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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքը ամենակարևոր շրջանն է անձի կայացման և 

զարգացման համար, այն կախված է երեխային շրջապատող ֆիզիկական և 

սոցիալական միջավայրից, դրանք են ընտանիք, դպրոց, ընկերներ: Կրտսեր 

դպրոցական տարիքում երեխան արդեն ունակ է ճանաչելու առարկաների 

նմանույթյունը և տարբերությունը, ելնելով նրանց առանձնահատկություններից: 

Կրտսեր դպրոցում պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ կզարգանան 

սովորողների դեռևս նոր ձեռք բերած անձնային հատկանիշները՝ ինքնուրույնություն, 

ինչ-որ նոր բան սովորելու հակում, հետաքրքրասիրություն։ Որն էլ պիտի հիմք 

հանդիսանա երեխայի «ես»-ի հետագա ամրացմանն ու կայունացմանը: Այս տարիքից 

պետք է ակտիվորեն զարգացնել երեխայի համարձակ ստեղծականությունն ու 

երևակայությունը, ուշադրությունն ու մտածողությունը:  

Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ 

կրտսեր դպրոցական տարիքը համարվում է անձի կայացման կարևորագույն 

փուլերից մեկը, որի ընթացքում տեղի է ունենում անհոգ մանկությունից անցում 

այնպիսի մի շրջանի, երբ անհրաժեշտություն է ծագում նոր դերեր կրել, 

պատասխանատու լինել, տարբեր պահանջներ իրականացնել: Արդի 

ժամանակաշրջանում դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից է դառնում աշակերտների 

ճանաչողական հետաքրքրությունների, նրանց ստեղծագործական մտածողության, 

ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողությունների ձևավորումն ու 

զարգացումը: 

Աշխատանքի հիմնական նպատակն է, ուսումնասիրել կրտսեր 

դպրոցականների իմացական կարողությունների և դրանց զարգացման 

առանձնահատկությունները: Աշխատանքի նպատակից  բխում են հետևյալ 

խնդիրները՝  

 Ուսումնասիրել կրտսեր դպրոցականների իմացական կարողությունները 

դրանց զարգացման առանձնահատկությունները  

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


4 
 

 Ներկայացնել իմացական կարողությունների դերն ու կարևորությունը 

կրտսեր դպրոցականի կյանքում 

 Ներկայացնել կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների հոգեբանա-

մանկավարժական առանձնահատկությունները 

 Ուսումնասիրել խաղային տեխնալոգիաների հայեցակարգերը 

Հետազոտության կազմակերպմանը նպաստել է թեմայի շուրջ եղած 

մասնագիտական գրականության ուսումնասիրումը, հետազոտության համար 

անհրաժեշտ մեթոդների սահմանումը, ինչպես նաև արդյունքների ամփոփումը: 
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Գլուխ 1. Կրտսեր դպրոցական տարիք 

1.1 Կրտսեր դպրոցականի տարիքային առանձնահատկությունները․ 

 
Կրտսեր դպրոցական տարիքը անձի կայացման կարևորագույն փուլերից մեկն 

է, որի ընթացքում տեղի է ունենում անհոգ մանկությունից անցում այնպիսի մի 

շրջանի, երբ անհրաժեշտություն է ծագում նոր դերեր կրել, պատասխանատու լինել, 

տարբեր պահանջներ իրականացնել: Այս շրջանում հակասության մեջ են մտնում 

երկու հիմնական դրդապատճառ` անհրաժեշտության և ցանկության: Մի կողմից, 

առաջնորդվելով անհրաժեշտության պահանջմունքով, երեխան բացահայտում է 

հասուն կյանքը, իսկ մյուս կողմից, դրդված լինելով ցանկության պահանջմունքով, 

երեխան ցուցաբերում է այնպիսի վարք, որը վերադարձնում է իրեն մանկության 

աշխարհ, որտեղ ամենը ապահով է, ծանոթ, իրականանալի, չկան որոշակի 

պարտականություններ և պահանջներ: Մի կողմից, երեխան իմպուլսիվ է, 

անհանգիստ, ունի ոչ կայուն ուշադրություն, իսկ մյուս կողմից, քանի որ նրա մոտ 

արդեն ձևավորվում է պահանջմունքների նոր մակարդակ, նա սկսում է գործել, 

առաջնորդվելով որոշակի նպատակներով, արժեքներով, զգացմունքներով: Կրտսեր 

դպրոցականի զարգացման ընթացքում հստակ երևում են զարգացման որակական 

փոփոխություններ: Երեխայի հոգեկան զարգացման կենտրոնում է հայտնվում 

կամածինության ձևավորումը /պլանավորում, գործողությունների զարգացման 

ծրագիր, վերահսկողության իրականացում/: 

Այս տարիքի երեխայի զարգացման հիմնական բնութագրերից է այն, որ թեև կտրուկ 

փոխվում է գործունեության հիմնական ձևը, դեռևս պահպանվում է խաղալու 

պահանջմունքը: Այդ իսկ պատճառով դպրոցական կյանքի սկզբնական շրջանում 

չափազանց կարևոր է ուսումնական գործընթացում խաղային էլեմենտների 

առկայությունը, ինչը մեծացնում է երեխայի հետաքրքրությունը ուսման հանդեպ:  

Մեծ է նաև շարժվելու պահանջմունքը, հետևաբար, ուսուցիչը ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպելիս պետք է կիրառի շարժողական խաղեր, որոնք 

նպաստում են երեխայի ուշադրության զարգացմանը, կենտրանանալու 
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կարողությանը: Ուսուցիչը նաև կարող է հմտորեն կազմակերպել երեխաների 

հանգիստը` ներառելով խաղեր և շարժողական վարժություններ, որոնց ընթացքում 

երեխան լիցքաթափվում է և կարողանում արդյունավետ շարունակել ուսումը: 

