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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Լեզուն միջոց է, որի օգնությամբ մարդիկ հաղորդակցվում են միմյանց հետ, 

փոխանակում մտքեր և հասնում փոխադարձ ըմբռնման։ Երեխան մայրենի լեզվի 

բանավոր խոսքին տիրապետում է կյանքի առաջին մի քանի տարիներին։  

Նախադպրոցական մանկության շրջանում երեխայի ամենակարևոր ձեռքբե-

րումներից մեկը մայրենի լեզվին տիրապետելն է։ Նախադպրոցական 

հաստատության խնդիրն է զարգացնել երեխայի խոսքը։ Խոսքի զարգացման 

ընթացքում շրջապատի հետ շփման, հաղորդակցության արդյունքում ձևավորվում են 

երեխայի խոսքային հաղորդակցական ունակությունները, զարգանում է նրա 

բանավոր խոսքը:  Խոսքի զարգացման խնդիրների մեջ իր առանձնահատուկ տեղն 

ունի նաև գեղարվեստական խոսքի հետ երեխայի ծանոթացումը՝ որպես երեխայի 

խոսքի հարստացման աղբյուրի:  

Խաղը երեխայի ամենակարևոր գործունեությունն է։ Երեխան խաղով է ընկալում 

ինքն իրեն, աշխարհը և շրջապատը։ Իր յուրախանչյուր երեխան կարող է ներկայաց-

նել խաղով ու դերախաղով, ցանկացած գործունեություն վերածել ներկայացման:  

Թատրոնը  գործունեության այն ինտեգրված ձևն է, որը ներառում է կրտսեր 

տարիքի սովորողների գործունեության համարյա բոլոր ձևերը: Նաև այդ պատճառով 

է կարևոր թատրոնի կազմակերպումը նախադպրոցական տարիքում:  

Դիպլոմային աշխատանքի թեման է «Գրական նյութը և դրա բեմականացում-

դերախաղը որպես երեխայի խոսքի և հաղորդակցության զարգացման միջոց»։ 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ դերախաղի և թատերական 

ներկայացումների դերը նախադպրոցական երեխաների խոսքի և հաղորդակցական 

կարողությունների զարգացման գործում։ 

Խնդիրները 

 Ուսումնասիրել տրված թեմային առնչվող մասնագիտական 

գրականությունը. մասնավորապես՝ գրական նյութը՝ որպես թատերական 

ներկայացում-խաղի հիմք, 

  ընտրել գրական նյութը,  

 փորձարկել այն՝ բեմականացնելով երեխաների հետ  

 վերլուծել աշխատանքի արդյունքները։ 
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ԳԼՈՒԽ 1. 

 ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

1.1. Երեխայի խոսքի զարգացման նպատակն ու խնդիրները 

Լեզուն նախ և առաջ հաղորդակցման միջոց է։ Հետևաբար հատկապես նա-

խադպրոցական երեխայի մայրենի լեզվի ուսուցման և խոսքի զարգացման հիմնական 

նպատակը պետք է լինի շրջապատի հետ խոսքային հաղորդակցման ունակություն-

ների ձևավորումն ու բանավոր խոսքի զարգացումը։ 

Խոսքի զարգացման հիմնական խնդիրներն են  

 ճիշտ արտահայտվելու կարողությունը,  

 բանավոր խոսքի հարուստ բովանդակությունը:  

Լեզվի հիմնական միավորներն են հնչյունը, վանկը, բառը, բառակապակցու-

թյուն, նախադասություն, տեքստ:  

Ըստ այդմ էլ, երեխայի խոսքի զարգացման խնդիրները կարող են լինել.  

1. խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակում,  

1. բառապաշարի զարգացում,  

3. խոսքի քերականական կողմի, այսինքն՝ քերականական կառուցվածքի 

ընկալման ձևավորումը,  

4. կապակցված խոսքի զարգացում (մենախոսություն և երխոսություն)  

5. խոսքի և լեզվի տարրական երևույթների գիտակցման ձևավորում  

6. գեղարվեստական գրականության հետ ծանոթացում:  

Խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը 

Այս խնդիրն առնչվում է հնչյունների յուրացման և արտաբերման հետ, ինչը 

նախատեսում է  

 խոսքային լսողության զարգացում,  

 ճիշտ հնչարտաբերում,  

 խոսքի արտահայտչական միջոցների տիրապետում. (ուժգնություն, 

առոգանություն, հնչերանգ, տեմպ): 



5 
 

 Նախադպրոցական տարիքը ամենաբարենպաստ ժամանակահատվածն է 

խոսքի հնչյունային կուլտուրայի զարգացման համար:  

Բառապաշարի զարգացում  

Բառապաշարի տիրապետումը երեխայի խոսքի զարգացման հիմքն է: 

Բառապաշարում արտացոլվում է խոսքի բովանդակությունը: Բառերը ցույց են 

տալիս առարկաներ, երևույթներ, նրանց միջև գոյություն ունեցող կապեր, 

գործողություններ, առարկաների որակներ, հատկանիշներ: Յուրացնելով բառերը՝ 

երեխան, իրականացնում է շրջապատի հետ հաղորդակցման խնդիրներ: Մանկան 

բառապաշարի զարգացման մեջ կարևոր են բառի նշանակության յուրացումը, նրա 

տեղին օգտագործումը տարբեր իրադրություններում և հաղորդակցման մեջ: 

