
Նոտագրագիտության ուսուցում աշխատանքային տետրով 

 

Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ 

 

Երաժշտա - տեսական գիտելիքները հարկավոր է մատուցել այն տեսքով, որը հեշտ ու 

հասկանալի կընկալվի տվյալ տարիքի երեխայի, սովորողի կողմից: Հենց սկզբից պետք 

չէ երեխային, սովորողին ծանրաբեռնել տերմիններով ու անուններով, որոնք ոչ միայն 

խճճում են նրա հիշողությունը, այլև վանում դրանք իմանալու ցանկությունը: Եթե նա 

կարողանում է կատարել, հեշտ է լինում հետագայում ուսուցանել դրանց 

անվանումները: Օրինակ, եթե նա կատարում է «մեծի» (քառորդ տևողության նոտա՝ ) և 

«փոքրի» (ութերորդական տևողության նոտա  ) «քայլերը», ապա հետագայում 

հանգիստ կիմանա և կհիշի դրանց երաժշտական անվանումը: Իսկ եթե գիտի, որ տվյալ 

նշանը քառորդ կամ ութերորդական տևողությունն է, բայց դժվարանում է կատարել, այս 

դեպքում անհասկանալի է դառնում՝ ինչ է անելու իր գիտելիքի հետ: Այս սկզբունքով էլ 

կազմված է երաժշտա - տեսական գիտելիքների ուսուցումը:  

Դրանք հարկավոր է մատուցել  նախ՝ խաղի միջոցով, գործնական կատարմամբ, սկզբից 

ուշադրությունը բևեռելով, ապա՝ որոշակի, հստակ պարզելով սովորողի համար դրանց 

երաժշտական նշանակությունը, անվանումը, գրի առնելու ձևը և այլն:  

 

 Տարրական երաժշտա - տեսական գիտելիքների ուսուցման օրինակներ 

 

 Հնչյունի հատկությունները  

 

Տևողություն .  ուսուցումը թույլ կտա կատարել ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող 

նյութերի տարբեր ռիթմական պատկերներով  նվագակցում (հարվածային, շրխկան և 

«բնական» նվագարաններով): 

Իր գոյության որոշակի շրջանում մարդն անհրաժեշտություն է ունեցել գրի առնել իր 

կամ ուրիշի ստեղծած երաժշտական ստեղծագործությունը: Տարբեր դարերում տարբեր 

ազգեր գրության իրենց ձևն են ստեղծել: Հայաստանում եղել է խազագրություն, որի 

գաղտնիքը դարերի ընթացքում կորել է և Կոմիտասի շնորհիվ՝ վերականգնվել: Սակայն, 

աշխարհն ընդունեց մեկ միասնական նշանների համակարգ, որն օգտագործում են մինչ 

այժմ: Ո՞րն էր այն սկզբունքը, որով առաջնորդվելով՝ մարդիկ կարողացան ստեղծել այն 

և, որն իրեն դարերի ընթացքում արդարացրեց և հաստատվեց: Ինչ խոսք, իմանալ՝ 

ինչպես կարելի է գրի առնել երաժշտական հնչյունը, հետաքրքիր է: Բայց, միայն 

հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար իմաստ ունի՞ սովորել այդ ամենը:  



Հանրակրթական դպրոցում սովորում են տարբեր երաժշտական ունակությամբ 

սովորողներ՝ բավական թույլից մինչև շատ լավ, երբեմն՝ փայլուն: Յուրաքանչյուրը երգը 

կատարում է իր ունակությունների չափով: Ռիթմի զգացողությունը, ի տարբերություն 

հնչյունի կոնկրետ բարձրությունն ընկալելու հատկությունից, կա հիմնականում բոլորի 

մոտ: Երաժշտա-տեսական գիտելիքների տարրական նոտագրագիտության հնչյունի 

հատկություններ բաժնում հնչյունի միաժամանակ կատարվում է տևողությունը և գրի 

առնվում: Ունկնդրման և երգի ուսուցման բաժնում նշվում է, որ սովորողները 

կատարում են 

- ռիթմիկ նվագակցություն կատարվող երգերին,  

- ունկնդրվող նյութին: 

Նոտայի տևողությունը գրի առնելը թույլ կտա ոչ միայն կատարել դրանք, այլև 

ռիթմիզացնել սովորած երգերը, որոշել նոր ուսուցանվող երգի կամ անծանոթ երգի 

ռիթմիկ կառույցը և գրի առնել՝ ըստ տևողության: 

 

 «Մեծի» և «երեխայի» քայլ   -  քառորդ (  ) և ութերորդ տևողություն  ( ,  ) 

 

