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1.2. Դերային խաղը՝ որպես անհատի վարքի հմտությունների  

ձևավորման միջոց 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երեխայի համար լավ կապակցված խոսքը հաջող գրագիտության և զարգացման 

բանալին է: Գեղարվեստական ընթերցանության վերաբերյալ զրույցները 

անհրաժեշտություն են նախադպրոցականների առօրյայում։ Դրանք երեխային օգնում 

են տրամաբանելու, գեղագիտորեն ընկալելու գրական ստեղծագործության իմաստը։  

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կապակցված խոսքի մշակումը 

երկխոսության և մենախոսության միջոցով նրա խոսքային և հաղորդակցական 

հմտությունների զարգացման կարևոր նախապայման է։  Նախադպրացականի 

կապակցված խոսքի զարգացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար, մտածողության 

զարգացմանը համընթաց։   

Դժվար է գերագնահատել խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների 

զարգացման դերը հատկապես նախադպրոցական տարիքում։  Խոսքը երեխայի 

սոցիալականացման ամենակարևոր գործոնն է, նրա հետագա ուսումնական և 

կենսական հաջողությունների հիմքը։ 

 

Դիպլոմային աշխատանքի նպատակը 

Ընտրելով դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Գրական նյութը և դրա 

բեմականացում-դերախաղը՝ որպես երեխայի մտածողության և խոսքի զարգացման 

միջոց», փորձ ենք արել կարևորել երեխայի զարգացման այս ոլորտը և ցույց տալ, թե 

ինչպես կարելի է գրական ստեղծագործությունների և դրանց խաղարկման  միջոցով 

զարգացնել երեխայի մտածողությունն ու խոսքը։ 

 

Այս նպատակին հասնելու համար իրագործել ենք հետևյալ խնդիրները. 

 Թեմային առնչվող մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրություն, 

 Կրթահամալիրի մանկապարտեզային խմբերում աշխատանքի փորձի 

դիտարկում և ուսումնասիրություն, 
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 Համապատասխան գրական նյութի ընտրություն, բեմականացում-

դերախաղերի համար սցենարների պատրաստում, գործնական 

աշխատանքի համար նյութերի նախարատրաստում,  

 Երեխաների հետ գործնական աշխատանք, նյութերի փորձարկում, 

 Արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն 

 

 

Դիպլոմային նախագծի կառուցվածքը 

Դիպլոմային նախագիծն ունի  

Ներածություն 

Երեք գլուխ 

Եզրակացություն 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

Ինչպես նաև՝ հավելված-հղումներ՝  գործնական աշխատանքի մասին պատմող 

տեսանյութերով։ 
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ԳԼՈՒԽ 1.  ԴԵՐԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐ, ԴԵՐՆ ՈՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵԽԱՅԻ 

ԿՅԱՆՔՈՒՄ 

 

1.1. Նախադպրոցականի կապակցված խոսքի ձևավորումը և դրա 

կարևորությունը 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կապակցված խոսքի մշակումը 

հիմնականում տեղի է ունենում երկխոսության և մենախոսության 

ուսուցման շնորհիվ։ Երկխոսության ձևավորման կարևոր նախապայման է 

դաստիարակի և երեխայի շփումը։ Նախադպրացական տարիքում կապակցված 

խոսքի զարգացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար, մտածողության 

