
     Խաղեր, խաղերգեր, հաշվերգեր, խաղիկներ 

 

Ճվիկներ 

 

 Ծիլ, ծիլ, ծիլծիլա, 

Ելեք, տեսեք` ո՞վ կուգա, 

Պստի պապը տուն կուգա, 

Չամիչ ուտելեն կուգա, 

Ճանճը տզզալեն կուգա, 

Ճնճուղը  թը՜ռնելեն կուգա: 

 

 Ճիվո՜ւ, ճիվո՜ւ, ճնճղիկ, 

Թռավ, գնաց արվու եզրիկ, 

Կերավ կտիկ, խմեց ջրիկ, 

Թռա՜վ, մտավ Մարոյի ծոցիկ: 

 

 Ճի՜վ - ճի՜վ ու ճի՜վ, ճըվճըվկան, 

Թռավ, գնաց Հնդստան, 

Կերավ կուտիկ, խմեց ջուրիկ, 

Էկավ մտավ մամու ծոցիկ: 

 

Խաղեր, խաղիկներ 

 

 Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի, 

Աղվեսն ելավ մարզանքի, 

Ուստա փիսոն (Կարոն)կրակեց, 

Աղվեսի փորը տրաքեց: 

 

 - Ջու, ջու, ջու, ջու, հավերիս կուտ տամ, հավերս ինձ ձու տան: Ձուն տանեմ 

հովվին 

տամ, հովիվը ինձ գառ տա: Գառը տանեմ Աստծուն տամ, Աստված ինձ ախպեր տա: 

 

 - Ախպեր, ախպեր, ջան ախպեր, 

Շաքար մաղեմ, կեր ախպեր, 

Ինձ թև ու թիկունք ախպեր, 

Դու բերդի պատին ախպեր, 

Մեջքդ գոլստան, ախպեր, 

Մեր տան մեջը խան, ախպեր, 

  

 Ալ խնձորի ախպերս, 



Շեկ շլորի ախպերս, 

Կանաչ թզնի ախպերս, 

Կարմիր նռնի ախպերս: 

 

Ջրի մեջ լողանալու մանկական խաղերգ 

 Կլոր պար, մեջը` ծառ, 

Նստիմ հովը` կթեմ կովը, 

Զմփիկ զարկեմ, ընկնիմ ծովը: 

 

      Մանկական  ասերգեր 

 

 Ասեմ, չասեմ, 

Լավ բան ասեմ, 

Քթիդ խփեմ, 

Քեզի խաբեմ: 

 

 Բան ասեմ, 

Բամբակ ասեմ, 

Քնթիդ խփեմ, 

Ջա՜ն, ջա՜ն ասեմ: 

 

 Ելա երթիկ, վե՜ր – վե՜ր ընկա, 

Խաչքը կոտրավ, ես ներս ընկա, 

Գլորեցա, թնդիր ընկա, 

Օխտը պուտուկ տոլմա կերա, 

էլի ըսի` չըկշտացա: 

 

 Թռչկոտելով ասում են. 

 

Անձրև, անձրև, մի արի, 

Ես գնում եմ բանջարի, 

Չիք, բաբալոշկա, 

Չիք, մամալոշկա: 

 

 Քաչալը գնաց տանձի, 

Վախենամ` գլուխը խանձի, 

Գիշերը մտավ տեղերը, 

Կատուն կերավ պեխերը: 

 



 Երեխաները, ժամն իմանալու համար, մի ձեռքով գրկում են ծառի բնից ու, 

պտտվելով, ասում. 

 

-Ալաբուջի, ժամը քա՞նիսն է: 

 

Կրկնվում է մի քանի անգամ, մինչև անցորդներից որևէ մեկն ասում է ժամը: 

 

 Ծափին, ծափին, ծափ նաներով, 

Փլավ կեփեմ պուտուկներով, 

Գդալ չկա, լավաշ չկա,  

Մենք ա կուտենք մատվըներով: 

 

 Ճըզ, վըզ, ճախարակ, 

Ես հաստ մանեմ, դու` բարակ: 

 

 Ճըզըր, վըզըր, ճախարակ, 

Ես հաստ մանեմ, դու` բարակ: 

 

 Ձունն էկավ քուլա - քուլա, 

Պապն ասեց. - Դանեն ու՞ր ա: 

Գելն ասեց. – Հրես` տարա: 

Շունն ասեց. – Հրես` բերի, 

Պոչիկ թուլա, 

Մեղրը կերար, պուլիկս ո՞ւր ա: 

 

Հաշվերգեր  

 

 Տիտոխիկ, տիտմարոխիկ, 

Զուռնափչիկ, Թուխ Մանուկիկ, 

Էփե գաթա ու կուլուճա, 

Եղը վրեն կըպըճպըճա, 

Ուտա իդա, խմա իդա, 

Էլնա ինա: 

-Վի՞ր տուն իջնա: 

-Նուբարի տուն: 

-Էս` Նուբար, 

Էս` կատուն, 

Էս` մուկիկ, 

Էս` լորիկ, 

Թռավ, գնաց` թը՜ռ, թը՜ռ, թը՜ռ: 



 

Թուխ Մանուկ - առասպելական ոգի, քաջության և առաքինության հովանավոր: 

 

 Էկե, դուկե, տըմըզա, 

Թալան չուկե պուպուզա, 

Մախտե կոճակ, դան պոլոճակ, 

Ճան, ճուկ: 

 

 

 Ուկլ, դուկլ, չամա, չուկլ, 

Հա՞վ, թե՞ կոճակ,սև պոլոճակ, 

Սև հավի վիզ կտրեմ, թալեմ: 

 

Թռնոցիներ 

 

 Թռի, թռի, թռցնեմ, 

Սև հավի միս կերցնեմ, 

Կարմիր գինի խմցնեմ, 

Հով ծառի տակ քնցնեմ: 

 

 Հա թռի, թռի, թռցնեմ, 

Չիր ուչամիչ կերցնեմ, 

Մեղր ու կարագ կերցնեմ, 

Աղբյուրի ջուր խմցնեմ, 

 

Հա թռի, թռի, չուր ի լուս, 

Պապեն գիկա կենա դուս: 

 

 Թռի, թռի, թիթեռնիկ, 

Եկեղեցու ծիծեռնիկ, 

Խաչ պատուհան կուտ քաղե, 

Ավազանի ջուր խմե: 

 Վարդի դաստա խորոտիկ, 

 Ռեհանի փունջ մորոտիկ, 

Քեզմեն առնեմ հոտհոտիկ, 

 Իմ սիրունիկ աղունիկ: 

 

 Պա՜ր, պա՜ր, կլոր պա՜ր, 

Արշակ, արի Նունիկին տար, (Անուշին, Մարոյին) 

 Պա՜ր, պա՜ր, չամչի պա՜ր, 



Քեռին էկե, հոպբա տար, (Քեռի, արի, հոպբա, տար) 

Շատ պստիկ է` մի տանի, 

Կեցի մեծնա` հապա տար: 

 

Իմ աղջիկ 

 

Խաս գարնցան իմ աղջիկ (քուրը), 

Թան ու թացան իմ աղջիկ (քուրը), 

Պստիկ բերան` 

Ժամտան խորան, 

Մեղրե մատներ` 

Ժամտան մոմեր, 

Մեջքիկ բարակ` 

Ժամտան դռնակ, 

Երկան ծամեր` 

Ժամտան ավել: 

 

 Կտուր, կտուր վարեցինք, 

Սիրուն (մի լավ) աղջիկ ճարեցինք, 

Գացինք, տեսանք` քնած էր, 

Վարդն երեսին փռած էր: 

Գաթեն ծոցին խեչած էր, (փխլած) 

 

Նուռը ջեբին փնջած էր, 

Գաթից մի լավ կծեցինք, 

Վարդ երեսը պաչեցինք, 

Պաչեցինք ու փախեցինք: (փախցրինք) 

 

 Էսպես աղջիկ ո՞վ ունի, 

Շորերով շապիկ ունի,  

Մարգրտով կոշիկ ունի, 

Մեյդանը հարսնիք ունի: 

 

 Խաս գարնցան իմ աղջիկ (քուրը), 

Թան ու թացան իմ աղջիկ (քուրը), (մաքուր թացան), 

Պստիկ բերան` 

Ժամտան խորան, 

Մեղրե մատներ` 

Ժամտան մոմեր, 

Մեջքիկ բարակ` 



Ժամտան դռնակ, 

Երկան ծամեր` 

Ժամտան ավել: 

 

 Աղջիկ ունիմ օղերով, 

Հարս պիտ անիմ քողերով, 

Աղջիկ ունիմ հարսնացու, 

Կտրիճ կուզիմ փեսացու, 

Որի՞ն տամ, որի՞ն չտամ, 

Հանիմ իշխան տղին տամ: 

 

Երեխային նստեցնել ծնկին ու, ոտքը վեր ու վար անելով, ասել. 

 

 Իմ աղջիկը խաս աղջիկ է, 

Ջրի միջի թաս աղջիկ է, 

Նստելէ, խորոզ կփետտե, 

Ոտներ վեր – վեր կնետե, 

Ինչ կա, չկա` կլոփե, 

Տատին կգա` աղջկաս կըթռցնե՜: 

Թը՜ռռ...(Վերջին խոսքերի հետ երեխային ոտքի վրայից թռցնել գետնի վրա:) 

 

Իմ աղջիկը խաս աղջիկ է, 

Ջրի միջի թաս աղջիկ է, 

Նստել է, խորոզ կփետտե, 

Ոտներ վեր – վեր կնետե, 

Ինչ կա, չկա` կլոփե, 

Տատին կգա` դոմփ, 

Աղջկաս (օռիկուն)կդմփե: 

 

 Կլորիկ ու թմբլիկ եմ, 

Պստլիկ ու ճստլիկ եմ,  

Քիթս պուճուր – պուճուրիկ է, 

Աչուկներս սևուլիկ են, 

Կա՞ ինձ նման սիրունիկը: 

Չկա, չկա, չկա: 

 

 Ալ խնձորի իմ տղեն, 

Շեկ շլորի իմ տղեն, 

Կանաչ թզնի իմ տղեն, 

Կարմիր նռնի իմ տղեն: 



 

 Տղա ունիմ ազնավոր,(բեղերով) 

Հարս կբերե քողերով, 

Կանաչ վառած մոմերով, 

Մերը կելնի խունկերով, 

Հերը կելնի փնջերով. 

