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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Մանկական կյանքը վերացական գաղափար չէ, այն առաձին երեխաների 

կյանքն է: Դաստիարակը պետք է համակված լինի կյանքի նկատմամբ խորը 

ակնածանքի զգացումով. մարդասիրաբար դաստիարակելով երեխային, պարտավոր 

է հարգել նրա մեջ այդ կյանքի զարգացումը: Երեխան բաց աչքերով նայում է հրաշք 

աշխարհին, և թե ինչ կլսի ու կտեսնի՝ մեզանից է կախված: 

Թատրոնը  երաժշտության, կերպարվեստի, դերասանական վարպետության 

ամբողջություն է: Այն նպաստում, պայմաններ է ստեղծում անհատի ամբողջական  

դաստիարակության համար: Թատրոնն ինքնաարտահայտման և միաժամանակ 

հոգեբանական լարվածության վերացման միջոց է:  

Մանկան թատրոնը  արվեստի ճյուղ է, որտեղ արտահայտման հիմնական 

միջոցը  երեխա-դերասանն է։ Որպես դերասան կարող է հանդես գալ ինչպես 

երեխան, այնպես էլ տիկնիկը, կամ էլ ինչ-որ առարկա, որին ղեկավարում է երեխան։  

Թատրոնը համարվում է ամենաազդեցիկ գործիքը, որով կարելի է ներգործել 

երեխայի վրա, քանի որ նա խաղալով հրաժեշտ է տալիս, ձերբազատվում է իր 

բարդույթներից, անորոշությունից, ձեռք բերելով շփման կարողություններ և  

հմտություններ:   

Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Թատրոնը՝ որպես խոսքի և մեղեդու 

համադրման միջոց» հետաքրքիր է ու կարևոր, քանի որ թատրոնը՝ որպես 

համադրական (սինթետիկ) արվեստ, հնարավորույթուն է տալիս միաժամանակ 

ազդել և խթանել երեխայի զարգացման ամենատարբեր ոլորտները՝ խոսքից մինչև 

սոցիալական հմտությունների զարգացում, երաժշտության ընկալում ու 

մարմնաշարժողություն։  

Նպատակը և խնդիրները  

Մեր դիպլոմային աշխատանքում մենք փորձել ենք ցույց տալ խոսքի և մեղեդու 

համադրման հնարավորությունները դերախաղերում և թատերական 

ներկայացումներում և դրա ազդեցությունը երեխայի զարգացման վրա։ 
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Այս նպատակին հասնելու համար իրագործել ենք հետևյալ խնդիրները. 

 Թեմային առնչվող մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրություն 

 Կրթահամալիրի մանկապարտեզային խմբերում աշխատանքի փորձի 

դիտարկում և ուսումնասիրություն 

 Նյութերի ընտրություն, գործնական աշխատանքի համար նյութերի 

նախապատրաստում, 

 Երեխաների հետ գործնական աշխատանք, նյութերի փորձարկում, 

 Արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն 

 

Այս նախագծով ներկայացնում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջում 

ուսանելու ընթացքում ձեռք բերած հմտությունները, մեթոդները, կներկայացնեմ 

հատվածներ իմ փորձից։ 

Դիպլոմային նախագծի թեման թատրոնն է։ Թատրոնը բազմազան է իր 

ուղղություններով, և դա ինձ երկմտանքի մեջ էր դրել․ չէի կողմնորոշվում՝ որ 

ուղղության վրա կանգ առնել, բոլորն էլ հոգեհարազատ թեմաներ են։ Ես 

դաստիարակ եմ, սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, երեխաները մի ամբողջ աշխարհ 

են, ու ես ուզում եմ իմ աշխատանքը, մեթոդները, ներկայացնել հանրությանն այնպես, 

որպեսզի այն հետաքրքրի այլոց։ 

Երկար մտորումներից հետո հասկացա, որ Թումանյան-Կոմիտաս-150 

հոբելյանական տարին մեծ հնարավորություններ է տալիս։ Այսպես համընկավ իմ 

դիպլոմային նախագծի պաշտպանությունը հայոց երկու մեծերի հոբելյանական 

տարվա հետ։  Ստեղծվեց երաժշտական ներկայացում՝ դերախաղի, մատների 

թատրոնի, տիկնիկային թատրոնի, խոսքի և մեղեդու համադրմամբ։ 

 

Աշխատանքի ընթացքը, արդյունքը ներկայացնում եմ հիմնական մասում։ 

 

https://www.mskh.am/
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ԳԼՈՒԽ 1. 