Կրտսեր դպրոցականի համար նաև չափազանց կարևոր է նոր տպավորություններ 

ստանալու պահանջը, որի հիման վրա ձևավորվում են գիտելիքներ, կարողություններ 

և հմտություններ ձեռք բերելու պահանջը: Այս պահանջը առաջնորդում է երեխայի 

զարգանալու, դրդապատճառների նոր համակարգ ձևավորելու ընթացքը: Ողջ 

համակարգում կարևոր դեր են խաղում սոցիալական դրդապատճառների 

ձևավորումը, որը ի հայտ է գալիս 2-3 դասարաններում: Աշակերտի համար 

կարևորվում են ուսուցչի գովասանքը, գնահատականը, ավելի ուշ հասակակիցների 

կարծիքը իր անձի վերաբերյալ: Այս ամենը նպաստում է երեխայի կողմից 

սոցիալական իր նոր դերերի գիտակցմանը,  իր Ես-ի ինքնահաստատմանը: Երեխայի 

դրդապատճառների առաջացման, հետաքրքրության պահպանման, Ես-ի 

ինքնահաստատման գործընթացում չափազանց կարևորվում է ուսուցչի դերը: 

Կրտսեր դպրոցականի մոտ առաջնային են նաև բարոյական դրդապատճառների 

ձևավորումը, ինչում կարևոր դեր են խաղում իդեալների ձևավորումը, որոնք կրում 

են շատ հստակ բնույթ /հիմնականում տարբեր գրքային կամ հեռուստատեսային 

հերոսներ/, փոփոխական են և ազդում են իրենց արտաքին կողմերով: 

Կրտսեր դպրոցի առաջին տարիներին ուսուցիչը երեխայի համար միակ և 

անկոտրում հեղինակությունն է: Աշակերտի շփումը հիմնականում ուղղված է նրան, 

համադասարանցիներին նա ընդունում է ուսուցչի միջոցով, արժևորում է այն 

համադասարանցիներին, ում գնահատում է ուսուցիչը: Այդ պատճառով, ուսուցիչը 

որպես հեղինակություն կարող է ուղղորդել երեխայի հասարակական շփումները: 

Հետզհետե մեծանում է հասակակիցների հետ շփվելու պահանջը, որի բավարարման 

ընթացքում երեխան սկսում է հասկանալ առկա կանոնները, միջանձնային շփման 

նրբությունները: 

Ուսումնական գործունեությունը փոխում է երեխայի զգացմունքների 

բովանդակությունը, նրանք դառնում են ավելի գիտակցված և զսպված: Դրական 

զգացմունքերը այժմ առաջանում են որ միայն հաճելի խաղ խաղալուց և հաճույք 

ստանալուց, այլ որոշակի մտավորգործունեություն կատարելուց, դժվարություններ 
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հաղթահարելուց, մրցակցությունից: Երեխան ծանոթանում է կյանքի տարբեր 

սոցիալական դերերի, նրա մոտ զարգանում են բարոյական զգացմունքները: Տեղի է 

ունենում առկա բարոյական նորմերի, կանոնների ինտենսիվ ներքնայնացնում: Այս 

գործընթացում կարևորվում է մեծահասկակի դերը, որը կարող է ներկայացնել 

երեխային ընդունելի վարքաձևեր, նորմեր, կանոններ, զարգացնել բարոյական 

ինքնագիտակցությունը: 8-9 տարեկանում ի հայտ է գալիս զգացմունքների 

տարբերակում` վատն ու լավը փախարինվում են տարբեր զգացմունքների 

գիտակցմամբ և արտահայտմամբ: Զարգանում են ինտելեկտուալ զգացմունքները` 

հետաքրքրությունը, զարմանքը, կասկածը, ճանաչման հաճույքը և այլն: 

 

1.2 Ճանաչողական հետաքրքրությունների առաջացումը կրտսեր 

դպրոցականների մոտ 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի հիմնական նորագոյացություններից է 

գործողությունների կամածինության զարգացումը, որը բավական երկարատև 

գործընթաց է և սկսվում է ուսումնական գործունեության ընթացքում: Ձևավորվում է 

կամքը,  որը անընդհատ գործընթաց է, քանի որ ուսումնական գործունեության ողջ 

ընթացքում երեխայի առջև դրվում են նորանոր նպատակներ: Սկզբնական շրջանում 

կամքի ձևավորումը մեծապես պայմանավորված է արտաքին պայամաններով` 

պահանջներով, ցուցումներով, օրինակներով, սակայն զարգացման ընթացքում 

երեխան սկսում է առաջնորդվելով սեփական պահանջներով, ցանկություններով, 

ձգտումներով: Կարևորագույն բնութագրերից է ինքնուրույնությունը, որին դրդում են 

մեծահասակները: 

Իմացական ոլորտի զարգացում: Ուսումանական գործունեության համար 

կարևոր իմացական գործընթացներից է հիշողությունը: Աշակերտին անհրաժեշտ է 

մտապահել մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա և վերարտադրել այն: Չտիրապետելով 

հատուկ հմտությունների, երեխան հիշում է մեխանիկորեն, սակայն մեծ քանակի 

նյութի մտապահման դեպքում դա հետզհետե դժվարանում է: Ուսուցիչը օգնում է 

երեխային կիրառել մտապահման որոշակի հմտություններ` իմաստավորված 

մտապահում /իմաստային տարրերի բաժանում, իմաստային խմբավորում, 

համեմատություն և այլ/ և վերարտադրման հնարներ: Երեխան սկզբնական փուլում 
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դժվարանում է մտապահվող նյութի մեջ իմաստային տարրեր առանձնացնել, ինչը 

անհրաժեշտ է հմտացնել սկսած տարբեր նկարների և փոքր տեքստերի մտապահման 

գործընթացից: 

Ուսումնական գործընթացը, գիտելիքների, հմտություներրի, կարողություների 

ձեռքբերումը ենթադրում է աշակերտի ինքնակառավարում, ինչը հնարավոր է 

իրականացնել լավ զարգացած կամածին ուշադրության դեպքում: Ուսման 

սկզբնական շրջանում երեխային գրավում է երևույթների միայն արտաքին կողմը, 

իսկ ուսուցչի դերը կայանում է նրանում, որ պարբերաբար սովորեցնի 

դիտողականությանը, երևույթների էության ըմբռնմանը, հասկացմանը և այլն: 