Էկել են տղուս ձեն կուտան, 

Դուռ ու երթիկ վար կուտան, 

Կեցեք, ատլաս կապան հագնի, 

Թելլի գոտին մեջքին կապի, 

Հանդի լալա իմ տղեն, 

Աչքը խումար իմ տղեն, 

Բոյը չինար իմ տղեն: 

 

Խաղի ավարտի ասերգեր 

 

 Ծիտ, ծիտ, ծտաբուն, 

Իփոր (երբ որ) մթնի` գնանք տուն: 

 

 Ծիտն ուր բուն, 

Լագլագ ուր բուն, 

Խաչ - գավազան` 

Իմ քեռու տուն, 

Մուկն ու կատուն` 

Ժամհարի տուն, 

Էրեխեքն էլ` 

Ամենքն ուր տուն: 

 

        Ատամհատիկ 

 

 Ատամհատիկ,  

Սիրուն թաթիկ, 

Ուտենք հատիկ, 

Որ հեշտ դուրս գա 

Քո ատամիկ:   

 

 Հատիկ, հատիկ, ատամհատիկ, 

Չալ խնձորիկ, փշատիկ, 

Կուտ ուտեմ, կոտրեմ ուտեմ, 

Պապոնց դռան տռճկեմ:  



 

           Տոտ արա 

 

 Տո՜տ, տո՜տ, տո՜տ արա, 

Տոտիկներդ փոխ արա, 

Կանաչ խոտիկ փոխ արա: 

 

 Մանկական  խաղեր 

 

 Մի քանի երեխա աղմկում են` ոտքերով խփելով գետնին: Ներկաներից մեկը 

կամ մի քանիսը հարցնում են. 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Չարին ենք բռնում: 

- Ի՞նչ եք անելու: 

- Խելոքացնելու ենք: 

- Բա որ չխելոքացա՞վ: 

- Ուղարկելու ենք աշխարհի ծայրը:  

 

 Խաղում են երկուսով: Խաղացողներից մեկը, ձեռքերի մատներն իրարից 

հեռացրած, մատների ծայրերն իրար հպած, կրծքից մի փոքր հեռու պահած` 

կանգնում է մյուսի դիմաց: Դիմացինը, մատը դնելով մյուսի ծկույթների հպված 

տեղին, ասում է. 

 

Նանե, նանե 

- Նանե, նանե, կրակ տուր: 

- Ելի վերի թաղեն(կրկնում է` մատը հերթով դնելով մատնեմատի, միջնամատի, 

ցուցամատի հպված տեղին). 

- Հուդա ճնճուղ մի կար, ի՞նչ էղավ. 

- Թռավ դիզու գլոխ. 

- Դեզն ի՞նչ էղավ. 

- Կով կերավ. 

- Կովն ի՞նչ էղավ. 

- Գել կերավ. 

- Գելն ի՞նչ էղավ. 

- Շուն կերավ. 

- Շունն ի՞նչ էղավ. 

- Դռան ետև կապուկ է. 

- Խաց օր էպիկ, խո չխա՞ծե. 

- Չէ, էպե. 

- Կաթն օր դնիմ թունդիր, խո չթա՞փի. 



- Նանե, նանե, կաթը թափավ:  237էջ, 238էջ օրորոցայինների մեջ  

 

 Երեխաները բռնում են միմյանց ձեռքից և ուղիղ գծով կանգնում: Շարքի 

վերջում կանգնածներից մեկը մյուսին հարցնում է. 

- Մամի, մամի, խաղողն հասե՞լ է: 

Մյուսը պատասխանում է. 

- Հասել է, հասմըսել է, 

Շանը կտամ, գելին կտամ, 

Քեզ մի ճութ չեմ տա:  

- Ինչո՞վ գամ` որ տաս: 

- Դհոլ - զուռնով: 

Հարցնողն իր խմբով, դհոլի և զուռնայի ձայներին նմանեցնելով, որևէ երաժշտություն 

ՙնվագելով՚,  շարքի առջևից  գալիս և անցնում է պատասխանողի և նրա կողքին 

կանգնածի թևերի տակով: Երբ շարքը նորից շարվում է իր նախկին դիրքով, 

պատասխանողի կողքին կանգնածի դիրքը փոխվում է: Նրա ձեռքերը խաչված են, իսկ 

ինքը` շրջված հակառակ կողմ: Երկխոսությունը կրկնվում է մի քանի անգամ: 

Յուրաքանչյուր երկխոսության վերջում հանձնարարությունը տարբեր է լինում` ձիով, 

մեքենայով, թռչկոտելով, մի ոտքով թռնելով, ավանակով, հաց ուտելով (հա՜մ, հա՜մ, 

հա՜մ, հա՜մ,) երգելով, գնացքով, զմփիկով, նապաստակի նման ցատկելով և այլն: Ամեն 

անգամ անցնում են արդեն շրջվածի և կողքին կանգնածի բռնած ձեռքերի տակով: Երբ 

անցնում են վերջին զույգի թևերի տակով, պատասխանողն ասում է. 

- Մամին կասի` սխտոր ծեծեք: 

Շարքը, բաց չթողնելով ձեռքերը, ռիթմիկ թռիչքներ է կատարում` բացականչելով. 

- Չը՜խկ, չը՜խկ, չը՜խկ, չը՜խկ: 

- Մամին կասի` լվացք ենք արել, պարանը կարճ է: 

- Քաշենք` երկարի: 

Երկու կողմից խաղավարները, որոնց կողմից է շարքի կեսը, նրանց հետ քաշում են 

այնքան, մինչև մեջտեղի կամ որևէ զույգի ձեռքեր իրարից բաժանվեն: 

 

Նանի – նանի 

 

ա. Խաղում են երկուսով: Խաղացողներից մեկը ձեռքերի մատները մի փոքր իրարից 

հեռացրած, ձեռքերի մատների ծայրերը պահում են իրար դիմաց և հպում իրար` 

պատկերելով թոնրի ձև: Մյուսը, ցուցամատը դնելով դիմացի խաղընկերոջ ճկույթների 

միացման տեղին, ասում է. 

- Նանի, նանի, կրակ տուր: 

- Ելի վերի թաղը (թարեքը, թառը): 

Այսպես կրկնվում է` բարձրանալով մինչև ցուցամատ: Հասնելով ցուցամատին (թոնրի 

շրթին), ասում է. 

- Նանի, նանի, որ կաթը դնեմ թոնիրը` տաքանա, հո շուն չկա՞: 



- Չկա, չկա: 

Խաղացողը ձեռքը` իբրև կաթ, իջեցնում է ̔թոնիրը՚: Թոնիրը ցուցադրող երեխան արագ 

փակում է «թոնիրը»` ասելով. 

- Հաֆ, հաֆ, հաֆ… 

 

բ. Նույն խաղում են, վերջում ասելով. 

-  Հաց որ թխեմ` հո շուն չկա՞: 

-  Չկա, չկա: 

«Հաց թխողը» ծափ է տալիս և աջ ձեռքով «հացը խփում» թոնրի աջ շրթին: Նույնը 

կատարում է` խփելով ձախ շրթին: «Թոնիրը», որսալով հարմար պահ, արագ փակվում 

է` բռնելով խաղացողի ձեռքը և ասում. 

- Հա՛ֆ, հա՛ֆ, հա՛ֆ…: 

 

գ.    

- Նանե, նանե, կրակ տուր: 

- Ելի վերի թաղեն: 

- Հուդա ճնճուղ մի կար, ի՞նչ էղավ. 

- Թռավ դիզու գլոխ. 

- Դեզն ի՞նչ էղավ. 

- Կով կերավ. 

- Կովն ի՞նչ էղավ. 

- Գել կերավ. 

- Գելն ի՞նչ էղավ. 

- Շուն կերավ. 

- Շունն ի՞նչ էղավ. 

- Դռան ետև կապուկ է. 

- Խաց օր էպիկ, խո չխա՞ծե. 

- Չէ, էպե. 

- Կաթն օր դնիմ թունդիր, խո չթա՞փի. 

- Նանե, նանե, կաթը թափավ:  237էջ, 238էջ օրորոցայինների մեջ  

 

 Մի քանի երեխա աղմկում են` ոտքերով խփելով գետնին կամ 

չարխափաններով շրխկացնելով: Ներկաներից մեկը կամ մի քանիսը հարցնում 

են. 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Չարին ենք բռնում: 

- Ի՞նչ եք անելու: 

- Խելոքացնելու ենք: 

- Բա որ չխելոքացա՞վ: 

- Ուղարկելու ենք աշխարհի ծայրը: 



Նորից են աղմկում: 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Մուկն ենք բռնում:  

- Որ ի՞նչ անեք: 

- Որ ուղարկենք: 

- Ո՞ւր ուղարկեք: 

- Մկստան: 

Նորից են աղմկում: 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Ցուրտն ենք բռնում: 

- Որ ի՞նչ անեք: 

- Որ ուղարկենք: 

- Ո՞ւր ուղարկեք: 

- Իր երկիրը` հյուսիս: 

Նորից են աղմկում: 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Ծուլությունն ենք բռնում: 

- Որ ի՞նչ անեք: 

- Որ ուղարկենք: 

- Ո՞ւր ուղարկեք: 

- Օվկիանոսի հատակ: 

- Նորից են աղմկում: 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Փնթիությունն ենք բռնում: 

- Որ ի՞նչ անեք: 

- Որ ուղարկենք: 

- Ո՞ւր ուղարկեք: 

- Խոզերի մոտ: 

Նորից են աղմկում: 

- Ի՞նչ եք անում: 

- Անկարգությունն ենք բռնում: 

- Որ ի՞նչ անեք: 

- Որ ուղարկենք: 

- Ո՞ւր ուղարկեք: 

- Կապիկների մոտ: 

Այսպես կարելի է շարունակել, մինչև կհոգնեն կամ կպարզեն, որ այլևս ոչինչ չմնաց 

քշելու: Կարելի է նշվածների փոխարեն այլ բաներ քշել, այն, ինչ ավելի հարմար 

կգտնեն: Կարող են քշել իրենց ընկերների վատ արարքները, իրենց համար դժվար, 

տհաճ և այլ երևույթները: 

 



Խնոցին հա հարեմ 

 

Խաղում են զույգերով: Երեխաներից մեկը թեթևակի շալակում է մյուսին ու, 

գոտկատողից վերև ընկած հատվածով  ռիթմիկ առաջ ու հետ շարժում կատարելով, 

ասում.          

- Խնոցին հա հարեմ,                                                                                                                       

Շալակեմ`սար հանեմ, 

- Խնոցին հա հարեմ , 

Շալակեմ` գետն անցնեմ, 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` դաշտ տանեմ, 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Կաթ ու մածուն կերցնեմ: 

 

Կարելի է նույնն անել` ասելով. 

- Խնոցի, հարոցի, թանը` քեզ, կարագը` մեզ: 

 

Մատներ 

 

Երկուսով կանգնում են իրար դիմաց: Երեխաներից մեկը ձեռքերից մեկով բռունցք է 

անում: Մյուսը, հերթով մատները բացելով, արտասանում է. 

