրությունները, կատարման ձևերը, և գործնական՝ 

որոշ նմուշների խաղարկում նախակրթարանի սաների հետ: Համագործակցել ենք 

Հիմնական դպրոցի նախակրթարանի դաստիարակներ՝ Գոհար Սմբատյանի, Լիլիթ 

Առաքելյանի, 5-6 տարեկանների դասվար՝ Տաթև Մելքոնյանի հետ: Շնորհակալ եմ և 

հիացած աշխատախմբի մասնագիտական կարողություններով, սաների հետ 

աշխատելու ընթացքում ճիշտ ու տեղին ցուցումներ տալու համար, որի արդյունքում 

ոչ միայն կարողացա աշխատել արդյունավետ, այլև յուրացրեցի նախակրթարանում 

աշխատող դաստիարակի աշխատանքային կարևոր դրույթները, նրբությունները: 

Միայն գործնական աշխատանքի մեջ ավելի համոզվեցի իմ դիպլոմային նախագծի 

ընտրած թեմայի արդիականությունն ու կարևորությունը նախակրթարանում: 

Հատկապես հիմա, երբ Հայաստանում այնքան մոռացության են տրվել մանկական 

բակային ազգային, ծիսական խաղերը, չեն կատարվում մաքուր ազգային 

խաղիկները, խաղերգերը, հաշվերգերը, այս աշխատանքը, կարծում եմ, բավական 

օգտակար կլինի նախակրթարաններում աշխատող դաստիարակների, 

մանկահասակ երեխաներ ունեցող ծնողների համար:  

Որպեսզի ներկայացված նյութերը գործնականում կիրառվեն, լավ կլիներ, որ 

շահագրգիռ կողմը կապի մեջ մտներ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի հետ և 

գործնականում տեսներ այն կարևոր ու մեծ աշխատանքը, որ կատարվում է այստեղ 

ամեն օր: 

 

Աշխատանքն իր մեջ ներառում է հետևյալ բաժինները. 

 

 Դիպլոմային նախագծի տեսական բաժին. 

 Ծիսական, մանկական խաղերի, խաղիկների, հաշվերգերի, խաղերգերի 

նկարագրություններ. 



 Տեսաֆիլմեր (նկարահանումներն իրագործվել են մեր կողմից` 

կրթահամալիրում): 

 

Դիպլոմային նախագծի տեսական բաժին 

 

«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 

մոտեցնել ժողովրդական դպրոցին, որովհետև վերջինս առավելագույն 

արդյունքներին հասել է բնության թելադրած պարզագույն միջոցներով»:  

…    Եվ այսօր, երբ մենք փորձում ենք ուղղել մեր դպրոցներում և 

նախակրթարաններում 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 շեմքից ներս, կրթված, բայց հայրենի սրտի զեղումներին կարոտ ընտանեկան 

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’ մատուցման ձևը պիտի լինի հնարավորին չափ միակը, լավագույնը:  

Արթուր Շահնազարյան 

 

«Ուսուցի՛չ, պարոններ և քույրեր, զգուշությամբ և երկյուղածությամբ մոտեցեք 

դաստիարակության գործին, խիստ փափուկ 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 մանուկին դաստիարակության 

մեջ երգեցողությամբ ընծայվելիք հոգածությունն ու պարտավորությունը»:  

Կոմիտաս 

 

Խաղը զարգացնում է երեխայի 

 

 ուշադրությունը, 

 հիշողությունը, 

 երևակայությունը, 

 ստեղծագործելու կարողությունը, 

 հաղորդակցման (կոմունիկատիվ) կարողությունը, 

 շարժողականությունը, 

 ակտիվությունը, 

 վարքի կամածինությունը, 

 ընկալումը, 

 շոշափելու, ուսումնասիրելու, իր դիտողությունները հաղորդելու 

կարողությունը, 

 երևույթների մեջ կապ գտնելու կարողությունը, 

 ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը, 

 շարժումներին տիրապետելու կարողությունը, 

 լսելու կարողությունը, 

 դիտելու և կրկնելու կարողությունը, 

 ինքնատիրապետումը, 

 ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը, 

 վերլուծելու, համադրելու կարողությունը, 

 հարստացնում է բառապաշարը: 

