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ՀՏԴ 373.3 
Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի Խաղը որպես կրտսեր դպրոցականի     

ուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձևուսուցման կազմակերպման ձև    

ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանաՍվետլանա        
Վահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան ԱնահիտՎահրամյան Անահիտ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. խաղային իրադրություն, դիդակտիկ խաղ, 
ստեղծարար մտածողություն, որոնողական աշխատանք, ռեժիսորական 
խաղ, ուսուցման մեթոդներ 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Սույն հոդվածում կարևորվում է խաղը՝ որպես կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման կազմակերպման ձև, որը նպաստում է ստեղծարար մտածո-
ղության զարգացմանը՝ աշակերտին մղելով որոնողական քայլերի: Խաղը 
դիտարկվում է որպես սոցիալական հասունացման ուղի: Այն սովորեց-
նում է երեխային սեփական գրծողություններն ու մտքերը ծառայեցնել 
կոնկրետ նպատակի՝ ձևավորելով ավելի նպատակասլաց անհատներ: 
Կարևորվում է նաև զգացմունքային լարվածության թուլացման գործոնը, 
որը վերաճում է ակտիվության ու նախաձեռնողականության: 

Հոդվածում ընդգծվում է դիդակտիկ խաղերի նպատակային ընտրու-
թյունը, ձևակերպվում են պահանջները՝  

1. Համապատասխանությունը ուսումնասիրվող թեմային, աշա-
կերտների տրամադրություններին և տարիքային առանձնահատկու-
թյուններին: Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը 
պետք է հիմնված լինի խաղային իրավիճակների վրա, քանի որ խաղը 
երեխայի աշխարհընկալման բաղկացուցիչ մաս է, որին նա մեծ սիրով է 
մասնակցում և ինքնադրսևորվում՝ ինտեգրվելով առաջադրված իրադ-
րություններին և իրավիճակներին՝ կատարելով վերլուծություններ, պար-
զաբանումներ: Այստեղ միահյուսվում են խաղն ու ուսումնական գործու-
նեությունը, որոնցով էլ հնարավոր է դառնում կրտսեր դպրոցականներին 
պահել մտավոր աշխույժ գործունեության տիրույթում: Հանգամանորեն 
նկարագրվում են խաղերի կազմակերպման ու իրականացման նպա-
տակներն ու քայլաշարը: 

2. Ուսումնասիրվել և վերլուծվել են խաղային գործունեության 
միջոցով երեխայի մտավոր ունակությունների զարգացման, խաղերի 
կիրառման դերն ու արդյունավետության ուղիները: Այս համատեքստում 
կարևորվում են ստեղծարար միջավայրի ստեղծման գործընթացն ու զգա-
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յական ընկալմանը միտված խաղերը (տեսողական, զգայական, 
դիդակտիկ): Բերված են մեր կողմից ստեղծված, փորձարկված խաղերի 
նկարագրերը: Սույն հոդվածում ձգտել ենք պահպանել կրտսեր դպրոցում 
դասավանդվող բազմառարկայական կապերը՝ դրանց հաղորդելով յուր-
օրինակ գրավչություն, որը երեխային տանում է դեպի բարելավված 
ուսումնառության և զարգացնում բազմաթիվ կարողություններ, այն է՝ 
արագ և ճիշտ կողմնորոշում ոչ ստանդարտ իրավիճակներում:  

Կրտսեր դպրոցում պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ 
կզարգանան սովորողների դեռևս նոր ձեռք բերած անձնային հատկանիշ-
ները, ինքնուրույնություն, ինչ-որ նոր բան սովորելու հակում, 
հետաքրքրություն, որն էլ պիտի հիմք հանդիսանա երեխայի անձի 
կայացման և ամրապնդման գործում: 

Այս տարիքից պետք է ակտիվորեն զարգացնել երեխայի ստեղծա-
գործական ունակությունները, երևակայությունը, ուշադրությունն ու 
մտածողությունը: Երեխաները հիմնականում ընկալում են զգայարան-
ների միջոցով, ուստի կարելի է այս տարիքում կազմակերպել այնպիսի 
խաղեր, որոնք կլինեն տեսողական, զգայական, դիդակտիվ: 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում մանկավարժական գրականու-
թյան մեջ ձևավորվել են տարբեր սահմանումներ ու կատարվել բազմա-
թիվ ուսումնասիրություններ խաղի վերաբերյալ: Վերլուծենք դրանցից մի 
քանիսը: 