 

Բթամատն ասաց` գայլը եկավ: 

Ցուցամատն ասաց` որտեղի՞ց եկավ: 

Միջնամատն ասաց` սարիցն եկավ: 

Մատնեմատն ասաց` եկեք փախչենք: 

Ճկույթն ասաց` պստիկ եմ, ճստիկ եմ, 

Ոտիկ չունեմ, ինչպե՞ս փախչեմ: 

 

Երեխան, որի բռունցք արած ձեռքի մատներն արդեն բացվել են, ասում է. 

- Ա՜յ, այսպես: 

Եվ, դիմացի երեխայի թևի վրա, ցուցամատով և միջնամատով ցուցադրում է մատների 

վազք: Ապա միասին, նստարանի վրա, մատներով բեմականացնում են պար` 

պարային կամ ռիթմիկ  երաժշտության նվագակցությամբ:  

 

Մանկական խաղ՝ «Ժնջիլ, ժնջիլ» 

 

 Առաջին տարբերակ 



Խաղում են երկուսով: Երկուսն էլ բռունցք են անում և իրար վրա դնում: Նրանցից 

մեկը,  ցուցամատը ներքևի բռունցքից սահեցնելով վերև, մատը դնում է վերևի 

բռունցքի վրա, որը դիմացի խաղացողինն է, և հարցնում: 

 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, էստեղի խոտն ու՞ր ա: 

- Կովն ա կերե: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա կովն ու՞ր ա: 

- Մորթեցին, կերան: 

- Բա իմ փայ միսիկն ու՞ր ա: 

- Դրեցին լուսամուտ: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա միսիկն ու՞ր ա: 

- Կատուն էկավ, տարավ, կերավ: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա չկարեցա՞ր բռնես: 

- Հը՛ ը: (Չէ՛:) 

- Դե, առ քու ձեռ, կորի: 

 

Վերջին խոսքերի հետ խաղացողը իր բռունցքով թեթև խփում է մյուսի բռունցքին ու 

մի կողմ հրում: Ամեն «ժնջիլ, ժնջիլ» խոսքրի հետ կատարում է նույն շարժումը: 

 

 Երկրորդ տարբերակ 

 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, էս տեղի խոտն ու՞ր ա: 

- Խոչն ա կերել: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա խոչն ուր ա:  

- Մորթեցի կերա: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա իմ փայ միսն ու՞ր ա: 

- Դրեցի լուսամուտ: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, բա ուր ա, չկա: 

- Կատուն տարավ, կերավ: 

- Ժնջիլ, ժնջիլ, չկարեցա՞ր բռնես: 

- Չէ՛: 

- Դե ա՛ռ քու ձեռ, կորի: 

 

Խաղացին Արեն Սահակյանը և Քրիստինե Գալոյանը: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc 

 

Կոմիտաս, «Ծիվ ու ծիվ»                     
 

Ծի՜վ ու ծի՜վ, ծիվծիվակի՜ն, 

http://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc


Ձագ թռնի հետ ծիծեռնակին, 

Ճյուղ բերի հետ աղունակին, 

Վարդին նստի հետ սոխակին. 
 

Ասե տաղի՛կ, 

Կանչե խաղի՛կ, 

Առնե ափի՛կ, 

Զարկե ծափի՛կ: 

,,, 

 

…Երկու ձեռքս վեր պարզեցի,  

Շարժ ու ձևս լավ մարզեցի,  

Բռնեցի ափ` ափի վերան,  

Ու բերի ծափ` ծափի վերան,  

Զարկի` եղան ափ ի բերան . . .  

Խաղեր, խաղերգեր 

 

                «Բնական» և հարվածային  նվագարաններ 

 

«Բնական նվագարաններ»-ը մեր ձեռքերն ու ոտքերն են, որոնցով կատարում ենք. 

 մատների ճթթոց 

 ծափ 

 հարված ծնկներին 

 ոտքերով հարված գետնին 

 

Հարվածային նվագարանների դերում կարող են հանդես գալ փայտիկները, 

կարկաչաները, տարբեր հնչողության շրխկանները, ինքնաշեն շրխկանները, ճեռերը, 

փայտյա և մետաղե գդալները, դափերը, թմբուկները, զանգակները և, ընդհանրապես, 

այն ամենը, ինչը կշրխկա, կզնգա, կթխկա և այլն: 

Նրանցով կարելի է նվագակցել երգին, ունկնդրվող երաժշտությանը, կատարել 

ռիթմիկ վարժություններ, խաղարկել խաղեր: Կարելի է հետաքրքիր երկխոսություն 

կատարել ինչպես զույգերով, այնպես էլ խմբերով: Բեմադրություններին կարելի է 

օգտագործել տեմբրային տարբեր հնչողություններ: Ստեղծագործող և 

երևակայություն ունեցող դաստիարակի համար մեծ ջանք չի պահանջվում տեղին և 

հնարամիտ օգտագործել դրանք:  

 

Երաժշտական  խաղ «Ջրաղաց» 

 

Երեխաներից մի քանիսը դառնում են ջրաղացի պտտվող անիվ, որին պտտում է 

ջուրը(նույն քանակով երեխաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը բռնում է անիվ դարձած 

երեխաներից մեկի աջ ձեռքից, իսկ ձախով ցուցադրում է անիվի պտտվելու շարժումը) 



և, ձախ ձեռքերը իրար ուսի վրա դնելով, թեթև, կամաց վազքով  պտտվելով, ռիթմիկ 

վանկարկում. «Գառ, գոռ, գուռ»: Երեխաներից մի քանիսը դառնում են ջրաղացի քար: 

Երբ անիվն սկսում է պտտվել, ջրաղացի քար դարձած երեխաները, ձեռքերն իրար 

ուսի վրա դրած, պտտվում են ու ռիթմիկ  վանկարկում. «Չախկ, չոխկ, չուխկ»` 

միաժամանակ   հարվածելով ոտքերով: Քիչ անց ջրերն ու անիվը դառնում են ցորեն և 

մոտենում  ջրաղացքարին: Վերջինս  տեղում կանգնելով և շարունակելով 

վանկարկումը, մի տեղ է բացում ցորենի համար: Ցորենը, վանկարկելով «Թափ, թոփ, 

թուփ», մտնում է շրջանի մեջ: Ջրաղացքարը միանում և շարունակում է պտտվել: 

«Ցորեն» երեխաները ցուցադրում են ցորենի աղալը: Քիչ անց քարը նորից կանգնում է` 

չդադարեցնելով վանկարկումն ու քայլքը: Այս անգամ, վանկարկելով «Փառ, փոռ, 

փուռ», դուրս է «թափվում» ալյուրը:  

Խաղի ընթացքում կարող են օգտագործվել համապատասխան  հնչողությամբ 

հարվածայիններ կամ շրխկաններ: 

 

«Ջաղացս  մանի – մանի» 

 

Երգի կատարումն սկսվում է ռիթմիկ արտասանությամբ. 

- Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ: 

Միանում են նույն ռիթմով ծափերը: Ապա միանում են մի քանի շրխկաններ: 

 Երգի տողերը երգելիս` հարվածները դադարում են, իսկ կրկնվող տողը նորից 

ուղեկցվում է ռիթմին համապատասխան ծափերով(ցանկության դեպքում` նաև 

շրխկաններով): 

Ջրաղացի անիվի շարժումը ցուցադրելու համար երկուսով կանգնում են դեմ դիմաց, 

ձեռքերը հագուցում իրար և շրջանաձև պտտում մեկ` դեպի իրեն, մեկ` դեպի 

դիմացինը: Կարելի է նաև ձեռքերը հերթով պտտել` նախ աջը, հետո ձախը(մեկ` դեպի 

իրեն, մեկ` դեպի դիմացինը): 

Երգը կարելի է կատարել. 

- շրջանաձև պտտվելով` որպես ջրաղացի քար, և բեմականացնել 

- զույգերով  

- սկզբից `շրջանով, ապա շարունակել զույգերով 

Երգը ավարտվում է շրխկանների ռիթմիկ շրխկոցներով, որոնք հետզհետե մեղմանում 

են և մարում: 
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Խաղում են.  

ա. Երկուսով, յուրաքանչյուրը աջ ձեռքով բռնում է իր դաստակից: Կանգնում են իրար 

դիմաց, յուրաքանչյուրը ձախ ձեռքով բռնում է դիմացինի աջ  դաստակից: Նրանք 

դառնում են ճոճանակ: Մի փոքր երեխա նստում է նրանց ձեռքերին, իր ձեռքերով 

փաթաթվում նրանց վզին, իսկ նրանք տարուբերում են ու արտասանում կրկնակն ու 



առաջին տունը: Վերջին տողն ասելիս, իջեցնում են երեխային ու, ծափ տալով, 

ասում.«Տփեցի»:  Տեքստը կարելի է շարունակել «բ» տարբերակով: 

 բ. Զույգերով, իրար դիմաց կանգնած, ձեռքերի մատներն իրար հագցրած, ոտքի մեկն 

առաջ, մյուսը` հետ: Ռիթմիկ շարժումով, նմանեցնելով  խնոցու ետուառաջ  գնալ - 

գալու շարժմանը, մի ոտքից մյուսը տեղափոխվելով, ձեռքերը ռիթմիկ, կտրուկ 

շարժումով առաջ  ու ետ տանելով, ասում են. 

կրկնակ. 

Առաջինը – Խնոցի, 

Երկրորդը – Հարեցի: 

Միասին –   Հոփփը, լըփփը (կրկնում են 6 անգամ) 

         Զըմփը, դըմփը (6անգամ) 

         Ծափը, ծըփը(6անգամ) 

1.  - Խնոցի,  

     - Հարեցի. 

    Թանը հանի` քամեցի, 

    Սրսուռ չորթան շինեցի, 

    Եղով ապուր եփեցի, 

    Պետոն ուզեց` տփեցի: 

  

   2.  -Խնոցի, խնոցի, 

        Գցեցի ու բռնեցի, 

       Տարա - բերի` զարկեցի, 

      Հրեցի, չխչփեցի, 

      Հարեցի, հա, հարեցի, 

      Դեղին կարագ հանեցի: 

3. - Խնոցի, 

    - Հարեցի. 

   Լըփը, ըփը, լըրընգա, 

   Դե տար, դե բեր, տըրընգա. 