Քերականական կառուցվածքի ձևավորումը  

Առանց քերականության հնարավոր չէ խոսքային ճիշտ հաղորդակցում: Սա 

երեխայի համար բարդ է ընկալելը, ուստի նա լեզվի քերականական կողմը յուրաց-

նում է գործնականում՝ մեծահասակի խոսքի ընդօրինակման և լեզվական ընդհանրա-

ցումների շնորհիվ:  

Կապակցված խոսքի զարգացում  

Այն ներառում է մենախոսության և երկխոսության կարողությունների զար-

գացում: Կապակցված խոսքը սկսում է ձևավորվել այն ժամանակ, երբ երեխան 

հաղորդակցվելու կարիք է ունենում։ Ուստի կապակցված խոսքի ձևավորումը սկսում 

է երկխոսության կարողությունների զարգացումից։ Երկխոսությունը 

նախադպրոցականի շփման հիմնական ձևն է: Կարևոր է երեխային սովորեցնել  

 լսել և հասկանալ դիմացինի խոսքը, միտքը  

 ձևակերպել իր միտքը, երկխոսությունը առաջ տանել, 

 հարցեր տալ և պատասխանել՝ օգտվելով լեզվական տարբեր միջոցներից:  

Մենախոսության զարգացումը նախատեսում է տեքստը հասկանալու, 

վերապաատմելու և այն ինքնուրույն կառուցելու կարողություն:  

Խոսքի և լեզվի տարրական երևույթների գիտակցման ձևավորում 

Այն երեխայի նախապատրաստում է լեզվի յուրացման գրաճանաչության 

փուլին։ Դաստիարակը զարգացնում է բանավոր խոսքը, աշխատանք տանում բառերի 
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հնչյունական վերլուծության ուղղությամբ, գիտակցաբար վերլուծում է բառը, վանկը, 

նախադասությունը:  

Ծանոթացում գեղարվեստական խոսքի հետ 

Խոսքի զարգացման խնդիրների մեջ իր առանձնահատուկ տեղն ունի նաև 

գեղարվեստական խոսքի հետ երեխայի ծանոթացումը: Այն մեծ նշանակություն 

երեխայի անձի ձևավորման համար որպես երեխայի խոսքի հարստացման 

սկզբնաղբյուր: Գեղարվեստական գրականությունը հարստացնում է բառապաշարը, 

զարգացնում պատկերային խոսքը, գեղագիտական ճաշակը և նպաստում 

բարոյական հասկացությունների ձևավորումը: 

 

1.2. Խոսքի զարգացման մեթոդական սկզբունքները  

Երեխան մայրենի լեզվի բանավոր խոսքին տիրապետում է կյանքի առաջին մի 

քանի տարիներին։ Նախադպրոցական հաստատության խնդիրն է զարգացնել 

երեխայի խոսքը։ Խոսքի զարգացման ընթացքում շրջապատի հետ շփման, հաղոր-

դակցության արդյունքում ձևավորվում են երեխայի խոսքային հաղորդակցական 

ունակությունները, զարգանում է նրա բանավոր խոսքը:  

Խոսքի զարգացումը հոգեկան բարձր իմացական գործընթաց է և սերտորեն 

կապված է մտածողության հետ: Խոսքն ունի զարգացման իր փուլերը, որոնք 

ընթանում են երեխայի տարիքային առանձնահատկություններին համապա-

տասխան:  

Երեխայի խոսքի ձևավորման գործընթացը կառուցվում է ոչ միայն ընդհանուր 

դիդակտիկական, այլև որոշակի մեթոդական սկզբունքների հիման վրա, որոնցով 

ղեկավարվելիս դաստիարակն ընտրում է համապատասխան մեթոդները, հնարքներն 

ու միջոցները: Մանագետներն առաջարկում են մայրենի լեզվի ուսուցման հետևյալ 

սկզբունքները.  

1.Երեխայի զգայական, մտավոր և խոսքի զարգացման փոխկապակցվածության 

սկզբունք.  

Այն հիմնվում է խոսքի, որպես լեզվամտածողական գործունեության վրա, որի 

զարգացումը կապված է շրջապատող աշխարհի ընկալման հետ: Խոսքը հիմնվում է 

մտածողության հիմք հանդիսացող զգայական պատկերացումների վրա և զարգանում 
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մտածողության հետ համատեղ: Հարստացնելով երեխայի գիտակցությունը 

շրջապատող աշխարհի հասկացություններով, մենք զարգացնում ենք նաև նրա 

խոսքը: Այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև մտածողության առանձնահատկություն-

ները, այսինքն՝ զարգացումը պետք է ընթանա կոնկրետ մտածողությունից դեպի 

վերացականը, պարզից դեպի բարդը:  

