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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԳԼՈՒԽ 1.  

ԽԱՂ-ԴԵՐԱԽԱՂԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ 

1.1. Երեխայի կողմից խաղի ընկալումը՝ ըստ տարիքային փուլերի 

1.2. Թատրոն-դերախաղերի դերը երեխաների կյանքում 

ԳԼՈՒԽ 2.ՄԱՏՆԵՐԻ ԹԱՏՐՈՆ 

2.1. Մատների թատրոն էությունը, դերը երեխայի կյանքում։ 

2.2. Ինչպես պատրաստել մատնային կերպարներ 

2.3․ Դերախաղ 

ԳԼՈՒԽ 3.  ԹԱՏՐՈՆԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲՈՒՄ 

Գործնական աշխատանք, փորձարկումներ 

Գործնական աշխատանքների տեսանյութեր 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

«Եթե երեխան ապրում է համերաշխ, ընկերական մթնոլորտում  

և իրեն պետքական է զգում, ապա նա սովորում է  սիրել»:  

Մ․ Մոնթեսորի 

Մանկությունը մարդու զարգացման կարևորագույն փուլերից է: Կյանքի հենց 

այս շրջանում անփոխարինելի է թատրոնի դերը: Այսօր երեխաներին մատուցվում է 

ժամանցի ու գիտելիքի  մեծ տեսականի՝ արվեստ, սպորտ, համակարգչային խաղեր, 

զանազան զվարճանքեր և այլն: Թատրոնն այս շքերթում, կարծես, մղվել է երկրորդ 

պլան: Մինչդեռ այն երեխայի համար պետք է լինի կյանքի դպրոց, հոգևոր և 

մշակութային կյանքի ուղի, տեղեկատվության աղբյուր: 

Թատրոնն ունի կախարդական ազդեցություն. այն կարողանում է երջանկացնել 

մարդկանց: Այն երեխաների հոգիները կարողանում է լցնել դրական հույզերով, 

դաստիարակել բարության ոգով, չէ՞ որ թատրոններում՝ ներկայացումների 

ժամանակ, միշտ հաղթում է բարին: Թատրոնով հատկապես տպավորվում են 

նախադպրոցական տարիքի երեխաները: Նրանք ամբողջովին տրվում են 

զգացմունքներին՝ փորձելով նմանվել բարի հերոսին կամ հերոսուհուն:  

Թատրոնն օգնում է նաև զարգացնել երեխայի բառապաշարը: Երեխան, 

տեսնելով բեմում տիրող բազմաշերտ մթնոլորտը, փորձում է վերարտադրել ու 

հնարավորինս պատկերավոր ներկայացնել իր մտերիմներին: 

Թատրոնը երաժշտության, կերպարվեստի, դերասանական վարպետության 

ամբողջություն է: Այն նպաստում, պայմաններ է ստեղծում անհատի ամբողջական  

դաստիարակության համար: Թատրոնն ինքնաարտահայտման և միաժամանակ 

հոգեբանական լարվածության վերացման միջոց է: 
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Նպատակը և խնդիրները 

Դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես է թատրոն-դերախաղը, 

որպես արդյունավետ ինտեգրված գործունեություն, նպաստում երեխայի խոսքի, 

երևակայության և մանր մկանային կարողությունների զարգացմանը։ 

Այս նպատակին հասնելու համար իրագործել ենք հետևյալ խնդիրները. 

 Թեմային առնչվող մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրություն 

 Կրթահամալիրի մանկապարտեզային խմբերում աշխատանքի փորձի 

դիտարկում և ուսումնասիրություն 

 Մատնաթատրոնի համար նյութերի ընտրություն, գործնական 

աշխատանքի համար նյութերի նախարատրաստում, 

 Երեխաների հետ գործնական աշխատանք, նյութերի փորձարկում, 

 Արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն 

 

Դաստիարակություն և բարություն․  

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջում սովորում եմ առաջին տարին։ 

Փորձառություն անցել եմ կրթահամալիրի մանկապարտեզներում։ Սիրում եմ 

աշխատել երեխաների հետ։ Դիպլոմային նախագծի թեման՝ Թատրոնը, 

պատահական ընտրություն չէր։ Մեծ բավականություն եմ ստանում, երբ փոքրիկ 

սաներիս հետ խաղում եմ, երգում ու պարում։ Երեխաները աշխույժ և ընդունակ են 

բոլոր խաղերում, բայց ինձ գրավեց նրանց հետ երաժշտական ներկայացում խաղալու 

միտքը։ Այդ ներկայացման մասին կներկայացնեմ աշխատանքիս հիմնական մասում, 

ինչպես նաև կպատմեմ ընթացքի մասին, իսկ արդյունքը՝ դիպլոմային նախագծի 

պաշտպանության օրը։ Աշխատանքում տեղ են գտել օրինակներ իմ փորձից։ 

Կրթահամալիրի սաների ու դաստիարակների հետ աշխատելիս ձեռք եմ բերել նոր 

հմտություններ։ 
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ԳԼՈՒԽ 1. 