ԽԱՂ-ԴԵՐԱԽԱՂԸ ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՅԱՆՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ 

Խաղ-ներկայացումը հնարավորություն է տալիս երեխային ներկայանալու, 

արտահայտվելու, դառնալու ավելի անմիջական և շփվող: Դերային խաղերից ծնվում 

են թատերական ներկայացումներ: Թատրոնն ունի կախարդական ազդեցություն։ Այն 

երեխաների հոգիները կարողանում է լցնել դրական հույզերով, դաստիարակել  բարի 

ոգով, չէ՞ որ թատրոններում՝ ներկայացումների ժամանակ, միշտ հաղթում է բարին:  

Թատրոնով հատկապես տպավորվում են նախադպրոցական տարիքի 

երեխաները: Նրանք ամբողջովին տրվում են զգացմունքներին՝ փորձելով նմանվել 

բարի հերոսին կամ հերոսուհուն:  Թատրոնն օգնում է նաև զարգացնել երեխայի 

բառապաշարը: Երեխան տեսնելով բեմում տիրող  բազմաշերտ  մթնոլորտը՝ փորձում 

է վերարտադրել ու հնարավորինս պատկերավոր ներկայացնել իր մտերիմներին: 

Երեխաները հանպատրաստից կարող են ներկայացումներ խաղալ, անհրաժեշտ 

բեմական միջոցները կարող են հենց տեղում պատրաստել` ներկայացնել և 

ներկայանալ կենդանի ձևով:  

Անհատի վարքի հմտությունների ձևավորման հզոր միջոցներից մեկն է 

համարվում դերային խաղը: Երեխաների անհատական առանձնահատկությունները 

և բնավորության գծերը վառ արտահայտվում են խաղի բնույթի և այն դերի միջոցով, 

որը իր վրա վերցնում է երեխան ընդհանուր խաղերում: 

 

1.1. Երեխայի կողմից խաղի ընկալումը՝ ըստ տարիքային փուլերի 

Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրությունը հնարավորություն 

տվեց դիտարկել, թե տարիքային զարգացմանը զուգընթաց երեխաներն ինչպես են 

ընկալում խաղը։   

Մինչև երեք տարեկան 

Սա այն տարիքն է, երբ երեխան ծանոթանում է շրջապատող իրականությանը, 

իրերին, փորձում է համը, նրա համար գրավիչ են գույները, շոշափում է, նայում։ «Սա 

իմ մահճակալն է, այստեղ ես հանգստանում եմ, լսում եմ «Օրորոցային» և քաղցր քուն 
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մտնում: Սա հատակ է, այն ամուր է և դրա վրա քայլում են, իսկ ողորկ աթոռակի վրա 

ես նստում եմ»: Խաղը դեռ չի սկսվել:  