2. Հաղորդակցական գործունեության սկզբունքը 

Խոսքային գործունեության ընթացքում լեզուն հաղորդակման միջոց է: Այս 

սկզբունքը ենթադրում է, որ երեխայի խոսքի զարգացումը՝ որպես հաղորդակցման 

միջոց ամենից արդյունավետ տեղի է ունենում գործունեության ընթացքում։ Դա 

նշանակում է նաև, որ երեխայի գործունեությունն այնպես պետք է կազմակերպել, որ 

այն նպաստի նրա խոսքային հաղորդակցման կարողությունների զարգացմանը:  

3.Լեզվազգայունակության զարգացման սկզբունք  

Լեզվազգայունակությունը լեզվի օրինաչափությունների չգիտակցված, ենթա-

գիտակացական տիրապետումն է: Խոսքի համակողմանի ընկալման ընթացքում 

երեխայի մեջ ենթագիտակցական մակարդակում ձևավորվում են զուգադրություններ 

(անալոգիաներ), որոնց շնորհիվ նա յուրացնում է նաև խոսքի օրինաչափությունները: 

Երեխաներն սկսում են ավելի ազատ օգտվել լեզվի ձևերից, տարրերից, նրանց մեջ 

ծնվում են բառերը, բառակապակցությունները մտապահելու և խոսքային 

հաղորդակցման տարբեր իրադրություններում օգտագործելու կարողություն: 

 4.Լեզվական երևույթների տարրական ձևավորման սկզբունք 

Երեխայի խոսքի զարգացման հիմքում ընկած է ոչ միայն մեծերին ընդօրի-

նակելը, այլ նաև լեզվական երևույթների գիտակցական ընկալումը: Երեխայի մեջ 

ձևավորվում է ճիշտ խոսքային վարքագծի ներքին համակարգ, որը թույլ է տալիս 

նրան ոչ միայն կրկնել, այլև գիտակցել խոսքային արտահայտությունները: Լեզվի 

ուսուցման հիմքում ընկած է խոսքային ընդհանրացումների և ստեղծագործական 

ունակությունների ձևավորումը: Միայն մեխանիկական կրկնությունները բավարար 

չեն լեզուն յուրացնելու համար:  

5.Խոսքի տարբեր կողմերի համակցման սկզբունք 

Այս սկզբունքն իրականացվում է լեզվի բոլոր մակարդակների յուրացման և 

դրանց սերտ փոխկապակցման միջոցով: Խոսքի տարբեր խնդիրների յուրացումը 
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լեզվի համակարգի տիրապետման գործընթաց է: Խոսքի յուրաքանչյուր խնդրի 

ուղղությամբ տարվող աշխատանքն ինքնանպատակ չէ, այլ ուղղված է նաև խոսքի 

մյուս կողմերի ձևավորմանը:  

6. Խոսքային գործունեության դրդապատճառների հարստացման սկզբունք  

Խոսքային գործունեության ընթացքում կարևոր դեր է խաղում դրդապատճառը։ 

Երեխայի համար խոսելը պետք է պատճառաբանված ու անհրաժեշտ լինի։ Ուստի 

մեծ նշանակություն ունի երեխայի խոսքային գործունեության դրդապատճառների 

հարստացումը։  

Սա ենթադրում է, որ երեխայի խոսքը զարգանում է նրա ամենօրյա հաղոր-

դակցման ընթացքում, այսինքն՝ երեխայի համար խոսելու, հաղորդակցվելու բնական 

և իրական դրդապատճառները պետք է լինեն շփվելու, իմանալու, տպավորու-

թյունները կիսելու։ Ուստի երեխայի հետ շփումը, ինչպես նաև պարապմունքները 

պետք է կառուցվեն բնական հաղորդակցման վրա, քանի որ բնական հաղորդակցման 

ընթացքում հաշվի է առնվում երեխայի ցանկությունը, հետաքրքրությունները, ինչը 

խոսքային գործունեության բնական դրդապատճառներ է ծնում և բարձրացնում 

արդյունավետությունը:  

Դաստիարակի խնդիրն է ստեղծել այնպիսի իրավիճակներ, երբ երեխան 

հաղորդակցվելու պահանջ ունենա, և ուսուցման յուրաքանչյուր գործողություն 

պարունակի դրական մոտիվ:  

6. Ակտիվ խոսքային կիրառում ապահովող սկզբունք  

Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ լեզուն յուրացվում է կիրառման ընթացքում, 

խոսքային պրակտիկայում: Այլ կերպ ասած՝ «Խոսել սովորում են խոսելով»։ Խոսքի 

ակտիվությունը երեխայի խոսքի զարգացման կարևոր պայմաններից է: Խոսքի 

ակտիվությունը ոչ միայն խոսելն է, սեփական մտքերն արտահայտելը, այլ նաև լսելն 

ու ընկալելը: Պարապմունքի ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել երեխայի խոսքի 

ակտիվացման տարբեր գործոններ. հուզական դրական մթնոլորտ, հաղորդակցում, 

դիդակտիկ խաղային հնարների կիրառում, հանձնարարություններ և այլն: 
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ԳԼՈՒԽ 2. ԹԱՏՐՈՆ-ԴԵՐԱԽԱՂ 