1. Ընդգծելով մանկավարժական գործընթացում խաղերի օգտագործ-
ման կարևորությունը՝ ռուս մանկավարժ և հոգեբան Պ. Ֆ. Կապտերևը 
գրում է. «Տարբեր պատճառներով զարգացման մակարդակով իրենց 
տարեկիցներից հետ մնացող երեխաները դպրոցում առանց խաղի փո-
խանակ զարգանան, կսկսեն հիմարանալ, գորշ, անբովանդակ, անիմաստ 
կյանք վարել, ժամանակը անցկացնել ապարդյուն: Եթե ուսուցիչն այնքան 
խելամիտ լինի, որ գիտելիքները կապի խաղերի հետ, կարողանա այդ-
պիսի երեխաներին ակտիվ մարմնական գործունեություն ներկայացնող 
խաղային գործունեությունից հմտորեն տանել դեպի ուսումնական խա-
ղաղ, կլանված, համեմատաբար նստակյաց գործունեություն, ապա նա 
ձեռք կբերի այդպիսի երեխաների ընդունակությունները վեր հանելու բա-
նալին, կկարողանա կառավարել նրանց զարգացումը և ցուցաբերել էա-
կանորեն կարևոր ծաոայություններ նրանց ողջ հետագա կյանքում» [2, 15]: 

2. Ռուս մանկավարժ և հոգեբան Մարգարիտա Գուսլովան նշել է, որ 
խաղի շնորհիվ ուսուցումը դաոնում է առավել հետաքրքիր և արդյու-
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նավետ, քանի որ խաղը, լինելով երեխայի առաջատար գործունեությունը 
նախադպրոցական տարիքում, նրա համար շարունակում է կարևոր դեր 
խաղալ նաև դպրոցում, այսինքն, հենվելով խաղի պատճառած ուրախու-
թյան վրա, կարելի է սովորողներին ուսումնական նյութը հասցնել տար-
բեր հնարներով՝ յուրաքանչյուր դեպքում կիրառելով համապատասխան 
խաղը [6]: 

3. Ռուս մանկավարժ Սելեկոն տվել է խաղի հետևյալ սահմանումը. 
«Խաղը իրադրային պայմաններում տեղի ունեցող գործունեության ձև է՝ 
ուղղված հասարակական փորձի ստեղծմանն ու յուրացմանը, որում 
ձևավորվում ու կատարելագործվում է վարքագծի ինքնավերահսկողու-
թյունը» [5, 5]: Ռուս մի շարք այլ մանկավարժների կարծիքով (Ս. Ն. Կար-
պով, Ս. Ա. Շմակով) խաղը մեծ նշանակություն ունի երեխաների դաս-
տիարակության, ուսուցման ու հոգեկան զարգացման մեջ: Այն անհա-
մարձակ, անվստահ աշակերտներին հնարավորություն է տալիս հաղթա-
հարելու իրենց բարդույթներն ու անվճռականությունը [5]: 

4. Ռուս մանկավարժ Դեբորա Մենջերիցկայան առաջարկել է բա-
ռային խաղեր, որոնք նպաստում են սովորողների կապակցված խոսքի 
զարգացմանը՝ ուսումնական խաղերի բովանդակությունը հասկանալու և 
ճիշտ անցկացնելու համար [9], իսկ ոուս մեկ այլ մանկավարժ՝ Բորիս 
Նիկիտինը, աոաջադրել է ինտելեկտուալ խաղերի տասը աոանձնահատ-
կություն, որոնք նպաստում են սովորողների մտավոր ունակությունների 
զարգացմանը [10]: 

Ռուս մանկավարժներ Սվետլանա Կոզլովան և Տատյանա Կուլիկո-
վան աոաջարկել են խաղերի հետևյալ տեսակները՝ ռեժիսորական 
խաղեր, խաղ-թատերականացումներ, շինանյութով խաղեր, կանոնով 
խաղեր, շարժախաղեր, դիդակտիկ խաղեր, որոնք նպաստում են սովո-
րողների ստեղծագործական ու տրամաբանական մտածողության զար-
գացմանը [8]: 

Հաշվի առնելով խաղի վերաբերյալ հոգեբանների ու մանկավարժ-
ների բերած սահամանումները՝ գտնում ենք, որ խաղը նաև մեծացնում է 
աշխարհաճանաչողությունը: 

Խաղը նաև տարածական կողմնորոշման զարգացման կարևորա-
գույն հնար է: Այն դառնում է անհրաժեշտություն՝ կյանքի դժվար իրավի-
ճակներից արագ ու ճիշտ ելքեր փնտրելու համար: 