2.5-3 տարեկան 

Ահա սկսվում է խաղը. ակտիվ ուսումնասիրություն երեխայի կողմից, 

խաղալիքների հետ շփում՝ մեքենա քշել, տիկնիկին կերակրել, լողացնել, քնեցնել, 

խորանարդիկներով կառուցել, ապուր եփել տիկնիկի համար՝ ինչպես մայրիկը, կամ 

մեխ խփել պատին՝ ինչպես հայրիկը։  

Այս փուլում մեծահասակների խնդիրը «համով-հոտով» պատմելն է երեխային 

շրջապատող իրերի մասին, որը օգնում է երեխային հասկանալ իրերի նշանակության 

մասին, բացահայտում է օգտագործման նոր եղանակներ։ 

Սկսում է ակտիվ գործել երեխայի երևակայությունը։ Նա դառնում է իր փոքրիկ 

ներկայացումների ռեժիսորը, հնարում է սցենար, նմանակում տարբեր կերպարների։ 

Երեխան դառնում է փոքրիկ հրաշագործ, նա կարող է աշխուժացնել ցանկացած 

միջավայր։ 

Խաղալիքները՝ արջը, աղվեսը, թզուկները, բոլոր խաղալիքները կարող են 

դառնալ իր հեքիաթի հերոսները, որոնց կերակրում է, սովորեցնում իր սեփական 

աշխարհի կանոններին։ Եթե երեխան անմիջապես չի մասնակցում խաղին, նա դեռևս 

դիտում է, ուսումնասիրում, շուտով նա կսկսի ինքնուրույն նախաձեռնել, խաղալ իր 

հորինած սցենարը։  

Դաստիարակի դերն այստեղ շատ կարևոր է։ Որքան մեծերս խաղում ենք 

երեխայի հետ, այնքան ավելի հաճույքով է խաղում նա, արագ է սովորում խաղալ։ 

Ժամանակի ընթացքում այս գործընթացն այնքան է գրավում փոքրիկին, որ նա խաղի 

մեջ է ներգրավում իր հասակակիցներին, իսկ մեծահասակ խաղացողին ընդունում է, 

եթե վերջինս կարողանում է լավ խաղընկեր լինել։ Սա խմբային խաղ է, և 

դաստիարակը խաղալով խմբում (ձայնային տարբերակներ է առաջարկում, 

լուծումների տանում)՝ օգնում է նրանց։ 3-4 տարեկան երեխաներն առանց 

դաստիարակի չեն կարող ինքնուրույն զարգացնել պատմությունը, միասնական 

խաղալ։ Սա այն տարիքն է, երբ յուրաքանչյուր երեխա իր խաղի ստեղծողն է։ 

Ռեժիսորական այս խաղերը զարգացնում են երեխայի երևակայությունը, 
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շարժունակությունը, մեծացնում են շփումը այլ երեխաների հետ, պատրաստում 

հաջորդ փուլին՝ դերասանական խաղին։  

4-5 տարեկան 

Սկսվում է դերասանական խաղը։  Խաղերի բովանդակությունը փոխվում է, 

զարգանում է, դառնում ավելի բարդ և բազմազան։ Կերպարներ խաղալը երեխաների 

սիրած զբաղմունքն է։ Խաղի ընթացքում երեխան սովորում է ինքն իրեն վերահսկել։ 

Երեխաները սիրում են խաղալ կենդանիների կերպարներ, հեքիաթների հերոսներ 

դառնալ, նրան արդեն շատ չեն գրավում խաղալիք կենդանիներն ու տիկնիկները, 

որոնք շատ կարևոր էին, երբ երեխան ռեժիսոր էր։ Այժմ ինքը կենդանի է, արքայազն, 

արքայադուստր, օդաչու, և այլն։ 

Այս խաղում է, որ ակտիվորեն զարգանում են երեխայի երևակայությունը և 

կարողությունը, ինքնությունը պարզելու ունակությունը։ Երեխան տարբերակում է 

մարդկանց ու կերպարների առանձնահատկությունները, զարգանում է 

ներողամտությունը, այլ մարդկանց հասկացողությունը, զգացմունքները։ Իհարկե, 

այս բոլորը միանգամից տեղի չեն ունենում, սակայն ծնվում ու զարգանում են հենց 

դերախաղերով։ Հինգ տարեկանում երեխան դուրս է գալիս իր դիրքորոշումից, երբ ոչ 

միայն «ես»-ն է կենտրոնում, այլև շրջապատող մարդիկ՝ ընտանիքը, խմբի 

երեխաները, ներառյալ ընդհանուր կանոններն ու արժեքների որդեգրումը։ Շատ-շատ 

կարևոր խաղ, որտեղ զարգանում է երեխայի ունակությունը՝ այլ անձի տեսակետից 

նայել: 

Դաստիարակի դերը. սովորեցնել կերպարի մեջ մտնել, ցույց տալ տվյալ կերպարի 

ձայնային կողմը, շարժուձևը, պատմել այդ կերպարի մասին։ Կարելի է դիտել 

մուլտֆիմեր, նկարել, ծեփել, կերպարներ պատրաստել, զարգացնել ձեռարվեստը։ 

1.2. Թատրոն-դերախաղերի դերը երեխաների կյանքում 

Մանկան թատրոնը արվեստի ճյուղ է, որտեղ արտահայտման հիմնական 

միջոցը երեխա-դերասանն է։ Որպես դերասան կարող է հանդես գալ ինչպես երեխան, 

այնպես էլ տիկնիկը, կամ էլ ինչ-որ առարկա, որին ղեկավարում է երեխան։ Թատրոնը 

համարվում է ամենաազդեցիկ գործիքը, որով կարելի է ներգործել երեխայի վրա, 
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քանի որ նա խաղալով հրաժեշտ է տալիս, ձերբազատվում է իր բարդույթներից, 

անորոշությունից, ձեռք բերելով շփման կարողություններ և  հմտություններ:   