ԽԱՂ-ԴԵՐԱԽԱՂԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ 

Խաղ-ներկայացումը հնարավորություն է տալիս երեխային ներկայանալու, 

արտահայտվելու, դառնալու ավելի անմիջական և շփվող: Դերային խաղերից ծնվում 

են թատերական ներկայացումներ: Թատրոնն ունի կախարդական ազդեցություն։ Այն 

երեխաների հոգիները կարողանում է լցնել դրական հույզերով, դաստիարակել  բարի 

ոգով, չէ՞ որ թատրոններում՝ ներկայացումների ժամանակ, միշտ հաղթում է բարին:  

Թատրոնով հատկապես տպավորվում են նախադպրոցական տարիքի 

երեխաները: Նրանք ամբողջովին տրվում են զգացմունքներին՝ փորձելով նմանվել 

բարի հերոսին կամ հերոսուհուն:  Թատրոնն օգնում է նաև զարգացնել երեխայի 

բառապաշարը: Երեխան տեսնելով բեմում տիրող  բազմաշերտ  մթնոլորտը՝ փորձում 

է վերարտադրել ու հնարավորինս պատկերավոր ներկայացնել իր մտերիմներին: 

Երեխաները հանպատրաստից կարող են ներկայացումներ խաղալ, անհրաժեշտ 

բեմական միջոցները կարող են հենց տեղում պատրաստել` ներկայացնել և 

ներկայանալ կենդանի ձևով:  

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: 

 

1.1. Երեխայի կողմից խաղի ընկալումը՝ ըստ տարիքային փուլերի 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունը հնարավորություն 

տվեց դիտարկել, թե տարիքային զարգացմանը զուգընթաց երեխաներն ինչպես են 

ընկալում խաղը։  

Մինչև երեք տարեկան 

Սա այն տարիքն է, երբ երեխան ծանոթանում է շրջապատող իրականությանը, 

իրերին, փորձում է համը, նրա համար գրավիչ են գույները, շոշափում է, նայում։ «Սա 

իմ մահճակալն է, այստեղ ես հանգստանում եմ, լսում եմ «Օրորոցային» և քաղցր քուն 
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մտնում: Սա հատակ է, այն ամուր է և դրա վրա քայլում են, իսկ ողորկ աթոռակի վրա 

ես նստում եմ»: Խաղը դեռ չի սկսվել:  

2.5-3 տարեկան 

Ահա սկսվում է խաղը. ակտիվ ուսումնասիրություն երեխայի կողմից, 

խաղալիքների հետ շփում՝ մեքենա քշել, տիկնիկին կերակրել, լողացնել, քնեցնել, 

խորանարդիկներով կառուցել, ապուր եփել տիկնիկի համար՝ ինչպես մայրիկը, կամ 

մեխ խփել պատին՝ ինչպես հայրիկը։  

Այս փուլում մեծահասակների խնդիրը «համով-հոտով» պատմելն է երեխային 

շրջապատող իրերի մասին, որը օգնում է երեխային հասկանալ իրերի նշանակության 

մասին, բացահայտում է օգտագործման նոր եղանակներ։ 

Սկսում է ակտիվ գործել երեխայի երևակայությունը։ Նա դառնում է իր փոքրիկ 

ներկայացումների ռեժիսորը, հնարում է սցենար, նմանակում տարբեր կերպարների։ 

Երեխան դառնում է փոքրիկ հրաշագործ, նա կարող է աշխուժացնել ցանկացած 

միջավայր։ 

Խաղալիքները՝ արջը, աղվեսը, թզուկները, բոլոր խաղալիքները կարող են 

դառնալ իր հեքիաթի հերոսները, որոնց կերակրում է, սովորեցնում իր սեփական 

աշխարհի կանոններին։ Եթե երեխան անմիջապես չի մասնակցում խաղին, նա դեռևս 

դիտում է, ուսումնասիրում, շուտով նա կսկսի ինքնուրույն նախաձեռնել, խաղալ իր 

հորինած սցենարը։  

Դաստիարակի դերն այստեղ շատ կարևոր է։ Որքան մեծերս խաղում ենք 

երեխայի հետ, այնքան ավելի հաճույքով է խաղում նա, արագ է սովորում խաղալ։ 

Ժամանակի ընթացքում այս գործընթացն այնքան է գրավում փոքրիկին, որ նա խաղի 

մեջ է ներգրավում իր հասակակիցներին, իսկ մեծահասակ խաղացողին ընդունում է, 

եթե վերջինս կարողանում է լավ խաղընկեր լինել։ Սա խմբային խաղ է, և 

դաստիարակը խաղալով խմբում (ձայնային տարբերակներ է առաջարկում, 

լուծումների տանում)՝ օգնում է նրանց։ 3-4 տարեկան երեխաներն առանց 

դաստիարակի չեն կարող ինքնուրույն զարգացնել պատմությունը, միասնական 

խաղալ։ Սա այն տարիքն է, երբ յուրաքանչյուր երեխա իր խաղի ստեղծողն է։ 

Ռեժիսորական այս խաղերը զարգացնում են երեխայի երևակայությունը, 
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շարժունակությունը, մեծացնում են շփումը այլ երեխաների հետ, պատրաստում 