   Թև տու, թև առ,  

   Զըրընգա: 

 

կրկնակ.- 

Կրկնակը կարելի է կատարել` հերթով իրար փոխանցելով կրկնվող բառերը: Խաղի 

ավարտից անմիջապես հետո, երգում են  «Հարի, հարի, խնոցի» երգը: 

 

    «Հարի, հարի, խնոցի» 

 

Երգը կատարում  են զույգերով, իրար դիմաց կանգնած, ձեռքերի մատներն իրար 

հագցրածած, ոտքի մեկն առաջ, մյուսը` հետ: Ռիթմիկ շարժումով, նմանեցնելով  



խնոցու ետուառաջ  գնալ - գալու շարժմանը, մի ոտքից մյուսը տեղափոխվելով, 

ձեռքերը ռիթմիկ, կտրուկ շարժումով առաջ  ու ետ տանելով: Երգը կարելի է ավարտել` 

ասելով. 

 -Խնոցի, հարոցի, թանը` քեզ, կարագը` մեզ: 

 

      «Խնոցի, հարոցի» - 2 

 

Երկուսով կանգնում են մեջք – մեջքի, թևերն հագցնում իրար մեջ: Նրանցից մեկը 

թեքվում է առաջ` մյուսին շալակելով ու ոտքերը գետնից կտրելով: Նույնն էլ անում է 

մյուսը: Խաղում են ռիթմի մեջ` ասելով. 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` սար հանեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` գետն անցնեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` դաշտ  տանեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Կաթ ու մածուն կերցնեմ: 

 

Կարելի է նույնն անել` ասելով. 

-Խնոցի, հարոցի, թանը` քեզ, կարագը` մեզ: 

 

«Հիմար – իմաստուն» վիճակի արարողությունը. 

 

Իրականում 10 թղթակտորներից հինգի վրա գրվում էր «իմաստուն», հինգի վրա` 

«հիմար» բառերը: Տասը երեխա վերցնում էին մեկական թուղթ: Մտքում որևէ իղձ 

պահած անձինք նախապես ընտրում էին երեխաներից որևէ մեկին: Սրան 

«իմաստուն» վիճակն ընկնելը նշանակում էր իղձի իրականացում, «հիմարի» 

դեպքում` տապալում:  

 

Երեխաների հետ կարելի է խաղալ խաղի այլ` մանկական տարբերակ: 

 

Երեխաները թղթակտորների վրա նկարում են որևէ ցանկության պատկերը, ծալում 

են թուղթը, գցում արկղիկի մեջ: Կատարում են վիճակահանություն, յուրաքանչյուրը 

մի «վիճակ» է վերցնում, փորձում է նկարով գուշակել երազանքը: Պայմանավորվում 

են` եթե ճիշտ գուշակի, երազանքը կկատարվի: 

 

«Չիք-չիք,  աղամ» 

 

 Խաղը խաղում են երկու խմբով:  



 

Առաջին խումբ - Չիք, չիք, ի՞նչը չիք: 

Երկրորդ խումբ - Չիք, չիք, կծան շունը չիք: 

 

Այսպես հարց ու պատասխանով խաղում և«չիք» անում (չքացնում, ոչնչացնում) այն 

ամենը, ինչ համարում են վատ, իրենց խանգարող, չար: 

 

Նույնը խաղում են` աղալով այն ամենը, ինչ համարում են վատ, իրենց խանգարող, 

չար: 

Երեխաներից մեկը վերցնում է երկու հարթ քար, շրջանաձև քսում իրար և հարցնում. 

- Աղամ, աղամ, ի՞նչը աղամ: 

Երեխաներից մեկն ասում է. 

- Վախկոտությունը: 

Քարերը իրար շրջանաձև քսելով իրար, երեխան ասում է. 

- Աղամ, աղամ, վախկոտությունն աղամ: 

Վերջին բառերը կարող են ասել նաև խմբով: 

 Աղում և չիք են անում վախը, սուտը, աղբը, ցուրտը և այլն: 

 

«Կարկաչա» 

 

 երգի ներկայացում  

 երգի ուսուցում 

 երգի բեմականացում և խաղարկում  

 

    Երգի բեմականացում 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ – կարկաչաներ, ուռենու ճյուղեր, փոքրիկ դույլ, սինի, ձվեր, 

փոքր տոպրակներով  ալյուր  

Խումբը բաժանվում է երկու մասի: Խմբերից մեկը տանտերերի դերում է, իսկ մյուսը` 

երեխաների: Երեխաների խումբը, որոնց ձեռքերին կա սինի, փոքր դույլ և կարկաչա, 

շրխկացնելով կարկաչաները, ձայնում են. 

- Ծառզարդար, ծառզարդար, ձեր տուն եկանք, ծառզարդար: 

- Ով մեր բաժինը տա` զիզի բարձին նստի: 

- Ով մեր բաժինը չտա` չոր քարին նստի: 

Հնչում է նախանվագը, երեխաները, երգելով, պարային քայլով ու կարկաչաները 

շրխկացնելով, մոտենում են «տանտերերին», որոնք նրանց դիմավորում են 

պարելով:Երկու կողմերը խաղարկում են երգի առաջին տունը: Կրկնակը երգելիս 

յուրաքանչյուր երեխա զույգ է կազմում տանտերերի խմբի երեխաներից մեկի հետ և, 

իրար ձեռքերից բռնած կամ ձեռքը ձեռքին հագցրած, երգի ռիթմով զույգի հետ 

պտտվում մեկ մի կողմի վրա, մեկ մյուս: Երրորդ տունը երգելիս տանտերերը, որոնք 



նախօրոք պատրաստել են ձվեր ու փոքրիկ տոպրակներով ալյուր, հերթով դնում են 

սինիների և դույլերի մեջ  Երեխաներն էլ իրենց հերթին տանտերերին նվիրում են 

ուռենու ճյուղեր: Վերջին կրկնակը երգում են` զույգերով դեմքով իրար դիմաց 

պարելով: Երգի ավարտից հետո բոլորը շրխկացնում են կարկաչաները:  

Խաղեր կարկաչայով 

 

    ա. «Անձրև» 

 

Կարկաչաներով սկսում են կամաց շրխկացնել -անձրևը նոր է սկսվում: 

Հետզհետե  ուժեղացնում են շրխկոցները - անձրևը ուժեղանում է: 

Շրխկոցներին միանում են ոտքերի հարվածները - անձրևը շատ ուժեղ է: 

Ոտքերի հարվածները դադարում են, կարկաչաները հետզհետե մեղմացնում են 

շրխկոցները: Քիչ անց անձրևը դադարում է: Շարունակում են միայն կլթկլթացնել 

լեզվով` հետզհետե դանդաղեցնելով ու կամացացնելով: 

 

    բ. «Կարկաչա» 

 

Երկու երեխա կանգնում են իրար դիմաց, ձեռքերը պահում  կրծքի ուղղությամբ, 

արմունկները ծալած, ձեռքերի ափերը նայում են իրար: Երեխաները ձեռքերը այդ 

դիրքով մոտեցնում են այնքան, մինչև մեկի ափը հայտնվում է մյուսի  ափերի մեջ. 

 երեխաներից մեկը ծափ է տալիս` ափերով խփելով մյուսի ափին. 

 նույնն անում է մյուս երեխան: 

Խաղում են «Կարկաչա» երգի ուղեկցությամբ` երգի ռիթմով: 

Կարելի է խաղալ նաև այլ ռիթմիկ երգի կամ երաժշտության ուղեկցության կամ 

առանց երաժշտության: 

 

գ. «Ձվերն ու կարկաչաները» 

 

Երեխաները բաժանվում են ձվերի ու կարկաչաների: Ձվերն ընտրում են իրենց 

համար գույներ: Երեխաները որոշում են, թե ինչ ռիթմով և ուժգնությամբ պետք է 

շրխկացնեն յուրաքանչյուր գույնը: Հերթով առաջ են գալիս ձվերը, կարկաչաների 

խումբը շրխկացնում է համապատասխան ռիթմը: Խաղի ընթացքում դերերը կարող են 

փոխվել:  

Ամեն անգամ խաղալիս ըստ ցանկության կարելի է փոխել գույների ռիթմիկ կառույցը: 

Բացի կարկաչաներից կարելի է օգտագործել այլ շրխկաններ, ինչպես նաև ՙբնական՚ 

հարվածային ձայներ:  

 

«Զըմփիկ – զըմփիկ» 

  

Կատարելուց  առաջ միասին, երգի ռիթմով, երկու անգամ կրկնում են. 



- Զմփիկ, զմփիկ զարինա, 

Իգդա շուշան դարինա: 

Ապա, առանց ուշացնելու, ռիթմով երգում են երգը: 

Երգը կատարվում է. 

ա.  ցուցադրելով տեքստի բովանդակությունը 

բ.   կրկնակը կատարելիս թռնել զմփիկներ 

- առանձին 

- զույգերով`միաժամանակ իրար հետ խաղալով ծափխաղ, 

- զույգերով` իրար որպես գնդակ խաղացնելով, որտեղ զույգերը հերթով փոխվում 

են, 

- դերերով, 

- իրար հետևից` գնացքի նման:  

գ.  կրկնակը կատարելիս կարելի է օգտագործել շրխկան և ճռռացող գործիքներ,որոնք 

կարող են լինել ինչպես զմփիկ կատարող, այնպես էլ չկատարող երեխաների 

ձեռքերին: 

Կրկնակի ընթացքում կատարվող զմփիկները, որպես առանձին խաղեր, կարող են 

կատարվել ինչպես այլ ռիթմիկ երաժշտության, երգի կամ ռիթմիկ հարվածների 

ուղեկցությամբ, այնպես էլ` առանց: Ռիթմը կարող է կատարվել և շրխկան, և բնական 

նվագարաններով: 

 

     «Զա՛րկ, բոլոճիկ» 

 

Տղաները դառնում են «բոլոճիկներ» (զատիկներ), կազմում շրջան, որի մեջ աղջիկները, 

դեմքով դեպի տղաները, նույպես կազմում են շրջան: Աղջիկներից յուրաքանչյուրը 

կանգնում է տղայի դիմաց: Խաղարկում են երգի տները, կրկնակը կատարվում է.                                                                

- տղաները  ծափ են տալիս` ոտքից  ոտք տեղափոխվելով, աղջիկները պարում 

են ձեռնապար 

- միասին երկու անգամ ծափ են տալիս, բռնում իրար ձեռքերից և պարային 

քայլով փոխում տեղերը 

- տղաները ծափ են տալիս` ոտքից ոտք տեղափոխվելով կամ տեղում  թեթև 

թռիչք կատարելով, աղջիկները կենտրոնում շրջան են կազմում և, իրար ձեռք 

բռնած պարային քայլերով պտտվում շրջանաձև  

- տղաները ծափ են տալիս` պարային քայլով շրջանաձև պտտվելով, աղջիկները 

կենտրոնում, իրար հետևից ձեռնապարով ու պարային քայլերով, պտտվում  

շրջանաձև 

- պարային մասը կարող է ուղեկցվել դափի, փայտերի ռիթմիկ, կտրուկ 

հարվածներով: 