Խաղը երեխայի համար սոցիալական հասունացման ուղի է, որի 
ընթացքում երեխաներն աոաջին անգամ շփվում են իրենց հասակակից-
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ների հետ: Նրանց միացնում են ընղհանուր նպատակը, դրան հասնելու 
միասնական ջանքերը, ընդհանուր հետաքրքրություններն ու ապրում-
ները: Այդ պատճառով էլ խաղը երեխաներին սովորեցնում է իրենց գոր-
ծողություններն ու մտքերը ծառայեցնել որոշակի նպատակի, օգնում 
դաստիարակելու նպատակասլացություն: Երեխան սկսում է զգալ իրեն 
որպես ընդհանուր խմբի անդամ, արդարացիորեն գնահատել իր և ընկեր-
ների գործողություններն ու արարքները [4, 90-99]: Դա նշանակում է, որ 
միջավայրը թուլացնում է երեխայի զգացմունքային լարվածությունը և 
տրամադրում խաղին: Երեխան դառնում է ավելի ակտիվ և նախաձեռնող: 
Անգամ ամենապասիվ աշակերտները մտնում են խաղի մեջ՝ մեծ ցանկու-
թյամբ օգտագործելով բոլոր ուժերը, որպեսզի խաղի ժամանակ ընկեր-
ներից հետ չմնան: 

Ռուս մանկավարժ Կուլիկովան առաջարկել է խաղերի հետևյալ 
տեսակները՝ ռեժիսորական խաղեր, խաղ-թատերականացումներ, շինա-
նյութով խաղեր, շարժախաղեր, դիդակտիկ խաղեր, որոնք նպաստում են 
սովորողների ստեղծագործական ու տրամաբանական մտածողության 
զարգացմանը [8]: 

Խաղի ընթացքում հետևելով երեխային վարքին՝ կարելի է դատել 
ընտանիքում մեծահասակների հետ նրանց ունեցած հարաբերություն-
ների մասին: Միաժամանակ երեխան փորձում է կատարել մեծի դեր՝ 
հասկանալով հանդերձ, որ ինքը դեռ մեծ չէ: Նմանակելով մեծահասակ-
ների տնային գործերը՝ երեխաները յուրացնում են կենցաղային աշխա-
տանքի որոշ հմտություններ: 

Խաղային գործունեության միջոցով երեխան պիտի իր մեջ ավելացնի 
դրական ու նվազեցնի բացասական որակները: Ինքնակազմակերպվող 
գործունեության ժամանակ երեխան բավարարում է իր բնական հակում-
ները, ինքնադրսևորվում է, բացահայտում է իր առանձնահատկություն-
ները, փորձում է ինքնուրույն հաղթահարել իր առջև դրված խոչընդոտ-
ները: 

Խաղային գործունեություն իրականացնելուց առաջ պիտի որոշել 
խաղի կանոնները: Դրանք բխում են գործունեության բնույթից: Երեխա-
ները ընդունում են այդ կանոնները, ենթարկվում դրանց սահմանած պայ-
մաններին, անհրաժեշտության դեպքում փոխում: Այս կերպ վարժվում եև 
հասարակական կյանքի ապրելակերպին՝ իրականացնելով ինքնուրույն 
ու ստեղծագործական գործունեություն: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխայի համար առաջատար գոր-
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ծունեությունը դաոնում է ուսումը: Բայց այդ դպրոցականը, որը դեռ երեկ 
տարված էր իր զվարթ խաղերով, չի կարող միանգամից հրաժարվել 
դրանցից: Այդ պատճառով, երբ ուսուցումը զուգորդվում է խաղերով, այն 
երեխաների համար դառնում է ավելի հետաքրքիր, սրտամոտ ու ցան-
կալի: Երբ խաղը մուտք է գործում մանկավարժական կենդանի գործըն-
թացի մեջ, դասարանում ստեղծվում է մի նոր միջավայր: Աշակերտները 
անկաշկանդ արտահայտում են իրենց մտքերը: Խաղն ունի այնպիսի 
հատկություն, որ աշակերտներին կարող է իրենց համար էլ աննկատե-
լիորեն ներգրավել ակտիվ ուսուցման մեջ: Խաղի ժամանակ ավելի են 
կենտրոնանում՝ տարվելով հետաքրքրաշարժությամբ, հեշտությամբ 
մտապահում են տեսածն ու լսածը: Խաղի միջոցով ոչ միայն ուսուցան-
վում և ամրապնդվում է դասանյութը, այլև, աշակերտի համար աննկատ 
ձևով, հաղթահարվում են ուսումնական բարդ խնդիրներ: 