հաջորդ փուլին՝ դերասանական խաղին։  

4-5 տարեկան 

Սկսվում է դերասանական խաղը։  Խաղերի բովանդակությունը փոխվում է, 

զարգանում է, դառնում ավելի բարդ և բազմազան։ Կերպարներ խաղալը երեխաների 

սիրած զբաղմունքն է։ Խաղի ընթացքում երեխան սովորում է ինքն իրեն վերահսկել։ 

Երեխաները սիրում են խաղալ կենդանիների կերպարներ, հեքիաթների հերոսներ 

դառնալ, նրան արդեն շատ չեն գրավում խաղալիք կենդանիներն ու տիկնիկները, 

որոնք շատ կարևոր էին, երբ երեխան ռեժիսոր էր։ Այժմ ինքը կենդանի է, արքայազն, 

արքայադուստր, օդաչու, և այլն։ 

Այս խաղում է, որ ակտիվորեն զարգանում են երեխայի երևակայությունը և 

կարողությունը, ինքնությունը պարզելու ունակությունը։ Երեխան տարբերակում է 

մարդկանց ու կերպարների առանձնահատկությունները, զարգանում է 

ներողամտությունը, այլ մարդկանց հասկացողությունը, զգացմունքները։ Իհարկե, 

այս բոլորը միանգամից տեղի չեն ունենում, սակայն ծնվում ու զարգանում են հենց 

դերախաղերով։ Հինգ տարեկանում երեխան դուրս է գալիս իր դիրքորոշումից, երբ ոչ 

միայն «ես»-ն է կենտրոնում, այլև շրջապատող մարդիկ՝ ընտանիքը, խմբի 

երեխաները, ներառյալ ընդհանուր կանոններն ու արժեքների որդեգրումը։ Շատ-շատ 

կարևոր խաղ, որտեղ զարգանում է երեխայի ունակությունը՝ այլ անձի տեսակետից 

նայել: 

Դաստիարակի դերը. սովորեցնել կերպարի մեջ մտնել, ցույց տալ տվյալ կերպարի 

ձայնային կողմը, շարժուձևը, պատմել այդ կերպարի մասին։ Կարելի է դիտել 

մուլտֆիմեր, նկարել, ծեփել, կերպարներ պատրաստել, զարգացնել ձեռարվեստը։ 

 

1.2. Թատրոն-դերախաղերի դերը երեխաների կյանքում 

Մանկան թատրոնը արվեստի ճյուղ է, որտեղ արտահայտման հիմնական 

միջոցը երեխա-դերասանն է։ Որպես դերասան կարող է հանդես գալ ինչպես երեխան, 

այնպես էլ տիկնիկը, կամ էլ ինչ-որ առարկա, որին ղեկավարում է երեխան։ Թատրոնը 

համարվում է ամենաազդեցիկ գործիքը, որով կարելի է ներգործել երեխայի վրա, 
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քանի որ նա խաղալով հրաժեշտ է տալիս, ձերբազատվում է իր բարդույթներից, 

անորոշությունից, ձեռք բերելով շփման կարողություններ և  հմտություններ:   

Դերասան-երեխաները խաղ-ցուցադրությունով 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 դերասանները 

սովորում են հստակ արտաբերել բառերը, կառավարել իրենց ձայնը, խոսքի տեմպը, 

յուրաքանչյուր դերին տալիս են բնավորությանը բնորոշ ձայն: Զարգանում է փոքրիկ 

դերասանների երաժշտական տակտը, ռիթմը, ծանոթանում են երաժշտական 

ժանրերի հետ: 

Ներկայացման միջոցով երեխաները հարստացնում են իրենց 

տպավորությունները, առաջանում են դրական հույզեր: Դերասան-երեխան սովորում 

է ժեստերը, մարմնի լեզուն, օրինակ, որպեսզի ցույց տա նապաստակի 

ուրախությունը, նա թռչկոտում է, վախի ժամանակ դողացնում է և այլն: 

Երեխաների մոտ զարգանում է կոլեկտիվում աշխատելու ունակությունը և 

դրսևորվում է համբերատարություն՝ կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ: 

Թատրոնը երեխաների մեջ դաստիարակում է բարոյական և գեղագիտական 

հատկանիշներ, ընդլայնվում է երեխաների ճանաչողական աշխարհընկալումը: 

Թատրոն-դերախաղերը նպաստում են երեխաների համակողմանի 

զարգացմանը. 

 Երեխայի ստեղծագործական երևակայության զարգացում 

 Բանավոր խոսքի զարգացում 

 Ինքնարտահայտվելու կարողության զարգացում 

 Ազատ և անկաշականդ շփում հասակակիցների և մեծերի հե 

 Նախաձեռնելու, համախմբված աշխատելու հմտությունների 

ձեռքբերում 

 Աշխատասիրության, պատասխանատվության, ուշադրության 

դրսևորում 
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 Գեղագիտական ճաշակի զարգացում 

 Տեսածի, լսածի վերաբերյալ խոսելու կարողություն 

 Իրավիճակը շտկելու կարողություն 

 Բարդույթներից ազատագրում 

Թատրոն-դերախաղերը՝ որպես նախադպրոցականների հետ արդյունավետ 

ինտեգրված գործունեություն, ունեն հետևյալ բաղադրիչները․ 

 Գրական նյութը և դրա բեմականացում-դերախաղը՝ որպես երեխայի 

մտածողության և խոսքի զարգացման միջոց։ 

 Թատրոնը՝ որպես խոսքի և մեղեդու համադրման միջոց։ 

 Սեղանային թատրոնը՝ մանկական թատերական արվեստի կարևորագույն 

բաղադրիչ։   

 Մատնաթատրոնը՝ որպես երեխայի խոսքի, երևակայության  և մանր 

մկանային կարողությունների զարգացման միջոց։ 

 Իրավիճակային դերախաղերը՝ որպես երեխաների խոսքի և սոցիալական 

հմտությունների ձևավորման ու զարգացման միջոց։Տիկնիկ-կերպարների 

ստեղծումը՝ որպես տիկնիկային թատրոնի նախապատրաստական փուլ 
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(ձեռարվեստ)։
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ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՏՆԵՐԻ ԹԱՏՐՈՆ 