 

Բնության մեջ ապրող երեխան ճարպիկ է, գործունյա, անվախ, ուժեղ, խելացի, 

սրամիտ, համարձակ և այլն, որովհետև միայն այդպիսի հատկություններ ունեցողը 

կարող է ոչ միայն գոյատևել այդ միջավայրում, այլև լիարժեք անդամը լինել, 

մասնակից լինել միջավայրի ինչպես ամենօրյա գործունեությանը, այնպես էլ իր 

անձնային հետաքրքիր որակներով այն փոխել, զարգացնել: Մանուկը ստեղծել է 

այնպիսի խաղեր, որտեղ օգտագործել և ցուցադրել է իր մտավոր և ֆիզիկական 

կարողությունները, ստեղծագործական երևակայությունը: Դա պարզ երևում է նրանց 

խաղերն ուսումնասիրելիս: Խաղը չի կարող նախակրթարանում լինել ժամանցային, 

այն պետք է լուծի այն խնդիրները, որոնք դրված են նրա հատկապես զարգացման 



ընթացքի վրա՝ սաները ծանոթանում են ազգային խաղերին, սովորում են նոր խաղեր 

և նպաստում դրանց տարածմանը, զարգանում է իրավիճակն ըմբռնելու 

կարողությունը, մտքի ճկունությունը, երևակայությունը, հիշողությունը, 

ուշադրությունը, կամքը,  մկանների  լարումը և այլն: (  Տաթև Մելքոնյան, «Ազգային 

խաղեր» )  :  

Սաների հետ աշխատանքի ընթացքում հանդիպում ենք հարցի լուծման այնպիսի 

տարբերակի, որը չի մտնում մեծի տրամաբանության ու երևակայության 

սահմանների մեջ: Նրանք կարողանում են ստեղծել ու թելադրել իրենց խաղը, խաղի 

իրենց տարբերակը: Խաղում են այնպես, ինչպես կարող են, այսպես ստեղծվում է նաև 

խաղի իրենց տարբերակը: Անգամ եթե խաղի ընթացքում նրանք ուսուցանված 

բառերը արտասանում են իրենց տարիքային ընկալունակությամբ, չենք ընդհատում և 

չենք ուղղում, ինչպես նաև կատարված սխալները չենք մոնտաժում: Կարևորվում է  

այն ոգևորությունը, ստեղծագործական մոտեցումը, որը կա տվյալ պահին, տվյալ 

խաղի մեջ: Խաղի մեջ սանը պետք է լինի ազատ, կատարի մանկանը բնորոշ 

անմիջականությամբ, ստեղծագործի, փոխի, փորձի այլ ձև, իր ձևը: 

 

 

Խաղերգերը, բնականաբար, անպայման ազգային մշակույթի լավագույն նմուշներից 

են, որոնք կարելի է կատարել՝ հենվելով ինչպես տեքստի, այնպես էլ մանկան 

ընկալունակությամբ ու զգացողությամբ ստեղծածի վրա: Խաղերգն ուսուցանելիս 

կարելի է համատեղել խաղը, եթե այն հեշտ է և հնարավորություն է տալիս 

միանգամից խաղալով կատարել: Այդպիսի խաղերգերից է  Էկեք ծեծենք սոխ ու 

սխտոր  պահքի ծիսական երգը, որը շատ հետաքրքիր ու լավ նմուշ է՝ 

նախակրթարանում սաների հետ խաղալու համար: Այն կարող է ունենալ տարբեր 

լուծումներ՝ սոխն ու սխտորը ուսումնասիրելով, դրանք հավանգով ծեծելով , մարմնի 

տարբեր մասերով «ծեծելով» ու համոզվելով, որ իսկապես կատակ խաղերգ են 

կատարում, վերջացրած ծիսական Ակլատիզի հետ խաղարկելով ու նոր կատարելով: 

