
Երաժշտությունը նախակրթարանում 

 

Երեխայի կյանքը պետք է ընթանա արվեստի աշխարհում՝ իր բոլոր 

բազմազանություններով, որովհետև ոչինչ չի կարող հավասարվել աճող 

մարդու վրա արվեստի ներգործման ուժին: Արվեստը եզակի միջոց է՝ 

կենսական կարևոր կողմնորոշումների ձևավորման գործում: Անհրաժեշտ է 

հարստացնել երեխային արվեստին ծանոթացնելու ձևերը, դրանք հյուսել 

նրա ամենօրյա կյանքին, ստեղծել պայմաններ՝ մանկան գեղագիտական 

դաստիարակության համար: 

Արվեստը, մանավանդ երաժշտությունը, մարդու հոգեկան աշխարհի 

ելևէջների անմիջական արտահայտությունն է: Մեր ժամանակների 

ականավոր կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանը երեխայի հոգևոր կերպարի 

ձևավորման մեջ երաժշտության անգնահատելի դերի մասին ասել է. 

«Երաժշտությունը միշտ ազնվացրել է մարդուն, մաքրել նրան հոգեպես, 

ծնել վսեմ զգացումներ, կոչել ինքնաճանաչման և 

ինքնակատարելագործման:» 

Կյանքի առաջընթացը նոր պահանջներ է դնում երաժշտական 

դաստիարակության առջև: Մշակվում են նոր սկզբունքներ, ծրագրեր, 

մեթոդներ, որոնցով երաժշտական դաստիարակությունը նոր 

բովանդակություն է ստանում: 

 

Երաժշտության գործունեության ձևերը նախակրթարանում 

 Երգեցողություն 

 Ունկնդրում 

 Պար 

 Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում  

 Ռիթմիկ, երաժշտա-ռիթմիկ, երաժշտական և այլ խաղեր 

 Նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան 

նվագարաններով 

 

1. Երգեցողություն 

 



Նախակրթարանի երաժշտական դաստիարակության ծրագրի 

բովանդակային հիմքը ազգայինն է, և ամենակարևոր ու հիմնական 

բաժիններից է երգը, որն իր արտահայտության, մանկան ներաշխարհին 

մատչելի ու հարազատ բանաստեղծական խոսքով և ռիթմաինտոնացիոն 

մեղեդայնությամբ բարերար ներգործություն է ունենում երեխայի 

զգացմունքների վրա: Պատահական չէ, որ մեծանուն երգահան Կոմիտասը 

գրել է. «Երգը ներքին հոգեկան զգացումին արտահայտության մեկ ձևն է»:  

Երգի ուսուցումն սկսում ենք ունկնդրությամբ: Երգը մատուցվում է 

ստեղծագործության նրբերանգներով, տեմպով և դինամիկայով: Սաների 

ուշադրությունը կենտրոնացվում է մեղեդային կառույցի, կատարողական 

հմտության վրա: Ազգային երգին հատուկ ազատ, անմիջական, բնական 

ուսուցումն ու կատարումը կնպաստի նրանց երաժշտական ընկալումների 

առավել ճկուն ու գործուն ձևավորմանը: Երգի գեղագիտական 

ընկալումների լիարժեքությունը կախված է հիմնականում կատարման 

որակից: Այդ կերպ երեխաները վարժվում են ինքնուրույն մտածել՝ 

ծանոթանալով երաժշտական լեզվի արտահայտչամիջոցներին, նրանում 

թաքնված ազգային տեսակին, բնավորությանը, մտածողությանը, անկեղծ ու 

զարմանալի հանճարեղ պարզությանն ու անկեղծությանը: Կատարման 

ընթացքում բացահայտվում է երգի խաղարկման ներքին կամ բացահայտ 

հնարավորությունները:  

 Երգի ուսուցման օրինակ.     «Ջաղացս մանի, մանի» 

Ուսուցումը սկսել հացի ստեղծման ճանապարհի ներկայացումից՝ ինչից են 

պատրաստում, ալյուրն ինչպես են ստանում, հացահատիկն ինչպես և 

որտեղ են ցանում, ինչպես են հավաքում, արտն ինչպես են վարում: 

Վերադառնալ ալյուրի աղալու ձևերին՝ աղում են ալրաղացում, որը 

նախկինում կոչվել է ջրաղաց, քանի որ աղալու քարերը շարժվել են ջրի 

միջոցով: Սահուն անցում կատարել և երգել երգը: Եթե հարկ լինի՝ 

բացատրել առանձին բառերի, արտահայտությունների իմաստը: Ապա երգի 

ռիթմով արտասանել. 