Հայտնի է, որ խաղով է սկսվում երեխայի առաջին ծանոթությունը 
շրջապատող իրերին, երևույթներին, խաղով նա ծանոթանում է առարկա-
ների զանազան հատկանիշներին: Խաղը երեխայի համար իսկական ճա-
նապարհ է դեպի այն աշխարհի իմացությունը, որտեղ ապրում է նա և 
որը կոչված է փոփոխելու: Խաղի միջոցով ճշգրտվում, ընդլայնվում են 
երեխաների պատկերացումները շրջապատի, մարդկային կյանքի և բնու-
թյան մասին: Խաղի զարգացման հետ կապված երեխայի հոգեկանում 
տեղի եև ունենում այն գլխավոր փոփոխությունները, հոգեկան զարգաց-
ման այն գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ են զարգացման նոր, 
առավել բարձր աստիճանի անցնելու համար: Խաղի մեջ են ծնվում 
ուսումնական գործունեության տարրերը: Շատ ուսուցիչներ բացասաբար 
են վերաբերվում դասերի ժամանակ խաղերի առկայությանը՝ գտնելով, որ 
դասերի ժամանակ հարկավոր է սովորել, ոչ թե խաղալ: Հարկ է նշել, որ 
խաղը դիտարկվում է ոչ որպես զվարճանքի ու ազատ ժամանցի 
կազմակերպման ձև, այլ որպես ուսուցման մեթոդ, որպես երեխայի անձ-
նավորության համակողմանի զարգացման միջոց: 

Այնուամենայնիվ, մանկավարժական գործընթացում խաղերը չեն 
կարող ինքնանպատակ լինել: Անհրաժեշտ է խաղն այնպես ընտրել, որ 
համապատասխանի ուսումնասիրվող թեմային, աշակերտների տրամա-
դրություններին և տարիքային առանձնահատկություններին, ինչպես 
նան օգնի ճիշտ ըմբռնելու անցածն ու անցնելիքը: 

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը պետք է 
հիմնված լինի խաղային իրավիճակների վրա: Քանի որ խաղը երեխային 
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շատ հարազատ է, նա մեծ սիրով է մասնակցում խաղային իրադրություն-
ներում առաջադրված հակադրությունների վերլուծությանն ու պարզա-
բանմանը:  

Խաղային իրադրություններում խաղն ու լուրջ աշխատանքը միա-
հյուսված են, և դրանով հնարավոր է դառնում սովորողներին պահել 
մտավոր աշխույժ գործունեության ոլորտում: 

Դպրոց են հաճախում հիմնականում վեց տարին բոլորած երեխա-
ները: Այս տարիքում հաճախ են նկատվում ուշադրության անկայունու-
թյուն և ցրվածություն, ոչ կամածին հիշողություն, ակնառու-պատկերա-
վոր մտածողություն: Զարգացած չէ կենտրոնանալու կարողությունը: Այս 
նպատակով էլ տարրական դասարաններում պետք է շատ դիդակտիկ 
խաղեր կազմակերպել: Բոլոր դեպքերում խաղը կազմակերպողներից 
պահանջում է մեծ նրբանկատություն: Այն կազմակերպելիս պետք է 
նկատի ունենալ՝ 

▪ խաղի բովանդակությունը և կանոնները պետք է հասկանալի լինեն 
երեխաներին, 

▪ խաղի բովանդակությունը պետք է համապատասխանի խաղացող-
ների գիտելիքների մակարդակին, 

▪ խաղը պետք է լինի կոնկրետ և նպատակային, 
▪ խաղերի քանակն ու տևողությունը պետք է լինեն չափավոր, 
▪ խաղը պետք է նպաստի գիտելիքների հարստացմանը և 
հետաքրքրությունների ձևավորմանը: 

Դիդակտիկ խաղերը նպաստում են ուսումնական գործունեության 
տարրերի ձևավորմանը, զարգացնում են երեխայի մաթեմատիկական 
պատկերացումները, լսողական վերլուծության կարողությունը, բանավոր 
խոսքը, կամային վարքը, ինքնագնահատականը: Դիդակտիկ խաղերը 
կիրառելի են ուսումնական բոլոր առարկաների դասերին. վերջիններիս 
ընտրությունը, բովանդակությունը ենթարկվում են այն կրթադաստիա-
րակչական խնդիրներին, որոնք առաջադրվում են տվյալ առարկայի 
ծրագրային կոնկրետ պահանջներով: 