2.1. Մատների թատրոն էությունը, դերը երեխայի կյանքում։ 

Մատների թատրոնը տիկնիկային թատրոն է: Այն տիկնիկային արվեստի 

ձևերից մեկն է: Քանի որ հայ արվեստագետները ուզում էին, որ մեր թատրոնում լինի 

տիկնիկային արվեստի ձևերից մեկը`ստեղծվեց մատների ներկայացումը: Մատների 

թատրոնը մտնում է տիկնիկային թատրոնի կրթական ծրագրի մեջ: Մատների ու 

ձեռքերի տարբեր շարժումներն օգտագործվել են ինչպես սեփական էներգետիկայի 

պահպանման, այնպես էլ արտաքին բացասական ազդեցություններից 

պաշտպանվելու նպատակով: Ձեռքերի շարժումներն այժմ ընկալվում են ոչ միայն 

որպես մանկավարժական խնդիրների լուծման միջոց, այլև ունեն շատ ավելի լայն 

կիրառություն արվեստում և թատրոնում: 

Ինչո՞ւ է երեխային անհրաժեշտ մատների թատրոնը 

Մատների վարժությունները խթանում են երեխայի ճանաչողական 

 ակտիվությունը, օգնում են նրան ամբողջական պատկերացում կազմել շրջապատող 

աշխարհի մասին:  

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:  

«Մատների թատրոնում» մատները դառնում են փոքրիկ դերասաններ և օգնում 

են երեխաներին մտնել դերի մեջ, խթանում են նրանց երևակայությունը, օգնում 

տեսնել հերոսներին  «ներսից»՝ մտնելով կերպարի մեջ: Երեխաների համար շատ 

հետաքրքիր է, երբ փոքրիկ բեմականացումներն իրենք են ներկայացնում: Բացի 

գեղագիտական դաստիարակությունից, այդպիսի ներկայացումը նպաստում է 

երեխաների խոսքի զարգացմանը: Այն հնարավորություն է տալիս փոքրիկներին 

դառնալ ավելի արտիստիկ, ներկայացնել այն սեփական ընկալման տեսանկյունից: 

Այս ամենը նպաստում է երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը: 
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Մատնաթատրոնը օգնում է մանկավարժական դասընթացը դարձնել առավել 

կենդանի, հետաքրքիր և արդյունավետ: 

2.2. Ինչպես պատրաստել մատնային կերպարներ 

Ինչեր չեն գտնվի այսօրվա երեխայի «զինանոցում»՝ խորանարդիկներ, 

ամենատարբեր տիկնիկներ, մեքենաներ, միտքը զարգացնող խաղալիքներ… սակայն 

այդ բազմազանության գրեթե չկան ստվարաթղից կամ թելերից, փայտից կամ խմորից 

պատրաստված տիկնիկներ, իսկ նման խաղալիքների դերը շատ կարևոր է երեխայի 

զարգացան համար։ Միաժամանակ այդպիսի տիկնիկներով թատրոն կարող են 

խաղալ անգամ ամենափոքրերը։ 

Սովորաբար կերպարները՝ պատրաստված կտորից, թղթից, որոնք կարելի է 

հագցնել մատներին, ուրախ ու հաճելի խաղի սկիզբն է, որտեղ միավորվում են 

մարդիկ, կենդանիները, մրգերն ու ծաղիկները։ Այդպես նուրբ մատիկները դառնում 

են դերասաններ, երեխան նրանց օգնությամբ խաղում է, խոսում, հնարում, երգում։ 

 

2.3․ Դերախաղ 

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 բնավորության դաստիարակման գործում: Դիմացկունություն 

ցավի նկատմամբ, արժանապատվության, պատասխանատվության, վստահության և 

արդարության զգացում: Իր կյանքի ոչ մի փուլում երեխան չի սովորի այդքան շատ և 

արդյունավետ, քան իր մանկական խաղերի ընթացքում:  

Դերային խաղն ունի ուսուցանող, դաստիարակող և պրակտիկ մեծ 

հնարավորություններ: Այն խոսքային, խաղային և ուսուցման միաժամանակյա 

գործընթաց է: Խաղի ընթացքում երեխան գտնվում է խոսքային 

պատրաստականության մեջ, ուշադիր լսում է դաստիարակին և ընկերներին: 

Անընդհատ կրկնվող բառերը չեն հոգնեցնում ու ձանձրացնում նրան: 
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Գալիս է մի պահ, երբ փոքրիկը սկսում է ուսումնասիրել շրջակա միջավայրն ու 

իր կյանքը: 1,5 տարեկանից փոքրիկն ընդօրինակում է այն, ինչ անում են մեծերը՝ 

ինչպես է մայրը լվանում ափսեները, ինչպես է պապիկը կարդում:  

Իհարկե, ոչ բոլոր երեխաները կարող են կռահել ու խաղալ դերային խաղ: 

Անհրաժեշտ  է հուշել և ցույց տալ, որ տիկնիկներին ու արջուկներին կարելի է 

կերակրել գդալից, պատառաքաղից: Ընդ որում, պետք է մեկնաբանել 

գործողությունները և արտաբերել ձայները: Եթե երեխան 1,5 տարեկանում կարող է 

փոխարինել իրական առարկան (օրինակ գնացքը մի շարք խորանարդիկներով) 

հորինված առարկայով, ապա դա շատ լավ ցուցիչ է նրա զարգացման համար: Չի 

կարելի  ընդհատել և ուղղել նրան, թող երևակայի: 

Երեխային շատ են անհրաժեշտ  դերային խաղերը, դրանք օգնում են նրան 

նախապատրաստվել կյանքին ու հասարակության հետ շփմանը: Գործողությունների 

կրկնումը մեծերի հետևից կարող են թվալ չհղկված: Երեխան կարող է պահել իրեն 

գոռոզ, միամիտ, ակտիվ կամ պասիվ:
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Տղաները իրենց վրա վերցնում են պաշտպանի, ռազմիկի դերը:  Աղջիկները` 