Նպատակահարմար է, օրինակ, խնդրել երեխային ստուգել իր ընկերոջ կամ իր 

գրածը, համեմատել սկզբնական նյութի հետ, զննել և մտապահել առարկաների 

կորևոր բնութագրերը և այլն: Ուսումնական գործունեության ընթացքում 

մեծահասկաների օգնությամբ երեխայի մոտ զարգանում են ուշադրության բաշխումը 

և տեղափոխելիությունը: 

Այս տարիքում առաջնային պլան է մղվում մտածողության զարգացումը: Այն 

դառնում է առավել տրամաբանական, ինքնուրույն, ճկուն: Առաջին տարիներին այն 

դեռևս պատկերավոր բնույթ է կրում, սակայն ուսումնական գործունեությունը 

ստիմուլացնում է վերացական մտածողության զարգացումը, երբ հստակ արտաքին 

առարկաների հետ գործ ունենալուց երեխան անցում է մտավոր պլանում 

գործողությունների կատարմանը: Կարևոր դեր են խաղում գիտական 

հասկացությունների ձևավորումը, որն ընթանում է ֆունկցիոնալ հատկանիշների 

առանձնացումից մինչև էական հատկանիշների առանձնացումը: Գիտական 

հասկացությունների ձևավորման գործընթացում զարգանում են երեխայի 

մտածողության բոլոր գործընթացները: 

 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում ինտենսիվ զարգանում և հարստանում է երեխայի 

խոսքը: Ուսուցիչը կարող է օժանդակել այս գործընթացին` ապահովելով հարուստ 

խոսքային միջավայր /գրքերի ընթերցում, ֆիլմերի դիտում, խոսքի ունկնդրում/, 

ստեղծելով դասաժամերին արտահայտվելու և շփվելու հնարավորություններ, 

ձևավորելով բավարար բառապաշար, ձևավորելով գեղեցիկ խոսք օգտագործելու 
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պահանջմունք և այլ: Այս տարիքում նաև ձևավորվում է գրավոր խոսքը, որը 

բավականաչափ ծանր, երկարատև և կամային ճիգեր պահանջող գործունեություն է: 

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաները 

ունենում են հետևյալ ձեռքբերումները` 

 իմացական ոլորտի զարգացում 

 ֆեկտիվ-պահանջմունքային նոր մակարդակի ձևավորում, ինչը թույլ է տալիս 

գործել ոչ թե անմիջականորեն, այլ առաջնորդվելով հստակ գիտակցված 

նպատակներով, բարոյական նորմերով և արժեքներով; 

 հարաբերականորեն կայուն վարքաձևերի ձևավորում 

 երեխայի սոցիալական ուղղվածության զարգացում: 

Դպրոցական կյանքի սկզբնական շրջանում չափազանց կարևոր է ուսումնական 

գործընթացում խաղային էլեմենտների առկայությունը, ինչը մեծացնում է երեխայի 

հետաքրքրությունը ուսման հանդեպ:  Մեծ է նաև շարժվելու պահանջմունքը, 

հետևաբար, ուսուցիչը ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս պետք է կիրառի 

շարժողական խաղեր, որոնք նպաստում են երեխայի ուշադրության զարգացմանը, 

կենտրանանալու կարողությանը: Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ 

ուսոմնական գործընթացները ավելի արդյունավետ է կազմակերպել դիդակտիկ 

խաղերի միջոցով։ 

 

 

 

 

 

 

 
Գլուխ 2. Դիդակտիկական խաղերը ճանաչողական 

գործընթացում 

 
2.1 Դիդակտիկ խաղերի էությունը 
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Խաղը երեխայի ներաշխարհ թափանցելու յուրատեսակ միջոց է: Այն 

հնարավորություն է տալիս ձևավորել որոշակի արժեքային համակարգ, լուծել 

դաստիարակչական բազմաթիվ խնդիրներ, զարգացնել ստեղծագործական 

մտածողություն: Արդյունքում նրան թվում է, թե ինքն ուղղակի խաղում է, կատարում 

է որևէ դեր: Սակայն իրականում այդպես չէ, քանի որ յուրաքանչյուր դիդակտիկական 

խաղ երեխային առաջադրում է այնպիսի խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում է 

մտավոր լարվածություն: Այլ կերպ ասած` երեխան սովորում է հաղթահարել կյանքի 

դժվարին իրավիճակները: Արդյունքում երեխաների մեջ դաստիարակվում են 

այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսին են`աշխատասիրությունը, ընկերասիրությունը, 

հոգատարությունը, վճռականությունը և պատասխանատվության զգացումը: 

Այսպիսով, դիդակտիկական խաղի շնորհիվ երեխան դառնում է ուսուցման 

գործընթացի սուբյեկտ, ինչն էլ նշանակում է, որ նա ուսուցման գործընթացի ակտիվ 

մասնակիցն է` ունակ ինքնուրույն ձեռք բերելու անհրաժեշտ գիտելիքներ: 

Հետևաբար, կարող ենք առանձնացնել դիդակտիկական խաղի հետևյալ 

բնութագրումները` 

1. Անձի յուրահատուկ հարաբերություն շրջապատող աշխարհի հետ: 

2. Երեխայի յուրահատուկ գործունեություն, որը փոփոխվում է և զարգանում` 

որպես նրա սուբյեկտիվ գործունեություն: 

3. Երեխայի սոցիալականացման ու նրա կողմից յուրացված գործունեության ձև: 

4. Յուրացման յուրահատուկ բովանդակություն: 

5. Գործունեություն, որի ընթացքում տեղի է ունենում երեխայի հոգեկանի 

զարգացումը: 

Ըստ բովանդակության` դիդակտիկական խաղերը լինում են սյուժետա – դերային 

և խաղ – վարժություններ: 

