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Ներածություն 

Ուսումնասիրելով  ծիսական երգերը, կարծում եմ` շատ հետաքրքիր կլինի 

ծանոթանալ և ավելի խորքային կերպով ուսումնասիրել մեր ազգային 

ծեսերը, սովորույթները, ավանդույթները: Սա մի հրաշալի առիթ է նախ 

մեզ համար՝ ճանաչելու մեր ազգայինը և կիրառելու մեր իմացածը՝ 

փոքրիկներին ներգրավվելով այդ հրաշալի միջավայրի մեջ, նաև 

միջառարկայական կապ ստեղծել: 

Երաժշտություն - գիտեն և կարողանում են կատարել ծիսական և այլ 

հայկական ժողովրդական երգեր.  

Պար- գիտեն և կարողանում են կատարել ծիսական և այլ հայկական 

ավանդական պարեր. 

Մայրենի - գիտեն ծեսը, ծիսական ավանդույթներ և զրույցներ, ասույթներ, 

ասացվածքներ, բանաստեղծություններ, կարողանում են խաղարկել 

ծիսական գործողություններ, կարղանում են պատմել իրենց կատարածը, 

գեղարվեստորեն ներկայացնել ինքնուրույն խաղարկել 

ստեղծագործական մոտեցում պահանջող ծիսական գործողություններ: 

Մարմնակրթություն - գիտեն և կաողանում են խաղալ ժողովրդական 

մանկական ծիսական խաղեր:  

Բնագիտություն - կարողանում են պատրաստել ծիսական բուսական 

պարագաներ , գիտեն այն բույսերը, որոնք օգտագործվում են ծեսերին և 

ունեն դրանց մասին գիտելիքներ:  

Ձեռարվեստ, կերպարվեստ - պատրաստել ծիսական պարագաներ: 

Խոհանոց- պատրաստել ազգային ծիսական կերակրատեսակներ: 

Մաթեմատիկա- կարողանում են հաշվել կերակրի համար նախատեսված 

մթերքը, պարագաներ պատրաստելու համար՝ չափել նյութը, հաշվել 

գնումները (մետր, սանտիմետր, գրամ, կիլոգրամ, դրամ և այլն): 

 Ստորև ցանկանում եմ ներկայացնել իմ ուսումնասիրությունն այս 

թեմայի վերաբերյալ:  
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Հայկական ժողովրդական ծիսական երգերը: 

Գլուխ 1. Ի՞նչ է ծեսը, ծիսակարգը և սովորույթը: Դրանց դերն ու 

նշանակությունը: 

1. Մշակույթը չէր պահպանվի և  սերնդեսերունդ չէր փոխանցվի , 

եթե գոյություն չունենային դրան նպաստող որոշակի 

միջոցներ, որոնցից կարող ենք առանձնացնել պատմության 

ընթացքում ձևավորված ծեսերը: Ծեսն իրենից ներկայացնում է 

ավանդական կամ կրոնական արարողություն , որին 

հավատացյալները վերագրում են մոգական և խորհրդավոր 

հատկություններ: Ծեսը լայն տարածում ունի 

հավատալիքներում , կրոնում , կենցաղում , դիվանագիտական 

հարաբերություններում և այլն: Ծեսը խորհրդանշական ձևով  

վերարտադրում է նաև ժողովրդի անցյալի կարևոր փուլում 

կատարված իրադարձությունները և դրանց միջոցով 

ապահովում ազգի , հասարակության միասնականությունը: 

Հայ եկեղեցին ծեսը սահմանում է որպես աղոթքի կարգ, որն 

ունի կարգավորված  և ներդաշնակ նկարագիր: Ծեսը 

հավատացյալների վրա ներգործելու ազդու միջոց է: Հայոց 

եկեղեցում ծեսերը հաստատել , սահմանել և կարգավորել են 

կաթողիկոսները՝ համաձայն աստվածաշնչյան 

մեկնությունների և քրիստոնեական դավանության: Այդ 

գործում մեծ ներդրում են ունեցել Գրիգոր Լուսավորիչ և 

Ներսես Մեծ կաթողիկոսները: Հայ ազգային տոները ունեն 

ծիսական արարողակարգ, որոնցից է Նոր տարին, Սուրբ 

ծնունդը, Տեառնընդառաջը, Բարեկենդանը,  

 