ապագա մոր, տնային տնտեսուհու դերը: Մինջև  6 տարեկան դերերը կարող են 

փոփոխվել և լինել տարատեսակ: Հետագայում երեխան կհասկանա, որ մոր դերը  

խաղալը, տիկնիկին օրորելը պետք է կատարեն աղջիկները: 

Երբ երեխան գիտակցում է, որ  գործում է ինքնուրույն, սկսվում է նրա կյանքի 

առաջին դերային խաղը: Երեխան կարող է խաղարկել տարատեսակ 

«առարկայական» դերեր: Նա կարող է լինել մեծ բեռնատար մեքենա կամ փոքրիկ 

կատու: Մանկական երևակայությունը չունի սահմաններ:  

Կերպարադերային խաղը առանձին աստիճան է դեպի երեխայի երևակայական 

ու կախարդական աշխարհ: Երեխային շրջապատող յուրաքանչյուր առարկա ձեռք է 

բերում  նոր նշանակություն: Թավայի կափարիչը վերածվում է ղեկի, սանրը, գդալը` 

բարձրախոսի: Աստիճանաբար կերպարային խաղերը ձեռք են բերում սյուժե:  

«Բոլոր երեխաներն էլ հայրիկի ու մայրիկի կոշիկները հագնել սիրում են, որ նրանց 

պես լինեն, որ ավելի բարձրահասակ լինեն, որ պարզապես ուրիշ լինեն: 

Վերազգեստավորման խաղը, բացի իր խորհրդանշանակությունից, դրանից բխող 

գրոտեսկային էֆեկտի շնորհիվ միշտ զվարճալի է: Սա թատրոն է, միշտ հետաքրքիր է 

ուրիշի զգեստներ հագնելը , ինչ-որ դեր խաղալը, ոչ քո կյանքով ապրելը, օտար 

շարժուձևեր կրկնելը»:  (Ջ.Ռոդարի) 

Դերային ստեղծագործական խաղում նախադպրոցական տարիքի երեխան 

կարող է կատարել այնպիսի գործողություններ, որոնք նպաստում են՝ 

 հինգ զգայարանների զարգացմանը, 

 վերլուծական կապերի հաստատմանը, 

  ուրախ ու ազատ մանկության գաղափարը իրականություն դարձնել, 

 լեզվական արտահայտման և ընկալման հմտությունների ամրապնդմանը, 

 օգնում են հասկանալ փոխհարաբերությունները, 

 խթանում ստեղծագործական մտածողությունը,  

 մեծացնում և ամրապնդում ինքնագնահատման զգացումը, 

 զարգացնում զգացմունքների արտահայտման հմտությունները, 

 զարգացնում մանր ու խոշոր շարժողական հմտությունները, 
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 զարգացնում երեխայի՝ սեփական մարմնին տիրապետելու ունակությունը 

(պար, մնջախաղ)։  
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ԳԼՈՒԽ 3.  ԹԱՏՐՈՆԸ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԽՄԲՈՒՄ 

Գործնական աշխատանք, փորձարկումներ 

 

Մի քանի ներկայացումների համար սեփական երեխաներիս հետ փափուկ 

կտորից պատրաստել ենք  տիկնիկներ։ Կերպարները եղել են կենդանիների, 

մարդկանց։ Նշեմ, որ աշխատելիս երեխաներս ավելի հասուն էին, ինքնուրոյն, իսկ 

հետո նրանք այդ կերպարներով  հաճախ էին խաղում։ Մի քանի հնարանք ևս՝ 

կերպարները կարելի է թելերով հյուսել, կամ պատրաստել խմորից։ Երեխաները 

սիրում են խմորով խաղալ, իսկ կերպարներ պատրաստելը նրանց համար 

ստեղծագործական աշխատանք է։ (Այստեղ ստեղծագործական մեկ հնարք. որպեսզի 

կերպարը փխրուն չսըացվի, հարկավոր է աղի անել)։ 

Դեկորների համար օգտագործում ենք ստվարաթղթե տուփեր, դրանք կարող են 

դառնալ տնակ, ավտոբուս, իսկ պատուհանների, դռների հատվածները կարելի է 

կտրել։ Այս գործընթացը անչափ հետաքրքիր է, որևէ երեխա անտարբեր չի մնում։ իսկ 

որոշ լուծումներ երեխան ինքն է առաջարկում։ Հետո կարելի է գունավոր ներկերով 

նկարել ծառեր, ծաղիկներ, գետակ։ Սեփական ձեռքերով պատրաստված թատրոնը 

պատրաստ է, փոքրիկները շտապում են խաղալ։ Ի՞նչ խաղալ։ Պետք չի երեխային 

պարտադրել խաղալ նախօրոք պատրաստած սցենարով։ Հավատացեք, երեխան ինքը 

կգտնի՝ ինչ խաղալ, նա անսպասելի լուծումներ և շրջադարձներ կգտնի։ Դիպլոմային 

նախագծի աշխատանքների մեջ էր մտնում նաև մատների համար կերպարներ 

պատրաստվելը։ Դրանք պատրաստեցինք քոլեջի սաների հետ, տեխնոլոգ Թերեզա 

Թումանյանի օգնությամբ։ Աշխատանքը հետաքրքիր էր, ստեղծական, ուրախ։  
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Ինչպիսի աճ արձանագրեցինք. 