Սեղանին դրված է 4 կարմիր խորանարդ: Դասավանդողը ձեռքը դնում է առաջին 

խորանարդին և, դեմքի միմիկայով ու գործողությունը կատարելով, հասկացնում, որ 

փչեն: Նա ձեռքը դնում է նախ առաջին խորանարդին, ապա հերթով, հավասար տեմպով, 

մյուսներին: Ցույց տալով բոլոր չորս խորանարդները, նա, նույն ռիթմի մեջ, վերադառնում 

է դեպի առաջինը (ռեպրիզա):  Այս անգամ հրահանգ է տալիս` «ծափ», որի կատարումից 

հետո` հարված ծնկներին, ապա` դոփել ոտքերով: Ոտքի դոփելը կատարել մի քանի 

անգամ, ասելով, որ այսպես քայլում է հայրը: Մի պահ դադարեցնելով, հարցնել.«Իսկ 

ինչպես է քայլում երկու կամ երեք տարեկան երեխան»: Երեխաները ցուցադրում են: 

Դասավանդողը սեղանին է դնում կապույտ խորանարդները և կատարում նույնը, ինչ՝ 

կարմիրներով: Ապա երեխաներից մեկին առաջարկում է կատարել փոքր երեխայի դերը 

և քայլել իր կողքով: Կատարելով առաջարկը, հայտնաբերվում է, որ մեկ մեծի քայլին 

համընկնում է փոքրի երկու քայլ: Բնականաբար, մեկ կապույտ խորանարդին 

համապատասխանում է մեկ, իսկ երկուսին` երկու քայլ, երկու կարճ շունչ, երկու ծափ, 

երկու հարված ծնկին, երկու ոտքի դոփյուն: Դասավանդողը փորձում է տարբեր 

հաջորդականությամբ դասավորել կապույտ և կարմիր խորանարդները, որոնք, ըստ 

հրահանգի, կատարվում են մեկ` ծափով, մեկ` դոփյունով և այլն: Դասավանդողը 

էլեկտրանային գրատախտակին գրում է «մեծի քայլի» նշանը`     , ապա՝ «փոքրինը»`  

:    Գծում է երկու զուգահեռ հորիզոնական գծեր և պատկերում նրանց քայլերը 

(ճանապարհը). 

 



ΙΙ          ΙΙ 

 

ΙΙ        ΙΙ 

 

Որպեսզի հեշտացվի արտահայտվելու ձևը, «մեծի քայլին» տալիս են «տա» վանկանունը, 

իսկ փոքրի քայլին` «տի»: Գրատախտակին գրված մեծի երկու քայլերը, փոխարինելով 

երկու կարմիր խորանարդով, դրվում է սեղանին: Դասավանդողի հրահանգով 

երեխաներն ասում են` «տա-տա»(դասավանդողը ձեռքը խորանարդից խորանարդ 

տեղափոխում է քառորդ տևողության չափով) և հետո 2 ծափ են տալիս 

համապատասխան տևողությամբ: Մի կողմ է տարվում կարմիրը և դրվում է 4 կապույտ 

խորանարդ: Դասավանդողի հրահանգով երեխաներն ասում են` «տի-տի-տի-տի», և, 

նորից, առանց ընդմիջելու, համապատասխան տևողությամբ 4 ծափ տալիս: Մի կողմ է 

դրվում 2 կապույտը և փոխարինվում 1 կարմիր խորանարդով: Նույն կերպ ասում և ծափ 

են տալիս: Ասելիս ծափ չեն տալիս և, հակառակը: Այսպես բարդացնելով, երեխաները 

պրակտիկ կատարում են քառորդ և ութերորդ տևողության նոտաները: Դասավանդողին 

փոխարինում են երեխաները:  

Ուսուցման այս ձևը թույլ է տալիս առանց դժվարության կատարել բավական բարդ 

ռիթմիկ պատկերներ (աշխատանքային տետր):  

 

Աշխատանքային տետրի էջերից մեկի օրինակ. 



 
 

Աշխատանքային տետր.  Լինում է թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով:  

 

Ինչպես կատարել համապատասխան օրինակները:  

1. Մեկ գծի վրա ներկայացված վարժությունների կատարման ձևը. 