- Ջա  - ղա -  ցըս - մանի, մանի: 

Սաները, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: Երաժիշտը, ռիթմի 

մեջ, առանց ընդհատելու, երգի ռիթմով արտասանում է մյուս հատվածը. 

https://www.youtube.com/watch?v=heN5q3WyHt4


- Չը՛խկ, չը՛խկ, հա չը՛խկ - չը՛խ կա: 

Սաները նորից, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: Եվ այսպես՝ 

մինչև քառատողի վերջը: Ապա, առանց ընդհատելու, նույն կերպ 

ուսուցանվում է քառատողը՝ երաժշտության հետ: Նորից, առանց 

ընդհատելու, երգում են քառատողը: Այսպես, անընդմեջ, ուսուցանվում է 

ամբողջ երգը՝ մաս – մաս ուսուցանելով և ընթացքում իրար միացնելով: Եթե 

կատարման մեջ սխալ է նկատվում, չի ընդհատվում, ուղղվում է՝ ճիշտ 

կատարելով տվյալ հատվածը և , նորից, երգի ռիթմի մեջ, կատարվում 

ուսուցանված նախորդ հատվածի հետ: Ուսուցումը հնարավորինս չի 

ընդհատվում: Երգի ուսուցման այս եղանակը թույլ է տալիս աշխատել 

արագ և արդյունավետ: Երեխաները չեն հոգնում, չեն կենտրոնանում սխալի 

վրա, չեն ներփակվում և հիմնական ուշադրությունը բևեռում են ճիշտ 

կատարման վրա: Շատ կարևոր է բառերի հստակ, մաքուր, պարզ 

արտաբերումը երգելիս: Երգեցողությունն իրականացվում է հիմնականում 

ձայնավորների միջոցով: Ձայնավորները պետք է ճիշտ և մաքուր հնչեն: 

Ուսուցումը կարելի է իրականացնել ինչպես որևէ նվագարանի 

նվագակցությամբ, այնպես էլ` առանց դրա: 

 

«Ջաղացս մանի – մանի»  

Երգի կատարումը 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, ձեռքերի մատները 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,  



- զույգերով,  

- սկզբից `շրջանով, ապա շարունակել զույգերով  

Երգն 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, ռիթմիկ քայլերով 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՝ անկանոն թռչկոտելով, զմփիկներով և այլն: 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: 

 

Ներկայացնում ենք ջրաղացի մասին ասացվածքներ, որոնցից մի քանիսը 

ուսուցանում և խաղում ենք սաների հետ:  

 

Ասացվածքներ ջրաղացի մասին  

 

Ամեն մարդ ջուրը իր ջաղացը կկապե: 

Ես՝ աղա, դու՝ աղա, բա մեր աղունն ո՞վ աղա:  

Ջուրը գա ջաղացն աղա, խենթն ուտե, ելնի (էլլե) խաղա: 

Ամեն մարդ՝ իմ ալուրս ճերմակ է, կասե: 

Խենթի աղունը Աստված կաղա: 



Մուկն ալրատանը խեղճ չի մնա: 

Անջուր ջաղացը ալուր չի աղալ: 

Անաղուն ջաղացի քարն էլ չի պտիտ գալիս: 

Ջաղացիցը ես եմ գալի, դու ես ալրոտել: 

 

Խենթին բաղարջը մեծ կըլլա: 

Ամեն մարդ կրակը իր բաղարջի տակ կքաշե: 

Գդակս թոզոտ տեսար՝ ջաղացպա՜ն գիտեիր: 

Ջաղացը կորցրել ա, չախչախին ա ման գալի: 

Ջուրը ջաղացն ա տարել, նա չախչախն ա ման գալի: 

 

Եթե մանուկն ազգային կոլորիտով խաղեր խաղալով, ազգային 

ասացվածքներ իմանալով, երգը խաղով կատարելով է յուրացնում, ապա 

ամբողջական է ընկալում ազգային մշակույթի բոլոր շերտերը:  