Լողանալուց հետո մանկանը պետք է արևը, որ տաքանալով չորանա, և նա կանչում է 

արևին, որ նա «զիզի քարին վեր» գա, համոզում, որ ամպի տակից դուրս գա, 

խոստանում է «մի բուռ չամիչ»,  «թուր ու թվանք» , միայն թե նա «դուս գա»: Այս 

խաղերգը այնքան բազմազան կարելի է խաղալ՝ ամպի դերը տալով սավանին, 

վերմակին, թփերին, որոնց տակ կթաքնվի արևը, խաղընկերներին, ծառերին, 

պահարանին, որոնց հետևը պահ կմտնի և այլն: Արևի դուրս գալը կարելի է 

ներկայացնել խաղով, պարով՝ օգտագործելով հարվածային, ծլնգան, չխկչխկան, 

զրնգան նվագարաններ, և այլն:  

«Լիլիլի, դիլիլի»  մանկական խաղերգը 2-4 տարեկանների խմբում (դաստիարակ՝ 

Լիլիթ Առաքելյան) սկսեցինք ուլիկների նման մկկալով, այդ մկկոցները ռիթմիկ 

հնչեցին նաև երգի ընթացքում: Սաների մեծ մասը սիրով ու հետաքրքրասիրությամբ 

կատարեցին խաղերգը:  

 

https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80/
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80/
https://www.youtube.com/watch?v=PFYVVwtKA6o
https://www.youtube.com/watch?v=PFYVVwtKA6o
https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs
https://www.youtube.com/watch?v=LnujFit5W0w
https://www.youtube.com/my_videos?o=U&pi=1&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=9BR4ZtZ43ac


Ծիսական խաղերի, ծիսական գործողությունների միջոցով սանը ծանոթանում է 

ազգային մշակութային այլ դաշտի հետ, որտեղ միասին ներկայանում են խաղը, երգը, 

պարը, ծիսական գործողությունները ( «Ծեսը՝ ինքնագիտակցության միջոց» , 

«Ազգային ծեսերին, խաղերին, երգերին՝ նոր կյանք»):    

Զատկական ձվախաղեր . Զատիկի ծիսական արարողակարգը կատարվեց Քոլեջում, 

որին ներկա էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ նրանց երեխաները: Մեծով, 

փոքրով խաղացինք՝ պարով, երգով, անբռնազբոս գործողությունների ընթացքով:  

Իհարկե, ծեսի ամենահետաքրքիր մասը մանկական ծիսական ձվախաղերն էին: 

Հասկանալի էր, որ այդ խաղերը պետք է խաղային միայն դրսում, քանի որ ներսում, 

մանավանդ՝ «Ձուգլդորիկ»-ը, չէր կարող լինել այն խաղը, որը խաղացել են և որը 

հիմա կխաղային այն ազատությամբ ու հրճվանքով, ինչպիսին խաղացին: Կարելի էր 

«Ձուպտտոցին» խաղալ նաև ներսում, բայց, անկեղծ ասած, երբ ներս մտանք, էլ ոչ մի 

երեխա խաղերը շարունակելու ցանկություն չհայտնեց: Հասկանալի էր, որ բնական 

միջավայրն իրենն արել էր: 

Զատիկին նախորդող չորեքշաբթի  հիմնովին մաքրել են տները, ամեն վատ, չար, 

պիղծ, հիվանդություն,  կեղտ «չիք են արել»: Շուշեցի աղջիկները այդ օրը խաշխաշ 

հարելու քարը գետնին են քսել ու ասել. 

Չիք, չիք, մուկը չիք, 

Չիք, չիք, լուն չիք, 

Չիք, չիք, կարիճը չիք, 

Չիք, չիք, չարակամը չիք, 

Չիք, չիք, հիվանդությունը չիք, 

Չիք, չիք, օձը չիք... 

 

Զանգեզուրում չիքը հարց ու պատասխանի ձևով էր արվում: Նախ` ամբողջ տունը 

դատարկել են, ապա կանանցից մեկը, քարը ձեռքն առած, բարձրացել է կտուրն ու 

երդիկի մոտ կանգնել, իսկ մյուսը` տան ներսում` երդիկի տակ: Տանիքին կանգնածը 

քարը տանում էր բերում երդիկի շուրջն ու հարցնում. 

- Աղամ, աղամ...ի՞նչն աղամ: 

- Մուկն աղա: 

- Աղամ, աղամ...ի՞նչն աղամ: 

- Քունջ ու պուջախի տակերն աղա... 