 անվանել ռիթմավանկերը, 

 կատարել ծափով, ծնկներին թեթև հարվածով, ոտքի դոփյունով, 

 կատարել ռիթմիկ կանոն, 

 կատարել որևէ հարվածային նվագարանով, 

 երկու կամ երեք երաժշտական հնչյունով երգելով: 

Ներկայացվում են նաև երկձայն ռիթմիկ վարժություններ, որոնք կատարվում են 

2 

2 

2 

2 

2 
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 2 

2 

2 

 

 



 եթե միաժամանակ ծափ ու դոփյուն է կամ հարված ծնկներին ու դոփյուն կամ 

մատներով ճթթոց ու դոփյուն՝ կարող է կատարել մեկը կամ խումբը, 

 զույգերով 

 խմբերով 

 հարվածային կամ «բնական» նվագարաններով: 

 

Թղթային տարբերակով կարելի է նաև՝  

 նկարել քառակուսիներ և ներկել կարմիր և կապույտ գույներով,  

 նկարել կլոր գնդիկներ (մատիտը դնել թղթին և, շրջանաձև պտտելով, ստանալ 

որոշակի մեծության գնդիկ), 

 նկարել կլոր գնդիկ, ապա, մատիտը գնդիկից չկտրելով, դեպի վեր գծել ուղիղ գիծ, 

 նկարել կարմիր քառակուսի, իսկ կողքին` քառորդ տևողության նշանը, 

 նկարել երկու կապույտ քառակուսի, իսկ կողքին` երկու ութերորդ տևողության 

նշան, որոնք իրար են միացված գծով, 

 և այլն: 

 

Վարժություններ, երաժշտա-ռիթմիկ խաղեր 

 Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Առաջին խումբը ծափ է տալիս «մեծի» , 

իսկ երկրորդ խումբը` «փոքրի»  քայլերը: Ապա կատարում են հակառակը: 

 «Թիթեռ» 

 

5 սմ տրամագծով կտրել չորս թղթե շրջան: Երկուսը սոսնձել իրար` նախօրոք մեջտեղում 

դնելով թել, որից պետք է կախվի: Մյուս երկուսի մեջտեղից բարակ շերտով սոսնձել և 

կպցնել թելով իրար կպած շրջանների երկու կողմից մեջտեղի մասում: Չսոսնձված 

մասերը երկու կողմից մի փոքր առաջ բերել այնպես, որ նմանվի գնդի: Այն հանգիստ 

թիթեռի նման պտտվում է, երբ փչում են: 

Երեխաները կանգնում են շրջանաձև կամ ուղիղ գծով: 

Դասավանդողը յուրաքանչյուրին առաջարկում է փչել «թիթեռնիկի» վրա այնպես, որ նա 

թռնի իրենից, որքան հնարավոր է, հեռու: 

Դասավանդողը «թիթեռն» անցկացնում է երեխաների դեմքի մոտով` առանց կանգ 

առնելու: Յուրաքանչյուրը փչում է այնպես, որ «թիթեռը» չհասցնի մոտենալ իր դեմքին: 

Դասավանդողն առաջարկում է, որ յուրաքանչյուրը փչի, որքան հնարավոր է, երկար 

(շունչ առնել, նորից փչել) այնքան, որ «թիթեռն» անընդհատ հեռու մնա: 

Դասավանդողը «թիթեռը» պահում է երեխաների դեմքին մոտ: Յուրաքանչյուրը կարճ, 

արագ-արագ արտաշնչելով, թույլ չի տալիս, որ «թիթեռը» մոտ գա իր դեմքին: 

Նույնը կատարում են մոմով` սովորելով կատարել կարճ և երկար արտաշնչում: 



Դասավանդողը  յուրաքանչյուրին առաջարկում է  

 փչել այնպես, որ վառվող մոմի կրակը մարի, 

 փչել այնպես, որ կրակը չմարի: 

Կատարել հետևություն` ինչպիսի արտաշնչում է կատարվում երկու դեպքում: 

Կարմիր խորանարդով նշել երկար, իսկ կապույտով` կարճ շունչը: Դասավանդողը 

սեղանին է դնում երկու կարմիր և երկու կապույտ խորանարդ և առաջարկում փչել 

համապատասխան շնչով: Ապա սկսում է տեղափոխել խորանարդները: Երեխաները 

կատարում են ըստ տեղափոխված  հաղորդականության:  Տեղափոխությունը 

կատարվում է անընդմեջ: Դասավանդողը  երեխաներին առաջարկում է փոխարինել 

իրեն: Հետևել, որ կատարեն անընդմեջ: 

Այս վարժությունները օգնում են նաև մշակել շնչառությունը: 

 

Դինամիկայի նշաններ.  