2. Ծաղկազարդը, Զատիկը, Համբարձումը, Վարդավառը: 

Մարդիկ այնքան էին հավատում ծեսերի զորությանը, որ 

հնարել էին անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսերը՝ ծեսերի 

միջոցով կարգավորել բնության երևույթները: Հայտնի են շատ 

ծիսական երգեր ու խաղեր. 
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Ամանօրյա և ծննդյան երգեր  

• Ձեր տան սներ ծառ ին խնկի, 

 Պատեր շարուկ մարմար քարեն,  

Ալաշ վերեն ծալ-ծալ ոսկի,  

Խողն ի վերեն սուրբ մարգարիտ,  

Խարսներ ինի` քանց աղունակ,  

Ավելն ի ձեռ` փունջ մանուշակ, -  

Ձեր անդրանիկի անուն ի՞նչ ի: - 

 Արամ ի: - 

 Արամ ճութ էր, էլ ճթացավ,  

Քանց բարդի ծառ էլ հերկնցավ,  

Քանց ուռի ծառ էլ կանաչավ,   

Քանց կաղնի ծառ էլ պնդացավ,  

Ճղեր թալեց քաղքե-քաղաք,  

Ամեն ճղին` ջուխտմ ճրագ,  

Արամ նստեր ծառի տակին,  

Գավաթն ի ձեռ նռան գինին:  - 

 Ձեր տուն մտնի խազար բարի,  

Հաճար, ցորեն, կորեկ, գարի,  

Լիքը խորեր շատ ունենաք,  

Կարմիր օրեր շատ ունենաք,  

Կարմիր օրով, կարմիր շորով,  

Ուրախ կենաք` լիքը տնով:  -  

Մամիկ, մամիկ, ես քե ծառա,  

Դուռ մառանին մեկ գյավ արա,  

Սոլեր խագի, որ ճռվռա,  

Կութնին խագի, որ խշխշա,  

Մաղմ կոքյով, մեկ էլ չամիչ,  

Բեր տղեքներ ճամբխու արա:    

• Ծառ մի կանչեր, ծառ մի կանչեր, ավետիս, 

 Շարոց բերեք, պաստեղ բերեք, ավետիս,  

Մեր հարսներուն փայն ալ բերեք ավետիս,  

Գինի բերեք, գաթա բերեք, ավետիս,  

Չիր ու չամիչ հետը բերեք, ավետիս,  

Ամեն տարի հասնինք բարով, ավետիս 

Երկար կենոք, առողջ անձով, ավետիս, 
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Մի կենաք հետ մարդու խռով, ավետիս,  

Այլ խոսեցեք անուշ լեզվով, ավետիս,  

Որ դուք մնաք երկար ամով, ավետիս: 

 

•  Այսօր տոն է ծննդյան, ավետի՜ս,  

Աշխարհ լցվավ լիություն, ավետի՜ս,  

Մեր տերն էլավ նախատակ, ավետի՜ս,  

Տժողքն էլավ խորտակ, ավետի՜ս,  

Ապա մեղեդին փոխվում էր.  

Մարիամն կենաց տուռն հերին, ալելույա՜, 

 Ծնավ, պիրեց Հիսուս որդին, ալելույա՜,  

Քրիստոս որդի կյրկանոցին, ալելույա՜,  

Քյավոր` Սիմոն խերն արեցին, ալելույա՜:  

Սրան հաջորդում էր հարց. –  

Ինչպե՞ս է ձեր փոքրիկի անունը: 

 -Գրիգոր:  