Մարդիկ հմայական արարողությամբ ձգտել են ոչնչացնել չարը, անցանկալին: 

Ինչպե՞ս կարելի է ծիսական այս արարողակարգը վերածել խաղի և ուղղակի խաղալ՝ 

հիմնական գաղափարը թողնելով տեղում և այլ խնդիր լուծել: Այս պատասխանը 

տրվեց 5 տարեկանների և նախակրթարանում սաների հետ խաղալիս՝   Զատկական 

ծիսական խաղեր. «Չիք, չիք», «Աղամ, աղամ»  

  

Հաշվերգեր հիմա շատ հազվադեպ են օգտագործվում, իսկ դրանք կազմել են 

մանկական  խաղերի կարևոր մասը, հաշվերգերով էին ընտրում խաղավարին, 

http://dpir.mskh.am/hy/node/942
http://dpir.mskh.am/hy/node/778
https://www.youtube.com/watch?v=NUWvXxV9HF4
https://www.youtube.com/watch?v=GKz17gtHhnE
https://www.youtube.com/watch?v=GKz17gtHhnE


պահմտոցի խաղալիս՝ «աչքերը խփողին», բաժանում խմբերի և այլն («Էկե, դուկե, 

տըմըզա»): Մանկանը հատուկ ընկալունակությամբ, կարող էին կրկնել մեծերին՝ 

աղավաղելով բառերը, հորինելով նոր բառեր, ստեղծելով իրենց հաշվերգերը: Մեզ է 

հասել հաշվերգի բացառիկ հետաքրքիր նմուշ՝  «Տիտոխիկ» , որի կատարումը բոլորին 

մեծ ուրախություն է պատճառում, որը կարելի է կատարել նաև այլ լուծումներով՝ 

խաղալով ոչ միայն որպես խաղերգ , ինչպես Դպրոց-պարտեզում իր սաների հետ 

խաղացել է Սոֆյա Գրիգորյանը, որի հետ շատ արդյունավետ համագործակցել ենք: 

 

Մանկական խաղեր, խաղիկներ, ասիկներ 

 

Մանկական խաղերը, խաղիկները, ասիկները կատարվում են մեկ, երկու, երեք 

հոգով, խմբով, խմբերով: Խաղում են տանը՝ մատներով, ձեռքերով (ճվիկներ, 

մատնախաղեր, ափխաղեր), ջրի մեջ («Կլոր պար»), բակում, դաշտում՝ մեծ ու փոքր 

տարածքներում: Խաղացնում են մեծերը՝ առնելով փոքրերին իրենց գիրկը, 

խաղացնելով ձեռքերի վրա (թռնոցիներ, մանկախաղացներ): 

 

Ջրի մեջ մտնելու մանկական խաղ, խաղեր՝ ծափերով, հարվածային նվագարաններով 

Ջրային խաղերը խաղացել ենք Հիմնական դպրոցի նախակրթարանի սաների հետ 

(դաստիարակ՝ Գոհար Սմբատյան): Նախօրոք ուսուցանել ենք ջրի մեջ մտնելու 

մանկական խաղերգը՝  «Կլոր պար» ,  որը մանկական տարիներին խաղացել է 

Մարինե Մկրտչյանը, գիտի՝ ինչպես խաղալ, ինչի համար է: Շատ կարևոր է 

մանկական խաղերը տեսնել ու սովորել այն մարդկանցից, ովքեր խաղացել են: 