Դերասան-երեխաները խաղ-ցուցադրությունով իրենց զգում են 

հասարակության լիիրավ անդամ՝ կատարելով շատ կարևոր գործ: Երեխաների  մոտ 

արթնանում է պատասխանատվության և պարտաճանաչության զգացում՝ 

ցուցաբերելով գործին լուրջ վերաբերմունք: Փորձերի ընթացքում երեխաների մոտ 

ձևավորվում է փոխզիջման և փոխըմբռնման հատկանիշներ: Փոքրիկ դերասանները 

սովորում են հստակ արտաբերել բառերը, կառավարել իրենց ձայնը, խոսքի տեմպը, 

յուրաքանչյուր դերին տալիս են բնավորությանը բնորոշ ձայն: Զարգանում է փոքրիկ 

դերասանների երաժշտական տակտը, ռիթմը, ծանոթանում են երաժշտական 

ժանրերի հետ: 

Ներկայացման միջոցով երեխաները հարստացնում են իրենց 

տպավորությունները, առաջանում են դրական հույզեր: Դերասան-երեխան սովորում 

է ժեստերը, մարմնի լեզուն, օրինակ, որպեսզի ցույց տա նապաստակի 

ուրախությունը, նա թռչկոտում է, վախի ժամանակ դողացնում է և այլն: 

Երեխաների մոտ զարգանում է կոլեկտիվում աշխատելու ունակությունը և 

դրսևորվում է համբերատարություն՝ կոլեկտիվի անդամների նկատմամբ: 

Թատրոնը երեխաների մեջ դաստիարակում է բարոյական և գեղագիտական 

հատկանիշներ, ընդլայնվում է երեխաների ճանաչողական աշխարհընկալումը: 

Թատրոն-դերախաղերը նպաստում են երեխաների համակողմանի 

զարգացմանը. 

 Երեխայի ստեղծագործական երևակայության զարգացում 

 Բանավոր խոսքի զարգացում 

 Ինքնարտահայտվելու կարողության զարգացում 

 Ազատ և անկաշականդ շփում հասակակիցների և մեծերի հետ 

 Նախաձեռնելու, համախմբված աշխատելու հմտությունների 

ձեռքբերում 

 Աշխատասիրության, պատասխանատվության, ուշադրության 

դրսևորում 
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 Գեղագիտական ճաշակի զարգացում 

 Տեսածի, լսածի վերաբերյալ խոսելու կարողություն 

 Իրավիճակը շտկելու կարողություն 

 Բարդույթներից ազատագրում 

 

Թատրոն-դերախաղերը՝ որպես նախադպրոցականների հետ արդյունավետ 

ինտեգրված գործունեություն, ունեն հետևյալ բաղադրիչները․ 

 Գրական նյութը և դրա բեմականացում-դերախաղը՝ որպես երեխայի 

մտածողության և խոսքի զարգացման միջոց։ 

 Թատրոնը՝ որպես խոսքի և մեղեդու համադրման միջոց։ 

 Սեղանային թատրոնը՝ մանկական թատերական արվեստի կարևորագույն 

բաղադրիչ։   

 Մատնաթատրոնը՝ որպես երեխայի խոսքի, երևակայության  և մանր 

մկանային կարողությունների զարգացման միջոց։ 

 Իրավիճակային դերախաղերը՝ որպես երեխաների խոսքի և սոցիալական 

հմտությունների ձևավորման ու զարգացման միջոց։ Տիկնիկ-կերպարների 

ստեղծումը՝ որպես տիկնիկային թատրոնի նախապատրաստական փուլ 

(ձեռարվեստ)։  
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ԳԼՈՒԽ 2.  

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

 ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԹԱՏՐՈՆ-ԴԵՐԱԽԱՂԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

2.1. Երեխաների երաժշտական ունակությունների  զարգացման 

տարիքային առանձնահատկությունները 

Երեխաների ընդունակություննեը զարգանում են ակտիվ երաժշտության 

գործունեության ընթացքում: 

Սկզբնական շրջանում ամենամեծ ուշադրությունը պետք է դարձնել մանկան 

արտասանությանը: Արտասանության նախնական ձևը բացականչությունն է: 

Մանուկը բացականչում է, արտահայտում է որոշ զգացումներ և նմանակում 

բնության ու կենդանիների ձայները: Բացականչելը ինչ զգացում էլ արտահայտի, 

պետք է խրախուսել և չպետք է արգելել: Մանկան ծանոթ ձայներին և 

բացականչություններին կարելի է ավելացնել նորերը՝ առաջնորդվելով ուսուցման 

հնարամիտ ձևերով: Այսպես, պետք է օգտվել գիտության ընձեռած միջոցներից և 

օգտագործել տեխնիկան, ուր ձայնագրված են բնության և կենդանիների ձայներ: 