Դիդակտիկ խաղերի գործառույթներից է խաղի ընթացքում համընդ-
հանուր ուսուցման կարողությունների և ինքնուրույն աշխատանքի ունա-
կությունների ձևավորումը: Դիդակտիկ խաղերի կազմակերպումը հնա-
րավոր է առաջադրանքի կառուցվածքի և դրա լուծման փուլերի մասին 
երեխաների խոր իմացությամբ: Ուսուցման գործընթացում առանձնահա-
տուկ տեղ են զբաղեցնում վերահսկելու կարողությունը և ինքնագնահա-
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տումը: Այդ կարողությունները հաջող են ձևավորվում անձնական դերա-
յին ձևի օգտագործմամբ, ուսումնական գործընթացի կազմակերպմամբ՝ 
որպես դիդակտիկ խաղի մասնավոր տեսակ: Դասի ընթացքում երեխա-
ների մի մասը կատարում է ուսուցչի, մյուս մասը՝ գնահատողի, երրորդ 
մասը՝ վերահսկողի դեր: Աշակերտները փորձում են իրենց ուժերը. ան-
հրաժեշտ է դա այնպես վարել, որ այն լինի հետաքրքիր: Դրա հետ մեկ-
տեղ ուսուցչի տարաբնույթ գործունեությունները բաժանվում են հենց 
աշակերտների միջև: Օրինակ՝ մի աշակերտ խնդիր է առաջադրում, մեկ 
ուրիշը լուծում է այն, երրորդը գնահատում է: Նմանատիպ խաղերը 
կարող են իրականացվել զույգայիև կամ խմբային աշխատանքում: Երե-
խաները կարող են փոխանակել տետրերը և ստուգել միմյանց աշխա-
տանքի ճշտությունը: Երբ խաղն օգտագործվում է որպես դիդակտիկ 
ոճելաձև, միշտ բերում է նախատեսված ցանկալի արդյունքի: 

Դասի ընթացքում դիդակտիկ խաղերը կազմակերպում են նոր 
նյութի հաղորդում նախապատրաստելու, անցածն ամրապնդելու և ամ-
փոփելու, գիտելիքներն ստուգելու և գնահատելու նպատակով: Խաղերի 
ճիշտ օգտագործմամբ հնարավոր է հասնել դասի արդյունավետության 
բարձրացմանը, քանի որ աշակերտը առանց կամային մեծ ջանքեր 
գործադրելու, դրսևորելով հետկամածին ուշադրություն, յուրացնում է 
խաղի ընթացքում մատուցվող դասանյութը, վերհիշում անցածը, ամրա-
պնդում և համակարգում իր գիտելիքները [1, 134-136]: 

Ստորև ներկայացնում ենք դիդակտիկ խաղեր, որոնք կարելի է 
կազմակերպել տարրական դասարաններում: 

ԽաղալիքԽաղալիքԽաղալիքԽաղալիք----ընկերներընկերներընկերներընկերներ    
Խաղի նպատակը՝ 
▪ Առարկաները համեմատելու կարողության ձևավորում՝ ըստ գույ-
նի, չափի, ձևի: 

▪ Թվերի հերթականությունը պահպանելու, 1-10 առարկաները 
հաշվելու կարողության ամրապնդում: 

Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝Դիդակտիկ պարագաներ՝  
Տնակի նկարով պաստառ քառակուսիներ, եռանկյուններ մագնիսով, 

խաղալիքներ: 
Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը:Խաղի ընթացքը: Խաղը անցկացվում է քննարկման ձևով: 
▪ Ուսուցիչը երեխաներին տեղեկացնում է, որ պետք է խաղ խաղան: 
Գրատախտակին ամրացնում է պաստառ, որի վրա պատկերված է 
տնակ անտառում: 
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Տրվում են հարցեր. 
� Տեսեք, ինչպիսի՞ անտառ է: Իսկ ի՞նչ եք տեսնում եղևնիների տակ 
(տնակ): 

� Ի՞նչ պատկերներից է կազմված տնակը (եռանկյունից, ուղղանկյու-
նից, քառակուսուց և շրջանից): 

� Քանի՞ եռանկյուն է անհրաժեշտ եղել տնակի կառուցման համար 
(2): 

� Քանի՞ քառակուսի է պահանջվել տնակի կառուցման համար (4): 
� Քանի՞ պատուհան ունի տնակը (1): 
� Ի՞նչ երկրաչափական պատկերի տեսք ունի այն (քառակուսու): 
Ո՞ր գույնով են ներկված պատերը: 

� Այդ քառակուսիները չափերով համեմատած ինչպիսի՞ն են (մեծ ու 
փոքր): 