Սյուժետադերային են այն խաղերը, որոնց ընթացքում լավագույնս դրսևորվում են 

երեխայի ազատության և ինքնուրույնության ձգտումները, ստեղծագործելու 

ցանկությունն ու կարողությունները, սեփական տպավորություններն ու 

պատկերացումները, կարծիքն ու վերաբերմունքը արտահայտելու 

հնարավորությունները: Սյուժետադերային խաղերն իրենց բնույթով 
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ստեղծագործական են: Երեխան սյուժետադերային խաղերում արտացոլում է ոչ 

միայն առանձին տպավորություններ կամ պատկերացումներ, այլև տարբեր 

իրադրություններ, անձնական փորձից փոքրիկ դրվագներ կամ հասարակական 

երևույթներ: Բնականաբար, նշվածը վերարտադրվում է սեփական դիրքորոշմամբ և 

պարունակում է վերլուծություն և նոր մոտեցումներ: Սյուժետադերային խաղի 

նպատակն ու արդյունքը երևակայական են, սակայն երեխայի կողմից ընկալվում են 

ամենայն լրջությամբ և ջանքեր են պահանջում նրանից: Խաղի նպատակին հասնելու 

համար նա փորձում է լուծել բարդ` իրական կյանքում անլուծելի խնդիրներ, ինչը 

հնարավոր է երևակայական կերպարների ստեղծման միջոցով: Խաղի ընթացքում նա 

փորձում է հորինել և ստեղծագործել: Սյուժետադերային խաղերի գլխավոր 

կառուցվածքային տարրը դերն է: Դերերի միջոցով երեխաները նույնացվում են իրենց 

սյուժեի կերպարներին և փորձում արտացոլել կերպարին բնորոշ գործառույթները և 

հարաբերությունները: Ցանկացած դեր պարտադրում է վարքագծի և 

հարաբերությունների կանոններ, որոնք ակամայից յուրացվում են և գիտակցվում 

խաղի ընթացքում, դառնում սովորական ու ընդունելի և աստիճանաբար 

փոխանցվում իրական կյանք: Այստեղ ուսումնական խնդիրը թաքնված է: 

Խաղ – վարժությունները նպաստում են երեխայի մաթեմատիկական 

պատկերացումների ձևավորմանը, որոնցում դիդակտիկական խնդիրը վառ կերպով է 

արտահայտված: Դրանք սովորական առաջադրանքներից տարբերվում են խնդրի 

անսովոր դրվածքով (գտնել, կռահել)` այն ներկայացնելով գրական հեքիաթի որևէ 

հերոսի անունով (Բուրատինո, Չեբուրաշկա) և պարունակում են ուսումնական 

խնդիր ու խաղային գործողություններ: Խաղ – վարժությունների նպատակն է` 

երեխաների կարողությունների ու հմտությունների մշակումը: 

Երեխաները խաղի մեջ որևէ այլ նպատակ չեն դնում, քան խաղալը: Խաղն աճող 

մանկական օրգանիզմի պահանջմունքն է:  

Մանկավարժության մեջ «ուսուցում» եզրով սահմանվում  

է մի գործընթաց, 

երբ գիտելիքն ու հմտությունները կիրառելի են դառնում, որի արդյունքում փոխվում է 

երեխայի վարքագիծը, նաև այնպիսի գործընթաց, երբ սովորողը, գիտելիքներից և 
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տեղեկություններից բացի, կարիք ունի մտածողության մշակման և 

համագործակցային հմտությունների ձևավորման ու զարգացման: Այդ առումով 

անգնահատելի է խաղի՝ որպես ուսուցման և դաստիարակության մեթոդի կիրառումը 

դասագործընթացում, մասնավորապես տարրական դասարաններում: Արդյունավետ 

ուսուցումը նպաստում է երեխայի ինքնակազմակերպմանը և 

ինքնուրույնությանը. այն սկսվում է կրտսեր դպրոցականների համար ուսուցչի 

կողմից համապատասխան միջավայրի ստեղծումից: Ուսուցիչը լավ է հասկանում, որ 

վեց տարին նոր լրացած երեխայի մոտ իշխում է ընկերների հետ բացօթյա խաղերի 

ձգտումը: Այդ է պատճառը, որ տարրական դասարաններում ուսուցումը 

կազմակերպելիս պետք է հաճախ ստեղծել 

խաղային իրավիճակներ և աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել՝ մտնելու 

իրենց համար հիմնական և կարևոր համարվող գործունեության ոլորտ: Չէ՞ որ 

խաղն առավել գրավիչ է դարձնում ուսուցումը, կենտրոնացնում երեխայի 

ուշադրությունը, խթանում մտածողությունը: Խաղի միջոցով ճշգրտվում և 

ընդլայնվում են երեխայի պատկերացումները շրջապատի, բնության, հայրենիքի, 

ծնողների և ընդհանրապես աշխարհի մասին, դաստիարակվում են ուշիմություն, 

աշխուժություն, զսպվածություն և այլ դրական հատկանիշներ: 

Հենց այդ նպատակով էլ տարրական դասարաններում (հատկապես՝ առաջին) 

հարկավոր է ավելի շատ կազմակերպել ուսուցողական խաղեր: Ուսուցիչը պետք է 

իմանա, որ խաղի բովանդակությունը և կանոնները պետք է հասկանալի լինեն 

երեխաներին, խաղի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի աշակերտների 

գիտելիքների մակարդակին, խաղերը պետք է լինեն կոնկրետ և նպատակային, իսկ 

դրանց քանակն ու 

տևողությունը՝ չափավոր: Խաղը պետք է նպաստի գիտելիքների հարստացմանը 

և հետաքրքրությունների ձևավորմանը: 