Երգը ամրապնդելու նպատակով օգտագործվում է 

 երգի ձայնագրությունը 

 տեսահոլովակը 

Ուսուցումից հետո միայն ուսուցանված երգը կրկնել, ամրապնդել 

ձայնագրության , տեսահոլովակի ( «Զա՛րկ, բոլոճիկ» , «Արև, արև, դուս 

արի» և «Արեգակ» , «Ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն, աշուն է» ) օգնությամբ: 

Տեսահոլովակները կարող են պատրաստել սաների ավագ ընկերները՝ 

սովորողները (դասավանդողը) և տեղադրել կայքի «Ձայնադարան» 

բաժնում: 

Երգը լիարժեք յուրացնելու նպատակով, կատարումն ուղեկցել երգի ռիթմիկ 

պատկերը ծափով, ծնկերին հարվածելով կամ ոտքերով դոփելով:  

«Բնական նվագարաններ»-ը փոխարինել հարվածային նվագարաններով 

(փայտեր, շրխկաններ և այլն): 

Կոմիտաս. «Եթե երգի բովանդակությունն է` որևէ գործողություն (քայլել, 

մարմնամարզել, խաղալ կամ պարել), փոխ առ փոխ` 

 երգի եղանակը նվագել, 

 նվագել ու երգել, 

 նվագել ու երգել տալ: 

Պարը, խաղը, ասմունքը, երգն ու մարզանքը պետք է դիտել որպես երգ-

երաժշտության դասավանդման համազոր ու հավասար միավորներ»: 

https://college.mskh.am/archives/8132
http://www.youtube.com/watch?v=WMBy_htL7Gc
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=xvGgOVkGPPI


Աշխատանքային երգերն  ուսուցանվում են՝ 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան կամ ամբողջական կամ 

մասնակի գործողության ցուցադրությամբ, որն ընթանում է այդ 

աշխատանքին բնորոշ որոշակի ռիթմով, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան որևէ գործողության 

ցուցադրությամբ՝ ուղեկցելով ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, 

հարվածային, «բնական» նվագարաններ) 

 պարային պարզ շարժումներով, որի ընթացքում, եթե հնարավոր է, 

օգտագործել տվյալ աշխատանքին բնորոշ շարժումներ: 

Բնության երևույթների, կենդանիների մասին երգերն  ուղեկցվում են 

 կենդանու շարժումները, տեսքը նմանակելով, 

 կենդանու, բնության տարերքի ձայնը նմանակելով (կարելի է 

կատարել` ա. երգի որևէ հատվածում, բ. ցանկացած հատվածում՝ ըստ 

երեխայի զգացողության), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, ցուցադրելով, որը կարող է 

ուղեկցվել ձայնային նմանակությամբ, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, որը կարող է ուղեկցվել ձայնային 

նմանակությամբ և ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, 

«բնական» նվագարաններ), 

 փոքրիկ ներկայացմամբ, որտեղ կարելի է օգտագործել վերը 

թվարկվածներից ցանկացածը: 

 

2. Ունկնդրում 

 

«Մեր դպրոցներում այսօր ոչ միայն չեն սովորել երաժշտություն, այլ 

նույնիսկ չեն լսել երբեք երաժշտություն: Այսինքն՝ երեխան չգիտե ինչ է 

երաժշտությունը: 

Առաջնային խնդիրը՝ արթնացնել երեխային, գիտակցել տալու համար, որ 

գոյություն ունի երաժշտություն, որ ինքը հանդիպելու է երաժշտությանը: 

Ոչ թե բացատրության ժամանակ երաժշտությունը ենթարկել երեխայի 

անփորձ և դեռ բավական բնությանը մոտ բնազդային աշխարհին, այլ նրան 

տեղափոխել դեպի երաժշտության աշխարհ, վերածնել, և հանձնվել 



երաժշտությանը: Սուտ և խաբուսիկ արդյունք է տալիս, երբ 

երաժշտությունը բացատրում են այս աշխարհով: Երեխաները 

հետաքրքրությամբ լսում են, զվարճանում  (թե ինչպես, օրինակ, ծիտիկների 

ձայների է նման այս կամ այն մասը, կամ տխուր է, ուրախ է, այսինչ դեպքն է, 

այնինչ պատահարն է արտահայտում, պատահարը միջոց է, և այլն), բայց դա 

մնում է մերկ զվարճություն – ժամանց, և ոչ կրթություն, այդպես էլ երեխան 

չի լսում երաժշտություն:» 

Ա. Շահնազարյան 

Ունկնդրվող նյութերը ենթադրում են. 