2.1. Մանկական թատրոնի տեսակները 

Թատրոնը արվեստի ճյուղ է, որտեղ արտահայտման հիմնական միջոցը 

դերասանն է, ով կիրառելով թատերական տարբեր հնարքներ՝ գործողությունների 

միջոցով հանդիսատեսին է հասցնում այն, ինչ կատարվում է բեմի վրա։ Որպես 

դերասան կարող է հանդես գալ ինչպես մարդը, այնպես էլ օրինակ տիկնիկը, կամ էլ 

ինչ-որ առարկա, որին ղեկավարում է մարդը։ Թատրոնը որոշակիորեն ներգործում է 

մարդու վրա, քանի որ հանդիսատեսը, տեսնելով այն, ինչ կատարվում է բեմի վրա, 

նույնացնում է իրեն այս կամ այն կերպարի հետ։  

Թատրոնը նաև գործունեության այն ինտեգրված ձևն է, որը ներառում է կրտսեր 

տարիքի սովորողների գործունեության համարյա բոլոր ձևերը: Նաև այդ պատճառով 

է կարևոր թատրոնի կազմակերպումը նախադպրոցական տարիքում:  

Երեխան ցանկացած գործունեություն ներկայացնում է դերախաղով, կարող է 

ստանձնել մի միտք ու խաղալ: Խմբասենյակը դառնում է փորձասենյակ, սաները՝ 

դերասաններ, իսկ դաստիարակները՝ բեմադրիչ-ռեժիսորներ: 

Գործունեությունը կարելի է վերածել ներկայացման:  

Մատների թատրոն 

Մատների թատրոնը տիկնիկային թատրոն է: Այն տիկնիկային արվեստի 

ձևերից մեկն է, որտեղ աշխատում են մատները։ Մատների վարժությունները 

խթանում են երեխայի ճանաչողական ակտիվությունը, զարգացնում մանր 

մոտորիկան։ Երեխան մտածում է մատների, ձեռքի շարժումների օգնությամբ 

և միջոցով՝ յուրացնելով այդ վարժությունները։ Երեխաները ձեռքերի օգնությամբ 

կարող են պատմել զանազան պատմություններ: Ձեռքերի միջոցով պատմելն օգնում է 

երեխաների երևակայության զարգացմանը: Մատիկների վարժանքը շատ 

անհրաժեշտ է հատկապես փոքրիկների՝ նախադպրոցական և կրտսեր 

դպրոցական տարիքի երեխաներ համար: 
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Ստվերների թատրոն 

Ստվերների թատրոնում կիրառվում են կիսաթափանց մեծ էկրաններ և հարթ 

մարիոնետներ, որոնք կառավարվում են բարակ փայտիկներով: Մարիոնետները 

հետևի կողմից հպում են էկրանին` դրանով դառնալով տեսանելի: Երեխաները 

հետաքրքրությամբ են խաղում այդ տիկնիկներով, բայց դա նախատեսված է 

նախադպրոցական խմբերի համար, ավելի փոքրերը դեռ պետք է զարգացնեն իրենց 

շարժումները, երևակայությունը։  

Տիկնիկային թատրոն 

Տիկնիկային թատրոնի տիկնիկները շատ գրավիչ են երեխաների համար։ 

Սկսելով տիկնիկներ պատրաստելու գործընթացով՝ նրանք արդեն խաղի մեջ են, 

ինքնուրույն և անսպասելի լուծումներ են տալիս, հեքիաթային կերպարներ հորինում։ 

Տիկնիկային թատրոնը երեխաների մեջ դաստիարակում է բարոյական և գեղագիտակ

ան հատկանիշներ, ընդլայնվում է երեխաների ճանաչողական աշխարհընկալումը: 

https://karinegevorgyan.wordpress.com/2019/05/29/%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%ac%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/61439548_2310183325896196_1931532804026269696_n/
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2.2. Դերախաղի նշանակությունը  նախադպրոցական  երեխայի զարգացման 

գործում 

Անհատի վարքի հմտությունների ձևավորման հզոր միջոցներից մեկն է համարվ

ում դերային խաղը: Երեխաների անհատական առանձնահատկությունները 

և բնավորության գծերը վառ արտահայտվում են խաղի բնույթի և այն դերի միջոցով, 

որն իր վրա վերցնում է երեխան ընդհանուր խաղերում:  

Դերային խաղն ունի ուսուցանող, դաստիարակող և պրակտիկ մեծ 

հնարավորություններ: Այն խոսքային, խաղային և ուսուցման միաժամանակյա 

գործընթաց է:  

Խաղի ընթացքում երեխան ուշադիր լսում է դաստիարակին և ընկերներին: 

Անընդհատ կրկնվող բառերը չեն հոգնեցնում ու ձանձրացնում նրան: 

Օգտագործելով խոսքը՝ երեխան շփման մեջ է մտնում, համագործակցում 

է մյուսների հետ: Դերախաղը հարստացնում է երեխայի զգացմունքները 

և զգայարանները:  
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Դերախաղի կիրառման ամենալավ տարբերակը կենդանի խաղն է: 

Դերախաղը խիստ սահմանափակումներ չպետք է ունենա, որպեսզի չխանագարի 

երեխաներին ավելի ազատ գործելու:  