 

    «Անուշ, անուշ» 

 



Անհրաժեշտ պարագաներ – ուռենու կամ այլ ճյուղեր, փոքրիկ զանգակներ, մի քանի 

կարկաչա ու շրխկան 

Երեխաները դանդաղ, հանգիստ քայլերով, ուռենու ճյուղերը գլխավերևում 

ճոճելով,գալիս են ու շրջանով պտտվում: Ընթացքում կազմում են զույգեր: Շրջանը 

ուղիղ գծով շարվում է, զույգերը դառնում են դեմքով իրար` երկու քայլ իրարից հեռու և 

ճյուղերով կազմում կամար: Վերջին զույգը անցնում է կամարների տակից և, 

առաջանալով, կանգնում շարքի դիմաց  նախկին դիրքով: Նույնը կրկնում են մյուս 

զույգերը: Վերջին զույգի անցնելուց հետո, քիչ-քիչ հեռանալով, կազմում են շրջան ու, 

թևերը կռունկների նման հանգիստ թափահարելով, շրջանով պտտվում: Այդ 

ընթացքում մի քանի երեխա հանգիստ զնգացնում են զանգակները, շրխկացնում 

կարկաչաներն ու փայտիկները: Նրանք կամ կանգնած են կամ էլ նույնը կատարում են 

մյուսների հետ: 

  

    «Ճոր պար» 

 

Անհրաժեշտ պարագա - տիկնիկ 

Երեխաները կանգնում են միմյանցից մի քիչ հեռու,յուրաքանչյուրի ձեռքին կա 

տիկնիկ: Երգը կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ. 

- երգի ռիթմով շորորում են ու պարեցնում տիկնիկներին  

-  շորորալով շրջանաձև նստում են գորգին ու տիկնիկներին գորգի վրա 

պարեցնում   

- կանգնում  են իրար կողքի ու պարում կից քայլերով`  տիկնիկները  թողնելով  

գորգի վրա: 

Քանի որ երգը կատարվում է Զատիկին, տիկնիկները կարող են լինել նաև ծիսական 

(ՈՒտիս տատի,Ակլատիզի, զատիկի, հարսիկի և այլն): 

 

     «Զնկլիկ» 

 

Անհրաժեշտ  պարագաներ – Հարսի տիկնիկ, տիկնիկի համար գոտի, ուլունք, քող, 

երկու դեղին մոմ: Փեսայի տիկնիկ, որի կրծքին կապված են կանաչ ու կարմիր 

ժապավեններ: Ցանկալի է ունենալ նաև խնամիների տիկնիկներ: 

Երեխաները կազմում են երկու խումբ: Մի խումբը  հարսի տիկնիկով, մյուսը` փեսայի, 

կանգնում են իրար դիմաց: Երգում են երգի առաջին տունը: Հարսի տիկնիկը (որը դեռ 

առանց քողի է) ձեռքին երեխան, տիկնիկը պարեցնելով, առաջ է գալիս: Փեսայի 

կողմից երկու երեխա մոտենում և, հարսի տիկնիկը բռնած երեխայի ձեռքից տիկնիկն 

առնելով, արագ գալիս կանգնում են փեսայի կողմի խնամիների հետ: Հարսի կողմի 

խնամիները հայացքով ու ձեռքերով իրար հարց են տալիս, թե ուր կորավ հարսը: 

Հետո ուրախ երգում են. «Տարան, թող տանին…»: Այդ ընթացքում հարսի գլխին արագ 

քող են գցում: 



 Երկրորդ տունը երգելիս հարսի տիկնիկին, որի գլխին արդեն քող է գցած, առաջ են 

բերում փեսայի տիկնիկի հետ: Երկու երեխա, մոմերը բռնած, կանգնած են նրանցից 

առաջ: Հարսի քողերը, սոլերը, մոմերը ցույց տալուց հետո, փեսայի կողմի 

խնամիներին են միանում հարսի կողմի խնամիները: Բոլորը պարում են (կամ 

ձեռնապար կամ հարսի ու փեսայի բոլորը շուրջպար բռնած): 

Եթե  երգը կատարվում է Զատիկի ծեսին, խնամիների մեջ կարող են լինել նաև 

ծիսական տիկնիկներ: 

 

    «Խնկի ծառը ծաղկել է» 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ –  Պատրաստած ծառ կամ ծառի ճյուղեր 

Երեխաները կարող են կանգնել կամ շրջանով կամ կիսաշրջանաձև կամ ուղիղ գծով, 

երկու շարքով իրար դիմաց: Եթե ծառ կա, Համոն պառկում է ծառի տակ: Եթե չկա, մի 

քանի երեխա, ծառի ճյուղերը բռնած գլխավերևում, իրար կողքի, մեջքով շրջան 

կազմած`ծառ են դառնում: Երգի առաջին մասը կատարվում է շրջանաձև կանգնած, 

կից քայլերով պարելով: Կարելի է նաև ուղղակի, ձեռքերը վերև պարզած, օրորվել` 

ներկայանալով որպես խնկի ծառ: 

Երկրորդ արագ պարային մասը կատարվում է. 

- մի մասը երաժշտության ռիթմով ոտքից ոտք ճոճվում և ծափ է տալիս: Կարող 

են նվագակցել շրխկաններով(կարկաչա, փայտեր, այլ շրխկաններ) 

- մյուս մասը պարում է ձեռնապար 

- մի մասն էլ կից քայլերով, մեկ աջ, մեկ ձախ, ռիթմիկ պարում է 

- կարելի է ընտրել նաև միայն մեկ տարբերակ կամ երկուսը միասին 

 

«Խնկի ծառ» 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ – թռչունների տիկնիկներ, պատրաստած ծառ կամ ծառի 

ճյուղեր 

Երեխաները (վեցից ութ երեխա), ծառի ճյուղերը բռնած գլխավերևում, իրար կողքի, 

մեջքով շրջան կազմած` դառնում են ծառ: Թռչունների տիկնիկները ձեռքերին, 

երեխաները շրջապատում են «ծառին», թեթև թռիչքային շարժումներ կատարում 

մարմնով, թևերով ու մեկից երկու շրջան պտտվում ծառի շուրջ: Կանգնում են 

շրջանով, «ծառ» կազմած երեխաները մեկ քայլ առաջ են գալիս, մեկ պտույտ 

կատարում տեղում և միանում «թռչուններին»: Խումբը երգելով և պարային քայլերով 

շրջանաձև կատարում է մեկ պտույտ: Ծառ կազմած երեխաները մնում են տեղում, իսկ 

թռչունները առաջ են գալիս, կանգնում «ծառ»-ի նման և դառնում «թռչնածառ»: Երգի 

ռիթմով կից քայլերով պտտվում են շրջանաձև, իսկ ̔ծառ՚ երեխաները նույն քայլերով 

պտտվում են հակառակ ուղղությամբ: Երգի ավարտին կարող են խառնվել ու 

թռչկոտել` ձայնարկելով  թռչունների ձայներ: 

 



    «Յալալի» 

 

Սա զատկական ծիսական պարերգ է, որը պարում են շրջանով` վեց քայլ չափով: 

Փոքրերը այն կատարում են կամ կից քայլերով` թռիչքով կամ ուղղակի թռչկոտում են: 

Մի քանի երեխա կարող են պարել պարային քայլերով` ձեռքերին զատկական  

ածիկներ:  

 

    «Ջաղացս  մանի – մանի» 

 

Երգի կատարումն սկսվում է ռիթմիկ արտասանությամբ. 

- Չը՛խկ, չը՛խկ, չը՛խկ, չը՛խկ: 

Միանում են նույն ռիթմով ծափերը: Ապա միանում են մի քանի շրխկաններ: 

 Երգի տողերը երգելիս` հարվածները դադարում են, իսկ կրկնվող տողը նորից 

ուղեկցվում է ռիթմին համապատասխան ծափերով(ցանկության դեպքում` նաև 

շրխկաններով): 

Ջրաղացի անիվի շարժումը ցուցադրելու համար երկուսով կանգնում են դեմ դիմաց, 

ձեռքերը հագուցում իրար և շրջանաձև պտտում մեկ` դեպի իրեն, մեկ` դեպի 

դիմացինը: Կարելի է նաև ձեռքերը հերթով պտտել` նախ աջը, հետո ձախը(մեկ` դեպի 

իրեն, մեկ` դեպի դիմացինը): 

Երգը կարելի է կատարել. 

- շրջանաձև պտտվելով` որպես ջրաղացի քար, և բեմականացնել, 

- զույգերով,  

- սկզբից `շրջանով, ապա շարունակել զույգերով: 

Երգը ավարտվում է շրխկանների ռիթմիկ շրխկոցներով, որոնք հետզհետե մեղմանում 

են և մարում: 

 

    Երաժշտական  խաղ «Ջրաղաց» 

 

Երեխաներից մի քանիսը դառնում են ջրաղացի պտտվող անիվ, որին պտտում է 

ջուրը(նույն քանակով երեխաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը բռնում է անիվ դարձած 

երեխաներից մեկի ձեռքից) և, թեթև, կամաց վազքով  պտտվելով, ռիթմիկ 

վանկարկում.«Գառ, գոռ, գուռ»: Երեխաներից մի քանիսը դառնում են ջրաղացի քար: 

Երբ անիվն սկսում է պտտվել, ջրաղացի քար դարձած երեխաները, ձեռքերն իրար 

ուսի վրա դրած, պտտվում են ու ռիթմիկ  վանկարկում. «Չախկ, չոխկ, չուխկ»` 

միաժամանակ   հարվածելով ոտքերով: Քիչ անց ջրերն ու անիվը դառնում են ցորեն և 

մոտենում  ջրաղացքարին: Վերջինս  տեղում կանգնելով և շարունակելով 

վանկարկումը, մի տեղ է բացում ցորենի համար: Ցորենը, վանկարկելով «Թափ, թոփ, 

թուփ», մտնում է շրջանի մեջ: Ջրաղացքարը միանում և շարունակում է պտտվել: 

«Ցորեն» երեխաները ցուցադրում են ցորենի աղալը: Քիչ անց քարը նորից կանգնում է` 



չդադարեցնելով վանկարկումն ու քայլքը: Այս անգամ, վանկարկելով «Փառ, փոռ, 

փուռ», դուրս է «թափվում» ալյուրը:  

Խաղի ընթացքում կարող են օգտագործվել համապատասխան  հնչողությամբ 

հարվածայիններ կամ շրխկաններ: 

 

     «Խնոցի, հարոցի» - 1 

 

Խաղում են.  