-Գրիգորի ճութ ճըթացավ, ալելույա,  

Քյանց բարդի ծառ հերկնցավ, ալելույա,  

Խեր կերավ` խպարտացավ, ալելույա,  

Մեր կերավ` զվարթացավ, ալելույա,  

Քյոր կերավ` խորոտկցավ, ալելույա,  

Ախպեր կերավ` հայլորցավ, ալելույա,  

Մամիկ կերավ` ջըհելցավ, ալելույա,  

Պապիկ կերավ` անմախացավ, ալելույա,  

Խորքուր կերավ` գյումրախացավ, ալելույա,  

Խորոխպեր կերավ` գյումրախացավ, ալելույա,  

Քեռաղեն կերավ` առողջացավ, ալելույա,  

Քեռմամեն կերավ` բախտավորցավ, ալելույա,  

Մորքուր կերավ` ինգավ թոնիր, կոտն իրիցավ, ալելույա,  

Քյանիմ կերան` չպստկցավ, ալելույա, չպստկցավ, ալելույա: 

 

 

 

 

 

 

 

      -5- 



Տյեառնընդառաջի երգ 

 

Տերընդեզ` դարմանը կես,  

Առ հաց ու կես, ելիր գեղես,  

Տերընդեզ, մխի դին տես,  

Մէ փութ ցանես` հարյուր քաղես:   

Տերընդեզ` դարմանը կես,  

Առնիմ մանգաղ` ելնիմ խոտի դեզ, 

 Տերընդեզ` փեշդ վառե,  

Օր ազատվես օձէ, չարէ: 

 

Բարեկենդանի երգ 

 

Գնացեք, տեսեք  

Գնացեք, տեսեք` ո՞վ է կերել այծը.- 

 Գնացին տեսան` գայլն է կերել այծը: 

 Գայլն ու այծը,  

Այծն ու գայլը.  

Ձեզ`Բարեկենդան,  

Մեզ` բարի Զատիկ:  

Գնացեք, տեսեք` ո՞վ է կերել գայլը.- 

 Գնացին տեսան` արջն է կերել գայլը:  

Արջն ու գայլը,  

Գայլն ու այծը.  

Ձեզ`Բարեկենդան,  

Մեզ` բարի Զատիկ:  

Գնացեք, տեսեք` ո՞վ է կերել արջը.-  

Գնացին տեսան` թուրն է կերել արջը:  

Թուրն ու արջը,  

Արջն ու գայլը, 

 Գայլն ու այծը.  

Ձեզ`Բարեկենդան,  

Մեզ` բարի Զատիկ:  

Գնացեք, տեսեք` ո՞վ է կերել թուրը.- 

 Գնացին տեսան` ժանգն է կերել թուրը:  

Ժանգն ու թուրը,  
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Թուրն ու արջը,  

Արջն ու գայլը,  

Գայլն ու այծը.  

Ձեզ`Բարեկենդան,  

Մեզ` բարի Զատիկ:  

Գնացեք, տեսեք` ո՞վ է կերել ժանգը.-  

Գնացին տեսան` հողն է կերել ժանգը:  

Հողն ու ժանգը,  

Ժանգն ու թուրը,  

Թուրն ու արջը,  

Արջն ու գայլը,  

Գայլն ու այծը.  

Ձեզ`Բարեկենդան,  

Մեզ` բարի Զատիկ:  

 

Էն դիզան Էն դիզան, բետ - բետ դիզան, տեսեք էն ո՞րն է:  

Էն դիզան, բետ - բետ դիզան` գեղի ռեսներն են:  

Ճնճղներ ճըլվըլալեն, տեսեք էն ո՞րն է:  

Ճնճղներ ճըլվըլալեն` էն տիրացուքն են:  

Էն արև, երկնուց արև, տեսեք էն ո՞րն է:  

Էն արև, երկնուց արև` էն թագավորն է: 

 Էն լուսին ամպերու մեջ, տեսեք էն ո՞րն է:  

Էն լուսին ամպերու մեջ` էն թագուհին է:  

Ցախավել իդև դռան, տեսեք էն ո՞րն է:  

Ցախավել իդև դռան` էն մըշակներն են:  

Շունն էկավ պարկն ի բերան, տեսեք էն ո՞րն է:  

Շունն էկավ պարկն ի բերան` գեղի գզիրն է: 

 Մուկն էկավ ալրաթաթախ, տեսեք էն ո՞րն է:  

Մուկն էկավ ալրաթաթախ, էն ջաղացպանն է: 

 

 Ծաղկազարդի երգեր 

Բասենում, օրինակ, երգում էին.  