� Քանի՞ ուղղանկյուն է պահանջվել տնակի կառուցման համար (3): 
Հարց է ուղղվում երեխաներին, թե արդյոք կարո՞ղ են իրենք էլ 

կառուցել այսպիսի տնակ: Տրվում են համապատասխան պատկերներ 
մագնիսական գրատախտակին կառուցելու համար: 

Երեխաները կառուցում են տնակը: Եվ յուրաքանչյուր մարմինը 
իրենց ձեոքը վերցնելիս անվանում են այն՝ նշելով գույնը: Այնուհետև 
ուսուցիչը հերթականությամբ ցուցատախտակի վրա տեղադրում է 
խաղալիքներ և ամեն անգամ կրկնում է. 

- Ո՞վ է ապրում տնակում, 
 Ո՞վ է ապրում տնակում: 
Երեխաները վերցնում են հերթով կենդանիներ, անվանում և դնում 

տնակի մեջ կամ կողքը:  
Բուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկըԲուրատինոյի հանելուկը    

Խաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակը – Ձևավորել նկարների մեջ երկրաչափական 
պատկերները տարբերակելու կարողություն: 

Դիդակտիկ պարագաներ – Պաստառ Բուրատինոյի նկարով, մեկ 
հատ պաստառի տեսքով բոլորի համար, կամ յուրաքանչյուր երեխայի 
համար առանձին-առանձին (քարտերով): 

Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – Ուսուցիչը գրատախտակին ամրացնում է Բուրա-
տինոյի նկարը, որում նա նկարում է շրջան, քառակուսի, եռանկյուն: 

Տրվում են հարցեր. 
� Ի՞նչ է հեքիաթի հերոսի անունը, նա ձեզ հյուր է եկել 

(Բուրատինո): 



– 552 – 
 

� Թվարկեք և ցույց տվեք, թե ի՞նչ է նա նկարում (շրջան, 
քառակուսի, եռանկյուն): 

� Ի՞նչ գույն ունի այդ պատկերներից յուրաքանչյուրը [11, 10-28]: 
Ըստ նյութի դիդակտիկ խաղերը բաժանվում են 3 խմբի՝ առարկայա-

կան խաղեր (խաղալիքներով, բնական նյութերով և այլն), սեղանի խաղեր 
և բառային խաղեր: Առարկայական խաղերը ավելի հասանելի են երեխա-
ներին, քան մյուս խաղերը, քանի որ հիմնվում եև անմիջապես ընկալման 
վրա: Օրինակ, անվանել դասարանային առարկաները (սեղան, աթոռ, 
գրատախտակ, գիրք, տետր, գրիչ, մատիտ և այլն): Սեղանի խաղերը, ինչ-
պես և առարկայական խաղերը հիմնված են գրականության սկզբունքի 
վրա, բայց այդ խաղերում երեխաներին տրվում է ոչ թե առարկան, այլ 
նրա պատկերը: Սեղանի խաղերի բովանդակությունը տարաբնույթ է: 
Լոտոյի մի քանի ձևեր, նկարների զույգեր երեխաներին ծանոթացնում են 
մրգերին, բանջարեղենին, կենդանիներին, թռչուններին, նրանց որակնե-
րին և հատկություններին: Մյուսները մատնանշում են բնության եղանա-
կային երևույթների ներկայացումը (տարվա եղանակ), տարբեր մասնա-
գիտություններ: Ինչպես և դիդակտիկ խաղալիքը, սեղանի խաղը ևս լավ 
արդյունք է տալիս այն դեպքում, երբ այն պահանջում է ինքնուրույն մտա-
վոր աշխատանք [9]: 

Նապաստակի Նապաստակի Նապաստակի Նապաստակի տնակըտնակըտնակըտնակը    
Խաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակըԽաղի նպատակը – Ամրակայել թվի և առարկաների քանակի միջև 

աոնչություն ստեղծելու ունակությունը, որը բնութագրվում է տվյալ թվով: 
Ուսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներՈւսուցման միջոցներ – Տարբեր չափերի շրջանակներ: 
Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – հատակին նկարված են տարբեր չափերի շրջա-

նակներ, նրանցից յուրաքանչյուրի կողքին գրված է 1 կամ 2 թվանշանը: 
Նապաստակներն անտառի բացատում վազվզում են: Տնակում, ուր 
գրված է 1 թվանշանը, բնակվում է մեկ նապաստակ, իսկ այն տնակում, 
ուր գրված է 2 թվանշանը, բնակվում են երկու նապաստակ եղբայրները: 
Երբ բացատ է գալիս աղվեսը, նապաստակներն արագ փախչում են իրենց 
տնակները: 1 թվանշանով տնակում թաքնվում է մեկ նապաստակ, իսկ 2 
թվանշան ունեցող տնակում՝ երկու նապաստակ: Նապաստակները, 
որոնք սխալվում են, համարվում են բռնված, նրանց աղվեսը տանում է իր 
բույնը: 

