
Մանկական խաղեր, խաղիկներ 

 

 Ծիլ, ծիլ, ծիլծիլա, 

Ելեք, տեսեք` ո՞վ կուգա, 

Պստի պապը տուն կուգա, 

Չամիչ ուտելեն կուգա, 

Ճանճը տզզալեն կուգա, 

Ճնճուղը  թը՜ռնելեն կուգա: 

 

 Ճվիկ, ճվիկ, Ակնա ճվիկ,               

Ճվիկ գնաց հեռու քաղաք, 

Բուրդ բերեց, բամբակ բերեց, 

Թել մանենք, գլխարկ գործենք, 

Մեր ...-ի գլխին կործենք: 

Թը՜ռռ ճվիկ: 

 

 Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ,        

Երկեն տաճիկ, բարակ լաճիկ, 

Ճվի՜կ, ճվի՜կ, ճկութիկ, 

Ճվիկը թռավ մտավ …-ի ծոցիկ: 

 

 Ծափիկ, ծափիկ, ծափլատիկ,     

Չալ խնձորիկ, փշատիկ, 

Ծալիկ, մալիկ, ծուռ աքլորիկ, 

Ծկլակտուց, ծկլամերիկ, 

Կուտ ուտի, կուտման ուտի, 

Ծակ շերեփով ծիկրակ անի: 

 

Կոպալ, կոպալ 

 

Կոպալ, կոպալ, լիդրի կոպալ, 

Ախպերն եկավ տախտակն ուսին, 



Քսան սալակ, կելին թալակ, 

Նա կուրդ քցի, նա վըր հնձի: 

 

Հաշվերգով հերթով հաշվում են մասնակիցների ոտքերը: Ում ոտքի վրա 

ավարտվում է, նա ծալում կամ խաչում է ոտքերը: Հաղթում է նա, ում մեկ 

ոտքը մնում է՝ բոլորինը խաչելուց ու «դուրս գալուց» հետո: 

Նույն խաղը խաղում են ձեռքի մատներով: 

 

Պուպու 

 

- Պո՛ւպո՛՜ւ, քանի՞ հաց ես թխե՜: 

- Ո՜ւթ, ո՜ւթ: 

- Ո՜ւր ես դրե՜: 

- Պուտո՜ւկ: 

- Ի՜նչ ես դրե բերա՜ն: 

- Խո՜ւփ, խո՜ւփ: 

- Ո՜վ է գտե: 

- Ջո՛ւջո՛ւն: 

- Ո՛վ է կերե: 

- Կո՛ւճո՛ւն:  

- Ո՜ւր է փախե՛:  

- Տո՜ւն, տո՜ւն: 

 

Խաղի վերջում հարցնողը կարող է ծափ տալ դիմացինի դեմքի մոտ և ասել. 

- Դե՛ փախի տո՛ւն: 

 

 Ըստում, ընդում,                      

Դեղին դդում, 

Գցեմ, բռնեմ, 

Գտնեմ ուտեմ, 

Պապոնց տանը 

Տիտիկ անեմ: 



 

 Կոպալ, կոպալ լիդրի կոպալ, 

Ախպերն եկավ տախտակն ուսին,  

Քսան սալակ, կելին թալակ, 

Նա կուրդ քցի, նա վըր հնձի: (սա հաշվերգ է) 

 

 Մամի, մամի, խաղողը հասել է՞ 

 

Երեխաները բռնում են միմյանց ձեռքից և ուղիղ գծով կանգնում: Շարքի 

վերջում կանգնածներից մեկը մյուսին հարցնում է. 

-  Մամի, մամի, խաղողը 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 «նվագելով»,  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: 

 