զարգացմանը համընթաց։  Ավագ նախադպրոցական տարիքում կարևորվում է 

հատկապես կապակցված խոսքի զարգացումը։ Երկխոսության մշակումը երեխայի 

հաղորդակցման անհրաժեշտ ունակությունների զարգացման նպատակ 

է հետապնդում։ Երկխոսության մեջ մտնելը պահանջում է այնպիսի բարդ 

կարողություններ ինչպիսիք են՝ լսել և ճիշտ հասկանալ զրուցակցի արտահայտած 

մտքերը, սեփական դատողություններն արտահայտել հստակ և շարահյուսորեն 

ճիշտ, պահպանել որոշակի հուզական տոն, լսել սեփական խոսքը։  

Երեխայի խոսքը զարգացնելու համար հարկավոր է շատ խոսել նրա հետ՝ 

զրուցել նրան հետաքրքրող, հուզող թեմաներով, տարիքին մատչելի, հասանելի ամեն 

ինչի մասին, պատասխանել նրա հարցերին, անգամ դրդել երեխային հարցեր 

առաջադրել։ Իրենց նախաձեռնությամբ երեխաները կարող են ունկնդրել 

երաժշտական ձայնագրություններ, նվագել նվագարաններով, կազմակերպել 

համերգներ, պարել, հորինել, հեքիաթներ պատմել, կազմակերպել 

թատերականացված ներկայացումներ և այլն, այսինքն՝ ակտիվորեն օգտագործել 

զարգացնող միջավայրի հնարավորությունները: Այս դեպքում դաստիարակի խնդիրը 

զարգացնող, բազմաբնույթ առարկայական միջավայր ստեղծելն է: 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 
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երեխային օգնում է ընդլայնելու իր մտահորիզոնը: Առաջին իմպրովիզացիաներից 

հետո, զարգացում ապահովելու նպատակով, այն պետք է ինչ-որ բանով հագեցնել, 

հարստացնել:   

Առաջանում է դերային խաղի պահանջը՝ խաղարկային իրավիճակ և 

ներկայացում՝ խաղ-աշխատանքի ընթացքում ծնված սցենարով:  

Փոքրիկ դերասանները սովորում են հստակ արտաբերել բառերը, կառավարել իրենց 

ձայնը, խոսքի տեմպը, յուրաքանչյուր դերին տալիս են բնավորությանը բնորոշ ձայն։ 

Երբ գրական նյութը կիրառվում է որպես թատրոն-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 ձևավորմանը:
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1.2. Դերային խաղը՝ որպես անհատի վարքի հմտությունների  

ձևավորման միջոց 

Անհատի վարքի հմտությունների ձևավորման հզոր միջոցներից մեկն է 

համարվում դերային խաղը: Երեխաների անհատական առանձնահատկությունները 

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

որը իր վրա վերցնում է երեխան ընդհանուր խաղերում: Ընդհանուր խաղերը մեծ 

նշանակություն ունեն բնավուրության դաստիարակման գործում՝ դիմակայություն 

ցավի նկատմամաբ, արժանապատվության զգացում: Երեխան իր կյանքի ոչ մի 

փուլում չի սովորի այդքան շատ, ինչքան խաղային գործունեության ընթացքում:  

1,5 տարեկանից փոքրիկը ընդօրինակում է, թե ինչպես է մայրը լվանում 

ափսեները, ինչպես է պապիկը կարդում: Իհարկե, ոչ բոլոր երեխաներն են 

կարողանում կռահել ու խաղալ դերային խաղ: Անհրաժեշտ է հուշել և ցույց տալ, որ 

տիկնիկներին ու արջուկներին կարելի է կերակրել գդալով, պատառաքաղով: Ընդ 

որում, պետք է մեկնաբանել գործողությունները և արտասանել ձայները: Եթե 

երեխան 1,5 տարեկանում կարող է փոխարինել իրական առարկան հորինված 

առարկաներով, ապա դա շատ լավ ցուցիչ է նրա զարգացման համար:  

Օրինակ՝ գնացքը փոխարինում է մի շարք խորանարդիկներով. կարևոր է չընդհատել 

կամ ուղղել նրան, երեխան պետք է երևակայի: 

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, հարստացնում է երեխայի զգացմունքները և զգայարանները:  

Դերախաղի կիրառման ամենալավ տարբերակը կենդանի խաղն է: Դերախաղը 

կարող է ունենալ հաճելի իրավիճակների արտացոլում և խիստ 

սահմանափակումներ չպետք է ունենա, որպեսզի չխանագարի երեխաներին ավելի 
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ազատ գործելու: 

 

Դերախաղը գիտելիքների, հմտությունների ձեռքբերման հաճելի ձևերից է: Այն 

բարդ իրավիճակները հասկանալու և ինքնուրույն գործելու հնարավորություն է 

տալիս: 

Դերային խաղի ընթացքը հաճելի է երեխաներին և ոչինչ չի սպառնում երեխայի 

անհատականությանը: Նման գործընթացն ավելի շուտ վստահություն կփոխանցի 

երեխաներին, քան թե անհանգստություն կպատճառի: 