Դժվար է գրվածից, նկարագրածից վերցնել, զգալ, ընկալել այն կարևորը, որը դրված է 

խաղի մեջ: Եվ այդ պատճառով էլ փորձել ենք հիմնականում խաղալ այն խաղերը, 

որոնք կամ տեսագրված են  («Ժնջիլ, ժնջիլ») կամ էլ գոնե արդեն խաղացած, 

փորձարկված: Սաներին հերթով օգնեցինք մտնել ջուրը, ես դիտարկողի և 

նկարահանողի դերում էի: Պարզ տեսանելի էր, որ խաղի միջոցով ավելի 

հեշտությամբ են մտնում ջրի մեջ, ջուրը սառը չի թվում: Չկար կաշկանդող ոչ մի 

գործոն, սաներն անկեղծ խաղում էին, չթելադրված, այլ՝ ուղղորդված խաղ, որտեղ 

յուրաքանչյուրն անկեղծ մանկական ազատությամբ, անբռնազբոս խաղում էր ու 

վայելում խաղը, որի մեջ տարիքային տարբերություն չէր երևում: Մեկ անգամ 

տեսածն արդեն բավական էր, իսկ սաների համար՝ մեկ անգամ խաղացածը: Ի՞նչ 

ստացան սաները ջրային խաղերից. 

 ծանոթացան, իմացան ազգային մանկական, ջրի մեջ մտնելու վախն առնելու 

խաղը, 

 լսեցին ջրի ձայնը, որը տարբեր էր. ափով  թեթև, ուժեղ հարվածելիս, փայտե 

շերեփով հարվածելիս և այլն, 

 կարողացան խաղալ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NX43pIP8IT4
https://www.youtube.com/watch?v=NX43pIP8IT4
https://www.youtube.com/watch?v=H-u7GsSYzHk
https://www.youtube.com/watch?v=9kZtx1sQ-fg
https://www.youtube.com/watch?v=B81CvtDrb9M
https://www.youtube.com/watch?v=E7MiqUm3eRI
https://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc


Խմոր անեմ, լոշիկ թխեմ . Մանկական մատնախաղ-ափխաղերից է, որի ընթացքում 

սաները ստեղծեցին լոշիկը, լավաշը տափակեցնելու, թոնրի մեջ թոնրաշրթին խփելու  

իրենց տարբերակը: Շատ պարզ ու բավական հեշտ այս մանկական խաղի 

տարբերակը, որը կազմում է նաև որոշ խաղերի փոքր մասը, միջանձնային կապ 

ստեղծելու, ինքնուրույն աշխատելու, հաղորդակցման (կոմունիկատիվ) 

կարողությունը զարգացնելու հետաքրքիր նմուշ է: Դա երևաց խաղի ընթացքում, և 

ուրախալին այն էր, որ սաները սիրեցին ու սկսեցին այն խաղալ արդեն առանց 

հրահանգ ստանալու՝ իրենց ազատ ցանկությամբ: 

 

«Մամի, մամի, կրակ կտա՞ս», «Ճվիկ, ճվիկ» . Մանկական մատնախաղ-ափխաղեր 

Երբ խաղում ես, կարող ես տեսնել, հասկանալ՝ արդյո՞ք այս խաղերը մանկան համար 

ընդունելի, սիրելի են, այսօրվա մանուկը կխաղա՞: Իհարկե, մանուկը կարոտ է, նա 

ուզում է, նա խաղում է, որովհետև դա իր, իր ու մեծի, իր ու կողքի մանկան խաղն է, 

դա իր աշխարհում բնական պայմաններում ստեղծվածն է, նա ընդունում ու սիրով 

խաղում է: Ես փորձել եմ խաղալ իմ փոքր 4 տարեկան տղայի՝ Սամվելի հետ. «Մամի, 

մամի, կրակ տուր» , «Ժնջիլ, ժնջիլ» : Նա խաղը սիրեց (ի դեպ՝ բավական կամակոր է և 

որևէ պարտադրանք չի ընդունում), ինձ հետ խաղաց, հաճախ այն խաղալու 

ցանկություն է հայտնում:  

Մանկախաղաց – խաղացնում են՝ փոքր երեխային նստեցնելով գիրկը: 

 

Վերջաբան 

 

Խաղերը ուսուցանել ենք ինչպես խմբով, այնպես էլ անհատապես՝ ոչ այնքան վարժ 

խոսել կարողացող սաների հետ: Հատկապես անծանոթ բառերը, որոնք 

դժվարությամբ են տրվում, կրկնել ենք, խաղացել բառի հետ, որ խաղի և տեքստի իր 

համար բարդությունը խաղի նկատմամբ հակակրանք չստեղծեն: Ավելին, եթե սանը 

չի կարողանում արտաբերել բառը, արտահայտությունը (այլ բառ է ստեղծում), չի 

կարելի սխալն ուղղելու համար չարչարել: Ի վերջո, մի փոքր կմեծանա ու 

կկարողանա, կարևորը նրա խաղն է, իսկ սխալները ժամանակի ընթացքում ուղղվում 

են:  