Կյանքի առաջին տարում փոքրիկը արձագանքում է ձայներին, հետո դադարում է 

շարժվել`ունկնդրելով ձայնին կամ երաժշտական գործիքին, այնուհետև սկսում է 

պատասխան վերաբերմունք ցուցաբերել հչյուններին:  

Մեկ տարեկան երեխան լսելով մեծի երգը`գղգղանքով արձագանքում է: 

Կյանքի երկրորդ տարում երեխան տարբերում է բարձր և ցածր, ուժեղ և մեղմ 

հնչյունները: Ձայնակցելով մեծերին՝ կրկնում է երգի ֆրազների վերջավորությունը, 

ծափ է տալիս, դոփում, պտտվում տեղում: 

Կյանքի երրորդ և չորրորդ տարում մեծանում է զգայունակությունը, ավելի ճիշտ 

է զանազանում առարկայի, երևույթների հատկությունը, այդ թվում և 

երաժշտությունը: Երեխաները այս շրջանում ձգտում են ինքնուրույնության: 

Կյանքի հինգերորդ տարում սկսում են գիտակցել երևույթի և շրջապատող 

իրականության կապը: Կարողանում են տարբերել երաժշտությունը ուրախ է, զվարթ, 

հանգիստ, թե տխուր, հնչյունները բարձր են կամ մեղմ: 
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Երաժշտությունը թատրոնում նախակրթարանի սաների կարևոր գործոնն է, 

որտեղ տեղ են գտնում խմբային, ծրագրային երգերը, շարժական խաղերը: 

Երաժշտական ինքնուրույն գործունեությունը առաջանում է երեխաների 

նախաձեռնությամբ՝ դերախաղերի ընթացքում, խոսքի և մեղեդու համադրման 

միջոցով։  

Երաժշտության հետ երեխայի շփումը սկսվում է ծննդից՝ մայրիկի օրորոցայինը, 

կամ տանը հնչող երաժշտությունը։ Մի քանի ամսականում փոքրիկն ինքն է արդեն 

սկսում երգել։ Կրտսեր խմբերում, երեխաները լսելով իրենց սիրած երաժշտությունը, 

ուրախ ծափ են տալիս և պարում։ Երաժշտությունը մարդու վրա ազդող ամենահզոր 

ուժերից է։ Այն կարող է փոխել տրամադրություն, մտածողություն, նաև սերտ 

կապված է ֆիզիկական ոլորտի հետ։ Մինչև երեք տարեկանը երաժշտություն լսելիս 

երեխան շարժումներ է անում։ Երեքից հինգ տարեկանում շարժումներն արդեն 

համահունչ են երաժշտությանը։ Ոտքերի քայլերը դինամիկ են ձեռքերի 

շարժումներին։ Հինգից վեց տարեկանում երեխան զանազանում է պարի և 

երաժշտության տեսակը։   

 

Գլուխ 2. 2. Երաժշտական դաստիարակությունը մանկապարտեզում 

Երաժշտական դաստիարակության ծրագրի հիմքը հայկական ազգային 

երաժշտությունն է: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև դասական 

երաժշտությանը: Երաժշտական դաստիարակության նպատակը և խնդիրները․  

 1․Հետաքրքրություն և սեր առաջացնել երեխաների մեջ երաժշտության նկատմամբ։ 

2․ Զարգացնել երեխաների երաժշտական ընդունակությունները։ 

3․ Ձևավորել կատարողական պարզ ունակություններ։ 

4․ Հարստացնել երաժշտական տպավորությունները։ 

5․Ձևավորել պատկերացում երաժշտական տարբեր ժանրերի մասին (երգ, քայլերգ, 

պար)։ 

6․ Զարգացնել ընկալման և կատարման ստեղծագործական ունակությունները։ 

7․Ծանոթացում ազգային (դուդուկ, զուռնա, թառ, քամանչա, դհոլ, քանոն) և 
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դասական նվագարաններին (դաշնամուր, ջութակ, թավջութակ, ֆլեյտա)։ 

8․ Ծանոթացնել հայկական ժողովրդական և ազգագրական երաժշտությանը։ 

Երաժշտության դերը 

Ուսումնասիրում էի փոքրիկների վերաբերմունքը թումանյանական կերպարների 

հանդեպ, կարդում էինք, խաղում, պատմում, հետևում էի նրանց զվարճալի 

վերափոխություններին և արտիստորեն ներկայացնելու կարողությանը։ Ծագեց 

Թումանյանի ստեղծագործություններից որևէ մեկը բեմադրելու միտքը, իսկ սերս 

երաժշտության հանդեպ և Կոմիտաս հանճարի արվեստը ուղղորդեցին համադրելու 

թատերական գործունեությունը երաժշտության հետ․ երեխաները կսովորեն ոչ միայն 

խոսքով արտահայտվել, այլև երգելով։ Իրենց՝ թեկուզ և ոչ վարժ երգեցողությամբ, 

կերպարները կդառնան ավելի հետաքրքիր։  

 