Դերային խաղերի օգտագործումը հանգեցնում է փորձի ձեռք բերմանը, քանի որ 

խաղերը կարող են լինել հանպատրաստից, չմշակված: 

Դերային խաղի ավարտին կարելի է եզրակացություններ անել, վերլուծել 

երեխաների վարքագծի դրսևորման պատճառները, քննարկել թերությունները, 

առավելությունները, նշել հետագա փոփոխությունները՝ իրավիճակը ավելի 

լավացնելու համար: 

Դաստիարակը պետք է խրախուսի դերային խաղերը`զարգացնելով  բանավոր 

խոսքը,  ուստի դերային խաղերը պարտադիր են երեխայի կյանքում: 
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Դերախաղի բովանդակությունը ճիշտ օգտագործելու դեպքում դաստիարակը 

կարող է հասնել երեխայի մեջ դրական և կարևոր որակների ու հատկությունների 

ձևավորմանը և դրանց հետագա զարգացմանը: Այն երեխայի սիրելի զբաղմունքներից 

է, որը թույլ է տալիս բավարարել շատ պահանջներ՝ օրինակ հետազոտության, 

զվարճանքի, ինքնահաստատման էներգիայի օգտագործումը և այլն:  

Դերախաղի օգնությամբ  

 երեխան ձեռք է բերում այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են շփվողականությունը, 

իր գործողությունները հասակակիցների գործողությունների հետ 

կոորդինացնելու ունակությունը, զգացմունքների արտահայտությունը:  

 Լուծվում են մի շարք խնդիրներ՝ բացահայտել իրենց ներքին աշխարհը, լուծել 

ներքին կոնֆլիկտները , բարձրացնել ինքնագնահատականը: 

 

Երբեմն երեխան պետք է ցանկանա անել այն, ինչ նա անում է: Նա կարող է 

դերաբաշխման ժամանակ ինքը ընտրի, կամ դաստիարակը առաջարկի, բայց 

երեխան պետք է ազատ անի դա, պարտադրանք չի կարող լինել։  

Եթե խաղի ընթացքում երեխան իր ընտրությունը ինքնուրույն չի կայացնում, այլ 

կատարում է դաստիարակի ցուցումները, ուրեմն նա չի խաղում: Դերախաղը պետք է 

լինի փոխգործոն, ազատ, երեխայի կամքով։  
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ԳԼՈՒԽ 2.  

ԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ԲԵՄԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՅԻ 

ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

2.1. Թատերական մանկավարժություն  

Ժամանակակից դաստիարակը ստեղծագործող անձ է: Դաստիարակը 

տիրապետում է մանկավարժության տրամաբանությանը, զարգացնում է իր 

մասնագիտական հմտություններն ու ինտուիցիան, ընդունակ է իմպրովիզի: 

Դաստիարակի արտիստիզմը ենթադրում է հուզական այնպիսի ներգործություն, որը 

նախադպրոցականի հոգում առաջացնի դրական հույզեր:  

Դաստիարակը հանդես է գալիս որպես երեխաների ուսուցման գործընթացն 

ուղղորդող, խթանող, աջակցող:  

Նրա աշխատանքի գլխավոր արդյունքը ստեղծագործական անդադրում 

աշխատանքի շնորհիվ երեխաների՝ որպես անձի կայացումն է:  

Դաստիարակը պետք է կարողանա հետաքրքրել երեխաներին:  

Ի՞նչ ճանապարհով կառուցել դաստիարակի և նախադպրոցականի 

համագործակցությունը: Օգնության է գալիս թատերական մանկավարժությունը, 

որտեղ դաստիարակը և´ ռեժիսոր է, և´ դերասան: Յուրաքանչյուր պարապմունք 

նախադպրոցականի հետ պետք է իրականացվի բեմադրելով:  

Դաստիարակը ներգործում է երեխաների զգացմունքների և գիտակցության 

վրա՝ հասցեագրելով իր խոսքը զգայարաններին, հիշողությանը, մտքին ու կամքին: 

«Ռեժիսոր-դերասան» դաստիարակը դառնում է համոզիչ ու վարակիչ:  

Դաստիարակը երեխաների համար ստեղծում է զարգացնող միջավայր, որտեղ 

նրանք դառնում են ստեղծագործող, ինքնուրույն, նախաձեռնող:  