- երաժշտական, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, 

- ազգային, հոգևոր և համաշխարհային դասական լավագույն 

ստեղծագործությունների  իմացում լսողության միջոցով: 

Ունկնդրվող նյութերն ընտրված են ազգային, հոգևոր և դասական երգերից, 

պարեղանակներից, հայ և այլազգի կոմպոզիտորների լավագույն դասական 

ստեղծագործություններից: 

Ունկնդրումը հարկավոր է կազմակերպել այնպես, որ երեխան կարողանա 

ոչ միայն լսել, այլև ընկալել ստեղծագործությունը: Ունկնդրումը սկսվում է 

դեռ նախակրթարանից, որտեղ պետք է հստակ իմանալ` ինչ չափով և երբ 

մատուցել ծրագրով նախատեսված երաժշտությունը: 

Նախակրթարանում ունկնդրման կազմակերպման արդյունավետ ձևերից է 

քնի ուղեկցումը երաժշտությամբ («Բարի գիշեր, փոքրիկներ»), ուղեկցումը 

երաժշտա-ռիթմիկ խաղերով, շրխկան և բնական նվագարաններով 

ուղեկցումը(«Ուրախ շրխկաններ») գործիքային կատարումը, որն 

ուղեկցվում է նվագարանի հետ ծանոթությամբ («Մենք ենք ու մեր 

շվին»),  որևէ գործունեության ընթացքում (նկարելիս, ծեփելիս, խաղալիս և 

այլն) երաժշտության ուղեկցումը («Է. Գրիգ, Առավոտ»), առավոտյան 

մարմնամարզության համար հնչող երաժշտությունը (ստեղծել ենք 

ա.դասական, բ.ազգային ստեղծագործություններից, գ. ծրագրային երգերից 

կազմված հավաքածուներ)՝ («Նախավարժանք»): Ունկնդրվող 

երաժշտության ուղեկցությամբ պատրաստված տեսահոլովակները 

երկուսից երեք տարեկաններից ոչ բոլորն են դիտում, եթե մուլտֆիլմի 

տեսքով է ( «Կոմիտաս, Հինգ էծ ունեմ ուլերով» , «Արև, արև, եկ, եկ» , Վ. Ա. 

Մոցարտ, «Գիշերային փոքրիկ սերենադ») դիտողները փոքր-ինչ շատ են: 

Չորսից հինգ տարեկաններն ավելի ակտիվ են մասնակցում այդ 

գործընթացին: 

http://www.youtube.com/watch?v=vFTBaQve8Sc
http://b4.mskh.am/node/5328
http://www.youtube.com/watch?v=zkwj2KbFq70
http://www.youtube.com/watch?v=zkwj2KbFq70
http://b4.mskh.am/node/5510
http://www.youtube.com/watch?v=VGJZxbfm_g0
http://www.youtube.com/watch?v=BSXuAGhMisg
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=hGIREDOQvXQ
http://www.youtube.com/watch?v=hGIREDOQvXQ


Կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցի երաժշտական կրթություն ստացող կամ 

արդեն ստացած սովորողների միջոցով կազմակերպվում են փոքրիկ 

համերգներ նախակրթարանում(«Ունկնդրում»): 

Նախակրթարանում ունկնդրվող նյութեր կարող են լինել  նաև կրտսեր 

դպրոցի ծրագրային երգերը: Սանը ծանոթանում է, երաժշտական 

լսողությամբ ընկալում, իսկ հաջորդ տարի՝ բավական հեշտ սովորում: 

 

Ունկնդրվող նյութեր 

 

Նախակրթարանում ունկնդրվող նյութերն հիմնականում ազգային են՝ 

երգեր, պարեղանակներ: Ունկնդրման նյութ են նաև համաշխարհային 

դասական, հայ կոմպոզիտորների երաժշտության լավագույն նմուշներ՝ 

մատչելի նախադպրոցական տարիքի սաներին:  

 

Օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսաֆիլմ, 

 ուսումնական կամ այլ նյութ, որն ուղեկցվում է ունկնդրման համար 

նախատեսած երաժշտությամբ: 

 

Աղբյուրները. 