երեխայի ստեղծագործական երևակայության զարգացում,  

 խոսքի զարգացում,  

 անհատականության դրսևորում,  

 ինքնադրսևորում, ինքնարատահայտում, ինքնակազմակերպում,  

 նախաձեռնելու, ակտիվ գործելու մղումների ակտիվացում,  

 գեղարվեստական մտածողության, գեղագիտական ճաշակի զարգացում 

 միմիկայի զարգացում, 

 կերպավորման, կերպարանափոխության հմտությունների զարգացում, 

 իմպրովիզ անելու կարողության զարգացում։  

 

Իմ փորձից.  Մատնային թատրոն 

Մատնային թատրոնի ցուցադրությունը կազմակերպեցի երկուսից-չորս 

տարեկանների խմբում: Երեխաները, մատնային թատրոնի ցուցադրմամբ, դիտեցին և 

ունկնդրեցին Ռոդարիի «Թափանցիկ Ջակոմոն» հեքիաթը։ Հենց տեղում 

մատնախաղով ցուցադրում էին իրենց դուր եկած հատվածի և կերպարի 

շարժումները։ Այդ խաղը զվարճալի է, իսկ ձեռքերի միջոցով պատմելն օգնում է 

երեխաների երևակայության զարգացմանը,  օգնում է մանկավարժական դասընթացը 

դարձնել առավել կենդանի, հետաքրքիր և արդյունավետ: 

Հեքիաթների բեմականացումը և սեփական ստեղծագործությունը մատնաթատրոնի 

օգնությամբ, երեխային, անկասկած, օգուտ է տալիս. 

 Մատնաթատրոնը զարգացնում է ձեռքի մանր մոտորիկան։ 

 Փորձելով բաց չթողնել իր հերոսի «ելքը», երեխան զարգացնում է 

կենտրոնանալու ունակության հնարավորությունը։ 

 Սովորելով հերոսների բացականչությանը և ձգտելով չխառնել նրանց 

ներկայացման ժամանակ՝ երեխան մարզում է հիշողությունը։ 

 Թատերական ներկայացումները զարգացնում են ֆանտազիան և 

երևակայությունը, հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է իմպրովիզացիային։ 

https://partez.mskh.am/?p=8373
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 Հարստանում է բառապաշարը, նախադասությունների կառուցումը դառնում է 

ավելի ճիշտ և ընդլայնված։ 

 Հերոսներին բեմ տեղափոխելու գործընթացում զարգանում է  տարածական 

մտածողության հասկացությունները՝ այնպիսի կարևոր հասկացություններ, 

ինչպիսիք են «ձախ» և «աջ», ներքև և վեր, նախորդ և հաջորդ։ 

 Դերախաղում իքնարտահայտման հնարավորությունը զարգացնում է 

գեղարվեստական և  ստեղծագործական ունակությունները։ 

 Ելույթ ունենալով հանդիսատեսի առջև՝ երեխան ձեռք է բերում  

ինքնավստահություն, դառնում է է՛լ ավելի անկաշկանդ ու շփվող։ 

Եվ ամենակարևորը, մատնաթատրոնի օգնությամբ  երեխայի առջև բացվում է 

հեքիաթների հրաշալի աշխարհը, որը նա կարող է իր ցանկությամբ ստեղծել և 

վերափոխել։ Այստեղ երեխան լիարժեք ընտրության ազատություն ունի. նա կարող է 

դառնալ ուղղակի հանդիսատես կամ խոստումնալից դերասան, ռեժիսոր, սցենարի 

հեղինակ։ Սա զվարճանք չէ, այլ բարդ ուսումնասիրություն, քանի որ երեխան 

հնարավորություն ունի խաղալ և վերլուծել իրեն ներկայացվող բազմաթիվ անսովոր 

և անհասկանալի իրավիճակներ։ 

 

Մեր փորձից՝  խաղ-բեմականացում 

Որոշեցինք երեխաների հետ միասին պատրաստել երաժշտական խաղ-

բեմականացում՝ ըստ Թումանյանի «Բզեզի դպրոցը» բանաստեղծության։ Միասին 

ընտրեցինք գրական նյութը։ Կարդացինք բանաստեղծությունը, որը երեխաներին 

շատ դուր եկավ, չնայած շատ բառեր չհասկացան։ Նրանք ծիծաղում էին ու կրկնում 

որոշ խոսքեր։ Հաջորդ փուլում սկսեցինք բացատրել ու հասկանալ անծանոթ բույսերի 

անունները, քոլեջի բակում և ջերմոց-լաբորատորիայում գտանք բույսերի մեծ մասը, 

ծանոթացանք։ Այդպես սովորեցին բույսերը զանազանել, հասկացան, թե իրենց 

սցենարում այդ բառերը ինչ են նշանակում։ 

Ստորև՝ այդ բույսերի բացատրությունները, ինչպես մենք բացատրեցինք 

երեխաներին. 