Զարգացնող միջավայրը սկզբնաղբյուր է խաղի, դերախաղի համար: Այսպիսով 

արտիստիկ դաստիարակը զարգացնող միջավայրի շնորհիվ երեխային ուղղորդում է 

դեպի խաղ, դերախաղ, թատրոն: 
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2.2. Գրական նյութի խաղարկում–բեմադրությունը մտածողության և խոսքի 

զարգացման միջոց 

«Խաղը կյանքի մոդել է, որի միջոցով երեխաները ճանաչում են աշխարհը, 

ձևավորում և զարգացնում աշխարհայացք»:    

Ջ. Ռոդիարի  

Հեքիաթի խաղը, բեմադրելը երեխային հնարավորություն է տալիս զննել, 

ստուգել, զարգացնել մտքեր և գաղափարներ, սովորել և կատարելագործվել․ դա 

երեխային պատրաստում է ապագա կյանքին: Կարևոր է, որ երեխան 

լավատեսության և հավատի պաշար կուտակի անխուսափելի կենցաղային 

դժվարությունների դեմ պայքարելու համար: 

Ռոդարիական հնարքներով հորինված հեքիաթները վերածելով փոքրիկ 

դերախաղերի, ստացա հետաքրքիր, զվարճալի, ուսանելի արդյունք: Սաները 

դերախաղով, նոր հնարքներով ու նոր լուծումներով աշխույժ ներկայացման 

վերածեցին հեքիաթները։ Այդպիսի լուծումներ էին՝ 

 Հեքիաթների աղավաղում,  

 Հեքիաթների շիլափլավ,  

 Ի՞նչ կլինի, եթե …,  

 Փոխում ենք հեքիաթի ավարտը։ 

Եթե ցանկանում եք մտածել սովորեցնել, ապա նախ և առաջ պետք է հորինել 

սովորեցնել:   

Ինչի՞ց է սկսվում բեմականացում-դերախաղը:  

Նախ, ճիշտ պետք է ընտրել գրական նյութը՝ հաշվի առնելով երեխաների 

տարիքային չափորոշիչները:  

Գրական նյութը պետք է լինի հասկանալի, հետաքրքիր:  

Անհրաժեշտ է, որ հագեցած լինի գործողություններով, երկխոսություններով:  

Նախադպրոցականի հետ բեմականացում ստեղծելիս ամենահամապատասխանն է 

ժողովրդական հեքիաթը՝ իր ավանդական գործող անձերով: 

Դերաբաշխումը կատարելիս երեխաներն իրենք պիտի ընտրեն իրենց դուր եկած 

կերպարը։ Այստեղ դաստիարակի դերը կարևոր է, քանի որ նա պետք է 
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հնարամտություն ունենա՝ որպեսզի երեխաները չնեղանան, չբարդութավորվեն այն 

պատճառով, որ ինքն էլ էր ուզում այդ դերը, բայց ընկերը ընտրեց։  

 Ըստ Ջոն Դյուիի՝ դերաբաժանումը կարևոր սոցիալական նշանակություն ունի, 

այն սովորաբար ինքնաբերաբար է կատարվում: Երեխան վերարտադրում է լսածը: 

Դերաբաժանումը կարևոր սոցիալական նշանակություն ունի, այն սովորաբար 

ինքնաբերաբար է կատարվում: Երեխան վերարտադրում է լսածը:  

Այսպիսով, երեխան նույնանալով հերոսի հետ, ապրում է նրա հետ հեքիաթի ողջ 

ընթացքը, կարողանում է հասկանալ նրա արարքները: Մտնելով դերախաղի մեջ՝ 

երեխայի հոգում սերմանվում է բարու, չարի, կարևորի և ոչ պիտանիի, քաջության-

վախկոտության գաղափարը: 

Խաղի ընթացքում երեխան գտնվում է խոսքային պատրաստականության մեջ, 

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: 