 

 ենթակայքի, գլխավոր կայքի «Ձայնադարան» բաժին 

 համացանց, երաժշտական կայքեր, 

 դաստիարակի բլոգ 

 

Նախակրթարանում ունկնդրման կազմակերպման արդյունավետ ձևեր  

 քնի ուղեկցումը  օրորոցայիններով    

 ուղեկցումը երաժշտա-ռիթմիկ խաղերով  

 շրխկան և բնական նվագարաններով 

 որևէ գործունեության ընթացքում (նկարելիս, ծեփելիս, խաղալիս և 

այլն) 

 առավոտյան մարմնամարզություն կատարելիս (ստեղծել ենք 

ա.դասական, բ.ազգային ստեղծագործություններից, գ. ծրագրային 

երգերից կազմված հավաքածուներ) 

http://www.youtube.com/watch?v=Bo1q526Gdnc
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/01/24/%d6%85%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/


Ունկնդրվող երաժշտության ուղեկցությամբ պատրաստված 

տեսահոլովակները երկուսից երեք տարեկաններից ոչ բոլորն են դիտում, 

եթե մուլտֆիլմի տեսքով է ( «Կոմիտաս, Հինգ էծ ունեմ ուլերով» , «Արև, արև, 

եկ, եկ» , Վ. Ա. Մոցարտ, «Գիշերային փոքրիկ սերենադ») դիտողները փոքր-

ինչ շատ են: Չորսից հինգ տարեկաններն ավելի ակտիվ են մասնակցում 

այդ գործընթացին: 

Նախակրթարանում ունկնդրվող նյութեր կարող են լինել  նաև կրտսեր 

դպրոցի ծրագրային երգերը: Սանը ծանոթանում է, երաժշտական 

լսողությամբ ընկալում, որն էլ թույլ է տալիս հետագայում հեշտությամբ 

սովորել և կատարել: 
 

3. Պար 

 

«Վստահ, ազատ, միամիտ, քնքուշ, նուրբ, վեհ, եռանդուն, լուրջ, համեստ, 

վայելուչ: Հայ գեղջուկ պարը կիրք զարթնեցնող շարժումներ չունի և 

զգացմունքներն արտահայտում է ոչ թե մեղկ, մոլի, կատաղի, հրապուրիչ և 

այլ շարժումներով, այլ պարերգերի միջոցով: Ազգի մը քաղաքակրթությունն 

է կապված իր պարին շարժումներու զարգացումը»: 

Կոմիտաս 

«Ինչու՞ է պետք պարը սովորողին, որ նա օգտագործի՞ այն կյանքում, երբ մի 

տեղ պարեն, ինքն էլ կարողանա պարել: Դպրոցի նպատակն է պարը 

հասցնել գիտակցության, ճանաչել պարի խորհուրդը, կիրառել 

գիտակցաբար, կրթել միտքը, տեսնել պարի մեջ Կենաց Ծառ: Պետք չեն 

այնպիսի պարեր, որոնք ունեն վայրի կամ բնական շարժումներ, որոնք 

առնչվում են բնազդին: Ամեն մի շարժում, ամեն մի ընթացք , որ կատարում 

է երեխան, պետք է իմանա, որ դա ժամանց և «տաշի – տուշի» չէ, այլ մեծ 

խորհուրդ կա դրա մեջ և պատմում է մի բան, որից ավելին գոյություն 

չունի»: 

Ա. Շահնազարյան 

«Միանգամայն անհարիր և անվայել ենք համարում այն ռիթմիկ 

մարմնամարզությունը, որն ուղեկցվում է օտար երաժշտությամբ, օտար 

շարժումներով: Դա միայն խաթարում է մանկան հոգին և հոգեբանությունը, 

մասնատում ամբողջությունը: Ինչու՞ պետք է մանուկը խոսի մայրենի 

լեզվով և անի օտար շարժումներ. Մի՞թե շարժումը չունի իր լեզուն, և կամ 

մի՞թե մեր ժողովրդի լեզուն, երգը, շարժումը և այլ բաները միևնույն 

ակունքն ու պատճառները չունեն: Դրանցից մեկի փոխարինումը օտարով 

https://www.youtube.com/watch?v=BSXuAGhMisg
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=hGIREDOQvXQ


միշտ քանդում է միասնությունը, խարխլում բնական տաճարի ոճը, 

երկփեղկում երեխային, մասնատում է նրա մտածողությունը, տատանում 

հաստատությունը: Օտար տարրը միայն կարող է ավելանալ, գումարվել 

(չձուլվելով) և ոչ թե փոխարինել»: 