Խաղը երեխայի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման, 

ինքնակատարելագործման կարևոր միջոց է, որը բացահայտում է նրա բնավորության 

շատ կողմեր: Խաղի միջոցով երեխային կարելի է և՛ կրթել, և՛ դաստիարակել: Խաղի 

ընթացքում երեխան դրսևորում է որոշակի ինքնուրույնություն, ձգտում է 

ինքնահաստատման, ձևավորվում են բնավորության որոշակի գծեր: Խաղի 
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ընթացքում երեխաները ազատ են և ինքնուրույն, ունեն հավասար իրավունքներ և 

ինքնադրսևորման լայն հնարավորություններ: Խաղն ապահովում է հասակակիցների 

հետ փոխշփումներ, հաճելի մթնոլորտ և համագործակցելու լավագույն պայմաններ: 

Դասի տարբեր փուլերում անցկացվող խաղերի տեսակներից կարելի է 

առանձնացնել այն ուսուցողական խաղերը, որոնք համապատասխանում են դասի 

թեմային և կազմակերպվում են առանձին թեմաների ուսուցումը 

նախապատրաստելու, անցածը խորացնելու, ամրապնդելու և ամփոփելու 

նպատակով: Երկրորդ դասարանում մայրենի լեզվի դասաժամերին իրականացվող 

բառակազմական և վերլուծական-գործնական աշխատանքները, որոնք 

կազմակերպվում են 

խաղերի ձևով, նպաստում են սովորողների՝ հայրենիքի ճանաչողության խորացմանը 

և լեզվական աշխատանք կատարելու հմտությունների ձևավորմանը: Երեխաներն 

աստիճանաբար կարողանում են պարզ բառերից կազմել բարդ և բարդածանցավոր, 

ինչպես նաև հոդակապով և անհոդակապ բառեր: Այդ կարողություններն առավել 

զարգացնելու նպատակահարմար միջոց են հաճախակի կազմակերպվող 

բառավերլուծական բնույթի մի շարք խաղեր, որոնց ժամանակ աշակերտներն առիթ 

են ունենում ընտրելու արմատը կամ ածանցը: 

Դասապրոցեսում խաղը որպես ակտիվ ուսուցման կազմակերպման ձև 

ակտիվացնում է երեխաներին: Խաղի միջոցով կարելի է լուծել ուսումնական բոլոր 

խնդիրները՝ հատկապես կրտսեր դպրոցում: Հարկավոր է ոչ թե դասը բաժանել 

ուսումնական աշխատանքի ու խաղի, այլ պարզապես խաղը տարրալուծել 

ուսումնական գործընթացի մեջ և ուսումնական նպատակներն իրականացնել խաղի 

օգնությամբ ու խաղի միջոցով: 

Ուսուցման ընթացքում խաղի կիրառումը օգնում է ուսուցչին ակտիվացնել 

անհամարձակ երեխային, որովհետև խաղալիս երեխան իրեն ազատ է զգում: 

Երեխային հնարավորություն է տրվում ազատ արտահայտելու իրենց մտքերն ու 

կարծիքները: 

Խաղային իրավիճակներում երեխան դառնում է առավել գործուն և ուշադիր: 

Խաղերը հաճախ տեղեկատվական բնույթ են կրում: Խաղի ընթացքում երեխան 
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կարողանում է ազատ մտածել տվյալ հարցի շուրջ: Քննարկման փուլում նա լսում է 

ուրիշների կարծիքները և նույն հարցի վերաբերյալ տարբեր մեկնաբանություններ: 

Ինքն էլ հնարավորություն ունի համագործակցելու ընկերների հետ և սեփական 

որոշում կայացնելու: Արդյունքում երեխան ինքնավստահություն է ձեռ բերում և 

զարգացնում զննողականությունը: 

Երեխաները հեշտությամբ են ներգրավվում խաղային գործունեության ոլորտ, 

և ինչքան այն բազմազան է, այնքան ավելի գրավիչ է դառնում: Մանկավարժական 

պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ինչ նպատակով էլ խաղն ընտրված լինի և որքանով էլ 

այն ապահովված լինի անհրաժեշտ պարագաններով, ուսուցիչն է այն կարևոր 

դերակատարը, առանց որի խաղը կարող է ոչ միայն պարզապես ժամանց դառնալ, 

այլ նաև ունենալ հակադարձ ազդեցություն։ Ուսուցիչը խաղի ժամանակ չպետք է 

հանդես գա երեխաներից ոչ մի կողմի խաղախմբի հետ։Ուսուցիչը բոլորովին 

հավասար խաղընկեր է, խորհրդատու կամ օգնական։ 

Ներկայացնենք դիդակտիկ և շարժուն խաղերի ժամանակ ուսուցչի 

գործունեությանը վերաբերվող մի քանի հիմնական կանոնները։ 

1. Ուսուցիչը ինքը պիտի լրջորեն վերաբերվի խաղի կանոնների պահպանմանը, 

ձևավորելով նաև երեխաների խաղի կանոններին համապատասխան 

գործունակությունները։ 

2. Պիտի կարևորի և բարձր գնահատի երեխաների մասնակցությանը խաղին, որքան 

հնարավոր է սահմանափակելով դիտողությունները և քննադատական 

ակնարկները։ 

3. Ուսուցիչը պիտի խաղի ժամանակ կարևորի և բարձր գնահատի բոլոր 

երեխաների ցանկությունները, մասնավորապես դերային խաղերի ժամանակ 

չկատարի պարտադրողական քայլեր։ 

4. Խաղային թիմերը ձևավորելիս պիտի այնպես անի, որ նույն խմբի մեջ մտնեն 

տարբեր խառնված և պատրաստակամություն ունեցող երեխաներ։ 

5. Պարտվող թիմերին պիտի տա իրենց պարտության պատճառները որոշելու և այդ 

մասին դատողություններ անելու հնարավորություն։ 
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6. Պիտի օգնի երեխաներին որոշելու, թե ուսումնական որ նյութի իմացության կամ 