Ըստ Ջոն Դյուիի` երեխայի համար խաղը, դերախաղը կյանքի պահ է: Նա այդ 

պահին այդ կյանքով է ապրում: Դերախաղերի սյուժետային կառուցվածքի մեջ 

յուրաքանչյուր «կերպար» ունի իր անելիքը: Բեմականացում-դերախաղը երեխայի 

մոտ զարգացնում է կապակցված խոսքը, գեղարվեստական մտոծողությունը, 

երևակայությունը, տեսողական և լսողական ուշադրությունը, արագ կողմնորոշվելու, 

ճիշտ լուծումներ գտնելու կարողությունը, ուրիշներին օգնելու 

պատրաստակամությունը: Բեմականացումը սոսկ հաճույք չէ, այն լուրջ 

գործունեություն է՝ հետաքրքրաշարժ հագուստով: 

Խոսքի ձևավորման համատեղ աշխատանքների մեթոդից 

1. Երեխաների հետ զրույցներ եմ սկսում գունավոր պատկերներով, 

արտահայտված ինտոնացիայով, դեմքի արտահայտություններով, ժեստերով։ 

2. Կարդում եմ պատմություններ կամ հեքիաթներ, որոնցից հետո դիտում ենք 

նկարները: Եթե երեխաները հասկացել են պատմությունը, ապա իմ խնդրանքով 

կարող են գործողությունների, ձայների, ժեստերի, միմիկայի միջոցով ցույց տալ 

կատարված գործողությունները և այլն:  
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3. Երբեմն հարցեր եմ ուղղում հեքիաթի բովանդակության վերաբերյալ՝ 

պարզելու պատճառահետևանքային կապերի մասին երեխայի ըմբռնումները (ինչո՞ւ 

է  պատահել դեպքը, ո՞վ էր մեղավոր, արդյոք նա ճիշտ է անում, և այլն): Երեխան իր 

խոսքերով վերագրելու ունակություն է ձեռք բերում, որը վկայում է հեքիաթի իմաստը 

հասկանալու մասին: 

4. Պետք է սովորեցնել երեխային մասնակցելու զրույցին (երկխոսությանը): 

Զրույցի ընթացքում բառապաշարն ընդլայնվում է, ձևավորվում է նախադասության 

քերականական կառուցվածքը: Կարող ենք խոսել տարբեր թեմաների շուրջ`գրքեր, 

ֆիլմեր, ճամփորդություններ, կարող են լինել խոսակցություններ նկարների մասին:  

Երեխան պետք է սովորի զրուցակցին առանց ընդհատելու լսել, հետևել իր 

մտքերի ընթացքին:  

Հարցազրույցում մեծահասակների հարցերը աստիճանաբար բարդանում են, 

ինչպես նաև բարդանում են երեխաների պատասխանները: Ես սկսում եմ կոնկրետ 

հարցերից, որոնք կարող են պատասխանել մեկ կարճ պատասխանով, 

աստիճանաբար բարդացնելով հարցերը և պահանջելով ավելի մանրամասն 

պատասխաններ: Դա արվում է աստիճանաբար և հասկանալի նպատակին՝ երեխայի 
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մենախոսության խոսքին անցնելու համար:
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ԳԼՈՒԽ 3.   

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեր գործնական աշխատանքի նպատակն էր 

 Գրական նյութը դարձնել թատրոն-բեմականացում, որի միջոցով էլ 

զարգացնել կապակցված խոսքը: 

 Զարգացնել երեխայի տեսողական և լսողական ուշադրությունը, 

հիշողությունը, ստեղծագործական երևակայությունը, աշխատասիրությունը, 

հետևողականությունը: 

 Զարգացնել երեխայի սեփական մարմնին տիրապետելու ունակությունը 

(պար, մնջախաղ): 
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 Սովորեցնել գնահատել ընկերների գործունեությունը, միմյանց հարգելու, 

ձեռք մեկնելու կարողությունը։ 

 Թատերական խաղի միջոցով զարգացնել երեխայի խոսքը, միտքը, 

երևակայությունը, գրական երաժշտական ճաշակը, բառապաշարը, 

բարեկիրթ, գրագետ վարքի ձևավորումը: 

 Զարգացնել բանավոր խոսքը, ինքնարտահայտվելու կարողությունը։ 

 Ազատ և անկաշկանդ 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: 

Աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված մեթոդները. 