Մանկական ազգային, ծիսական խաղերը, խաղիկները, խաղերգերը, հաշվերգերը 

այսօր մանուկների համար շատ կարևոր ու պահանջարկ ունեցող նյութեր են: Դա 

երևում է նրանց հետ դրանք խաղալիս, կատարելիս: Չեմ կարծում, որ Թումանյանի 

նման մեծ բանաստեղծը կարող էր դա չիմանալ ու ուղղակի մշակեր ազգային 

մանկական շատ գործեր: Ինչպես ազգային երգի կարևորությունն ենք ընդունում 

մանկան զարգացման համար, այնպես էլ նշված նյութերինը, որոնք չնայած ոչ մեծ 

քանակությանը, կարող են մեծ գործ կատարել սաների մտավոր ու բարոյական 

դաստիարակության գործում: 

Այսօր հատկապես գյուղական վայրերում դեռ կարելի է տեսնել մանկանը թռցնող ու 

նրան գովաբանող տատիկներին, երբեմն էլ՝ մայրերին: Այդ թռնոցիները, որի 

https://www.youtube.com/watch?v=67gp24nqiGs
https://www.youtube.com/watch?v=odVbgsheK1M
https://www.youtube.com/watch?v=uC_B1RNh9SQ
https://www.youtube.com/watch?v=uC_B1RNh9SQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJG_XX1zEGU
https://www.youtube.com/watch?v=sodK6IRPFBM


ընթացքում գովաբանում էին իրենց զավակին մայրերը, տատիկները, յարահատուկ 

նմուշներ են , որոնց մեջ այն մեծ սերն է, ազգային մտածողությունը, որոնք ստեղծվել 

են՝ իրենց մեջ կրելով դարերով կուտակված ազգային մշակույթի կոդը: 

Ուսումնասիրելով ու աշխատելով սաների հետ, տեսնելով արդյունքը, մեծ 

ցանկություն ունեմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի այս կարևոր փորձը 

տարածել: Այն ինձ համար իսկապես մեծ հայտագործություն էր, ես մտա մի անծանոթ 

աշխարհ, որի գոյության մասին չգիտեի, պատկերացում անգամ չունեի: Մտքովս 

անգամ չէր անցնում, որ ինչպես մանկանց համար, այնպես էլ մեծերի համար կա ու 

եղել է մեծ կարևորություն ունեցող մշակույթ, որը կարող է կորչել, եթե չհասկանանք 

ու չընդունենք ու կյանքի չկոչենք այն: 

Իմ օգտագործած գրականության մեջ հայտնություն էր Վարդ Բդոյանի «Հայ 

ժողովրդական խաղեր», Ռ. Հ. Գրիգորյանի «Հայ ժողովրդական օրորոցային և 

մանկական երգեր» և Արամ Ղանալանյանի «Հայ շինականի աշխատանքի երգերը» 

գործերը: Կարելի էր շատ ավելին կարդալ, բայց եթե կարողանանք գոնե այդքանն 

ընկալել, արժևորել նյութերը, յուրաքանչյուր խաղը, օրորոցայինը, խաղիկը, թռնոցին 

ճիշտ կատարել՝ չաղավաղելով սկզբնաղբյուրը, այդքանն էլ մեծ գործ կլինի ազգային 

մշակույթի լավագույն նմուշները կյանքի կոչելու գործում: 

 

Օգտագործված գրականություն.  

 

1. Ռ. Հ. Գրիգորյան, «Հայ ժողովրդական օրորոցային և մանկական երգեր» 

2. Արամ Ղանալանյան, «Հայ շինականի աշխատանքի երգերը» 

3. Վ. Բդոյան, «Հայ ժողովրդական խաղեր» 

4. Բ. Առաքելյան, Է. Կարապետյան, Ս. Հարությունյան, Կ. Մելիք-Փաշայան, Ա. 