չիմացութունն է խաղում պարտվելու պատճառը, որ կարողանան բացահայտել 

հաղթելու կարողությունը։ 

Խաղը պիտի բավականություն և հրճվանք պարգևի ոչ միայն հաղթող, այլ նաև 

պարտվող խմբին։ Դրա համար բավական չէ խաղի ընթացքի ճիշտ կազմակերպումը, 

անհրաժեշտ է նաև մանկավարժահոգեբանական տեսանկյունով ճիշտ կազմակերպել 

արդյունքների ամփոփումը, գովասանքի և խրախուսանքի խոսքեր ասելով ոչ միայն 

այն խմբին, որ առաջինն և ճիշտ կատարեցին առաջադրանքի կատարումը, այլև 

նրանց, ովքեր վերջինն ավարտեցին, սակայն արդյունավետ կատարեցին: 

2.2 Ճանաչողական գործընթացի խթանման միջոցները․ 

Կրթական-ճանաչողական գործունեության արդյունավետությանը միտված 

վերահսկման մեթոդներ. գիտելիքի, հմտությունների և կարողությունների 

տիրապետման արդյունավետությունը որոշող բանավոր, գրավոր ստուգումներ և 

ինքնաստուգումներ: 

Կրթական-ճանաչողական գործունեությունը խթանող մեթոդներ. որոշակի խթաններ՝ 

ուղղված մոտիվացիայի ձևավորմանը, պատասխանատվության զգացում ունենալուն, 

պարտականություններ կրելուն, շահագրգռվածությանը՝ ունենալու գիտելիք, 

հմտություններ և կարողություններ: 

Ուսուցման պրակտիկայում գոյություն ունեն և այլ մոտեցումներ՝ 

դասակարգելու ուսուցման մեթոդները, որոնք հիմնված են մատուցվող նյութն 

ընդունելու գիտակցականության աստիճանի վրա՝ պասսիվ, ակտիվ, ինտերակտիվ, 

էվրիստիկական և այլն: Այս բաժանումները հետագա հստակեցման կարիք ունեն, 

քանի որ ուսուցման գործընթացը չի կարող լինել պասսիվ, ու նաև միշտ չէ, որ այն 

սովորողների համար իրենից հայտնագործություն է ներկայացնում: 

Ակտիվ մեթոդ  սովորողի և դասավանդողի փոխադարձ գործունեության ձև, 

որտեղ դասավանդողը և սովորողը փոխազդում են միմյանց վրա կրթական 

գործունեության ընթացքում, և սովորողներն այստեղ ոչ թե պասսիվ ունկնդիրներ են, 
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այլ դասի ակտիվ մասնակիցներ: Եթե պասսիվ ուսուցման դեպքում գլխավոր 

դերակատարը և հիմնական հրահանգավորողը դասավանդողն է, ապա այստեղ 

սովորողն ու դասավանդողը հավասար իրավունքների դաշտում են: Եթե պասսիվ 

ուսուցմանը բնորոշ է ավտորիտար ոճը, ապա ակտիվ մեթոդների դեպքում 

նախապատվությունը տրվում է դեմոկրատական (ժողովրդավարական) ոճին: 

Շատերը հավասարության նշան են դնում ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդների միջև, 

սակայն, չնայած իրենց ընդհանրությանը, այս մեթոդներն ունեն նաև 

տարբերություններ: Ինտերակտիվ մեթոդները կարելի է համարել ակտիվ մեթոդների 

առավել ժամանակակից ձևեր: 

Ակտիվ ուսուցումը ենթադրում է այնպիսի մեթոդների համակարգի կիրառում, որը ոչ 

թե նախատեսում է ուսուցչի կողմից պատրաստի գիտելիքի մատուցում, մտապահում 

և վերարտադրություն, այլև ուսուցման ակտիվ ճանաչողական և պրակտիկ 

գործունեության ընթացքում գիտելիքների և հմտությունների ինքնուրույն 

ձեռքբերում։ Ուսուցման ճանաչողական գործընթացը ակտիվացնելու համար 

կիրառվում են ուսուցման ավանդական մեթոդները՝ օգտագործելով այնպիսի 

հնարներ, ինչպիսիք են պրոբլեմային իրավիճակի ստեղծումը, հարցադրումը՝ 

ներառելով պրակտիկ վարժություններ, խնդիրներ։ Իհարկե, ակտիվ մեթոդների 

կիրառումը ուղղված է առաջնային գիտելիքի ձեռք բերմանը, մտածողության 

զարգացմանը, հետաքրքրությունների, հմտությունների, կարողությունների 

ձևավորմանը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այդ գործընթացը բավականին 

ժամանակ է պահանջում և այդ պատճառով անհնար է անցկացնել ողջ ուսուցումը 

միայն ակտիվ մեթոդներով։ Դրանց հետ զուգահեռ կիրառվում են նաև ավանդական 

մեթոդներ, ինչպիսիք են պատմելը, բացատրելը, դասախոսությունը։ Ակտիվ 

մեթոդները պետք է կիրառվեն ուսուցման գործընթացի այն հատվածում, երբ 

անհրաժեշտ է զարգացնել սովորողի մտածողությունը և ճանաչողական 

ակտիվությունը։ Բայց կարևոր է նաև նշել, որ ակտիվ մեթոդների մեծամասնությունը 

բազմաֆունկցիոնալ նշանակություն ունեն ուսուցման գործընթացում։ Օրինակ, 

կոնկրետ իրավիճակների վերլուծությունը կարող է ունենալ ուսուցման երեք 

նպատակ. 
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 Համախմբել դասախոսության ընթացքում ձեռք բերված նոր գիտելիքները, 