 Խաղային մեթոդ 

 Գործնական ուսուցման մեթոդ 

 Ակտիվ ուսուցման մեթոդ 

 Ընդհանուր հարց ու պատասխանի մեթոդ 

 Հարցադրումների մեթոդ 

 Հետազոտական մեթոդ 

Կապակցված խոսքի զարգացում 

Երեխայի կապակցված խոսքը սկսում է ձևավորվել այն ժամանակ, երբ 

հաղորդակցվելու կարիք է ունենում։ Ուստի, կապակցված խոսքի ձևավորումը 

սկսվում է երկխոսության կարողությունների զարգացումից։  

Երկխոսությունը նախադպրոցականի շփման հիմնական ձևն է:  

Կարևորում եմ  հետևյալ դիտարկումը. 

Կատարման ամբողջականությունը, իրադարձությունների հերթականությունը, 

պատճառահետևանքային հարաբերությունների պահպանումը, կիրառված 
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նախադասությունների բնույթը եւ դրանց կառուցվածքի ճշգրտությունը,  բառերի 

ընտրության, կառուցվածքային արտահայտությունների կամ պատմության 

բարդության հետ կապված երկար դադարի բացակայությունը: 

Ես սկսում եմ գրական փոքրիկ նյութից, որտեղ կան երկխոսություններ, 

պատկերներ։ Երկխոսելիս փոքրիկը ևս խաղում է, նա ընդօրինակում է 

կենդանիներին, թռչուններին, նրանց ձայներն է արտաբերում, անցնում է զրույցի։ 

Դերային խաղի  ժամանակ կարևոր է երեխային սովորեցնել լսել և հասկանալ 

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

հարցեր տալ և պատասխանել՝ օգտվելով լեզվական տարբեր միջոցներից: 

Ըստ այդմ էլ, լուծվում են երեխայի խոսքի զարգացման խնդիրները. 

 խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակում, 

 բառապաշարի զարգացում,  

 կապակցված խոսքի զարգացում (մենախոսություն և երխոսություն) 

 խոսքի և լեզվի տարրական երևույթների գիտակցման ձևավորում, 

 գրական նյութի հետ ծանոթացում: 

 

Ներկայացման տևողությունը  սովորաբար լինում է 25-30 րոպե:  

Նախ ընտրում եմ հեքիաթը՝ ըստ տարիքային խմբի: Նշում եմ հեղինակին: Ցույց 

եմ տալիս գիրքը, նկարազարդումները, դիտում ենք մուլտֆիլմը և հետո սկսում եմ 

արտիստիկ կարդալ: Այս ամենը գրավում է երեխայի ուշադրությունը, և նրա մոտ 

ստեղծվում է հուզական աշխարհ: Այնուհետև հարցերի միջոցով վերադառնում եմ 

հեքիաթին՝ համոզվելով ինչքանով են ընկալել:  

Ծանոթացնում և բացատրում եմ հեքիաթի անծանոթ և դժվար բառերը: Միասին 

վերլուծում ենք հեքիաթը, գտնում ենք հիմնական ասելիքը: 4-5 տարեկան 

նախադպրոցականը ցանկություն է հայտնում հեքիաթը դարձնել բեմականացում։  

Դերաբաշխումը կատարվում է այսպես, երեխաներն իրենք են ընտրում իրենց 

դուր եկած կերպարը։ Այստեղ դաստիարակի դերը կարևոր է, քանի որ նա պետք է 

հնարամտություն ունենա՝ որպեսզի երեխաները չնեղանան, չբարդութավորվեն այն 

պատճառով, որ ինքն էլ էր ուզում այդ դերը, բայց ընկերը ընտրեց։  

Երեխան ուրախանում է, երբ հեքիաթում հաղթում է բարին:  
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Լինում են հեքիաթներ, երբ պարզվում է, որ երեխաներից շատերը դիտել են այս 

կամ այն մուլտֆիլմը և գիտեն հերոսի խոսքը, երգը:  

«Սևուկ Ուլիկը» 