ա. Երկուսով, յուրաքանչյուրը աջ ձեռքով բռնում է իր դաստակից: Կանգնում են իրար 

դիմաց, յուրաքանչյուրը ձախ ձեռքով բռնում է դիմացինի աջ  դաստակից: Նրանք 

դառնում են ճոճանակ: Մի փոքր երեխա նստում է նրանց ձեռքերին, իր ձեռքերով 

փաթաթվում նրանց վզին, իսկ նրանք տարուբերում են ու արտասանում կրկնակն ու 

առաջին տունը: Վերջին տողն ասելիս, իջեցնում են երեխային ու, ծափ տալով, 

ասում.«Տփեցի»: Կարելի է շարունակել «բ» տարբերակով: 

 բ. Զույգերով, իրար դիմաց կանգնած, ձեռքերի մատներն իրար հագցրած, ոտքի մեկն 

առաջ, մյուսը` հետ: Ռիթմիկ շարժումով, նմանեցնելով  խնոցու ետուառաջ  գնալ - 

գալու շարժմանը, մի ոտքից մյուսը տեղափոխվելով, ձեռքերը ռիթմիկ, կտրուկ 

շարժումով առաջ  ու ետ տանելով, ասում են. 

կրկնակ. 

Առաջինը – Խնոցի, 

Երկրորդը – Հարեցի: 

Միասին –   Հոփփը, լըփփը (կրկնում են 6 անգամ) 

         Զըմփը, դըմփը (6անգամ) 

         Ծափը, ծըփը(6անգամ) 

1.  - Խնոցի,  

     - Հարեցի. 

    Թանը հանի` քամեցի, 

    Սրսուռ չորթան շինեցի, 

    Եղով ապուր եփեցի, 

    Պետոն ուզեց` տփեցի: 

  

   2.  -Խնոցի, խնոցի, 

          Գցեցի ու բռնեցի, 

          Տարա - բերի` զարկեցի, 

          Հրեցի, չխչփեցի, 

          Հարեցի, հա, հարեցի, 

          Դեղին կարագ հանեցի: 

3. - Խնոցի, 

    - Հարեցի. 

  Լըփը, ըփը, լըրընգա, 



  Դե տար, դե բեր, տըրընգա. 

  Թև տու, թև առ,  

  Զըրընգա: 

 

կրկնակ.- 

Կրկնակը կարելի է կատարել` հերթով իրար փոխանցելով կրկնվող բառերը: 

 

     «Խնոցի, հարոցի» - 2 

 

Խաղում են զույգերով, իրար դիմաց կանգնած, ձեքերի մատներն իրար հագցրածած, 

ոտքի մեկն առաջ, մյուսը` հետ: Ռիթմիկ շարժումով, նմանեցնելով  խնոցու ետուառաջ  

գնալ - գալու շարժմանը, մի ոտքից մյուսը տեղափոխվելով, ձեռքերը ռիթմիկ, կտրուկ 

շարժումով առաջ  ու ետ տանելով, ասում են. 

- Խնոցի, հարոցի, թանը` քեզ, կարագը` մեզ: 

 

       «Խնոցի, հարոցի» - 3 

 

Երկուսով կանգնում են մեջք – մեջքի, թևերն հագցնում իրար մեջ: Նրանցից մեկը 

թեքվում է առաջ` մյուսին շալակելով ու ոտքերը գետնից կտրելով: Նույնն էլ անում է 

մյուսը: Խաղում են ռիթմի մեջ` ասելով. 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` սար հանեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` գետն անցնեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Շալակեմ` դաշտ  տանեմ: 

- Խնոցին հա հարեմ, 

Կաթ ու մածուն կերցնեմ: 

 

Կարելի է նույնն անել` ասելով. 

- Խնոցի, հարոցի, թանը` քեզ, կարագը` մեզ: 

 

      «Մածուն – մածուն» 

 

 Երկու երեխա բռնում են երրորդի ձեռքերից, որը «կճուճով մածուն»-ն է, ու քայլելով 

վանկարկում. «Մածուն, մածուն, սարի մածուն, ում տանք` ուտի սարի մածուն»(երգում 

են երկու հնչյունով` 6/8 չափի մեջ): Երեխաներից  մեկը մոտենում է և մածուն ուտելու 

ցանկություն հայտնում: Երեխաները բաց են թողնում «կճուճով մածունի» ձեռքերը, 

որը կքանստում է, ձեռքերի մատերը հագուցում իրար ու ձեռքերը կրծքի ուղղությամբ 

շրջանաձև պահելով, ցուցադրում կճուճի «բերանը»: Մածուն ուտելու ցանկություն 



հայտնած  երեխան ձևացնում է, թե գդալով մածուն է ուտում կճուճի միջից: Այսպես, 

հերթով, խաղում են բոլորը: 

 

Այլ խաղերգեր 

 

          «Հոյ, Մայրամ»   

  

Երգը ուսուցանելուց հետո երեխաները բաժանվում են 2 խմբի` տղաների և 

աղջիկների: Տղաների ձեռքերին ծաղկեպսակ կա: Սկսում են կատարել երգը: Կազմում 

են երկու շրջան` տղաների և աղջիկների: Մեկ շրջան պարային քայլերով պտտվելուց 

հետո կանգնում են, բացվում և իրար դիմաց ուղիղ գծով կանգնում: Այս 

գործողությունը կատարվում է պարային քայլերով: Երգի ռիթմով շարքերի վերջում 

կանգնած տղան և աղջիկը մոտենում են իրար: Տղան պսակը դնում է աղջկա գլխին: 

Իրար ձեռք բռնած, պարում են ու պտտվում շրջանաձև: Մյուսները կատարում են 

նույնը: Հետո զույգերով իրար ետևից պարելով, կատարելով   պտույտ, կանգնում են ու 

դեմքով շրջվում իրար: Տղաները ծափ են տալիս, աղջիկները` պարում: Աղջիկները 

դեմքով շրջվում են դեպի շրջանի կենտրենը, պարելով գալիս առաջ, բռնում իրար 

ձեռք ու շրջանաձև պտտվում: Մեկ կամ երկու պտույտ պարելուց հետո գալիս, 

միանում են իրենց զույգին: 

                 

 «Աղջկեք, պար բռնեցեք» 

 

Երեխաները կազմում են շրջան: Երկու երեխա շրջանի մեջ են: Երգի առաջին տունը 

երգելիս, պարելով մոտենում են աղջիկներից մեկին, նրանցից մեկը բռնում է նրա մի 

ձեռքից, մյուսը` մյուս ձեռքից, պարելով բերում են շրջանի կենտրոն: Նրա աչքերը 

գովելուց հետո, պարելով ուղեկցում են նախկին կանգնած տեղը: Երկրորդ տունը 

երգելուց, մոտենում են մեկ այլ աղջկա ու առաջ բերում: Այսպես, հերթով կատարում 

են, մինչև երգի ավարտը: Առանց դադար տալու, նորից երգում են սկզբից և 

շարունակում այնքան, մինչև բոլորին կգովեն: Տղաների դեպքում  ցանկալի է գովել 

հատկապես կռները և հասակը: 

 

                                 Համբարձման  ծիսական գործողություն «Գովք» 

 

Համբարձման օրը, առավոտյան պատարագից  հետո, աղջիկների խումբը մտնում էր 

բակերը, երգելով բարեմաղթություններ հղում տանտերերին, նրանց   ծաղկեփունջ   ու   

փարչի «աստղունք» դրած ջուր նվիրում` փոխարենը ձու, կարագ, կաթ, պանիր 

ստանում: Տղաներն էլ, նույն նպատակով «փնջում» էին եզը կամ կովը (զարդարում էին 

ծաղիկներով) և նույնպես  պտտվում  տնետուն: Այս գործողությունը 

նախակրթարանում կարելի է կատարել խաղալով: Խումբը բաժանվում է աղջիկների և 

տղաների: Նրանք անակնկալ են պատրաստում միմյանց համար: Այդ անակնկալը 



կարող է լինել որևէ հետաքրքիր նվերի տեսքով (օրինակ` ծաղիկներով զամբյուղ, 

ծաղկեպսակ, ծաղկեգոտի, ծաղկեվզնոց և այլն): Պատրաստելուց հետո, միջին 

տեմպով պարային երաժշության ուղեկցությամբ պարելով, յուրաքանչյուրը մոտենում 

է իր զույգին և նվիրում իր պատրաստած նվերը: Եթե երեխաները դժվարանում են 

ինքնուրույն պատրաստել, օգնում են մեծերը  (մայրիկները, քույրիկները, 

տատիկները, դաստիարակը, ուսուցչուհին և այլն): 

 

                     «Համբարձման էրկուշաբթին» 

 

Երգը, չնայած սկսվում է «համբարձման էրկուշաբթին» բառերով, աշխատանքային է: 

Համբարձման հաջորդ օրը մարդիկ շարունակել են իրենց աշխատանքով խիստ 

հագեցած օրերը: Երգի մեջ քայլ առ քայլ ներկայացվում է խոտհունձը` ժողովրդին 

հատուկ հումորով: Բեմականացման համար պատկերացնենք դաշտ, որտեղ հնձվորը 

գերանդիով հնձում է, առանձին խրձերով հավաքում, ապա դրանք դարձնում ոչ մեծ 

դեզ, պարանով կապում, շալակում և տուն բերում: Երեխաները զույգերով, միմյանցից 

փոքր-ինչ հեռու կանգնած, ցուցադրում են գործողությունները: Զույգի մեկը կարող է 

լինել խոտի դերում, որին շալակում է մյուսը: 

 

     «Նուրի – նուրի» 

 

Նուրին ծիսական անձրևաբեր տիկնիկ է: Բնականաբար երգն էլ է ծիսական: Այն 

կատարվում է Վարդավառի տոնին: Անձրևը բույսին կյանք է տալիս, բնության և 

մարդկանց համար կարևոր է իր նշանակությամբ (առատություն բերրիություն, 

լիություն): 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ. Նուրիի տիկնիկ` փայտի վրա ամրացված, շրխկան 

հարվածային նվագարաններ: 

 

Երեխաները կազմում են երկու խումբ: Առաջին խմբի երեխաներից մեկի ձեռքին 

Նուրի տիկնիկն է: Երգը կատարում են դերերով`բեմականացնելով  

բովանդակությունը: Կրկնակը  կատարելիս,  երգի ռիթմին համապատասխան, մի 

քանի երեխա  նվագակցում  են հարվածային նվագարաններով, իսկ մյուսները  

շուրջպար են բռնում: Կատարում են պարային քայլ` աջ, քայլ` ձախ(ձեռքերը` ներքև): 

Ցանկալի է, որ տիկնիկ խաղացնող երեխան և երգի Նուրիի կողմից երգվող հատվածը, 

և ոտնապարը կարողանա ճիշտ կատարել: 

 

Համբարձման ծիսական երգ, որը կարելի է կատարել խաղալով:  

 

«Վիճակի երգ» 

 



Անհրաժեշտ պարագաներ. 