 Կատարելագործել արդեն ձեռք բերած հմտությունները, 

 Ակտիվ ուսուցման մեթոդները ենթադրում են օգտագործել այնպիսի մեթոդների 

համակարգ, որոնց ժամանակ ուսուցիչը չի մատուցում պատրաստի գիտելիքներ, 

այլ սովորողների կողմից գիտելիքի ինքնուրույն ձեռք բերում՝ ակտիվ 

ճանաչողական գործունեության ընթացքում։ 

Այսպիսով, ակտիվ ուսուցման մեթոդներ նշանակում է ուսուցում գործունեության 

մեջ։ Լ.Ս.Վիգոտսկին ձևակերպել է օրենք, որտեղ ասվում է, որ ուսուցմանը հետևում է 

զարգացումը, իսկ անձը զարգանում է գործունեության մեջ։ Ակտիվ մեթոդների 

հիմքում ընկած է երկխոսությունը, ինչպես ուսուցչի և սովորողների միջև, այնպես էլ 

իրենց, սովորողների միջև։ Երկխոսության ընթացքում զարգանում հաղորդակցման 

հմտությունները, խնդիրները միասին լուծելու կարողությունները, և ամենակարևորը 

զարգանում է սովորողների խոսքը։ Ակտիվ ուսուցման մեթոդների կիրառման 

նպատակն է ուսանողներին ներգրավել ինքնուրույն իմացական գործունեության մեջ, 

ստեղծել անձնական շահագրգռվածություն ցանկացած ճանաչողական խնդիրներ 

լուծելու համար, սովորեցնել կիրառել ուսանողների կողմից ձեռք բերված 

գիտելիքները։ Ակտիվ մեթոդների նպատակն այն է, որ գիտելիքների և 

հմտությունների ձեռք բերման գործընթացում ընդգրկվեն բոլոր հոգեկան 

գործընթացները (խոսքը, հիշողությունը, երևակայություն և այլն)։ Ակտիվ մեթոդները 

զուգակցվում են իլյուստրատիվ մեթոդների հետ, կատարվում են մեխանիզմների, 

մոդելների, գծագրերի, ինչպես նաև ֆիլմերի, սլայդների, հետաքրքրիր նյութերի 

ցուցադրություններ։ 

Մարդը շրջապատող միջավայրը ընկալում է իր 5 զգայարաններով։ Սակայն 

տեղեկատվության ընկալման գլխավոր դերը կատարում են աչքերը։ Մարդու 

կարողությունները չափազանց սահմանափակվում են այդ զգայարանի 

բացակայության դեպքում։ Այդ պատճառով էլ ուսումնական գործընթացներում 

կարևոր տեղ է հատկացվում տեսողականացմանը։ Տեղեկատվությունը և 

ուսումնական բովանդակությունը միշտ պետք է ներկայացվեն ընկալման 

տեսողական ծավալների հաշվառմամբ, աչքերին՝ թողնելով առավել էական 

առարկաներն ու երևույթները։ Տեսողականացման տակ մենք հասկանում ենք 
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տեղեկատվության կամ ուսումնական բովանդակության պատկերազարդումը 

ակներև պատկերների միջոցով։ Հետևաբար տեսողականացումը պատկերազարդման 

մեթոդ է, ինչպես նաև միջոց։ Պատկերազարդման այլ հնարավորություններ են 

մոդելների ներկայացումը, գործընթացի ցուցադրումը, առարկաների գործածումը։ 

Ինտերակտիվ (փոխներգործուն) մեթոդ  նշանակում է փոխներգործել, գտնվել ինչ-որ 

մեկի հետ երկխոսության մեջ: Այլ կերպ ասած՝ եթե ակտիվ մեթոդների դեպքում 

փոխադարձաբար ակտիվ գործունեության մեջ են գտնվում սովորողները և 

դասավանդողը, ապա ինտերակտիվ մեթոդների դեպքում սովորողները 

փոխադարձաբար ակտիվ գործունեության մեջ են գտնվում նաև միմյանց հետ, և 

ուսուցման պրոցեսում գերակայում է սովորողների դերը: Ինտերակտիվ ուսուցման 

ժամանակ դասավանդողն առաջատար դերում չէ. նրա դերը կրթական 

գործունեությունը դեպի դասի նպատակի իրականացում ուղղորդելն է: 

Հետևաբար, ինտերակտիվ դասերի հիմնական բաղադրիչներն են 

ինտերակտիվ վարժությունները և առաջադրանքները, որոնք կատարվում են 

սովորողների կողմից: Ինտերակտիվ վարժությունների և սովորական 

հանձնարարությունների տարբերությունն այն է, որ կատարելով դրանք՝ սովորողը ոչ 

միայն և ոչ այնքան ամրապնդում է արդեն յուրացված նյութը, որքան 

ուսումնասիրում, յուրացնում է նոր նյութը: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Ավարտական հետազոտական աշխատանքի շրջանակներում կատարած մեր 

ուսումնասիրության արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակացություններին. 

 կարևոր է երեխայի մոտ նախապես ձևվավորել որոշակի դիրքորոշում 

դպրոցական դառնալու, դպրոցում սովորելու նկատմամբ 

 դպրոցում սովորելու համար երեխայից պահաջվում է մտավոր, 

հուզական և սոցիալական զարգացվածության որոշակի մակարդակ 

 կրտսեր տարիքը կարևորագույն շրջան է անձի կայացման և բնականոն 

զարգացման համար  

 գիտական հասկացությունների ձևավորման գործընթացում զարգանում 

են երեխայի մտածողության բոլոր գործընթացները 

 կրտսեր դպրոցականի մոտ առաջնային են նաև բարոյական 

դրդապատճառների ձևավորումը 
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 ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս պետք է կիրառել 