Երեխաներն անչափ սիրում են կատարել  դերային խաղեր: Բազմաթիվ դերեր 

ենք փորձել  3-4 տարիքային խմբերի սաաների հետ, սակայն ամենատպավորիչը եղել 

է «Սևուկ Ուլիկը» հեքիաթը: Ես դաստիարակ չէի, նրանցից մեկն էի, ով խաղում էր, 

երգում, ծիծաղում՝ այդպես ուղղորդելով, իհարկե, հետո նրանք խաղացին առանց 

ինձ, ես հասել էի, դրան, իմ դերն արդեն քիչ նշանակություն ուներ։ 

Երեխաները հրաշալի խաղացին այդ հեքիաթը, նրանց մոտ զարգացավ 

գեղագիտական ճաշակ գեղարվեստական գրականության նկատմամբ: Նրանք 

կարողացան տարբերակել չարն ու բարին, մոր հոգեբանությունը, հասկացան 

վտանգը: Հեքիաթը հագեցած էր դերային կերպարներով, գեղեցիկ հագուստներով, 

դեկորներով։ Ավելացնեմ նաև, որ հագուստները, դեկորները ստեղծվեցին 

դաստիարակ-ծնող-երեխա համերաշխ գործունեության արդյունքում։ Այդ բոլորը 

պատրաստելիս ևս ոգևորություն էր տիրում, իմ կարծիքով, դա ներկայացման 

կարևոր փուլերից մեկն է։ Այդ հեքիաթը հնարավորություն տվեց երեխաներին 

խաղալ, նրանք իսկական դերասաններ էին: 

«Անբան Հուռին» 

3-4 տարեկանների խմբում կարդացի «Անբան Հուռին» հեքիաթը։  երեխաներին 

ծանոթ հեքիաթ էր, դիտել էին մուլտֆիլմը և ուրախ-ուրախ սկսեցին հերոսների 

երգերը։ Սա վարակիչ օրինակ էր, քանի որ նրանք, ովքեր չգիտեին, ևս միացան, բայց 

պարելով ու խաղալով։ Չնախատեսված դերախաղ-բեմականացում ստացվեց: 

    Հեքիաթի, ոտանավորի բեմականացումը վերացնում է արտասանական 

թերությունները: Երեխային օգնելու համար անհրաժեշտ է սովորել նրա ներքին 

աշխարհը: Յուրաքանչյուր երեխա ինքնատիպ է: Դաստիարակը երեխայի 

ցանկությամբ պետք է ուղղորդի նրան մտածելու, հաղորդակցվելու, ինքնուրույն 

կողմնորոշվելու, խոսքը հստակ արտասանելու բեմականացման մեջ: 
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«Մաշան և երեք արջերը» 

Երեխաները սիրում են ռուսական «Մաշան և երեք արջերը» հեքիաթը։  

Փորձս 3-4 տարեկանների խմբի հետ էր։ Ասեմ, որ երկու անգամ կարդալուց 

հետո նրանցից շատերը պատմեցին հեքիաթը, իսկ ոմանք հիշեցին նաև մուլտֆիլմը:  

Փորձեցինք բեմադրել և օրվա երկրորդ կեսին արդեն պատրաստ էինք 

դերախաղին, խոստովանեմ, որ երեխաների ցանկությունն էր:  

Քանի որ շատ արագ կազմակերպվեց, մի մասը հանդիսատեսի դերում էր, մյուս 

փոքրիկ դերասանները խաղացին իրենց ընկերների համար:  

Ձեռքներիս տակ դեկորացիա չլինելու պատճառով, երեխաները ընտրեցին այլ 

խաղալիքներ, որոնք օգտագործեցին ներկայացման մեջ, համոզվեցի՝ երեխաների 

երևակայությունը սահմաններ չունի, և այս նոր սերունդը անկաշկանդ է, արտիստիկ, 

վառ երևակայությամբ։ 

 

Գործնական աշխատանքի տեսանյութերը. 

 

1․ Խաղ-պարապմունք 

2․Խաղ՝ «Խաղալիքների խանութում» 

3․ Բեմականացում՝ «Երեք արջերի հեքիաթը» 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ymU8MBm8gF0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=qHTaqLUCxa8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HTQWZimaRZY
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ-ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Դիպլոմային նախագծի վրա  աշխատանքի, մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրության, փորձարկումների արդյունքում  արվել են մի շարք 

եզրահանգումներ. 