Ա. Շահնազարյան 

Պարը իր շարժումային համակարգով մի լեզու է, որն արտահայտում է 

մարդու հոգեվիճակը, հույզերն ու ապրումները` ուղեկցվելով երգով, 

երաժշտությամբ, հարվածային նվագարանների կամ ծափերի ռիթմիկ 

պատկերով: 

Պարի գործունեության խնդիրն է` ավանդական պարին շարժումային 

համակարգի, զգացողության փոխանցում երեխային: Շատ կարևոր է, որ 

ուսուցանվի մաքուր ավանդական պար: Ավանդական պարերը կարող են 

պարել բոլորը, դրանք բնական շարժումներից են կազմված, մատչելի են, 

հասկանալի: Երգացանկում տեղ գտած պարերգերը կարող են կատարվել 

պարի ուղեկցությամբ: Նախակրթարանում 5-6 տարեկանները կարող են 

ազգային պարային շարժումներ կատարել, ավելի փոքրերի համար՝ դժվար 

է: 

 

4. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում 

 

Նախակրթարանում երեխայի ներդաշնակ հոգևոր զարգացման կարևոր 

խնդիրներից մեկը ազգային մշակույթի յուրացումն է՝ ծեսեր, տոներ: Խնդրի 

իրագործման համար սաները. 

 սովորում են ծիսական և ծեսին համապատասխան երգեր, ասույթներ, 

ասիկներ, օրհնանքներ, 

 նկարում են 

ա. ծիսական հերոսներին, 

բ. ծիսական պարագաներ, 

 պատրաստում են ծիսական պարագաներ դաստիարակի, ծնողի 

օգնությամբ, 

 խաղարկում են ծիսական գործողություններ,  ծիսական խաղեր, 

 բեմականացնում են երգեր, 

 կատարում են բնագիտական փորձեր, 

 գնում են ուսումնական ճամփորդության, 

 հորինում են հանելուկներ, հեքիաթներ, գովք, օրհնանք, 

 վերապատմում, փոխադրում են իրենց տպավորությունները: 



Սանը, քայլ առ քայլ, անկաշկանդ միջավայրում, ամենօրյա արդյունավետ 

գործունեությամբ, լիիրավ մասնակցությամբ, կարողություններ և 

հմտություններ ձեռք բերելով՝ յուրացնում է ծեսը: 

 

Ի՞նչ խնդիրներ են լուծվում.  

 նյութի յուրացում 

 խոսքի զարգացում, 

 տարբեր կարողությունների դրսևորում, հղկում, մի շարք 

հմտությունների ձեռքբերում, մշակում (լեզվական, թատերական), 

 գրական - գեղարվեստական ճաշակի զարգացում, 

 ինքնադրսևորում, ձերբազատում բարդույթներից: 

 

Այս աշխատանքները նպաստում են. 

 

 երեխայի բառապաշարի հարստացմանը, 

 մտածողության ձևավորմանը, 

 ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը, 

 ինքնուրույն աշխատելու ունակության ձևավորմանը, 

 բավարարվում է նրա ինքնահաստատման – ինքնադրսևորման 

պահանջը, 

 ձեռք է բերվում խմբով աշխատելու, ինքնակազմակերպման 

հմտություններ, 

 զարգանում է գեղարվեստական ճաշակը (նկարչություն, ձեռարվեստ, 

երաժշտություն և այլն), 

 ավելի մոտիկից ճանաչելու իրենց դաստիարակներին, տատիկներին, 

պապիկներին, ծնողներին, հարազատներին: 

 

Սանը կիմանա     
                                                          

 ազգային ծեսը, 

 ազգային սովորույթները, 

 հայկական ժողովրդական և ծիսական երգերը, 

 ծիսական կերպարները, 

 ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղերը, 

 ծիսական կերակրատեսակները, 

 ծիսական պարագաները: 



 

Սանը կկարողանա 
 

 երգել հայկական ժողովրդական և ծիսական երգեր, 

 պատրաստել ծիսական պարագաներ, 

 խաղալ ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղեր: 
  
Սանը կլինի  

 

 ծեսը իմացող ակտիվ մասնակից, փոխանցող, տարածող: 

Ծեսն այն միջավայրն է, որտեղ սովորողները ծեսի նախապատրաստական 

և իրականացման ընթացքում կիրառում են իրենց կարողությունները, 

հմտությունները, գիտելիքները: 

 