Դերախաղը գիտելիքների, հմտությունների ձեռք բերման հաճելի ձևերից է: 

Այն հնարավորություն է տալիս հասկանալու բարդ իրավիճակներ և ինքնուրույն գործ

ելու: Դերային խաղի ընթացքը հաճելի է երեխաներին, և ոչինչ չի սպառնում 

երեխայի անհատականությանը: 

Նման գործընթացը ավելի շուտ վստահություն է փոխանցում երեխաներին, քան 

անհանգստություն է պատճառում: Դերային խաղերն օգնում են երեխային փորձ ձեռք 

բերել։ Դաստիարակը պետք է խրախուսի դերային խաղերը`զարգացնելով 

բանավոր խոսք։Դերային խաղը պետք է համապատասխանի տարիքային խմբին, և 

այստեղ շատ կարևոր է գրական նյութի ճիշտ ընտրությունը։  

 

2․3. Դերախաղի կարևորությունը միջանձնային հարաբերությունների տեսանկյունից 

Օգտագործելով խոսքը՝ երեխան շփման մեջ է մտնում, համագործակցում է 

մյուսների հետ: Շրջապատի պարբերաբար անտարբերությունը 

երեխայի նկատմամբ վատ է ազդում նրա հոգեկան վիճակի վրա, 

երեխան դառնում է ագրեսիվ, նյարդային ամաչկոտ,  տրամադրության անկումներով:  

Հասակակիցների հետ երեխայի միջանձնային հարաբերությունները ստեղծվում 

են կոկրետ իրավիճակներում, խաղի ժամանակ: Երբ երեխան խաղալիք է ուզում 

ընկերոջից, պետք է խոսի նրա հետ, հարցնի, մտերմանա և առաջարկի խաղալ 

միասին: Դերային խաղի միջոցով ստեղծվում է կապ, միջանձնային հարաբերություն 

երեխաների հետ: Այս կապը դրական է ազդում երեխայի զարգացման գործում, 

երեխան ազատվում է բարդույթներից, մեկուսանալու ցանկությունից, 

ձեռք է բերում ինքնավստահություն:  

Դերախաղերը կարող են ունենալ հստակ կառուցվածք կամ լինել ազատ: 

Այն օգտակար է, երբ փորձում են ցույց տալ, որ նույն թեմայի շուրջ տարբեր մարդիկ 

տարբեր կառուցվածք ունեն:  
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Դերախաղի գրագետ իրականացումն անգնահատելի օգուտ է բերում 

մասնակիցներին: Դրանք ցանկալի է անցկացնել պարապմունքի մեջտեղում: 

Մեթոդը պետք է կիրառել շատ զգույշ: Ցանկալի է, որ խմբերը լինեն փոքր: 

Եթե մի խումբը խաղում է, մյուս լինում է դիտորդ: Դերային խաղը երեխայի 

համար սիրելի, զվարճալի, հետաքրքիր խաղ է, որը զարգացնում է նրա խոսքը, 

ստեղծագործական ունակութունները, ինքնուրույնությունը, խմբով խաղալու-

աշխատելու հմտությունները:  

Դերախաղի էական նշանակությունն այն է, որ երեխան հայտնվում է ուրիշ 

մարդու դիրքում և կարծես աշխարհին նայում է այն մեծահասակի տեսանկյունից, 

որի դերը կատարում է: Երեխայի երևակայությունը զարգանում է հատկապես 

ստեղծագործական, դերային խաղերի միջոցով: Երեխան հավատում է իր հորինած 

կերպարին: Նա ոչ միայն հավատում է, այլև ինքն է կատարում այդ դերերը: 

Մտնելով կերպարի մեջ`երեխան դառնում է նա, ում ընդօրինակում է: 

Դերախաղը հիմնականում խմբային է, մասնակցում են մի քանի երեխաներ, 

որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է իր դերը: 

Այսպես խաղում ձևավորվում են երկար, շղթայաձև փոխկապակցված խաղային 

խմբեր, օրինակ` աշխատում է հիվանդանոցային համալիրը, բժիշկները զննում են 

հիվանդներին, վիրաբույժը վիրահատում է, ատամնաբույժը բուժում է ատամները, 

շտապօգնության մեքենան հրդեհից այրվածներին հասցնում է հիվանդանոց, 

հիվանդանոցի կողքին այրվում է բնակելի շենք, այնտեղ են շտապում հրշեջ 

մեքենաները և այլն: Դերային խաղերը ժամանցային բնույթի խաղեր են, 

դրամատիկ գործողության տեսակ, որի մասնակիցները գործում են ընտրված 

դերերի շրջանակներում, ղեկավարվում են ընտրված դերի միջավայրի 

տրամաբանությամբ և գործում են արդեն եղած սյուժեով, կամ հենց իրենք են 

ստեղծում սյուժեն: Դերային խաղի գործողությունները ծավալվում են այդ 

խաղի աշխարհում: Այդ աշխարհը կարող է լինել ամբողջովին հորինված, 

կամ հիմնված լինել ինչ-որ գրքի կամ ֆիլմի, կամ մի իրադարձության սյուժեի վրա: 