 

 «Քուն»   

Նստել աթոռին ուղիղ դիրքով, ձեռքերը` ծնկներին: Արտասանելով տեքստի առաջին 

տողը, թեքվել առաջ` ձեռքերը ծնկների վրայից սահեցնելով մինչև ոտքերի ծայրը: Մի 

փոքր դադարից հետո, արտասանելով երկրորդ տողը, կատարել նույն գործողությունը` 

այս անգամ ոտքերի ծայրից վերադառնալով դեպի ծնկներ:  

Մենք փակում ենք աչիկները` քուն մտանք: 

f p  

f                                                                  p  

 

 

Մենք բացում ենք աչիկները` արթնացանք:  

p f  

 

p                                                             f  

 

Առաջին տող - արտասանությունն սկսվում է մի փոքր ուժեղ ձայնով, հետզհետե ձայնի 

ուժը թուլանում է, իսկ վերջում լսվում է համարյա շշուկով: 

Երկրորդ տող - արտասանությունն սկսվում է համարյա շշուկով, հետզհետե ձայնն 

ուժեղանում է, իսկ վերջում լսվում է բավական ուժեղ: 



Գործողությունները շարունակվում են մնջախաղով - «արթնանալուց» հետո գնում են 

«լվացվելու», ձեռքերը «չորացնում են ցամքոցով», ատամները «լվանում ատամի 

խոզանակով», «վերցնում պայուսակը» և ռիթմիկ քայլերով «ուղևորվում դպրոց»:  

Մնջախաղը կատարվում է համապատասխան երաժշտության ուղեկցությամբ, որը 

կատարում է երաժիշտ դասավանդողը կամ՝ այլ կատարում: 

 

P,  f,  crescendo, diminuendo (decrescendo) 

 

Դասավանդողը երեխաներին առաջարկում է ծափահարել: Ձեռքերի շարժումով ցույց է 

տալիս, որ ծափահարեն մեղմ: Հետզհետե, ձեռքերը բարձրացնելով վեր և ափերը 

բացելով, ցույց է տալիս, որ ծափերը ուժեղացնեն: Այսպես, փոխելով ձեռքերի դիրքը և 

դեմքի արտահայտությունը, նա մեկ` ուժեղացնում, մեկ` մեղմացնում է ծափերը: Այսպես, 

երեխաները կատարում են` ուժեղ` f, մեղմ` p, crescendo, diminuendo, միևնույն ժամանակ 

ծանոթանում խմբավարի շարժումներին: Նույնը կատարում են ոտքերի դոփյունով: 

 

Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ 

  

Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժությունների նպատակը սովորողների երաժշտական 

ունակությունների, ռիթմի զգացողության զարգացումն է, հնչյունի տևողության ճիշտ 

կատարումը: 

Ռիթմ – հունարեն rythmos  բառից է, նշանակում է շարժման որոշակի կարգ, 

չափավորվածություն, չափակցություն: Հնչյունային տևողությունների 

հաջորդականությունը կամ նրանց հարաբերակցությունը կազմում են երաժշտության 

ռիթմը: Այլ կերպ՝ ռիթմը հնչյունային տևողությունների կազմակերպված 

հաջորդականությունն է կամ նրանց հարաբերակցությունը մետրի հիման վրա: 

Երաժշտության ներգործությունը երեխաների ընդհանուր ֆունկցիոնալ գործունեության 

վրա առաջացնում է շարժողական ռեակցիաներ և ուղեկցվում է այս կամ այն շարժումով՝ 

շատ թե քիչ ճիշտ հաղորդելով երաժշտության ժամանակային ընթացքը: Երաժշտության 

ուղեկցությամբ երեխաները պարում են, խաղում, արտահայտում տարբեր կերպարներ՝ 

այսպիսով արտահայտելով երաժշտական ստեղծագործության բնույթի, արագության, 

ուժգնության և այլ կոմպոնենտների ընկալումը: Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ 

վարժություններում կամ խաղերում օգտագործվում են տարրեր մարմնամարզությունից 

և պարերից: Իսկ քանի որ մարմնամարզությունը  և պարը կրտսեր դպրոցի սովորողի 

տարիքին բնորոշ անհրաժեշտություն է, ապա ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ 

վարժությունները կազմում են երաժշտության դասի կարևոր և անբաժանելի մասը: 

Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժությունները կատարվում են 

 ունկնդրվող նյութի ուղեկցությամբ, 



 առանց երաժշտության ուղեկցության, 

 ծրագրային բանաստեղծության ուղեկցությամբ, 

 ծրագրային երգերի ուղեկցությամբ: 

 

Ռիթմիկ խաղ-վարժությունները ներկայացված են աշխատանքային տետրում, որոնք 

կատարվում են հետևյալ կերպ.  

 եթե միաժամանակ ծափ ու դոփյուն է կամ հարված ծնկներին ու դոփյուն կամ 

մատներով ճթթոց ու դոփյուն՝ կարող է կատարել մեկը կամ խումբը, 

 զույգերով, 

 խմբերով, 

 հարվածային կամ «բնական» նվագարաններով: 

 

Նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով 

 

«Բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով նվագակցում են 

 ուսուցանված երգը, 

 ունկնդրվող նյութը, 

 բառախաղը: 

«Բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով վարժությունները կատարվում են 

 առանձին, 

 զույգերով, 

 խմբերով: 

 