Բարձմենակ - բարձվենյակ, օշինդր, ափսինդ, յավշան, նգածաղիկ, 
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աստղածաղկազգիների ընտանիքի միամյա, երկամյա և բազմամյա խոտաբույս կամ 

կիսաթուփ։ Պահանջկոտ բույս չէ, երաշտադիմացկուն է, ինչը թույլ է տալիս աճեցնել 

շատ արևկեզ տեղերում: 

Անթառամ- անմեռ ծաղիկ, ոսկարեգ, տիրամոր ծաղիկ։ 

Գաղտիկուռ - գաղտիկուր, թարթիկ, 1․գաղտրիկ դեղատու, 2․մոլախոտ, ծաղկում է 

հունիսին։ 

Երիցուկ - միամյա խոտաբույս է,  ունի բուրումնավետ հոտ։ 

Էշխրտուկ - իշակաթնուկ‚ կածուկ, բազմամյա խոտաբույս է‚ վառ կանաչ տերևներով։ 

Սիրում է արևոտ ու խոնավ տեղեր: Ցողունը կտրելիս կաթնանման ու դառնահամ 

հեղուկ է հոսում: Այդ հեղուկը թունավոր է և մաշկի վրա կաթելուց կարող է 

առաջացնել քոր‚ այրոց‚ բորբոքում:  

Զանազան - մանուշակի տեսակ‚ խոկածաղիկ։ Մանուշակը գարնան ավետաբերներից 

մեկն է, առավել տարածված են մանուշակ հոտավետը, մանուշակ դաշտայինը, 

եռագույն մանուշակը, զառ-մանուշակը։ 

Թրթնջուկ- սննդի մեջ օգտագործում են մատղաշ տերևները։ Բույսը 

ստվերադիմացկուն և ցրտադիմացկուն է։ 

Ժախ ու բոխ- ձիասամիթ, բոխի, բողիկ բանջար, անգելիկ, հրեշտակաբույս։ Տերևները 

փետրաձև են, ծաղիկները` դեղին: Այն նաև դեղաբույս է։ 

Իշառվույտ - ցրտադիմացկուն և  չորադիմացկուն, միջատասպան, մեղրատու 

 կերաբույս է։ Ծաղկում է հունիս-օգոստոսին։ 

Խնձորուկ- նաև՝ երեքնուկ սիրի-սիրի, խնձորածաղիկ, երեքտերևուկ։ Բույսը 

արևասեր է: 

Լեղակ- լեղակենի‚ լեղակաբույս-թարգմանաբար նշանակում է կապույտ ներկ բերող: 

Տերևները համարվում են դեղաբույսեր։ 

Կռատուկ- կոծոծ, կռոթուկ- խոտաբույս է։ Աճում է թփուտներում, գետերի և լճակների 

ափերին, ճամփեզրերին, դաշտերում, մեղրատու է:  

Հաղարջ - պտուղը հատապտուղ է՝ սև, կարմիր և այլ գույնի, թթվաշ, աճում է 

անտառում։ Սև հաղարջենու տերևներից պատրաստում են շատ բուրավետ թեյ: 

Ղանձլամեր - եղեբորբոս, ծննդյան վարդ, քրիստոսածաղիկ-մեղրատու բույս է, 

ծաղկում է հունիս-հուլիս ամիսներին։ 
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Յունապի - հունապի,  հուլապենի անուններով: Փշոտ ծառ է: 

Նունուֆար – ջրաշուշան, հարսնամատն։ Ծաղկաբույս է։ 

Շագանակ – ծառը՝ շագանակենի (ծաբլենի, մաշկամրգի)։ Պտղամիսը սպիտակ է, 

կիսահյութալի, քաղցր, համեղ, սննդարար։ 

Պատատուկ – գեղեցիկ ծաղկով խոտաբույս է։ 

Ջրկոտեմ - հորփ կոտեմ, ջրային բազմամյա խոտաբույս է։ 

Տերեփուկ - ապուրի ծաղիկ, բոխոլոճ, բոցտան ծաղիկ, թերեփուկ,կոճակ ծաղիկ, 

մարգրտի մեր, ոչխարի աչք, պսակ ծաղիկ, օղ ծաղիկ: Օգտագործվում է բժշկության 

մեջ։ 

Ցաքի - աճում է չոր‚ քարքարոտ‚ լավ լուսավորված թեքությունների վրա‚ ստեղծում 

անանցանելի թփուտներ: Ցաքին օգտագործում են  անանցանելի  փշապատ  

ցանկապատեր  ստեղծելու  համար: 

Փրփրուկ - գինար‚ հարսի պսակ։ Շատ գեղեցիկ է և մեղրատու բույս է։ 

Քարասոխ - քարասերմիկ‚ քարառվույտ‚ կաքավկրկուտ։ Վայրի սոխի տեսակ է: 

Բուսնում է քարափներին: Օգտագործվում է բժշկության մեջ։ 
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Եկավ բանաստեղծությունը սցենար դարձնելու փուլը։ Երեխաների հետ 

քննարկեցինք, վերապատմեցինք ու հասկացանք, որ սցենարը երաժշտական 

տարբերակով ներկայացնելը հետաքրքիր է, աշխույժ, տրամադրող։ Երեխաները 

սիրում են երգել, երգով անգիր սովորելը ավելի հեշտ է, երգը նպաստում է լավ 

տրամադրությանը։  

Յուրաքանչյուր հեքիաթ հարց ու պատասխանի միջոցով քննարկվում է. 

երեխաները հետաքրքրասեր են, ամենատարբեր հարցեր են տալիս։  Դաստիարակն 

էլ իր հերթին է հարցադրումներով, բացատրություններով, միմիկայով երեխային 

ուղղորդում է։  

Երբ երեխաները հասկացան սյուժեն, եկավ դերաբաշխման փուլը։ երեխաներն 

իրենք  ընտրեցին այն կերպարը, որը ցանկացան։ Հետո միասին տիկնիկներ 

պատրաստեցինք և անցանք փորձերին։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես իրական 

թատրոնում:   

Ընտրել էինք չորսից-հինգ տարեկանների խումբը: Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես 

իրական թատրոնում: Ստացվեց երաժշտական-տիկնիկային-դերախաղային-

մատնային ներկայացում։ 

Տեսանյութը պատմում է ընթացքի մասին, իսկ արդյունքը մենք կներկայացնենք 

իրական խաղ-ներկայացումով։ 
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Գործնական աշխատանքների տեսանյութեր 

«Թափանցիկ Ջակոմոն» 

«Սևուկ ուլիկը» 

«Բզեզի դպրոցը» -ընթացք 

Տեսագրություն փորձից 

Եվս մեկ փորձ 

Էլլադա Ներսեսյանի բլոգ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-d0o6hkHTFM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bYc3nY1Z0uk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=fULQqk_56A8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OjGrzfNSpL0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=uegKWBst_Vs&feature=youtu.be
https://elladanersesyan.wordpress.com/
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Եվ այսպես,  ուսումնասիրելով մասնագիտական գրականությունը, 

գործնականում փորձարկելով մեր պլանավորած աշխատանքը՝ եկանք հետևյալ 

եզրահանգումներին. 

