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 Հան րա մատ չե լի ձեռ նարկ ծնող նե րի հա մար

 



Հեղինակներ՝

Լոգոպեդներ Աննա Մալխասյան, Գրիգորի Մամյան 

 Ձեռ նար կը պատ րաստվել է « Լի ար ժեք կյ անք» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյան կողմի ց, « Սեյվ դը Չիլդ րեն» 
կազմակերպության՝ « Հա մայն քա հեն ծա ռա յու թյուն ներ 
հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար» ծրագ-
րի շր ջա նակ նե րում:

Ծրագիրը  տա րա ծաշր ջա նային բնույթ ունի և ի րա կա-
նաց վում է « Սեյվ դը Չիլդ րեն» կազմակերպության կող մի ց 
մի  ա ժա մա նակ հինգ ե րկր նե րում՝ Ալ բա նի ա յում, Հա յաս-
տա նում, Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նա յում (հյու սի սարևմ տյան 
Բալ կան ներ), Վրաս տա նում և Կո սո վո յում։ Ծրագ րի նպա-
տակն է նպաս տել  հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րի կա րո ղու թյուն նե րի, ի նք նու րույ նու թյան հմ տու թյուն-
նե րի զար գաց մանն ու հա սա րա կու թյան մե ջ նե րա ռե լուն։ 
Այն նաև նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու ծնող նե րին և հա-
մախմ բե լու հա մայնք նե րը՝ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 
ե րե խա նե րի հա մար ո րա կյ ալ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու-
ցու մը խթա նե լու գոր ծում։

 Հա յաս տա նում ծրագ րի գոր ծըն կեր ներն են « Լի ար ժեք 
կյ անք» և «Ար մա վի րի զար գաց ման կենտ րոն» հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը։ Ծրա գիրն ի րա կա նաց-
վում է 2016-2018 թթ. Եր ևա նում, Ար մա վի րի և Ա րա րա տի 
մար զե րում։
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Դեռևս Լ. Ս. Վի գոտս կին նշում էր, որ ե րե խայի խոս քի ա ռաջ-
նային գոր ծա ռույ թը շր ջա պա տող աշ խար հի հետ հա ղոր դակ ցու-
թյան հաս տա տումն է: Ա սել է թե՝ խոսքն ա պա հո վում է մեր  հա-
ղոր դակ ցու թյու նը շր ջա պա տող նե րի հետ: Հա ղոր դակ ցու թյու նը ե րկ-
կող մա նի գոր ծըն թաց է, ո րին մաս նա կից են ի րար հա ջոր դող հա-
ղոր դագ րու թյուն ներ ստա ցող և ու ղար կող ա ռն վազն եր կու մարդ: 
Մեր ա մե նօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րից ա մե նա կար ևո րը հա ղոր դակ-
ցու թյունն է: Մենք մի մյանց հետ հա ղոր դակց վում ե նք մի շարք ե ղա-
նակ նե րով: Կրի սո րա լը (1992) ամ փո փել է հա ղոր դակց ման գլ խա վոր 
գոր ծա ռույ թը՝ որ պես մտ քե րի և տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նա կում, 
հու զա կան ար տա հայ տու թյուն, սո ցի ա լա կան ին տեգ րում, ի րա կա-
նու թյան կա ռա վա րում, ի նք նու րույն մտա ծե լու և ար տա հայտ վե լու 
կա րո ղու թյուն: Որ պես զի ան ձը կա րո ղա նա հա ղոր դակց վել այլ ան-
ձանց հետ, նա պետք է ու նե նա լայն, զար գա ցած և ճկուն բա ռա պա-
շար: Ան հա տա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում ե րե խայի բա ռա-
պա շա րի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է շր ջա պա տող ի րա կա-
նու թյան մա սին ե րե խայի պատ կե րա ցում նե րի զար գաց մամբ: Ե րե-
խայի կող մից շր ջա պա տող աշ խար հի յու րա ցու մը ի րա կա նաց վում 
է խոս քային և ոչ խոս քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ի րա կան 
ա ռար կա նե րի ու եր ևույթ նե րի հետ ան մի ջա կան փոխ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան, ի նչ պես նաև մե ծա հա սակ նե րի հետ հա ղոր դակց ման 
մի ջո ցով: Կար ևո րե լով վեր ջինս՝ ար դի ա կան ե նք հա մա րում ներ կա-
յաց նել մե ծա հա սա կի դե րը ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում: 

Սույն աշ խա տու թյու նում փոր ձել ե նք ամ փո փել ծնող նե րի կող-
մից ա ռա վել հա ճախ տր վող հար ցե րի պա տաս խան նե րը ե րե խայի 
բա ռա պա շա րի զար գաց ման վե րա բե րյալ: Այս տեղ կա րող եք գտ-
նել տե ղե կատ վու թյուն ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գաց ման, դրա 
փու լե րի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև գործ նա կան խոր հուրդ ներ և 
խա ղեր ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գաց ման և հարս տաց ման 
վե րա բե րյալ:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ԱՆՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈՒՄ

Ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը կապ ված  է ի նչ պես 
մտա ծո ղու թյան և հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի (հի շո ղու թյուն,  ու շադ-
րու թյուն,  ըն կա լում) զար գաց ման,  այն պես էլ խոս քի բո լոր բա ղադ-
րիչ նե րի՝  հն չյու նահն չու թային և քե րա կա նա կան կա ռույց նե րի զար-
գաց ման հետ: 

Ե րե խան բա ռե րի օգ նու թյամբ ան վա նում է այն,  ին չը հաս կա նում 
է: Դրա հետ կապ ված՝ ե րե խայի բա ռա պա շա րում ա վե լի շուտ են ի 
հայտ գա լիս հս տակ նշա նա կու թյուն ու նե ցող բա ռե րը,  ի սկ ը նդ հան-
րա կան բնույ թի բա ռերն ի հայտ են գա լիս ա վե լի ո ւշ:

Վաղ տա րի քի ե րե խայի գոր ծու նե ու թյու նը ի րա կա նաց վում է 
մե ծա հա սա կի  հետ հա մա տեղ,  և դրա հետ կապ ված՝  հա ղոր դակ-
ցու մը կրում է  ի րա վի ճա կային բնույթ:  Փոքր-ի նչ ներ կա յաց նենք 
նրա մա սին, թե ի նչ պես կա րող է մե ծա հա սա կը խթա նել կամ խո-
չըն դո տել ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը:

Սկզբ նա կան շր ջա նում, ե րբ ե րե խան գտն վում է նո րած նային 
կամ ման կի կային փու լում, մե ծա հա սակ նե րի հա ղոր դակ ցու մը կրում 
է մի ա կող մա նի և հու զա կան բնույթ,  ե րե խայի մոտ ա ռա ջա նում է 
շփ ման մեջ մտ նե լու և իր պա հանջ մունք նե րը  ար տա հայ տե լու ցան-
կու թյուն: Մե ծա հա սա կի խոս քին ե րե խան սկ սում է ար ձա գան քել 
նույ նիսկ աս ված խոս քի հն չե րան գից սկ սած, ե րե խան կա րող է ի 
պա տաս խան ձայն ար ձա կել, ժպ տալ կամ լաց լի նել: Այս կերպ մե-
ծա հա սա կը կա րող է խթա նել ե րե խայի մոտ շփ վե լու, հա ղոր դակց-
վե լու ցան կու թյան ա ռա ջա ցու մը:  Հե տո աս տի ճա նա բար ե րե խան   
գի տակ ցա բար նե րառ վում է խոս քային գոր ծու նե ու թյան մեջ,  հա-
ղոր դակց մա նը մաս նակ ցում է լեզ վի (որ պես նշա նային հա մա կար-
գի) օգ նու թյամբ: Այս փու լում ե րե խան սկ սում է բա ցի ձայ նից և 
հա րա լեզ վա կան մի ջոց նե րից գոր ծա ծել հն չյու նախմ բեր, իր ցան-
կու թյու նը կա րող է ար տա հայ տել ո րո շա կի հն չյու նախմ բե րի մի ջո-
ցով: Այ նու հետև այդ հն չյու նախմ բե րը վե րած վում են բա ռե րի: Ի նչ-
պե՞ս: Գա լիս է մի ժա մա նակ, ե րբ մե ծա հա սա կը ե րե խայի հա մար 
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դառ նում է ըն դօ րի նակ ման ա ռար կա: Ե րե խան ձգ տում է նմա նա կել 
մե ծա հա սա կին, նմա նա կում է հն չե րան գը, ձայ նը, շար ժուձ ևը, դի-
մա խա ղը: Ե րբ մե ծա հա սա կը փոր ձում է ի մաս տա վո րել ե րե խայի 
ար տա բե րած ցան կա ցած հն չյու նա խումբ և ան վա նել այն պես, ի նչ-
պես ի րա կա նում ան վան վում է տվյալ եր ևույ թը/ա ռար կան, ե րե խան 
սկ սում է փոր ձել այն ան վա նել այն պես, ի նչ պես մե ծա հա սա կը: Այս-
պես ձևա վոր վում են ե րե խայի ա ռա ջին բա ռե րը:

 Ի հար կե, հարկ ե նք հա մա րում նշել, որ հե տա զո տու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ե րե խան սկզ բում ան վա նում 
է այն բա ռե րը, ո րոնք կա՛մ կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նեն, կա՛մ 
ա ռա վել հա ճախ է լսում:

Սկզ բում բա ռը կա րող է ու նե նալ մի քա նի նշա նա կու թյուն: Միև-
նույն բա ռը կա րող է նշել և՛ ա ռար կա, և՛ ա ռար կայի հետ կապ ված 
գոր ծո ղու թյուն,  և՛  հատ կա նիշ: Բառն ու ղեկց վում է ո րո շա կի մե-
ղե դայ նու թյամբ, ժես տե րով,  ո րոնք հս տա կեց նում են դրա նշա նա-
կու թյու նը: Բա ռի նշա նա կու թյան հս տա կեց մա նը զու գա հեռ տե ղի է 
ու նե նում նաև բա ռի նշա նա կու թյան կա ռույ ցի զար գա ցում: Հայտ նի 
է,  որ բա ռը կա րող է ու նե նալ իր կա ռույ ցով բարդ նշա նա կու թյուն. 
մի կող մից բա ռը նշում է ո րո շա կի ա ռար կա,  հա րա բե րակց վում է 
ա ռար կայի կոնկ րետ պատ կե րի հետ,  մյուս կող մից բառն ը նդ հան-
րաց նում է ա ռար կա նե րի,  հատ կա նիշ նե րի,  գոր ծո ղու թյուն նե րի  
հա մակ ցու թյուն: Բա ռի  նշա նա կու թյան  վրա ազ դում է նաև կա պը 
այլ բա ռե րի հետ:

 Բա ռը նշա նա կու թյան տար բեր  ե րանգ ներ է ձեռք բե րում ՝ կախ-
ված հա մա տեքս տից:

 Բա ռը տար բեր նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում նաև՝ կախ ված 
մե ղե դայ նու թյու նից: 

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, խոս քի զար գաց ման վաղ փու լում բա-
ռի ա ռար կա յա կան հա րա բե րակ ցու թյան վրա մեծ ազ դե ցու թյուն է 
ու նե նում ի րադ րու թյու նը,  ժես տը,  մի մի կան,  մե ղե դայ նու թյու նը: Այ-
սինքն՝ ե րե խան նոր բառ սո վո րե լիս այն պետք է կա պի ո րո շա կի 
ի րադ րու թյան, ժես տե րի, մի մի կայի կամ մե ղե դայ նու թյան հետ: Ա սել 
է թե՝ ե րե խան ստեղ ծում է զու գա հեռ ներ բա ռի և տվյալ ի րա վի ճա-
կի միջև: Մեր փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ե րե խայի բա ռա պա շար նոր 
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բառ ներ մու ծե լիս այն պետք է ե րե խայի մոտ որ ևէ հու զա կան ֆոն 
ստեղ ծի: Այդ կերպ ե րե խա նե րը ա վե լի շուտ են ը մբռ նում բա ռը և 
փոր ձում են այն ա վե լի հա ճախ գոր ծա ծել:

 Բա ռի հետ ծա նո թաց ման սկզբ նա կան փու լե րում ե րե խան դեռ 
չի կա րող յու րաց նել բա ռը իր « մե ծա հա սա կային» նշա նա կու թյամբ: 
Դրա հետ մեկ տեղ նկատ վում է բա ռի նշա նա կու թյան ոչ ամ բող ջա-
կան տի րա պետ ման ֆե նո մեն,  քա նի որ սկզ բում ե րե խան բա ռը 
հաս կա նում է որ պես կոնկ րետ ա ռար կայի ան վա նում,  այլ ոչ թե որ-
պես ա ռար կա նե րի դա սի ան վա նում:

 Ու շագ րավ է այն փաս տը,  որ ե րե խան մեկ բա ռով մի ա վո րում 
է այն հատ կա նիշ նե րը,   ո րոնք հո գե բա նո րեն ա ռա վել կար ևոր են  
նրա հա մար տվյալ փու լում:

 Աս տի ճա նա բար ե րե խան մե ծա հա սակ նե րի հետ հա ղոր դակց-
վե լիս յու րաց նում է նոր բա ռեր՝ հս տա կեց նե լով դրանց նշա նա կու-
թյու նը և շտ կե լով հին բա ռե րի գոր ծա ծու մը:

Ս տորև ներ կա յաց նում ե նք բա ռա պա շա րի զար գաց ման վե-
րա բե րյալ գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված նոր մեր: Սա կայն հարկ 
ե նք հա մա րում նշել, որ յու րա քան չյուր ե րե խա ան հա տա կա նու թյուն 
է, նա նման չէ այլ ե րե խա նե րի, հետ ևա բար նրա զար գա ցու մը ևս 
տար բեր վում է այլ ե րե խա նե րի զար գա ցու մից: 

1-2 տա րե կա նում ե րե խա նե րը յու րաց նում են բա ռեր՝  դրանք 
հա րա բե րակ ցե լով մի այն կոնկ րետ ա ռար կայի հետ: Բա ռե րի ան վա-
նում նե րը,  այս պի սով,  նրանց հա մար այն պի սի ան ձնա նուն ներ են, 
ի նչ պես  մարդ կանց ա նուն նե րը:

 Կյան քի ե րկ րորդ տար վա վեր ջին ե րե խան յու րաց նում է ը նդ-
հան րաց ման ա ռա ջին աս տի ճա նի բա ռեր,  այ սինքն՝  սկ սում է հաս-
կա նալ  մի ա տե սակ ա ռար կա նե րի,  գոր ծո ղու թյուն նե րի,  ո րակ նե րի 
ը նդ հան րաց ված նշա նա կու թյու նը:

3 տա րե կան հա սա կում  ե րե խան յու րաց նում է ը նդ հան րաց ման 
ե րկ րորդ աս տի ճա նի բա ռեր,  ո րոնք նշում են հաս կա ցու թյուն ներ,  
ո րոնք ը նդ հան րաց ված ձևով հա ղոր դում են ա ռար կա նե րի,  գոր ծո-
ղու թյուն նե րի,  հատ կա նիշ նե րի ան վա նում ներ:
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 Մո տա վո րա պես 5 տա րե կա նում ե րե խա նե րը յու րաց նում են 
ը նդ հան րաց ման եր րորդ աս տի ճա նի բա ռեր (բույ սեր՝  ծա ռեր,  խո-
տեր,  գույն՝  սև,  սպի տակ):

 Դե ռա հա սային տա րի քում ե րե խա նե րը կա րող են յու րաց նել և 
ի մաս տա վո րել ը նդ հան րաց ման չոր րորդ աս տի ճա նի բա ռեր,  ի նչ-
պի սիքն են վի ճակ,  հատ կա նիշ ցույց տվող բա ռե րը:

 Ե րե խայի կեն սա փոր ձի   հարս տա ցու մը,  իր գոր ծու նե ու թյան և 
շր ջա պա տող մարդ կանց հետ հա ղոր դակց ման զար գա ցու մը հան-
գեց նում է բա ռա պա շա րի աս տի ճա նա կան քա նա կա կան ա ճին:

 Այս պի սով,  հո գե կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց ման (մ տա ծո-
ղու թյան,  ըն կալ ման,  պատ կե րա ցում նե րի,  հի շո ղու թյան),  շր ջա-
պա տող աշ խար հի հետ շփ ման ը նդ լայն ման, ե րե խայի զգա յա կան 
փոր ձի ը նդ հան րաց ման,  նրա գոր ծու նե ու թյան  ո րա կա կան փո փո-
խու թյան հետ ձևա վոր վում է նաև ե րե խայի բա ռա պա շա րը՝ քա նա-
կա կան և ո րա կա կան կող մե րով:

Հա ջոր դիվ կներ կա յաց նենք գործ նա կան խոր հուրդ ներ, խա ղեր 
և ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք կօգ նեն ձեզ՝ զար գաց նե լու ձեր փոք րի-
կի բա ռա պա շա րը:
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 ՀԱ ՐՈՒՍՏ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԸ՝ 
ՈՐ ՊԵՍ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

 Ե թե ման կա կան հա սա կում ե րե խայի մոտ բա ցա կայել է գղգ-
ղան քը (վան կե րի բազ մա քա նակ կրկ նու թյուն ներ), և խո սել սկ սել 
է ո ւշ (3 տա րե կա նից ո ւշ), և խոս քը բա վա րար չա փով հաս կա նա-
լի չէ, ա պա ան հրա ժեշտ է ե րե խայի հետ այ ցե լել լո գո պե դի: Նման 
խնդ րի դեպ քում ե րե խան խո սել սկ սե լուն պես սխալ է ար տա բե-
րում հն չյուն նե րի մեծ մա սը: Ե րե խան կա րող է ար տա սա նե լիս չա-
վար տել բա ռե րը կամ բա ռի մեջ թույլ տալ հն չյուն նե րի շփո թում ներ 
(բա նա լի-բա լա նի, ծի րան-ծի նար): Ե րե խան օգ տա գոր ծում է պարզ 
և մեկ ի մաստ ար տա հայ տող, եր բեմն նույ նիսկ ի մաստ չար տա հայ-
տող նա խա դա սու թյուն ներ: Խոս քի մեջ կա րող են նկատ վել տար-
բեր քե րա կա նա կան սխալ ներ, կա րող է նկատ վել ոչ բա վա րար 
բա ռա պա շար:

 Ե թե թվում է, որ ե րե խայի խոս քը բա վա րար հաս կա նա լի չէ 
շր ջա պա տող նե րի հա մար, ա պա հարկ է պար զել՝ ի նչ վի ճա կում է 
ե րե խայի՝

•  բա ռա պա շա րը,
•  խոս քի գրա գի տու թյու նը,
•  խոս քի կա ռուց ված քը,
•  խոս քի հաս կաց ման մա կար դա կը:

 Մենք կանգ կառ նենք բա ռա պա շա րի հե տա զոտ ման և դրա 
զար գաց ման վրա:

 Պետք է ստու գել ե րե խայի խոս քում բայե րի, գո յա կան նե րի, 
ա ծա կան նե րի և կա պե րի բա ռա պա շա րը:

•  Բայե րի բա ռա պա շար

 Պետք է պար զել, թե ճի՞շտ է ա րդյոք ան վա նում ի րեն ծա նոթ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը (դուք կա րող եք ի նք ներդ կա տա րել գոր ծո ղու-
թյուն ներ կամ ցույց տալ նկար նե րի մի ջո ցով, ո րոնց վրա պատ կեր-
ված են գոր ծո ղու թյուն ներ, օ րի նակ՝ « մե քե նան գնում է», «տ ղան 
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քնած է», «աղ ջի կը ու տում է» և այլն): Եվ այդ ժա մա նակ պետք ե րե-
խային հարց նել. «Ի՞նչ է ա նում մե քե նան», «Ի՞նչ է ա նում տղան» և 
այլն:

 Պետք է պար զել, թե ե րե խան ա րդյոք ճի՞շտ է ան վա նում այս 
կամ այն ա ռար կայի հետ կապ ված գոր ծո ղու թյու նը: Օ րի նակ՝ «Ի՞նչ է 
ա նում ի նք նա թի ռը» (թռ չում է), «Ի՞նչ է ա նում տղան» (ու տում է), «Ի՞նչ 
է ա նում լամ պը» (վառ վում կամ լու սա վո րում է) և այլն:

•  Գո յա կան նե րի բա ռա պա շար

 Պետք է պար զել, թե  ճի՞շտ է ա րդյոք ան վա նում ի րեն ծա նոթ 
ա ռար կա նե րը: Օ րի նակ՝ սե ղան, ա թոռ, ծառ, ծա ղիկ, ավ տո մե քե նա 
և այլն: Դուք ցույց եք տա լիս ե րե խային ա ռար կան կամ դրա նկա րը, 
ի սկ նա ան վա նում է այն:

 Պետք է պար զել, թե  ճի՞շտ է ա րդյոք ե րե խան ան վա նում ի րեն 
ծա նոթ կեն դա նի նե րի ձա գե րին: Օ րի նակ՝ «Ի՞նչ են ան վա նում կո վի 
ձա գին» (հորթ), «Ի՞նչ են ան վա նում հա վի ձա գին» (ճուտ/ ճու տիկ), 
«Ի՞նչ են ան վա նում ար ջի ձա գին» (քո թոթ) և այլն: 

• Ա ծա կան նե րի բա ռա պա շար

 Պետք է պար զել, թե ե րե խան ճի՞շտ է ա րդյոք ան վա նում գույ-
նե րը: Խնդ րե՛ք ե րե խային ա սել, թե ի նչ գույն ու նի տվյալ ա ռար կան:

 Պետք է պար զել նաև, թե ե րե խան ճի՞շտ է ա րդյոք ան վա նում 
ա ռար կա նե րի չա փե րը (եր կար, բա րակ, մեծ, փոքր, լայն, նեղ և այլն):

•  Կա պե րի բա ռա պա շար

 Պետք է պար զել, թե ե րե խան ճի՞շտ է ա րդյոք օգ տա գոր ծում 
կա պե րը: Օ րի նակ՝ հարց նում եք ե րե խային. «Որ տե՞ղ է գրի չը» (սե-
ղա նի վրա, սե ղա նի տակ, տու փի մեջ և այլն):

 Պետք է միշտ հի շել, որ գո յու թյուն ու նեն տա րի քային ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներ, և, օ րի նակ, 3 տա րե կան ե րե խան դժ վար թե 
կա րո ղա նա ա սել՝ տվյալ ա ռար կան լայն է, թե նեղ: 
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Ե րե խայի բա ռա պա շարն ամ բող ջու թյամբ ու սում նա սի րե լուց 
հե տո, ե թե կար ծում ե նք, որ ու նենք բա ռա պա շա րը զար գաց նե լու, 
ը նդ լայ նե լու կամ ամ րապն դե լու կա րիք, ա պա զին վում ե նք համ բե-
րու թյամբ և ան ցնում գոր ծի: Ե րե խայի բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը, 
հարս տա ցու մը, ը նդ լայ նու մը այն մի ակ գոր ծո ղու թյունն է, ո րը ցան-
կա ցած ծնող ա նում է ի նք նա բե րա բար: Ե րե խայի ծն վե լուն պես մայ-
րը, գր կե լով ե րե խային, նրան շփ ման հնա րա վո րու թյուն է տա լիս: 
Նույ նիսկ ե րբ նո րած նի հետ սկ սում ե նք խո սել, թվում է, թե նա ո չինչ 
չի հաս կա նում, սխալ վում ե նք, նա ա մեն ի նչ լսում և հաս կա նում 
է, ա վե լին՝ նա մեր ար տա բե րած բո լոր բա ռե րը հա վա քում և պա-
հես տա վո րում է իր պա սիվ բա ռա պա շա րում: Եվ որ քան մենք շատ 
խո սենք ե րե խայի հետ, նա այն քան ա վե լի շատ պա շար կկու տա կի 
հե տա գա յում մեզ վե րա դարձ նե լու հա մար: Հա ճախ ծնող նե րը, այս 
մա սին լսե լով, ա սում են, որ ե րե խայի հետ հնա րա վոր չէ ան դա դար 
խո սել, ի նչ կա րող է մե ծա հա սա կը այդ քան խո սել փոք րիկ ե րե խայի 
հետ: Ի րա կա նում ե րե խայի հետ կա րե լի է խո սել ա մեն ին չի մա սին՝ 
ծա ռի, թփի, խա ղա լի քի, ու տե լի քի, հա գուս տի, մի խոս քով, ա մեն 
ին չի մա սին: Մենք կա րող ե նք ե րե խային եր կար պատ մել թե ի նչ է, 
օ րի նակ, ծա ռը, ի նչ գույն ու նի, ի նչ հոտ ու նի, ի նչ ձև ու նի, ի նչ է դրա 
վրա ա ճում, այդ ա ճած տերև նե րի կամ մր գե րի հետ ի նչ է լի նում, 
ի նչ գույն, հոտ, համ ու նեն դրանք և այլն: Այս ա մե նը ի նք նան պա-
տակ չէ: Ե րբ մենք պատ մում ե նք ե րե խային որ ևէ ի րի, ա ռար կայի, 
եր ևույ թի մա սին, մենք նրան ծա նո թաց նում ե նք շր ջա պա տող աշ-
խար հին՝ միև նույն ժա մա նակ զար գաց նե լով նրա պա սիվ բա ռա-
պա շա րը: Շատ ծնող ներ ա սում են, որ ան հնար է այդ քան խո սել 
ե րե խայի հետ, ե րբ նա քեզ չի պա տաս խա նում: Մենք կա րող ե նք 
խթա նել նաև ե րկ կող մա նի հա ղոր դակ ցու մը: Ի նչ պե՞ս: Սկզբ նա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նում ե րե խայի փո խա րեն կա րող ե նք խո սել մենք՝ 
ի նք ներս, օ րի նակ՝