Այսպիսի խաղերում շատ հաճախ բացակայում է վերջնական նպատակը և խաղի իմ

աստը կայանում է այդ խաղային աշխարհի ուսումնասիրումը: Դերային խաղն ունի 

ուսուցանող, դաստիարակող և պրակտիկ մեծ հնարավորություններ:  
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ԳԼՈՒԽ 3. ԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ՝  ՈՐՊԵՍ ԹԱՏՐՈՆ-ԴԵՐԱԽԱՂԻ ՀԻՄՔ  

(Գործնական աշխատանք) 

3.1. Գրական նյութը՝  դերախաղի հիմք 

Երբ գրական նյութը կիրառվում է որպես դերախաղ, երեխան ծանոթանում է 

նաև գեղարվեստական խոսքին: Այն մեծ նշանակություն ունի երեխայի անձի 

ձևավորման համար՝ որպես երեխայի խոսքի հարստացման սկզբնաղբյուր:  

Գեղարվեստական գրականությունը հարստացնում է բառապաշարը, 

զարգացնում պատկերային խոսքը, գեղագիտական ճաշակը և նպաստում 

բարոյական հասկացությունների ձևավորումը: 

Ըստ այդմ էլ, երեխայի խոսքի զարգացման խնդիրները կարող են լինել՝ 

խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը, բառապաշարի զարգացումը, 

խոսքի քերականական կառուցվածքի ընկալման ձևավորումը, կապակցված 

խոսքի զարգացումը, գեղարվեստական գրականության հետ ծանոթացումը: 

Դերախաղում խոսքային, խաղային և ուսուցման միաժամանակյա գործընթաց է: 

Հոգեբանների կարծիքով դասապրոցեսում խաղի մրջոցով ստեղծված 

խաղային խթանումը պետք է կիրառվի ճանաչողական, էսթետիկական, 

հաղորդակցական խթանումների հետ միասին: Երեխային գրական նյութը մատուցել 

է պետք խաղի միջոցով, այդ ընթացքում երեխան գտնվում է 

խոսքային պատրաստականության մեջ, ուշադիր լսում է դաստիարակին 

և ընկերներին: Անընդհատ կրկնվող բառերը չեն հոգնեցնում ու ձանձրացնում նրան:  

Գրական նյութը դերախաղի միջոցով ձևավորում է երեխայի կապակցված 

խոսքը․կապակցված խոսքի ձևավորումը սկսվում է երկխոսության 

կարողությունների զարգացումից։ Երկխոսությունը նախադպրոցականի շփման հիմն

ական ձևն է: Դերախաղը հաճելի, զվարճալի և ուսանելի պետք է լինի։ Դերային 

խաղերի կիրառությունը զարգացնում է երեխաների միջև միջանձնային հարաբերությ

ուններ, ակտիվորեն զարգանում է երեխայի ստեղծականությունը և 

երևակայությունը, դաստիարակության և կրթության զարգացման միջոց է, 

որը ձևավորում է երեխայի անհատականությունը։ Դերային խաղերը 
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անհրաժեշտ են երեխաներին, այլապես նրանք կմեծանան բարդութավորված, 

սեփական կարծիքից զուրկ, ագրեսիվ։  

Դերային խաղի ժամանակ կարևոր է երեխային սովորեցնել լսել և հասկանալ 

դիմացինի խոսքը, ձևակերպել իր միտքը, երկխոսությունը առաջ տանել, հարցեր 

տալ և պատասխանել՝ օգտվելով լեզվական տարբեր միջոցներից: Դերասան-

երեխաները ցուցադրելով դերախաղ, իրենց զգում են հասարակության լիիրավ 

անդամ, կատարելով շատ կարևոր գործ: Երեխաների մոտ արթնանում է 

պատասխանատվության և պարտաճանաչության զգացում՝ ցուցաբերելով 

գործին լուրջ վերաբերմունք: Փորձերի ընթացքում երեխաների մոտ ձևավորվում է 

փոխզիջման և փոխըմբռնման հատկանիշներ:  

Փոքրիկ դերասաները սովորում են հստակ արտաբերել բառերը, կառավարել 

իրենց ձայնը, խոսքի տեմպը, յուրաքանչյուր կերպարին տալիս են բնավորությանը 

բնորոշ ձայն: Զարգանում է երաժշտական տակտը, ռիթմը, ծանոթանում են 

երաժշտական ժանրերի հետ: Դերախաղի միջոցով երեխաները հարստացնում 

են իրենց տպավորությունները, առաջանում են դրական հույզեր: 

Ցույց տալով օրինակներ՝ երեխաների մեջ ձևավորվում է ընկերասիրություն, 

բարություն, անկեղծություն, սեր, աշխատասիրություն: Դերասան- երեխաները 

սովորում են ժեստերը, մարմնի լեզուն, օրինակ`որպեսզի ցույց տա թագավորին՝ նա 

հպարտ տեսք է ընդունում, իսկ ծեր աղքատին՝ մեջքը կորացնում է, քայլում մի փոքր 

կաղալով և այլն: Դերախաղի միջոցով երեխաները ինքնադրսևորվում և 

ինքնարտահայտվում են: Երեխաների մոտ զարգանում են կոլեկտիվում 

աշխատելու ունակությունները և դրսևորվում է համբերատարություն կոլեկտիվի ան

դամների նկատմամբ, նպաստում է գեղագիտական զարգացմանը, ընկալում են լավ և 

վատ, բարի և չար արարքները: 

 

3. 2. Փորձարկում 

Մեր աշխատանքի գործնական փորձարկման համար մենք ընտրել էինք Հովհ. 