 Նախադպրոցական տարիքի երեխայի կյանքում կարևոր տեղ է գրավում 

թատրոնը՝ դերախաղը, տիկնիկախաղը, մատների թատրոնը, մնջախաղը։ Այն 

պետք է հաճելի, զվարճալի և ուսանելի պետք է լինի։ Սահմանափակումներ 

չպետք է լինեն, որպեսզի երեխան չձանձրանա։  

 Դաստիարակը պետք է կարողանա հետաքրքրություն և սեր առաջացնել 

երեխաների մեջ երաժշտության նկատմամբ, զարգացնել երեխաների 

երաժշտական ընդունակությունները, ձևավորել կատարողական պարզ 

ունակություններ, հարստացնել երաժշտական տպավորությունները։  

 Դերային խաղերը անհրաժեշտ են երեխաներին, այլապես նրանք կմեծանան 

բարդութավորված, սեփական կարծիքից զուրկ, ագրեսիվ։ 

 Դերային խաղերի կիրառությունը նպաստում է երեխաների զարգացման մի շարք 

ոլորտների խթանմանը.  

o Զարգանում են երեխաների միջև միջանձնային հարաբերությունները։ 

o Թատրոն խաղալիս ակտիվորեն զարգանում է երեխայի ստեղծականությունը և 

երևակայությունը։  

o Դերային խաղը դաստիարակության և կրթության զարգացման միջոցն է, որը 

ձևավորում է երեխայի անհատականությունը։  

 Թատրոնն ինքը սինթետիկ՝ համադրական արվեստ է, ուստի թատերական 

խաղերում միավորվում են  երաժշտությունը, խոսքն ու դերախաղը, ինչն էլ 

նպաստում է զարգացման տարբեր ոլորտների համալիր զարգացմանը։ 

 Դերախաղերը նաև համագործակցային աշխատանք են ենթադրում, ինչի 

արդյունքում ձևավորում են գիտելիքներ միասնականության և ընկերասիրության 

մասին, ամրապնդվում են գիտելիքները աշխատասիրության վերաբերյալ, 

դաստիարակում բարի և դրական վերաբերմունք միմյանց և մեծերին օգնելու 

նկատմամբ:  
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 Թատրոնը նաև խոսքի արվեստ է, երեխան շփվում է խոսքի, գրական նյութի հետ, 

հետևաբար զարգանում է նրա կապակցված խոսքը, հարստանում է 

բառապաշարը, երեխան սովորում է վստահ ու անկաշկանդ խոսել։ 

 Թատրոնը նաև պլաստիկ արվեստ է, ուստի մատների վարժությունների շնորհիվ 

երեխան զարգացնում է նաև իր մկանային հմտությունները, հատկապես՝ ձեռքերի 

մանր մկանների, ինչրես նաև  շարժումները միաժամանակ կատարելու 

կարողությունը։ Մատների օգնությամբ պատմություն պատմելու փորձով, որ 

պարզեցինք, թե ինչի՞ են ընդունակ մեր մատները: 

 Թատրոնը զարգացնում է նաև երեխաների երևակայությունը: 

 Մեր փորձարկումներն ու դիտարկումները ցույց տվեցին, որ դերախաղերն ու 

մատնախաղերը նպաստում են նաև  երեխայի ուշադրության, հիշողության, 

երևակայության, ստեղծագործելու կարողության, հաղորդակցման կարողության, 

շարժողականության, ակտիվության, ընկալման զարգացմանը:  

 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: 

 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 
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կենսափորձից, աշխարհընկալումից: Նրա համար այդ խաղը ոչ թե նմանակում է, 

այլ կյանքի պահ: 

Դրա արդյունքը փոքրիկ էտյուդներն են:  

«Նմանակումն այն միջոցներից մեկն է, որոնցով մեծահասակների 

գործունեությունն ազդակ է դառնում, հետաքրքիր, բազմազան, նոր, որ մտքի 

արագ առաջընթացի ծայր է տալիս: Սակայն միայն նմանակումը մտածողությունը 

չէր խթանի, եթե պարզապես ուրիշների արտաքին արարքները թութակների պես 

պատճենելով սովորեինք»: Ջ.Դյուի  
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

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

կրթահամալիր 

Ջ.Ռոդարի. «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

https://nsportal.ru/  -թարգմանությունը՝ Լաուրա Այվազյանի 

Վլ․Սուխոմլինսկի 

«Ծննդից մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ» 

Է․ Ալեքսանդրյան․ «Նախադպրոցական մանկավարժություն» 

Վարդումյան․ «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ»  

Մարիա Մոնտեսորի «Դպիր» մանկավարժական հանդես 

 

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://nsportal.ru/
https://dpir.mskh.am/hy/node/373
https://dpir.mskh.am/hy/taxonomy/term/31