Գլուխ 2. 3. Ձայնային թատրոն-խաղ 

Այո, սա ձայնային թատրոն-խաղ է, որը շատ է ոգևորում երեխաներին։ Եթե 

համակարգչով, հաղորդում ենք կենդանիների ձայները, ապա ցանկալի է, որ 

լուսանկարներով կամ այլ նկարներով համապատասխանաբար ցույց տանք այդ 

կենդանիների նկարները, որովհետև երբ ձայնին զուգորդվում է պատկերը, ապա և՛ 

լսողությունը, և՛ տպավորությունն ավելի սուր են լինում:  

Զանազան խաղերի միջոցով պետք է անել այնպես, որ երեխան անդրադարձնի այդ 

ձայները: Օրինակ՝ ծիտը ծլվլում, ծվծվում, ճտվտում է, ձայնն է՝ ծիվ-ծիվ: Երեխան 

ծիտիկի դերն է տանում և ծվծվում է՝ ծիվ-ծիվ: 

Մյուսը աքլորն է՝ թևերը թափահարում և ավետում է լուսաբացը՝ ծուղրուղո՛ւ: 

Շունը քնաթաթախ մոռացնում և հաչում է աքլորի վրա՝ հա՜ֆ-հա՜ֆ: 

Կատուն սոված մլավում է՝ միա՛ու-միա՛ու: Այսպես, սկսում է զարգանալ խոսքը, իսկ 

ավելի ուշ երեխաները բնության և կենդանիների՝ իրենց իմացած ու սովորած 

ձայները մեծ հաճույքով ու ճոխությամբ կօգտագործեն իրենց խաղացած հեքիաթ-

ներկայացումներում: Դաստիարակն ինքը պետք է իմանա և երեխաների հետ շփման 

ժամանակ օգտագործի և բնականորեն ուսուցանի մարդկային զանազան 

բացականչություններ: Օրինակ՝ 
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ա՜յ - տե՜ս՝ ինչ ունեմ, 

ա՜յ – սա է իմ նվերը, 

ա՛խ – ի՛նչ լավ էր, 

բա՜ - իհարկե, 

բա՛ - որ ասո՛ւմ էի, 

վա՛յ – ցավ, ահազանգ, 

հե՛յ – կանչ, և այլն։ 

Կամ առանձին ձայնավորներով՝ 

է՛ - դու էլ բան ասացիր, 

է՛ - հետո, 

է՛ - դե՜, հանգիստ թող ինձ, 

ա՛ - հասկացա, 

ի՛ – ոնց թե: 

 Դրանց ելևէջները և հնչերանգը գոյություն ունեն մեր երգերում, ուստի հարուստ 

և բազմազան բացականչությունների տիրապետող մարդը հաղթահարում է 

միօրինակ երգեցողությունը: Չէ՞ որ այդ բացականչությունները արտահայտում են 

զանազան զգացմունքներ, որոնք հարազատ են մայրենի լեզվին և ոգուն: Օրինակ՝ 

հաճույք արտահայտող բացականչությունները՝ օխա՛յ, հո՛յ, թո՛յ, նա՛յ-նա՛յ, ա՛խ-ա՛խ, 

հո՜պ, լե-լե-լե-լե և այլն: Դրանց միջոցով շատ արդյունավետ ու բնական է լինում 

երգին նախապատրաստումը, զանազան թատրոն-խաղերում արտասանությունը:  

Երեխան մեծանում է, արտասանությունը ավելի ճոխանում է: 

Արտասանությունից երգերին անցնելիս էլ պիտի ընտրել այնպիսի երգեր, որ անցումը 

շատ կտրուկ չլինի: Մանկանը նոր ավանդվող երգերի վերաբերյալ Կոմիտասը գրում 

է. «Եղանակները պետք է կազմվեն առոգանության օրենքներին խիստ հնազանդելով, 

այնպես, որ երեխան ճանաչի եղանակի հիմնաձայնը, շեշտը, վերջակետը»: 