 Նախադպրոցական տարիքի երեխաների կապակցված խոսքի մշակումը 

երկխոսության և մենախոսության միջոցով նրա խոսքային և հաղորդակցական 

հմտությունների զարգացման կարևոր նախապայման է։ Նախադպրացականի 

կապակցված խոսքի զարգացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար, 

մտածողության զարգացմանը համընթաց։   

 Դժվար է գերագնահատել խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների 

զարգացման դերը հատկապես նախադպրոցական տարիքում։  Խոսքը երեխայի 

սոցիալականացման ամենակարևոր գործոնն է, նրա հետագա ուսումնական և 

կենսական հաջողությունների հիմքը։ 

 Խաղերը մեծ նշանակություն ունեն երեխայի բնավորության դաստիարակման 

գործում։Անհատի վարքի հմտությունների ձևավորման հզոր միջոցներից մեկն է 

դերային խաղը: Երեխաների անհատական առանձնահատկությունները և 

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

որը իր վրա վերցնում է երեխան ընդհանուր խաղերում: Երեխան իր կյանքի ոչ մի 

փուլում չի սովորի այդքան շատ, ինչքան խաղային գործունեության ընթացքում:  

 Դերախաղի օգնությամբ երեխան ձեռք է բերում նոր որակներ, ինչպիսիք են 

շփվելու, իր գործողությունները հասակակիցների գործողությունների հետ 

կոորդինացնելու ունակությունը, զգացմունքների արտահայտությունը: Լուծվում 

են մի շարք խնդիրներ՝ բացահայտել իրենց ներքին աշխարհը, լուծել ներքին 

կոնֆլիկտները, բարձրացնել ինքնագնահատականը: 

 Գրական նյութի խաղարկում–բեմադրությունը մտածողության և խոսքի 

զարգացման միջոց է։ Հեքիաթի, գրական այլ նյութի բեմադրելը երեխային 

հնարավորություն է տալիս զննել, ստուգել, զարգացնել մտքեր և գաղափարներ: 

 Գրական նյութի հետ շփվելիս երեխաները հայտնվում են բանաստեղծությունների, 

պատմվածքների և հեքիաթների բարի ու անկեղծ աշխարհում: Գրական նյութը՝ իր 
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հետաքրքիր բովանդակությամբ, նկարներով, սիրած հերոսներով դառնում է խաղ, 

թատրոն, երգ, պար և լուծվում են մի շարք խնդիրներ․ 

 դերախաղ-բեմականացման միջոցով ավելանում է խոսքն ու զրույցը,  

դերախաղը հարստացնում է երեխայի զգացմունքները և զգայարանները: 

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: 

 Երեխաները պետք է խաղան իրենց հասակակիցների հետ, այլապես 

կմեծանան բարդութավորված, սեփական կարծիքից զուրկ, ագրեսիվ: 

Հեքիաթը, պատմությունը, դերախաղը ծանոթանալու, շփվելու, 

ընկերանալու միջոց է: 

 Գրական նյութը հաճելի, զվարճալի և ուսանելի պետք է լինի․ դա հետո 

պիտի վերածվի խաղի։ Սահմանափակումներ չպետք է լինեն, որպեսզի 

երեխան չձանձրանա։ Դերախաղը կարող է լինել ինքնաբուխ։  

 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։  

 Դերախաղով երեխան վերարտադրում է իր երազած աշխարհը, նմանվում 

է հերոսին: 

 Երեխայի կողմից օգտագործվում են արտահայտչական միջոցներ՝ 

կեցվածք, արտահայտիչ խոսք, դիմախաղ, շարժում, բեմական հագուստ: 

 Անգնահատելի է դերը խոսքի զարգացման գործում, հարստացնում է 

բառապաշարը, ձևավորվում է արտահայտչական և քերականական 

կողմերը: 

 Զարգանում է համերաշխ կոլեկտիվը: 
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 «Նախաշավիղ» - հեղինակ՝ Ի. Խանամիրյան 

 Ջ. Ռոդարի  «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

 «Դպիր» -«Մխ․ Սեբաստացի» կրթահամալիրի մանկավարժական հանդես 

 Լալա Սմբատյան-«Խաղերի և խաղ զվարճալիքների կազմակերպումը 

մանկապարտեզում» 

 Ա.Վ. Պետրովսկի «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն»: 

 

Իմ բլոգը. 

Լուսինե Առաքելյան 
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