Թումանյանի «Սուտասանը»  և ժողովրդական «Պապն ու շաղգամը» հեքիաթները։ 

 



16 
 

 «Սուտասանը»  

5-6 տարեկան երեխաների համար նախ ընթերցեցի Հովհ. Թումանյանի 

«Սուտասանը» հեքիաթը: Հեքիաթի ընտրությունը պատահական չէր: Նախ, նրանց 

առաջարկեցի Թումանյանի մի քանի հեքիաթների վերնագրեր, մեծամասնությունը 

ընտրեց հենց «Սուտասանը»:  

Հեքիաթի բովանդակությունն ուշադիր ունկնդրելուց հետո երեխաների հետ 

սկսվեց ակտիվ քննարկում, հարց ու պատասխանների ամբողջ շարք: 

Քննարկումների ընթացքում երեխաներն արտահայտում էին իրենց զգացմունքները, 

տեսակետները, վերլուծում և քննադատում հեքիաթի հերոսներին: Երեխաներն իրենք 

էլ չնկատեցին, թե ինչպես ներգրավվեցին հեքիաթի մեջ: Այնուհետև որոշեցինք 

բեմադրել հեքիաթը, իրենք ընտրեցին հերոսներին, կատարեցինք դերաբաշխում: 

Իրերը, դեկորները փորձեցինք պատրաստել միասին: Թեև աշխատանքը մի փոքր 

ծավալուն դարձավ, բայց դա ևս տվեց իր դրական արդյունքը: 

Այսպիսի աշխատանքի լուծում ենք մի շարք խնդիրներ`զարգանում են 

երեխայի ստեղծագործական երևակայությունը, ձեռագործությունը, 

մատների մոտորիկան:  

Երբ երեխան իր ձեռքով պատրաստում է մի իր և տեսնում է արդյունքը, նա շատ 

է ոգևորվում, նրա մեջ ձևավորվում է աշխատասիրությունը և հետևողականությունը, 

շատ խնամքով է վարվում իր պատրաստածին, երբեք այն չի կոտրի: 

Այս աշխատանքի շնորհիվ երեխան սովորում է գնահատել ընկերների կատարծ 

աշխատանքը, համեմատել իր կատարածաշխատանքի հետ: 

Երեխաների մոտ զարգանում է միմյանց օգնելու, ընկերոջը ձեռք մեկնելու 

կարողությունը, ինչպես նաև խմբով աշխատելու կարողությունը:  

Սովորաբար դերային խաղի ավարտին ես եզրակացություններ եմ անում, 

վերլուծում երեխաների վարքագծի դրսևորման պատճառները, քննարկում 

թերությունները, առավելությունները, նշում հետագա փոփոխությունները 

իրավիճակը ավելի լավացնելու համար: 
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«Պապն ու շաղգամը» 

Իմ հաջորդ աշխատանքը ամենափոքրիկների հետ էր, 2-4 տարեկանների: 

Ժողովրդական «Պապն ու շաղգամը» հեքիաթն էր: Հեքիաթի ընտրությունը 

կատարեցի ըստ տարիքային խմբի առանձնահատկության: Այս դեպքում էլ 

ոգևորությունը մեծ էր, իսկ աշխատանքս մի փոքր ավելի բարդ: Մի քանի 

անգամ պատմեցի հեքիաթը: Հեքիաթի բովանդակությունը ավելի լավ 

պատկերացնելու համար ցույց տվեցի նկարազարդումներ, դիտեցինք մուլտֆիլմը: 

Կատարեցի հարցադրումներ, իրենք ևս ուղղեցին հարցեր: Ցույց տվեցի և 

խոսեցի շաղգամի մասին: Գրական նյութը լավ ամրապնդելուց հետո 

առաջարկեցի հեքիաթը բեմականացնել դերախաղի միջոցով: 

Երեխաներն իրենք ընտրեցին հերոսներին և սկսեցին պատրաստվել: 

Որպեսսզի ավելի լավ պատկերացնենք, պատրաստեցինք յուրաքանչյուր հերոսի 

պատկերով գլխապատկերներ՝ խմբասենյակում եղած փափուկ խաղալիքներից: 

Ինչպես վերոնշյալում, այս աշխատանքների ընթացքը ևս 

նպաստեց մի շարք խնդիրների լուծմանը: Ստացվեց գոհացուցիչ արդյունք: 

Դերային խաղը հոգեբանական գործոն է։ Երեխան խաղում է մի շարք 

https://karinegevorgyan.wordpress.com/2019/05/29/%d5%a4%d5%ab%d5%ba%d5%ac%d5%b8%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/61489355_575455856276993_2288903241586442240_n/
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զգացմունքներին համապատասխան: Երեխան կարող է հիշել ամիսներ առաջ տեղի 

ունեցած հաճելի մի իրադարձություն և խաղալ այդ իրավիճակը տիկնիկի հետ: 

Դերախաղ կարող են կազմակերպել չափահաս երեխաները փոքրերի հետ, սա ունի 

դրական ուղղվածություն, երբ, կազմակերպելով դերախաղ, չափահաս երեխաները 

կարող են փոխանցել իրենց «առաջնորդի» վարքը փոքրին: 

 

Ինչ տվեց այս աշխատանքը երեխաներին. 