 Այսինքն՝ երեխան պիտի չզգա, թե ինչպես հանկարծ արտասանությունը վերածվեց 

երգի: Սա է երգել սովորելու բնական և ճիշտ ճանապարհը: 

Երեխան արագ և հաճույքով է սովորում, երբ ինքը դերասան է, խաղը սկսում է՝ երգ-

երաժշտության ուկնդրումով, միաժամանակ համապատասխան 

բացատրություններով ու պատմություններով, արտասանությամբ։ 
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ԳԼՈՒԽ 3.  ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ 

Գործնական աշխատանք, փորձարկումներ 

    

Դիպլոմային նախագծի թեման թատրոնն էր, որը բազմազան է իր 

ուղղություններով։ Իմ փորձարկման համար ես ընտրել եմ երաժշտության ու 

թատրոնի համադրությունը։ Քանի որ այս տարի հայոց երկու մեծերի՝ Կոմիտասի և 

Թումանյանի հոբելյանական տարին է, որոշեցին ստեղծել երաժշտական 

ներկայացում՝ դերախաղի, մատների թատրոնի, տիկնիկային թատրոնի, խոսքի և 

մեղեդու համադրմամբ։ 

Աշխատանքի կատարման ընթացքում օգտագործված մեթոդները. 

 Խաղային մեթոդ 

 Գործնական ուսուցման մեթոդ 

 Ակտիվ ուսուցման մեթոդ 

 Ընդհանուր հարց ու պատասխանի մեթոդ 

 Հարցադրումների մեթոդ 

 Հետազոտական մեթոդ 

 Համագործակային մեթոդ՝ տեխնոլոգիա, կերպարվեստ, երաժշտություն 

Փորձարկում 1-ին  

Ներկայացնեմ մի հեքիաթ, որը պատմեցի խմբում.  

«Մի երկրում կար գեղեցիկ և շքեղ քաղաք։ Նրա շքեղությունն ու գեղեցկությունը 

երաժշտության մեջ էր. այդտեղ ամեն ինչ երաժշտությունով էր աշխատում։ Օրինակ, 

երբ պետք է ժամացույցն աշխատեր, նվագախումբը նվագում էր, և բոլորն իմանում 

էին, որ կեսօր է։  

Աշխատանքային ժամերն իրենց երաժշտությունն ունեին, նախաճաշը, ճաշն ու 

ընթրիքը՝ իրենց, էլ չեմ խոսում խաղերի ու զբոսանքի հիասքանչ երաժշտության 

մասին։ Իսկ գիշերը հնչում էր ամենանուրբ մեղեդին։ Սակայն մի օր, երաժշտական 

գործիքները վիճեցին իրար հետ, թե ով է ամենագլխավորն ու առաջատարը։ Այնքան 

վիճեցին և գոռգոռացին, որ մոռացան նվագել։ Եվ աստիճանաբար քաղաքի կյանքը 

կանգ առավ։  
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Մարդիկ արդեն չէին գնում աշխատանքի, առավոտյան զվարթ երաժշտությունը 

չէր արթնացնում նրանց։ Զբոսանքից ու խաղերից զրկված, նրանք ամբողջ օրը քնում 

էին։ Շատ տխուր էր։ Մի օր էլ դաշնամուրը հանկարծ սկսեց կարոտել անցյալ ուրախ 

ժամանակներն ու սկսեց նվագել։ Երաժշտությունը հիասքանչ էր, բայց տխուր։ Մյուս 

գործիքներն էլ միացան, և մեղեդին հնչեց ուրախ հնչերանգներով։ Մարդիկ լսեցին, 

արթնացան քնից, և ամեն մեկն սկսեց զբաղվել իր գործով։ «Քաղաքն ու բնակիչները 

փրկված են»,-մտածեց դաշնամուրը և շարունակեց հնչեցնել ավելի ուրախ տակտեր»։  

Այս հեքիաթը փոքրիկներին դուր եկավ, նրանք վազվզում էին, երաժշտական 

ձայներ արձակում՝ իբր գործիքներ են, ուրախ էին, այ դա իսկական ինքնուրույն 

երաժշտական թատրոն էր։ Հետո նրանք սովորեցին՝ ինչի համար են խաղալիք 

նվագարանները, սկսեցին նվագել, հարցեր տալ, սովորեցին անունները, սովորեցին 

տարբերակել գործիքները։  

Այսպիսով, երեխաների մեջ արթնանում է սերն ու հետաքրքրությունը 

երաժշտական գործիքի, երգի ու երաժշտության նկատմամբ։ 
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«Բզեզի դպրոցը» 