– Ի ՞նչ է սա: 
– Լույս:
– Լո՞ւյս:
– Ի ՞նչ է ա նում լույ սը:
– Լու սա վո րում է:
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– Ին չո՞ւ:
– Որ լու սա վոր լի նի, և մենք տես նենք մի մյանց:
 Սա նման է մե նա խո սու թյան: Բայց այս մե նա խո սու թյան ժա-

մա նակ նույ նիսկ ա մե նա փոք րիկ ե րե խա նե րի մոտ մենք կա րող 
ե նք նկա տել դի մա խա ղի, շն չա ռու թյան հա յաց քի փո փո խու թյուն: 
Սա նշա նա կում է, որ նա մեզ լսում, հաս կա նում և ար ձա գան քում է: 
Ո րոշ ժա մա նակ ան ց նա սկ սում է յու րաց նել և աս տի ճա նա բար նաև 
գոր ծա ծել ար տա բե րու թյամբ հեշտ ու պարզ այն բա ռե րը, ո րոնք նա 
հա ճախ է լսել և կու տա կել իր պա սիվ բա ռա պա շա րում: 
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Ի՞ՆՉ ՊԵՍ ԶԱՐ ԳԱՑ ՆԵԼ 
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԲԱ ՌԱ ՊԱ ՇԱ ՐԸ

  Խո սել ե րե խայի հետ ան դա դար և ա մեն ին չի վե րա բե րյալ, 
նրան պատ մել ի րեն շր ջա պա տող յու րա քան չյուր ա ռար կայի, 
եր ևույ թի մա սին: 

  Կազ մա կեր պել ե րկ խո սու թյուն ե րե խայի հետ:
  Թույլ տալ ե րե խային ար տա հայտ վել:
 Ս տեղ ծել վս տա հու թյան մթ նո լորտ կամ, այլ կերպ ա սած, շա-

հել ե րե խայի վս տա հու թյու նը:
  Շատ պատ մել հե քի աթ ներ:
  Շատ ար տա սա նել ե րե խայի հա մար բա նաս տեղ ծու թյուն ներ, 

քա ռյակ ներ: 
 Ե րե խայի հա մար կար դալ այն պի սի գր քեր, ո րոն ցում մեծ, 

գու նա վոր և հե տաքր քիր պատ կեր ներ կան, ո րոնք կգ րա վեն 
ե րե խային: 

 Ե րե խայի հետ շատ խա ղալ:
  Խո սե լիս, խա ղե րի ըն թաց քում շատ կի րա ռել դի մա խաղ, ժես-

տեր, ձայ նի ել ևէջ ներ և այլն:
 Մշ տա պես ոգ ևո րել ե րե խային և ը նդ գծել նրա հա ջո ղու թյուն-

նե րը:
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«Ընդ հան րա ցում»

Նպա տա կը՝ ե րե խա նե րի խոս քում ամ րապն դել ը նդ հան րաց նող 
հաս կա ցու թյուն նե րը:

 Ա նհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ Լո տո:
 Խա ղի ըն թաց քը՝ Ե րե խա նե րին ա ռա ջար կում ե նք լո տո, ո րը 

կազմ ված է 6 վան դակ նե րի բա ժան ված մի քա նի քար տե րից: Մեծ 
քար տի վան դակ նե րից մե կում պատ կեր ված է ե լակ, ե րկ րոր դում՝ 
վա րունգ, եր րոր դում՝ե րի ցուկ, չոր րոր դում՝ խն ձոր և այլն: Ա ռան ձին 
փոք րիկ քար տե րի վրա պատ կեր ված են տար բեր հա տապ տուղ-
ներ, մր գեր, բան ջա րե ղեն: Ցույց տա լով ե րե խա նե րին փոք րիկ քար-
տը՝ հարց նում ե նք. «Ու՞մ է պետք այս քար տը», ե րե խա նե րը հա մա-
պա տաս խա նա բար պա տաս խա նում են. «Ինձ է պետք այդ քար տը: 
Ես բան ջա րե ղեն եմ հա վա քում» և այլն: Հաղ թում է նա, ով ա վե լի 
շուտ կծած կի իր քար տը՝ մի ա ժա մա նակ ոչ մի սխալ թույլ չտա լով 
պա տաս խան նե րում:
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«Ան վա նի՛ր կեն դա նուն և ա սա՝ ի նչ ձայն է հա նում»