Կարկաչա, կարին քյաչա, 

 Սև եզան սև սամոդա,  

Կարմիր կովը շատ եղ կուտա,  

Ով որ ընձի հավկիթըմ տա`  

Աստված իրեն հազար թող տա:  
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Մակվեցիները երգում էին. 

 Կարկաջա, կարինկաջա,  

Սև եզան սև սամաթեռ,  

Կարմիր եզան օղն ու կոճակ,  

Ով որ չտա իմ երկու ձուն, 

 Մուկն ու կատուն` իրենց թթուն,  

Ով որ կտա իմ երկու ձուն,  

Աստված պահե իր փեսացուն:  

 

Աշտարակում հայտնի Ծաղկազարդի երգն էր.  

Անակ, անակ, ճոճանակ,  

Աստծո դուռը բանանք,  

Մտնենք ժամ անենք,  

Դուրս գանք, պատարագ անենք,  

Չալ եզը մորթենք, մատաղ անենք,  

Պոզերը չարդախ անենք,  

Միջին նստենք, քյարգահ անենք, 

 Մատաղ սիրողը երկու ձու տա, 

 Զատկին խաղանք, քեֆ անենք,  

Մինն ինձի, մինն իմ ընկերին,  

Ով որ տա` զիզի բարձին նստի,  

Ով չտա` չոր քարին նստի:  

Շրջում էին այնքան, մինչև դույլերը ձվով լցնեին:  

Փոխարենը տալիս էին օրհնված ուռենու մեկական ճյուղ:  

 

Ալեքսանդրապոլում երգում էին.  

Ճըռ, ճըռ, ճըչեռնակ.  

Ասծո հալալ պիպեռնակ,  

Ընկերս ընկավ ծովը,  

Ծովեն ելավ ծիրանա,  

Խունկ առեք, մոմ առեք,  

Տասներկու պատարագ արեք,  

Իմ կարմիր հավին հավկիթը դուրս բերեք,  

Ով որ բերե` շեն մնա, 

 Ով չբերե` հավի փորին դեմ կենա: 
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Զատկի երգեր  

Յալալի Յալալի,  

Տերն հարություն է առել,  

Յալալի, հավը կարմիր է ածել, 

 Յալալի, Պողոսն երազ է տեսել,  

Յալալի, Պողոս, երազդ ի բարին,  

Յալալի, շնորհավոր նոր տարի,  

Յալալի, նոր տարի ու նոր բարի:  

Յալալի, ախպերս ո՞ւր է, ո՞ւր է,  

Յալալի, պառկել բախչան ի քուն է,  

Յալալի, նըխշուն բարձը գլխուն է,  

Յալալի, ջուր վերևոքն անցել է,  

Յալալի, նըխշուն բարձը թրջել է,  

Յալալի, ախպորս քնից հանել է:  

Յալալի, ախպեր, ելի էդ քնից,  

Յալալի, գինի խմի էս գավից,  

Յալալի, գինին անապակ խմի:  

 

Ճոր պար 

 Օր պար, 

 ճոր պար, 

 Ոսկե գնդին բարեբար,  

Մեծ պապ, արի գողտուկ տար,  

Շատ պզտիկ է, չէ, չենք տա:  

Ճոր անենք, ճոր պար անենեք,  

Ոսկե թախտին պար անենք,  

Զատկին մենք նոր շոր կարենք,  

Սա էլ մաշվի` նորն անենք:  

Զնկլիկ Զնկլիկ, օրոճ եմ շարե,  

Զնկլիկ, գոտիս եմ կարե, 

 Զնկլիկ, պատը ծակեցին,  

Զնկլիկ, հարսին հանեցին:  