- «Ծաղկամայր»(ծիսական տիկնիկ) 

- Ծաղկեպսակներ 

- վիճակի սափոր 

- հարսիկի տիկնիկ 

- ծղոտից զամբյուղ` մրգերով ու այլ հյուրասիրություններով: 

 

Հնչում է կամ երգում են «Վիճակի երգ»-ի Շիրակի տարբերակը կամ դանդաղ գովընդ: 

Երեխաները, ծաղիկները` ձեռքերին, ծաղկեպսակը` գլխին, գալիս են ու շրջանաձև 

նստում  բացօթյա կանաչ տարածքում: Նրանցից մեկի ձեռքին «Ծաղկամայրն» է, 

մյուսի ձեռքին` վիճակի սափորը (նախօրոք յուրաքանչյուր երեխա որևէ իր կամ 

խաղալիք է դնում դրա մեջ), երրորդի ձեռքին` հարսիկի տիկնիկը: Նրանք երեքով 

նստում են մեջտեղում: Երգի ավարտից հետո սկսում են երգել երգի արագ 

տարբերակը: Հերթով մոտենում են վիճակի սափորին ու հանում որևէ իր: Ապա 

մոտենում են ծղոտե զամբյուղին ու, որևէ միրգ կամ քաղցրավենիք վերցնելով, տալիս 

այդ իրը դրած երեխային: Եթե երգի ընթացքում բոլորը չեն հասցնում հանել վիճակ, 

նորից են երգում ու շարունակում վիճակ հանելու արարողությունը: Բոլորին վիճակ 

հանելուց հետո, հնչում է ազգային պարային երաժշտություն, բոլորը պարում են:   

 

«Բասեն բարի» 

 

      ա.  Մի քանիսը կիսաշրջան են կազմում, բռնում իրար ձեռք և պարում քայլ` աջ, 

քայլ` ձախ: Ամեն քառատող երգելիս ձեռքի շարժումով կանչում են մյուսներին, որոնք 

հերթով, 2 կամ 3 հոգով, մոտենում և միանում են երգող-պարողներին: 

      բ.  Կազմում են երկու շարք և ուղիղ գծով կանգնում իրար դիմաց` մոտ երկու մետր 

հեռավորության վրա: Երգում են առաջին քառատողը, շարքերը սկսում են պարել 

քայլ` աջ, քայլ` ձախ: Ամեն շարքից մեկական կատարող, ձեռքի շարժումով իրար 

պարի հրավիրելով, պարային քայլերով մոտենում են միմյանց, բռնում մեկ ձեռքից, 

իսկ մյուսով ձեռնապար կատարելով` պարում: Պարելով շարժվում են շարքերի միջով, 

հասնելով շարքերի վերջնամաս` բաց են թողնում բռնած ձեռքը, շուռ գալիս, բռնում 

մյուս ձեռքից և պարելով շարժվում հակառակ ուղղությամբ: Երկրորդ և երրորդ 

քառատողերը երգելիս երկրորդ և երրորդ զույգերն են գալիս առաջ և կատարում 

նույնը: Չորրորդ քառատողը երգելիս զույգերը դեմքով դառնում են իրար, երկու 

ձեռքերը բռնած, բարձր պահում այնպես, որ մյուսները երկու կողմից  գան, միանան 

իրար, երկու ձեռքով ծափողջույն տան և անցնեն նրանց ձեռքերի տակով: Եթե 

կատարողները շատ են, ամեն անգամ կարող է առաջ գալ երկու զույգ: Որպեսզի 

զույգերը կարողանան կազմակերպված շուռ գալ, պայմանավորվում են կողմնորոշվել 

դիմացի զույգով: Այսինքն, երբ հասնում են շարքերի վերջնամաս, դիմացի զույգը շուռ 

է գալիս, նրա հետ շուռ են գալիս մյուս զույգերը: Երբ պարելով հասնում են մյուս 

վերջնամաս, այս անգամ դիմացն հայտնված զույգն է շուռ գալիս, նրա հետ էլ` մյուս 



զույգերը: Եթե երգն ավարտվում է, իսկ շարքերի բռնած ձեռքերի տակից անցնողները 

դեռ չեն ավարտել, կարելի է երգը նորից վերսկսել: 

 

«Այ, արևը»  

 

Երեխաները դառնում են արևներ ու ծաղիկներ: Արևները շրջան են բռնում, 

ծաղիկները, փոքր ինչ այն կողմ կանգնած, զույգերով կանգնում են իրար դիմաց: 

Հնչում է երգը: Կրկնակի ժամանակ արևները պտտվում են, իսկ ծաղիկները ծափ են 

տալիս, ապա ձեռքերով ողջույնի ժեստ կատարում: Թափառիկ խաղիկները երգելիս` 

արևները կքանստում ու բարձրանում են, իսկ ծաղիկները, դեմքով դառնալով իրար, 

բեմականացնում են: 

 

 «Եկեք ծեծենք»  

   

Երեխաները բաժանվում են երկու խմբի: Երգը կատարվում է խաղի նման: 

Խաղում են զույգերով` երգի ռիթմով նշված մարմնի մասով իրար թեթև խփելով: 

Կարող են խաղալ նաև առանձին: Կարելի է կատարել հետևյալ տարբերակներով. 

- առաջին խումբը հարցնում է, երկրորդը պատասխանում 

- մեկ անգամ հարցնում է մի խումբը, մյուս անգամ` մյուսը 

- հարցնում է մեկը, պատասխանում` խումբը, և հակառակ 

Բացի տեքստում նշվածից, կարելի է ավելացնել. 

մեջքով 

ուսով  

կողքով 

փորով  

դնչով  և  այլն 

 

     «Պսակ – պսակ»  

 

Անհրաժեշտ պարագաներ. հարսի և փեսայի տիկնիկներ, մանկական նվագարաններ: 

Երեխաները բաժանվում են խնամիների երկու խմբի: Հարսի տիկնիկը ձեռքին 

երեխան  կանգնում է մի խմբի, իսկ փեսայի տիկնիկը ձեռքին երեխան` մյուս խմբի 

հետ: Մի քանի երեխա, որոնցից յուրաքանչյուրի ձեռքին կա որևէ մանկական 

նվագարան, կազմում են փոքրիկ նվագախումբ: Նվագախումբը կանգնում է փեսայի 

կողմի խնամիների հետ: Հնչում է երգը: Փեսայի կողմի խնամիները երգելով ու 

պարելով շարժվում են առաջ և մոտենում հարսի կողմի խնամիներին: Հարսին ու 

փեսային կանգնեցնում են իրար կողքի, նվագողները գնում են առջևից, նրանց ետևից` 

հարսն ու փեսան, ապա` խնամիները: Բոլորը երգում են ու պարում: Երկու կողմի 

խնամիների ձեռքերին կարող են լինել մրգեր, գաթա, ծաղիկներ, տարոսիկներ և այլն:                      

 



«Հեյ, իմ Նազան, իմ Նազան»  

 

Երգը ուսուցանելուց հետո, շրջան են բռնում` հաշվելով - մեկ, երկու: Սկսում են երգել 

երգը: Մեկ համարները կատարում են քայլ առաջ և, ռիթմի մեջ կատարում երկու 

ծնկածալ: Երկու համարները, ձեռքերը գոտկատեղին դրած, այդ ընթացքում 4ծնկածալ 

են կատարում: Մեկերը կատարում են քայլ ետ և երկու անգամ կքանստում: 

Երկուսները 4անգամ ծափ են տալիս: Ապա երկուսները կատարում են մեկերի, իսկ 

մեկերը` երկուսների շարժումը:  

 

     «Տիտոխիկ»  

 

Սա մանկական հաշվերգի շատ հետաքրքիր և ինքնատիպ նմուշ է: 

Երեխաները կանգնում են շրջանաձև: Նրանցից մեկը մտնում է շրջանի մեջ: Երգի 

ռիթմով թռչկոտելով, սկսում է երգելով հերթով հաշվել երեխաներին: Ով հաշվի մեջ 

վերջինն է` դուրս է գալիս շրջանից: Այսպես հաշվում են, մինչև մնում է մեկ երեխա:  

Երգի ընթացքում մյուսները բեմականացնում են: Վերջին խոսքերի հետ կարող են 

ձեռքերով ցուցադրել թռչունի թևեր և, թևերը վեր բարձրացնելով, թռցնել թռչունին: 

 

Խաղեր, շարժուն խաղեր 

 

1. Երաժշտական խաղ «Պարող ոտքեր» 

 

Կատարվում է նստած, ոտքերը միասին` ռիթմիկ երաժշտության կամ երգի 

ուղեկցությամբ: 

 

- ոտքի թաթերը տանել կողք( կրունկները տեղում )   

- թաթերը միացնել( այս երկու շարժումները կրկնել երկու անգամ) 

- թաթերը միասին, կրունկները տանել կողք 

- կրունկները միացնել( այս երկու շարժումները կրկնել երկու անգամ) 

- միաժամանակ կատարել - աջ ոտքն առաջ, ձախը` հետ  

- ձախ ոտքն առաջ, ձախը` հետ 

- աջ ոտքն առաջ, աջը` հետ 

- ոտքերը տանել կողք, միացնել(կրկնել երկու անգամ) 

 

Նպատակը – Ռիթմի և լսողության զարգացում խաղի միջոցով 

 

2. «Ափխաղ» 

 

Խաղի նկարագրությունը -  Ափերը դեպի վեր, արմունկները` գոտկատեղի մոտ:  



 Աջ ձեռքի ափով թեթև հարվածել ձախ ձեռքի ափին, բարձրացնել, շուռ տալ և 

ձեռքի երեսով հարվածել ձախ ափին: 

 Ձախ ձեռքը հանել աջի տակից և կատարել նույնը աջ ձեռքի հետ: 

 

Կատարվում է նաև երկուսով: Կանգնում են իրար դիմաց: 

 Նրանցից մեկը աջ ձեռքի ափով ձեռքի երկու կողմով ծափ է տալիս դիմացինի 

ափին` ձեռքը թողնելով տեղում:  

 Մյուսը կատարում է նույնը ձախ ձեռքով` նորից ձեռքը թողնելով տեղում: 

Եվ այսպես շարունակ: 

Խաղը կատարվում է ռիթմիկ երաժշտության, ինչպես նաև ուսուցանված երգերի 

ուղեկցությամբ: 

 

3. Երաժշտական խաղ «Ծափխաղ» 

 

Կատարում են երկուսով` իրար դիմաց կանգնած 

- միաժամանակ ծափ են տալիս 

- ձեռքերն առաջ պարզելով` թեթև հարվածում են իրար ափերի 

- միաժամանակ ծափ են տալիս 

- աջ ձեռքի ափով թեթև հարված  դիմացինի աջ ափին 

- միաժամանակ ծափ են տալիս 

- ձախ ձեռքի ափով թե 

 

Գարուն - խաղ 

 

Երեխաները դառնում են ծաղիկներ, բզեզներ, հնձվոր, արև, թռչուններ և այլ 

կերպարներ: Բոլորն ունեն տարբեր շրխկաններ:  

 

Երեխաները ցուցադրում են կամ թռչունի թևեր, որոնք թափահարվում են կամ կտուց, 

որը  և ասում. 