Նազինյան, Դ. Վարդումյան, «Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն»  

5. Արթուր Շահնազարյան, «Երաժշտությունը նախակրթարանում» 

6. Խաղը, շարժումը, հարվածային, շրխկան նվագարանները՝ նախակրթարանում 

7. Ռուդիկ Հարոյան, «Զատիկ» 

8. Տաթև Մելքոնյան, «Ազգային խաղեր» 

Դիպլոմային նախագծին կցված նյութեր. 

 

1. Մանկական խաղեր, ճվիկներ, ասիկներ   

 

2. Խաղեր, խաղերգեր, հաշվերգեր 

 

3. Ազգային բակային խաղեր 

https://www.youtube.com/watch?v=NDQG2bHVhdg
https://www.youtube.com/watch?v=NDQG2bHVhdg
https://harutyunyananna85.files.wordpress.com/2015/06/d5a1d680d5a9d5b8d682d680-d5b7d5a1d5b0d5b6d5a1d5a6d5a1d680d5b5d5a1d5b6-c2abd5a5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a8.pdf
http://dpir.mskh.am/hy/node/1025
http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/Zatik_0.pdf
https://tatevmelqonyan.wordpress.com/category/%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AD%D5%A1%D5%B2%D5%A5%D6%80/
https://harutyunyananna85.files.wordpress.com/2015/03/1-d5b4d5a1d5b6d5afd5a1d5afd5a1d5b6-d5add5a1d5b2d5a5d680-d5b3d5bed5abd5afd5b6d5a5d680-d5a1d5bdd5abd5afd5b6d5a5d6801.pdf
https://harutyunyananna85.files.wordpress.com/2015/03/2-d5add5a1d5b2d5a5d680-d5add5a1d5b2d5a5d680d5a3d5a5d680.pdf
https://harutyunyananna85.files.wordpress.com/2015/06/3-d5a1d5a6d5a3d5a1d5b5d5abd5b6-d5a2d5a1d5afd5a1d5b5d5abd5b6-d5add5a1d5b2d5a5d6801.pdf


 

1. Ծիսական խաղեր 

 

Զատկական ձվախաղեր  

 

Զատկական ծիսական խաղեր. «Չիք, չիք», «Աղամ, աղամ»  

 

Պահքի ծիսական խաղերգ  

 

 

2. Մանկական խաղեր, խաղիկներ 

 

 

Ջրի մեջ մտնելու մանկական խաղ, խաղեր՝ ծափերով, հարվածային նվագարաններով  

 

Խմոր անեմ, լոշիկ թխեմ 

 

«Մամի, մամի, կրակ կտա՞ս», «Ճվիկ, ճվիկ» 

 

«Մամի, մամի, կրակ տուր»   - մենք 

 

«Ժնջիլ, ժնջիլ»  - մենք 

 

«Այլընտրանքային երգեցողություն»  

 

Մանկախաղաց, ճվիկներ   

 

Երաժշտական խաղ՝ ձայնավորներով  

 

 

3. Խաղերգեր 

 

Էկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր  

 

Իլիլի, դիլիլի   

 

Արև, արև, դուս արի  

 

4. Հաշվերգեր 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NUWvXxV9HF4
https://www.youtube.com/watch?v=GKz17gtHhnE
https://www.youtube.com/watch?v=PFYVVwtKA6o
https://www.youtube.com/watch?v=B81CvtDrb9M
https://www.youtube.com/watch?v=67gp24nqiGs
https://www.youtube.com/watch?v=odVbgsheK1M
https://www.youtube.com/watch?v=uC_B1RNh9SQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJG_XX1zEGU
https://www.youtube.com/watch?v=TCel00kwqNw
https://www.youtube.com/watch?v=NDQG2bHVhdg
https://www.youtube.com/watch?v=xszem-SjGcM
https://www.youtube.com/watch?v=PFYVVwtKA6o
https://www.youtube.com/watch?v=9BR4ZtZ43ac
https://www.youtube.com/watch?v=LnujFit5W0w


Տիտոխիկ  

 

Էկե, դուկե, տըմըզա  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-u7GsSYzHk
https://www.youtube.com/watch?v=NX43pIP8IT4