Այս նույնը կարող է ուսուցիչը կազմակերպել այլ թվեր անցնելիս: 
Ներկայացնում ենք այն խաղը, որը հաճախ օգտագործում ենք 

մայրենիի ժամերին: 
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Ծառ և ծառերԾառ և ծառերԾառ և ծառերԾառ և ծառեր    
Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը Խաղի նպատակը – Ձևավորել եզակի և հոգնակի թվի տեսքով 

հանդես եկող առարկաները տարբերակելու կարողությունը: 
ԴիդԴիդԴիդԴիդակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ ակտիկ պարագաներ – Քարտեր մեկ ծառի և մի քանի ծառերի 

նկարներով (խնձորենի, տանձենի, սալորենի): Մագնիսական գրատախ-
տակ: 

Խաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքըԽաղի ընթացքը – Ուսուցիչը հարց է ուղղում, թե ի՞նչ մրգեր են 
սիրում երեխաները: Յուրաքանչյուրը նշում է իր սիրած մրգի անունը: 
Հետո ներկայացնում են, որ դրանցից յուրաքնաչյուրը աճում է իր համա-
պատասխան ծաոի վրա: Ուսուցչի հրահանգով մագնիսական գրատախ-
տակի ձախ մասում խմբավորում են այն քարտերը, որոնց վրա պատկեր-
ված է մեկ ծառ: Իսկ աջ կողմում խմբավորում են այն քարտերը, որոնց 
վրա նկարված են մեկից ավելի ծառեր: Արտասանում և գրում են գրա-
տախտակին ծառ, ծառեր: 

Մեր փորձից ելնելով կարող ենք ասել, որ երեխաները մեծ ակտիվու-
թյուն են ցուցաբերում այս խաղի ընթացքում: Քարտերը խմբավորելուց 
հետո արդեն ազատ կարողանում են այլ առարկաներն էլ եզակի թվից 
արագ դարձնել հոգնակի ն դրանցով կազմել նախադասություններ: 

Անհրաժեշտ է, որ սովորողները հաճույք ստանան ուսուցման գործ-
ընթացից, իսկ դա տեղի կունենա այն դեպքում, երբ անցումը խաղից 
ուսումնական գործընթաց կատարվի տրամաբանորեն, այսինքն այնպես, 
որ սովորողներն այդ անցումը չնկատեն [6]: 

Դրա համար պետք է հաշվի առնել մի կարևոր հանգամանք. անհրա-
ժեշտ է, որ ուսումնական գործողություններն ու դրանց ուղեկցող դրական 
հույզերը կրտսեր դպրոցականի մեջ ձևավորվեն հենց ուսումնական 
դրդապատճառների շնորհիվ, որոնք ուղեկցվում են ուսուցման բովանդա-
կության կամ ուսուցման գործընթացի յուրացմամբ: 

Մեր կողմից մշակված և կիրառված խաղերի ընթացքում իրակա-
նացրել ենք դիտումներ՝ նպատակ ունենալով, թե որքանով են դրանք 
նպաստում ուսումնական նյութի յուրացմանը: 

Ստորև ներկայացնում ենք հետազոտական հատվածը. տրամագիր 
1-ում ներկայացված է ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը (25 
աշակերտ) մինչև դիդակտիկ խաղերի անցկացումը: 

Տրամագիր 2-ում արդյունքների զգալի աճ է նկատվում:  
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Դիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքներըԴիտարկումների արդյունքները    

Տր. 1 ԴիՏր. 1 ԴիՏր. 1 ԴիՏր. 1 Դիդդդդակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջակտիկ խաղերի կիրառումից առաջ    

Տր. 2 ԴիՏր. 2 ԴիՏր. 2 ԴիՏր. 2 Դիդդդդակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետոակտիկ խաղերի կիրառումից հետո 
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով՝ դիդակտիկ խաղերի շնորհիվ ղասերը դառնում են 