- Ծի~վ, ծի~վ, ծի~վ, ծի~վ……..   

Ապա այն սահուն փոխվում է երգի. 

 

Ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, 

Ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, 

Ծիտը ծառին ծլվլում է.  

- Ծի~վ, ծի~վ, ծի~վ, 

Բազեն գլխին պտտվում է.  

- Վու~յ, վու~յ, վու~յ… 

Ծիտը լռեց, ծիտը վախեց. 

- Վա~յ, վա~յ, վա~յ… 



Բազե~, թը~ռռ, բազե~, թը~ռռ. 

- Հա~յ, հա~յ, հա~յ… 

Ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, թը~ռռռ…. 

 

Վերջին խոսքերի հետ երեխաները խաչված ձեռքերը, որոնք ցուցադրում են թռչունի 

թևեր, բարձրացնում են վերև, գլխավերևում իրարից հեռացնում և, թափահարելով, 

իջեցնում ներքև: 

Բոլորը (ցանկալի է` տղաները) միասին բացականչում են. 

- Ծուղրուղու~, ղու~, ղու~, ղու~: 

Աղջիկները հարցական դիմում են. 

- Ծուղրուղու±:  

Տղաները հաստատում են իմիջիայլոց. 

- Ծուղրուղու: 

Աղջիկները` հարցական, զարմացած, չհասկանալով, իրար նայելով, ուսերը 

բարձրացնում են վեր, ձեռքերը մի փոքր տարածում և ասում. 

- Ծուղրուղու±ու~: 

Տղաները հաստատում են` այս անգամ խիստ ինտոնացիայով. 

- Ծուղրուղու, ծուղրուղու: 

Աղջիկները, իրար են նայում և, հայտնագործություն արած, լայն ժպտալով, միասին 

բացականչում. 

- Հա~ա, ծուղրուղու~: 

Տղաները, վերջապես հանգիստ շունչ են քաշում. 

- Ըհը~: 

Բոլորը միասին բացականչում են. 

- Ծուղրուղու~: 

Երեխաներից մեկը. 

- Ահա եկավ մեր հնձվորը: 

Բոլորը միասին տեղում կատարում են 7հավասար ռիթմով քայլ: 

Երեխաներից մի քանիսը. 

- Հնձվոր եղբայր, ասա տեսնենք, 

Դու ինչպե±ս ես հունձ անում: 

Հնձվորը. 

- Այսպես ահա, լավ նայեցեք` հեպ, հոպ, հեպ, 

       Հեպ, հոպ, հեպ: 

Ռիթմի մեջ անմիջապես երգում են երգը. 

  

 Լանջի հողին, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

 Հացն ա կողին, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Ուտեմ համեմ, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Ցորեն ծամեմ, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 



Լուսնակ գիշեր, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Տափակ կտեր, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Աննա խանում, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Քունդ ա± տանում:  

Վերջին տողը ոչ թե երգում են, այլ ասում: 

Աղջիկները ձևացնում են, թե իրենց քունը տանում է, հորանջում են և, գլխով 

հաստատելով, ասում. 

- Ըհը~: 

Տղաները, հիասթափված ու զարմացած, բացականչում են. 

- Է~է~է~: 

Ու ռիթմի մեջ շարունակում երգել. 

- Հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, հեպ, հոպ, 

Հոպ: 

Երեխաներից մեկը. 

- Արեգակը դուրս է եկել 

Բոլորը, բառի վերջը երկարացնելով, բացականչում են. 

- Պսպղալո~վ: 

Եվ հնչեցնում են արևի պայծառությանն համապատասխան ինտոնացիայով 

շրխկաններ: 

Երեխաներից մյուսը. 

- Շողքը երթից ներս է ընկել 

Բոլորը բացականչում են. 

- Շողշողալո~ո~վ: 

Հնչեցնում են համապատասխան ինտոնացիայով շրխկաններ: 

Երկուսը` մի փոքր արագ ու պայծառ. 

- Ծիտը ծառին կըչկըչում է 

Բոլորը. 

- Ծըլվըլալո~վ: 

Հնչեցնում են համապատասխան ինտոնացիայով շրխկաններ և միաժամանակ 

ասում. 

- Ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ, ծիվ……. 

Ձորում առուն քըչքըչում է 

Բոլորը. 

- Վըշվըշալո~վ: 

Միաժամանակ յուրաքանչյուրն ասում է իր ընտրած ձայնարկությունը. 

- Վըշ-վըշ….. 

- Գըլ-գըլ….. 

- Քըչ-քըչ….. 

Առանց ընդհատելու, երգում են. 

 



Էս առուն ջուր է գալիս, 

Մի տեսեք ուր է գալիս, 

Գալիս է, գալիս է, սեյր անե: 

 

Բոլորը միասին ասում են. 

- Այ աղբյուրներ, այ գետակներ, 

Սառցի ներքև քնա±ծ եք դեռ: 

Երեխաներից մեկը. 

- Դու~րս եկեք, դու~րս, շու~տ, դեպի լույս: 

Մեկ ուրիշը. 

- Մի տե~ս, մի տե~ս, կըռկըռան, 

Կռունկները հա թռան: 

Բոլորը միասին երգում են. 

Կը~ռ, կը~ռ, կըռկըռան, 

Կռունկները հա թռան, 

Կռունկների թևի տակ 

Եկավ գարուն մեր դռան: 

Կը~ռ, կը~ռ, կըռկըռան, 

Կը~ռ, կը~ռ, կըռկըռան, կը~ռ: 

Վերջին ձայնարկությունը ասում են` մի փոքր երկարացնելով: 

 

Խաղերգեր 

 

Երգում են -  Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Բակն արևով լցվել ա: 

 

- Քուրիկ Զիզի: 

- Հը±: 

 

Երգում են - Քուրիկ Զիզի, կայնի խաղա,լե, լե, լե, աշե: 

    Միջնանվագի տակ քուրիկ Զիզին պարում է, մյուսները ծափ են տալիս, մի քանիսն 

էլ, ճկույթներն իրար հագցրած, քայլ` աջ, քայլ` ձախ, պարում են: 

 

Երգում են -     Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Բակն արևով լցվել ա: 

 



Երգում են - Քուրիկ Զիզի, թեշիկ մանի,լե, լե, լե, աշե: 

    Միջնանվագի տակ քուրիկ Զիզին երգի ռիթմին համապատասխան թեշիկ է 

մանում, մյուսներն էլ, նրա շուրջ կիսաշրջանով կանգնած, կատարում են նույնը: 

 

Երգում են - Քուրիկ Զիզի, սխտոր ծեծի,լե, լե, լե, աշե: 

- Ինչո±վ ծեծեմ: 

- Ձեռքով ծեծի: 

Երգում է - Ձեռքով, ձեռքով, ձեռքով, ծեծեմ: - 2 անգամ 

 

- Քուրիկ Զիզի: 

- Հը±: 

 

Երգում են – Ծալ էրա, հայ, ծալ էրա, 

         Խորոտ շիլեն ծալ էրա, 

         Ամպեր էրաց, հով էրաց, 

         Անձրև էրաց, ծով էրաց: 

 

Ասում են - Անձրև, անձրև, ցած արի,  

Բսցուր ցորեն ու գարի, 

Ցորենը` մեզ, գարին` մեզ, 

Ամպրոպը` քեզ, շանթը` քեզ: 

 

Երգում են – Ծալ էրա, հայ, ծալ էրա, 

         Խնձոր թալիմ, համ էրա: 

         Ամպեր էրաց, հով էրաց, 

         Անձրև էրաց, ծով էրաց: 

         Ծալ էրա, հայ, ծալ էրա, 

         Խորոտ շիլեն ծալ էրա: 

 

Երգում են - Քուրիկ Զիզի, զըմփիկ խաղա,լե, լե, լե, աշե: 

         Զըմփիկ, զըմփիկ, զարինա, 

        Իգդա շուշան դարին ա: 

Վերջին երկու տողը կրկնվում է 2 կամ 3 անգամ, երեխաները թռնում են զըմփիկներ: 

 

Երգում են -     Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Բակն արևով լցվել ա: 

 

- Քուրիկ Զիզի: 



- Հը±: 

- Ճախրակ մանի: 

- Ի՜, հավես չունեմ: 

Երգում են – Հոպ, մարալ, հոպ, մարալ, 

Հոպ, մարալ ջան, 

Ճախրակի ոտը ուռ ի, 

Հոպ, մարալ, հոպ, մարալ, 

Հոպ, մարալ ջան, 

Ճախրակ մանողը ծուռ ի: 

 

Քուրիկ Զիզի - Ծուռ չի, ծուռ չի: 

Բոլորըասում են – Հա±~: 

 

Երգում են -   Քուրիկ Զիզի, ալյուր մաղի, լե, լե, լե, աշե: 

Քուրիկ Զիզի, խմոր շաղի, լե, լե, լե, աշե: 

Քուրիկ Զիզի, հացը թխի, լե, լե, լե, աշե: 

 

Յուրաքանչյուր տողը երգելուց հետո կատարվում է համապատասխան 

գործողություն: Հացը թխելու գործողությունները - ա. գրտնակ անել, բ. ձեռքից ձեռք 

գցել, գ. փռել բատատի վրա, դ. խփել թոնրի շրթին, ե. հացը հանել թոնրից: 

 

Երգում են -     Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Լուսնակ պատին դիպել ա, 

Բակն արևով լցվել ա: 

 

Երաժշտությունը շարունակում է հնչել, երեխաները պարելով դուրս են գալիս: 

 

Օգտագործած գրականություն. 

 Վ. Հ. Բդոյան, «Հայ ժողովրդական խաղեր» 

 Հնագիտության և ազգագրութան ինստիտուտ, «Հայ ազգագրություն և 

բանահյուսություն » 

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

 Յու. Սահակյան, «Բութ մատն ասաց» 

 Ա. Վարդանյան, «Ալ խնձորիկ» 

 Ռ. Հարոյան, «Զատիկ» 

 Ա. Պետրոսյան, «Ծուղրուղու» 

 