 Երեխայի ստեղծագործական երևակայության զարգացում 

 Բանավոր խոսքի զարգացում 

 Ինքնարտահայտվելու կարողության զարգացում 

 Ազատ և անկաշականդ շփում հասակակիցների և մեծերի հետ 

 Նախաձեռնելու, համախմբված աշխատելու հմտությունների ձեռքբերում 

 Աշխատասիրության, պատասխանատվության, ուշադրության դրսևորում 

 Գեղագիտական ճաշակի զարգացում 

 Տեսածի, լսածի վերաբերյալ խոսելու կարողություն 

  Իրավիճակը շտկելու, տիրապետելու կարողություն 

 Բարդույթներից ազատագրում 

 Խմբով աշխատելու, իր քայլերը ընկերների հետ համաձայնեցնելու 

կարողության զարգացում: 

 

Գործնական աշխատանքների տեսանյութեր 

«Սուտասանը» 

«Պապն ու շաղգամը» 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s36W2_6ROAw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=OmDC8agIhQE
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Փորձարկել և ուսումնասիրել եմ երեխայի ուշադրության, հիշողության, 

երևակայության, ստեղծագործելու կարողության, հաղորդակցման կարողության, 

շարժողականության, ակտիվության, ընկալման զարգացման վրա դերախաղային 

գործունեության ազդեցությունը:  

Գործնական աշխատանքը ցույց տվեց, որ նախադպրոցական տարիքի երեխան 

բնական, անկաշկանդ, միջավայրում կիրառում է իր գիտելիքները, հմտություն է ձեռք 

բերում, զարգանում է երևակայությունը, կարողանում է ազատ արտահայտել իր 

միտքը: Կարողանում է կողմնորոշվել և կատարել համապատասխան 

գործողություններ՝ բանավոր խոսքի միջոցով հիմնավորելով, ներկայացնելով իր 

երևակայությամբ ստեղծած միտքը: 

Դերախաղը հաճելի, զվարճալի և ուսանելի պետք է լինի։ Դերախաղը կարող է լինել 

ինքնաբուխ։ Սահմանափակումներ չպետք է լինեն, որպեսզի երեխան չձանձրանա։ 

Դերային խաղերի կիրառությունը զարգացնում է երեխաների միջև միջանձնային 

հարաբերություններ։ Ակտիվորեն զարգանում է երեխայի ստեղծականությունը և 

երևակայությունը։  

Դերային խաղը դաստիարակության և կրթության զարգացման միջոցն է, որը 

ձևավորում է երեխայի անհատականությունը։ Երեխաները հանպատրաստից 

պիեսներ են հորինում, անհրաժեշտ բեմական միջոցներն իրենց ձեռքով 

պատրաստում, որպես դերասաններ հանդես գալիս՝ տրված թեմայով 

իմպրովիզացիա են անում, հանդիսատեսներին ներկայացման մեջ ներքաշում, և 

այստեղ թատրոնը կյանքի պահ է, ոչ թե ապրածի վերարտադրություն: Դա հորինող 

երեխային օգնում է ընդլայնելու իր մտահորիզոնը:  

Առաջին իմպրովիզացիաներից հետո, զարգացում ապահովելու նպատակով, այն 

պետք է ինչ-որ բանով հագեցնել, հարստացնել: 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: 

Դեռևս իր ժամանակին Մարիա Մոնտեսորին ասել է. «Երեխան մարմին է, որ աճում է, 
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և հոգի է, որ զարգանում է: Այս երկու ձևերն ունեն միևնույն աղբյուրը՝ կյանքը: Մենք 

չպետք է ճնշենք աճն ու զարգացումը, այլ պետք է հետևենք երեխայի 

դրսևորմանը»,նշում նա:  
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ջոն Դյուի «Դպիր»  մանկավարժական հանդես, «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիր 

Ջ.Ռոդարի. «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

«Ծննդից մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ» 

Է․ Ալեքսանդրյան․ «Նախադպրոցական մանկավարժություն» 

Վարդումյան․ «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ»  

Մարիա Մոնտեսորի «Դպիր» մանկավարժական հանդես 

«Պարտեզ» -«Դպիր» մանկավարժական հանդես 

Նախաշավիղ 

Բլոգ- Կարինե Գևորգյան  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://dpir.mskh.am/hy/search/node/%D5%8B%D5%B8%D5%B6%20%D4%B4%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%AB
https://dpir.mskh.am/hy/node/890
https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/31
https://partez.mskh.am/
https://karinegevorgyan.wordpress.com/