Տարան, թող տանին,  

Զատկին կբերեն;  

Հարսին հանին քողերով,  

Զնկլիկ, կարմիր սոլիրով,  

Զնկլիկ, նախշուն թաթերով,  
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Զնկլիկ, դեղին մոմերով:  

Տարան, թող տանին,  

Զատկին կբերեն; 

 

Համբարձման երգ 

Էսօր մեծ Համբարձում է, 

Հանաներ, նաներ, նաներ, 

 Ծաղիկների հարցում է,  

Ջանաներ, նաներ, նաներ,  

Աստված երկինք համբարձվավ,  

Հանաներ, նաներ, նաներ,  

Ամենքի բախտ բարձավ,  

Ջանաներ, նաներ, նաներ,   

Վիճակ, արի քյե տանեմ, 

 Տանսե տանիս քյե խանեմ,  

Լեն անթարով քյե պախեմ,  

Ջան, վիճակ, ջան, ջան...   

Տիսեյք վիճակ ինչ կանի,  

Սրտի ուզածն ի՞նչ ի,  

Խորերով ցորեն կուզի,  

Արտերով գարի կուզի,  

Ջան, վիճակ, ջան, ջան...  

 Տանուտեր, գնա բազար,  

Օխչրներ էնե հազար,  

Տանտիկին, մըր փայը տուր,  

Տանը չըդիպնի նազար:   

Դուռը բացեք, մարդ եկավ,  

Սինին լիքը վարդ եկավ,  

Գովեմ, գովեմ, ում գովեմ,  

Մեր Արսենին գովեմ (տալիս են տան երեխայի անունը):  

 Սև հավեն հավկիթ կուզեմ, 

 Ջան, վիճակ, ջան, ջան,  

Կարմիր կովեն եղ կուզեմ, 

 Ջան, վիճակ, ջան, ջան: 
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Վարդավառ 

Վարդավառը գալիս ա, 

 Ծաղիկը ցնծալիս ա,  

Այ գյուլում կանչող աղջիկ, 

 Ձենդ ծլվլալիս ա:   

 

Վարդ ի բացվե առավոտվան խաղերով,    

Իմ յար բաղջեն վարդ կը քաղի մաղերով,     

Վարդն ի բացվե  

Վարթեվրվան կիրակին,  

Քո սերն ինկէ մեջ իմ սրտի պուրակին:   

Վարդ եմ քաղե մաղերով, 

 Վեր եմ դրե շաղերով,  

Հրես եկավ իմ ախպեր,  

Ալ ձին տակին խաղալով 
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Նախագիծ՝        «Խաղողի, գինու ստեղծման ծեսը դպրոցում» 

 

Նպատակ՝ ● ազգային մշակույթի յուրացումը ծեսերի  (որպես 

միասնական, բազմաբնույթ, ինտեգրված 

գործունեություն) միջոցով: 

 

Խնդիրներ՝ ● ուսումնական – ճանաչողական. 

 ծանոթանալ խաղողի տեսակներին՝ համ, գույն, ձև: 

 ●օգտակար հատկություններին 

 ● խաղողի, խաղողաքաղի , խաղող ճզմելու և գինի 

պատրաստելու ազգային, ծիսական ծեսին 

համապատասխան երգերի , պարերգի ուսուցում, 

տարածում: 

 

 

 

Ծեսն իրականացնողներ՝   Դարակերտի Դավիթ Լադոյանի անվան  

միջնակարգ դպրոցի սովորողներ 

 

Երաժշտության ուսուցչուհի ՝  Լ.Գասպարյան 

   

Դասվար՝     Ն. Սարգսյան 

 

Դասարան՝    4-րդ 

 

Աշխատանքների վայր և ժամանակացույց՝  

1.Դարակերտի Դ.Լադոյանի անվան միջնակարգ դպրոցի այգի. 

2. 22.10.2021թ. 