Ն պա տա կը՝  ամ րապն դել կեն դա նի նե րի տար բե րա կու մը և ան-
վա նում նե րը, հարս տաց նել բա ռա պա շա րը: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը՝  տուփ՝ լի կեն դա նի նե րի պատ կեր-
նե րով կամ խա ղա լիք նե րով:

 Խա ղի ըն թաց քը՝  տու փի մի ջից հա նում ե նք խա ղա լիք (ն կար) և 
հարց նում ե նք, թե ի նչ կեն դա նի է: Ե րե խան պա տաս խա նում է՝ կով: 
Այ նու հետև հարց նում ե նք, թե ի նչ ձայն է հա նում, և ե րե խան պա-
տաս խա նում է՝ մո ՜ւու:

Սկզ բում ե րե խան կա րող է չի մա նալ: Այդ ժա մա նակ օգ նում 
ե նք ե րե խային և խնդ րում, որ կրկ նի: Հե տա գա յում խնդ րում ե նք, որ 
ե րե խան ա ռանց օգ նու թյան ան վա նի կեն դա նի նե րին և ար տա բե րի 
տվյալ կեն դա նու ձայ նը:
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« Խաղ հա նե լուկ ներ»
Ն պա տա կը՝ ե րե խա նե րի ակ տիվ բա ռա պա շա րում ը նդ լայ նել 

գո յա կան նե րի բա ռա շար քը: 
Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ խա ղա լիք ներ:
 Խա ղի ըն թաց քը՝ ե րե խա նե րի ա ռջև սե ղա նի վրա դր վում են մի 

քա նի խա ղա լիք ներ՝ գորտ, ա քա ղաղ և այլն,  այ նու հետև ար տա հայ-
տիչ ըն թերց վում են հա նե լուկ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ: 

– Ե կավ կար միր քուր քը հա գին,
Ճ տերն հաշ վեց դռան տա կին: (Աղ վես)

–  Հա զար ա սեղ փե շից կախ,
 Ման է գա լիս թա ղից թաղ: (Ոզ նի)

– Աչ քե րը հա ռած ու նս տած՝ 
 Գե ղե ցիկ խո սում է,
 Մեծ-մեծ թռ չում է, 
 Մար դա վա րի լո ղում է: (Գորտ)
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«Ընտ րի՛ր նկա րը»

Նպա տա կը՝ ա ռար կայի հատ կա նիշ նե րը նշա նա կող բա ռե րի 
գործ նա կան յու րա ցում:

Ա նհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ ա ռար կա յա կան նկար ներ:
Խա ղի ըն թաց քը՝  Լո գո պե դը կար դում է բա ռեր, ե րե խա ներն 

ը նտ րում են հա մա պա տաս խան նկար նե րը.
–  Բարձ րա հա սակ, նի հար, պու տա վոր... (ըն ձուղտ)
– Բր դոտ, ծուռ թաթ... (ա րջ)
–  Քաղ ցած, մոխ րա գույն, չար... (գայլ)

-

–  Վառ, տաք... (ա րև) 
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 «Բռ նի՛ր և ա սա՛»

Նպա տա կը՝ սո վո րեց նել ե րե խա նե րին ճիշտ գոր ծա ծել ներ կա 
ժա մա նակ, ե զա կի թիվ,  3-րդ դեմ քի բայե րը: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ գն դակ:
 Խա ղի ըն թաց քը՝ ե րե խա նե րը շր ջան են կազ մում: Խա ղա վա րը, 

գցե լով ե րե խա նե րին գն դա կը, ան վա նում է կեն դա նու կամ մաս նա-
գի տու թյան ա նուն: Ե րե խան, բռ նե լով գն դա կը, հետ է նե տում խա-
ղա վա րին և ա սում կեն դա նու կա տա րած գոր ծո ղու թյու նը: 

Օ րի նակ՝  
Շուն - շու նը հա չում է, թռչ կո տում է, ոս կոր է ու տում, վա զում 

է, կծում է և այլն:
Բժիշկ - բժիշ կը բու ժում է:
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«Հ րա շա լի պարկ»

Ն պա տա կը՝ ամ րապն դել բան ջա րե ղե նի ան վա նում ներն ու 
նրանց գույ նե րը: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ պարկ, բնա կան բան ջա րե ղեն կամ 
բան ջա րե ղե նի մու լ յաժ ներ, բան ջա րե ղե նի պատ կե րով ա ռար կա յա-
կան նկար ներ:

 Խա ղի ըն թաց քը՝ խա ղից ա ռաջ ե րե խային ցույց են տա լիս տա-
րա տե սակ բան ջա րե ղեն և ծա նո թաց նում նրանց հատ կու թյուն նե-
րին: Ե րե խա նե րը հեր թով «հ րա շա լի պար կից» հա նում են բան ջա-
րե ղե նը և ան վա նում այն: Այ նու հետև խա ղա վա րը տա լիս է հար ցեր  
յու րա քան չյու րի բան ջա րե ղե նի ձևի, տես քի, գույ նի, հատ կա նիշ նե րի 
վե րա բե րյալ, և ե րե խա նե րը պետք է պա տաս խա նեն. յու րա քան-
չյուր ճիշտ պա տաս խա նի դեպ քում ստա նում են այդ բան ջա րե ղե նի 
պատ կե րով ա ռար կա յա կան նկար: Հաղ թում է նա, ո ւմ մոտ ե ղած 
նկար նե րը գե րակշ ռում են: 
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« Հետ նե տել գն դա կը և ան վա նել կեն դա նի նե րին»

Ն պա տա կը՝ ը նդ լայ նել բա ռա պա շա րը, զար գաց նել ու շադ րու-
թյու նը և հի շո ղու թյու նը: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ գն դակ:
 Խա ղի ըն թաց քը՝ խա ղա վարն ան վա նում է ը նդ հան րաց նող 

հաս կա ցու թյու նը (օ րի նակ՝ վայ րի կեն դա նի ներ, ըն տա նի կեն դա-
նի ներ) և գն դա կը հա ջոր դա բար նե տում ե րե խա նե րից յու րա քան-
չյու րին: Ե րե խան, հետ նե տե լով գն դա կը, պետք է ան վա նի այդ 
ը նդ հան րաց նող հաս կա ցու թյուն նե րին դաս վող մաս նա վո րեց նող 
հաս կա ցու թյուն ներ: 

Օ րի նակ՝
 Վայ րի կեն դա նի - ա ռյուծ, ըն ձուղտ, վա րազ, վագր, լու սան, եղ-

նիկ և այլն: 
Ըն տա նի կեն դա նի - կա տու, խոզ, կով, գառ և այլն:



|20|

«Գ տի՛ր սխա լը»

Ն պա տա կը՝  հս տա կեց նել և ամ րապն դել բան ջա րեղ նի և մր գե-
րի ան վա նում նե րը և դրանց մա սին պատ կե րա ցում նե րը, բա ռա պա-
շա րի ը նդ լայ նում և հս տա կե ցում: 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ՝ Ան գե տի կի մեծ նկար, եր կու զամ-
բյուղ, ո րոն ցից մե կի մեջ կլի նեն մր գեր և մի քա նի հատ բան ջա-
րե ղեն, ի սկ մյու սի մեջ՝ բան ջա րե ղեն և մի քա նի միրգ, այդ ա մե նը 
կա րե լի է ի րա կա նաց նել նաև ա ռար կա յա կան նկար նե րի մի ջո ցով:

Խա ղի ըն թաց քը՝ ե րե խա նե րի ա ռջև կանգ նած է Ան գե տի կը, նրա 
եր կու կող մե րում զամ բյուղ ներ են՝ մե կում բան ջա րե ղեն, մյու սում մր-
գեր: Ե րե խան պետք է գտ նի, թե ի նչ սխալ է թույլ տվել Ան գե տի կը:



|21|

« Դա սա վո րել նկար նե րը»

 

Ն պա տա կը՝  բա ռա պա շա րի զար գա ցում
 Դի դակ տիկ նյութ՝  պա հանջ վող պա րա գա նե րի նկար ներ
 Խա ղի ըն թաց քը՝ Ե րե խա նե րին ա ռա ջար կում են մի շարք խա ռը 

նկար ներ: Այդ նկար նե րը պետք է դա սա վո րի ը ստ հա մընկ նում նե րի՝
 Բան ջա րե ղեն և մր գեր 
Ըն տա նի և վայ րի կեն դա նի ներ 
Ըն տա նի և վայ րի թռ չուն ներ
 Կա հույք և սպասք
 Հա գուստ և կո շիկ: 
Եվ տա դրանց ան վա նում նե րը:
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«Ան վա նի՛ր մեկ բա ռով»

Ն պա տա կը՝ գործ նա կան ճա նա պար հով զար գաց նել ե րե խա նե-
րի բա ռա պա շա րը, մաս նա վո րա պես ա ռար կա նե րի ը նդ հան րաց նող 
և ա ռան ձին ա նուն նե րը: 

 Դի դակ տիկ նյու թե րը՝ կա հույ քի տե սակ նե րի, կեն դա նի նե րի տե-
սակ նե րի, հա գուս տի տե սակ նե րի նկար ներ կամ խա ղա լիք ներ:  

Խա ղի ըն թաց քը՝  ե րե խա նե րին տա լիս ե նք ա ռար կա նե րի նկար-
նե րը կամ խա ղա լիք նե րը և խնդ րում հա գուստ նե րը դնել աջ կող-
մում, կա հույ քը՝ ձախ կող մում, կեն դա նի նե րը՝ մեջ տե ղում, այ նու-
հետև հանձ նա րա րում ե նք ան վա նել ա մեն նկար կամ խա ղա լիք և 
ա սել՝ որ տեղ է դնե լու:
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