Հիմնական թատերական ներկայացման համար ընտրեցինք նյութը՝ «Բզեզի 

դպրոցը»։   

Աշխատանքի ընթացքը ունեցավ հետաքրքիր զարգացում։ Ես ծանոթացնում էի 

նրանց երաժշտական գործիքներին, նպատակ ունեի, որ երեխաները, բացի 

գործիքները տարբերակելուց, ճանաչեն նաև ըստ հնչողության։ Ահա պետք է ընտրել 

երաժշտական մի քանի գործիք, որոնք պիտի ներկայացնենք մեր խաղ-թատրոնում։ 

Երեխաները հաճույքով լսեցին և ընտրեցին դաշնամուր, կիթառ, ջութակ, թմբուկ։ Ես 

տարակուսած էի։ Մի կողմից Թումանյանի «Բզեզի դպրոցը», մյուս կողմից՝ 

երեխաների ընտրած դասական երաժշտական գործիքները։ Գտանք լուծումը՝ 

մեղեդին խաղ-թատրոնում։ Աշխատանքները փուլերով էին ընթանում՝ սցենարի 

կազմում, մանկական նվագարաններ, փորձեր փոքրիկների հետ, հետո էլ՝ իսկական 

ներկայացում։  

Միանգամից ասեմ, որ փորձը ցույց տվեց խնդիրների լուծումը երաժշտական  

գործունեության հետևյալ տեսակներով.  

երաժշտության ունկնդրում, երգեցողություն, երաժշտառիթմական շարժում (պար, 

խաղ), նվագ մանկական նվագարաններով, թատրոնը՝ որպես խոսքի և մեղեդու 

համադրման միջոց։  
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Նյութը մատուցվում է առօրյա ինքնուրույն գործունեության ընթացքում՝ 

ամբողջական դարձնելով երեխաների երաժշտական դաստիարակությունը: 

 

 

Փորձարկման ընթացքի տեսանյութերը 

Ներկայացման ընթացքից  

https://www.youtube.com/watch?v=fULQqk_56A8&feature=youtu.be
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ուսումնասիրելով մասնագիտական գրականությունը, կատարելով 

փորձարկումները՝ եկա հետևյալ եզրահանգումներին՝ 

 Նախադպրոցական տարիքի երեխայի կյանքում կարևոր տեղ են գրավում 

թատրոնը, երգը, երաժշտությունը։  

 Այն պետք է հաճելի, զվարճալի և ուսանելի լինի։  

 Սահմանափակումներ չպետք է լինեն, որպեսզի երեխան չձանձրանա։ 

 Դաստիարակը պետք է կարողանա հետաքրքրություն և սեր առաջացնել 

երեխաների մեջ երաժշտության նկատմամբ, զարգացնել երեխաների 

երաժշտական ընդունակությունները, ձևավորել կատարողական պարզ 

ունակություններ, հարստացնել երաժշտական տպավորությունները։ 

 Թատրոն խաղալիս ակտիվորեն զարգանում է երեխայի ստեղծականությունը և 

երևակայությունը։  

 Երաժշտությունը, խոսքն ու դերախաղը ձևավորում են գիտելիքներ 

միասնականության և ընկերասիրության մասին, ամրապնդել գիտելիքները 

աշխատասիրության վերաբերյալ, դաստիարաումլ բարի և դրական 

վերաբերմունք միմյանց և մեծերին օգնելու նկատմամբ:  
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 Զարգանում է կապակցված խոսքը, շարժումները միաժամանակ կատարելու 

կարողությունը։  
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 «Դպիր»  մանկավարժական հանդես, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 Ջ.Ռոդարի. «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

 https://nsportal.ru/  -թարգմանությունը՝ Լաուրա Այվազյանի 

 Վլ․Սուխոմլինսկի 

 «Ծննդից մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական 

չափորոշիչներ» 

 Է․ Ալեքսանդրյան․ «Նախադպրոցական մանկավարժություն» 

 Վարդումյան․ «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ»  

 Արթուր Շահնազարյան․ «Երաժշտությունը մանկապարտեզում» 

 Մարիա Մոնտեսորի «Տասնինը պատվիրանները ծնողներին» 

Լաուրա Այվազյանի բլոգ 

 

 

 

 

           

 

https://dpir.mskh.am/
https://dpir.mskh.am/hy/node/890
https://nsportal.ru/
https://dpir.mskh.am/hy/node/373
https://dpir.mskh.am/hy/node/833
https://lauraayvazyan.wordpress.com/