շարժողական խաղեր 
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	Այս տարիքի երեխայի զարգացման հիմնական բնութագրերից է այն, որ թեև կտրուկ փոխվում է գործունեության հիմնական ձևը, դեռևս պահպանվում է խաղալու պահանջմունքը: Այդ իսկ պատճառով դպրոցական կյանքի սկզբնական շրջանում չափազանց կարևոր է ուսումնական գործընթացում խաղ...
	Կրտսեր դպրոցականի մոտ առաջնային են նաև բարոյական դրդապատճառների ձևավորումը, ինչում կարևոր դեր են խաղում իդեալների ձևավորումը, որոնք կրում են շատ հստակ բնույթ /հիմնականում տարբեր գրքային կամ հեռուստատեսային հերոսներ/, փոփոխական են և ազդում են իրենց արտ...
	Կրտսեր դպրոցի առաջին տարիներին ուսուցիչը երեխայի համար միակ և անկոտրում հեղինակությունն է: Աշակերտի շփումը հիմնականում ուղղված է նրան, համադասարանցիներին նա ընդունում է ուսուցչի միջոցով, արժևորում է այն համադասարանցիներին, ում գնահատում է ուսուցիչը: Ա...
	Ուսումնական գործունեությունը փոխում է երեխայի զգացմունքների բովանդակությունը, նրանք դառնում են ավելի գիտակցված և զսպված: Դրական զգացմունքերը այժմ առաջանում են որ միայն հաճելի խաղ խաղալուց և հաճույք ստանալուց, այլ որոշակի մտավորգործունեություն կատարելո...
	1.2 Ճանաչողական հետաքրքրությունների առաջացումը կրտսեր դպրոցականների մոտ
	Կրտսեր դպրոցական տարիքի հիմնական նորագոյացություններից է գործողությունների կամածինության զարգացումը, որը բավական երկարատև գործընթաց է և սկսվում է ուսումնական գործունեության ընթացքում: Ձևավորվում է կամքը,  որը անընդհատ գործընթաց է, քանի որ ուսումնական ...
	Իմացական ոլորտի զարգացում: Ուսումանական գործունեության համար կարևոր իմացական գործընթացներից է հիշողությունը: Աշակերտին անհրաժեշտ է մտապահել մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա և վերարտադրել այն: Չտիրապետելով հատուկ հմտությունների, երեխան հիշում է մեխանիկորեն,...
	Ուսումնական գործընթացը, գիտելիքների, հմտություներրի, կարողություների ձեռքբերումը ենթադրում է աշակերտի ինքնակառավարում, ինչը հնարավոր է իրականացնել լավ զարգացած կամածին ուշադրության դեպքում: Ուսման սկզբնական շրջանում երեխային գրավում է երևույթների միայ...
	Այս տարիքում առաջնային պլան է մղվում մտածողության զարգացումը: Այն դառնում է առավել տրամաբանական, ինքնուրույն, ճկուն: Առաջին տարիներին այն դեռևս պատկերավոր բնույթ է կրում, սակայն ուսումնական գործունեությունը ստիմուլացնում է վերացական մտածողության զարգա...
	Կրտսեր դպրոցական տարիքում ինտենսիվ զարգանում և հարստանում է երեխայի խոսքը: Ուսուցիչը կարող է օժանդակել այս գործընթացին` ապահովելով հարուստ խոսքային միջավայր /գրքերի ընթերցում, ֆիլմերի դիտում, խոսքի ունկնդրում/, ստեղծելով դասաժամերին արտահայտվելու և շփ...
	Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ կրտսեր դպրոցական տարիքում երեխաները ունենում են հետևյալ ձեռքբերումները`
	 իմացական ոլորտի զարգացում
	 ֆեկտիվ-պահանջմունքային նոր մակարդակի ձևավորում, ինչը թույլ է տալիս գործել ոչ թե անմիջականորեն, այլ առաջնորդվելով հստակ գիտակցված նպատակներով, բարոյական նորմերով և արժեքներով;
	 հարաբերականորեն կայուն վարքաձևերի ձևավորում
	 երեխայի սոցիալական ուղղվածության զարգացում:
	Դպրոցական կյանքի սկզբնական շրջանում չափազանց կարևոր է ուսումնական գործընթացում խաղային էլեմենտների առկայությունը, ինչը մեծացնում է երեխայի հետաքրքրությունը ուսման հանդեպ:  Մեծ է նաև շարժվելու պահանջմունքը, հետևաբար, ուսուցիչը ուսումնական գործընթացը կա...
	Գլուխ 2. Դիդակտիկական խաղերը ճանաչողական գործընթացում
	Խաղը երեխայի ներաշխարհ թափանցելու յուրատեսակ միջոց է: Այն հնարավորություն է տալիս ձևավորել որոշակի արժեքային համակարգ, լուծել դաստիարակչական բազմաթիվ խնդիրներ, զարգացնել ստեղծագործական մտածողություն: Արդյունքում նրան թվում է, թե ինքն ուղղակի խաղում է,...
	Հետևաբար, կարող ենք առանձնացնել դիդակտիկական խաղի հետևյալ բնութագրումները`
	1. Անձի յուրահատուկ հարաբերություն շրջապատող աշխարհի հետ:
	2. Երեխայի յուրահատուկ գործունեություն, որը փոփոխվում է և զարգանում` որպես նրա սուբյեկտիվ գործունեություն:
	3. Երեխայի սոցիալականացման ու նրա կողմից յուրացված գործունեության ձև:
	4. Յուրացման յուրահատուկ բովանդակություն:
	5. Գործունեություն, որի ընթացքում տեղի է ունենում երեխայի հոգեկանի զարգացումը:
	Ըստ բովանդակության` դիդակտիկական խաղերը լինում են սյուժետա – դերային և խաղ – վարժություններ:
	Սյուժետադերային են այն խաղերը, որոնց ընթացքում լավագույնս դրսևորվում են երեխայի ազատության և ինքնուրույնության ձգտումները, ստեղծագործելու ցանկությունն ու կարողությունները, սեփական տպավորություններն ու պատկերացումները, կարծիքն ու վերաբերմունքը արտահայտ...
	Խաղ – վարժությունները նպաստում են երեխայի մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորմանը, որոնցում դիդակտիկական խնդիրը վառ կերպով է արտահայտված: Դրանք սովորական առաջադրանքներից տարբերվում են խնդրի անսովոր դրվածքով (գտնել, կռահել)` այն ներկայացնելով գրական հ...
	Երեխաները խաղի մեջ որևէ այլ նպատակ չեն դնում, քան խաղալը: Խաղն աճող մանկական օրգանիզմի պահանջմունքն է:
	Մանկավարժության մեջ «ուսուցում» եզրով սահմանվում