- 12 - 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBAjmUMgy7s


Ծիսական արարողակարգ 

 

● Տարբեր աղբյուրներից ուսումնասիրում են Աստվածածնի 

վերափոխման կամ Խաղողօրհներգի ծեսը 

 

● Համացանցից , գրքերից հավաքում են նյութեր խաղողի , գինու մասին,  

դրանց հատկությունների ,օգտակարության կիրառության մասին 

 

●համակարգում են հիմնական գործողությունները 

 

●կազմակերպում  են խաղողի հավաք (խաղողաքաղ) 

 

●սովորում են խաղողի , խաղողաքաղի ազգային , ծիսական , ծեսին  

համապատասխան երգեր , պարերգեր, պարեր 

 

●ընտրում ազգային խաղեր , որոնք խաղալու են 

 

●որոշում են գործողությունների հաջորդականությունը կազմում 

ծիսական գործողությունների ընթացք 

 

 

Ծիսական գործողությունների ընթացք 

 

 

 

●Խաղողաքաղ 

●ծանոթացում «Ծես» հասկացությանը 

●ծանոթացում խաղողի տեսակներին, օգտակար հատկություններին և 

կիրառմանը 
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●Խաղողաքաղ 
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●ազգային , ծիսական խաղեր՝ «Մամի, մամի, խաղողը հասել է» խաղում  

են ՝ երաժշտության ուսուցիչ, աշակերտներ 
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Տեսաֆիլմ – Խաղողաքաղ, խաղողի ճզմում, Ծիսական խաղ՝ «Մամի, մամի, 

խաղողը հասե՞լ է», ազգային պար՝ «Թամզարա» 

 

 

● ծիսական շուրջպար «Թամզարա» 

●Խաղողաքաղի ծիսական երգեր՝ «Բաղը քաղինք», «Քաղենք խաղողը» 

շարքը, Խաղողի ճզմում ձեռքով, ոտքով 

● խաղողածեսի ծիսական ուտեստներ լոշիկ, պանիր խաղող 

 

Մեդիագործիքներ՝ հեռախոս, պլանշետ, ֆոտոխցիկ, ձայնարկիչ: 

 

       

Եզրակացություն 

 

Ազգային ծեսերը մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց հետո , ծանոթանալով 

 հայկական ժողովրդական ծիսական երգերին , աշակերտների հետ 

իրագործելով «Խաղողի , գինու արարման» ծեսը եկա այն եզրակացության 

, որ հանրակրթական դպրոցում երեխայի ներդաշնակ , հոգևոր 

զարգացման կարևոր խնդիրներից մեկը ազգային մշակույթի յուրացումն 

է՝ ավանդույթներ, ծեսեր , տոներ: Բնականոն կյանքով ապրելու 

պայմնաններում ժողովրդական տոները կզարգանային , կփոխվեին  

հասարակական փոփոխությունների հետ համաքայլ: Դրանք չէին 

իմաստազրկվի, այլ նոր որակ, նոր ձև կստանային և կշարունակեին 

կատարել իրենց կարևորագույն դերը՝ մարդկանց համախմբելու  , 

ազգային և մարդկային արժեքները պահպանելու: 21-րդ դարի սկզբին 

հայտնվել ենք մի տխուր փաստի առջև. մենք կորցրել ենք ազգային շատ 

կարևոր արժեքներ և փորձում ենք վերականգնել կորցրածը: Այս գործը 

պետք է սկսել վաղ հասակից: Երեխան դաստիարակվում և սովորում է 

յուրացնելով մեծերի փոխանցած մշակույթը: Եթե ընտանիքում, 

հասարակության մեջ չի պահպանվել ավանդականը, ապա այդ գործն իր 

վրա է վերցնում պետությունը կամ կրթօջախը: Մեր նպատակն է ծեսը , 

տոնը  սովորողինը դարձնել ,որ սովորողը իրեն մասնակից և փոխանցող 

զգա:  

 



Օգտագործված գրականության ցանկ 

 

Համացանց  - վիկիպեդիա, google, youtube... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pBAjmUMgy7s  
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