հետաքրքիր, բարելավվում է ուսուցման որակը, զարգանում է սովորող-
ների տրամաբանական, ստեղծագործական մտածողությունը: Նրանց մեջ 
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ձևավորվում է որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու կարողու-
թյունը: Դա էլ երեխային դարձնում է ավելի նախաձեռնող և ինքնուրույն: 
Խաղի ընթացքում ուսուցիչը դառնում է երեխայի ավագ ընկերն ու 
խորհրդատուն, որն էլ օգնում է հետագայում երեխային, որպեսզի ազատ 
ու անկաշկանդ շփվի իր ուսուցչի հետ: 

Խաղի միջոցով սովորածը երեխան պահպանում է իր կյանքի ընթաց-
քում, քանի որ դա հոգով զգում և ապրում է: Եվ նրա մեջ ձևավորվում է 
հաստատակամություն, կյանքի տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշ-
վելու հմտություն, ինչը շատ կարևոր է հետագայում, որպես մարդ կայա-
նալու գործում: 

Առաջարկություններ՝ ուսուցիչներին, ուսանող-պրակտիկանտնե-
րին. տարանջատել դիդակտիկ խաղերը լիցքաթափող խաղերից, ցան-
կալի է՝ դիդակտիկ խաղերը պարունակեն ստեղծարար տարրեր:  

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականությունունունուն    
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ուսուցման գործընթացում, Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնա-
խնդիրներ, հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 
2010: 

2. Գյուլամիրյան Ջ. Հ,, Խաղալով սովորենք, Երևան, «Զանգակ», 2009, 
79 էջ: 
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Игра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обученияИгра как способ организации начального школьного обучения    

Мурадян Светлана Мурадян Светлана Мурадян Светлана Мурадян Светлана     
Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит Ваграмян Анаит     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: игровая ситуация, дидактическая игра, креативное 

мышление, поисковая работа, режиссерская игра, методы обучения. 
В данной статье придается значимость игре, как способу образования 

младшего школьника, что способствует развитию творческого мышления, 
побуждая ученика к поисковым шагам. Игра рассматривается как способ 
социального взросления, которая учит ребенка использовать свои действия 
и мысли для конкретной цели, формируя более целеустремленных лич-
ностей. Придается значимость также снижению эмоционального 
напряжения, которая вырастает в активность и инициативность. 

В статье делается акцент на целенаправленный подбор дидактических 
игр, которые формируются в требованиях: 

1. Соответствие к изучаемой теме, настроение учеников и возрастные 
особенности. Учебная деятельность в младшей школе должна быть 
основана на игровых ситуациях, так как игра неотъемлемая часть 
мировоззрения ребенка, в котором он с большим удовольствием 
участвует и самопроявляется, интегрируясь в предложенные 
ситуации проводит анализ и уточнение. Здесь переплетены игра и 
учебная деятельность, что позволяет держать младших 
школьников в сфере активной, мыслительной деятельности. 
Подробно описываются цели и этапы организации и проведения 
игр. 

2. Изучилось и проанализировалось развитие умственных 
способностей ребенка с помощью игровой деятельности, роль 
использования игр и их эффективные пути. В данном контексте 
придается значимость процессу создания творческой среды и 
играм, направленные на чувственное восприятие (визуальный, 
чувственный, дидактический). Приведены созданные и 
протестированные нами описания игр. В данной статье мы 
постарались сохранить межпредметные связи, преподаваемые в 
начальной школе, придав им неповторимую привлекательность, 
что приводит ребенка к улучшенному обучению и развивает 
многие способности, а именно, быстрая и правильная ориентация 
в нестандартных ситуациях. 
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Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana Muradyan Svetlana     
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SummarySummarySummarySummary    
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role play, teaching methods 
In this article, the game is signified as a way to organize the education of 

primary school students, which promotes the development of creative thinking, 
pushing students to take corrective steps. Game is considered as a way of social 
maturation. It teaches the child to use his actions and thoughts for a specific 
purpose, forming more purposeful individuals. The factor of relieving emotional 
tension, which turns into activity and initiative, is also used. 

The purposeful selection of didactic games is emphasized in the article; the 
following requirements are formulated: 

1. Relevance to the studied topic, students’ moods and age peculiarities. 
Educational activities of the primary school child should be based on play 
situations, as play is an integral part of a child’s worldview, in which he 
participates with great pleasure, realizes himself by integrating the proposed 
situations, making analysis, clarifications. Here games and educational activity 
are intertwined, which makes it possible to keep the primary school children in 
the realm of mental activity. The goals and the process of organizing and 
implementing games are described in detail. 

2. The role of the development of the child’s mental abilities, the role and 
efficient ways of applying games have been studied and analysed through play 
activities. In this context, the process of establishing a creative environment 
and games aimed at sensory perception (visual, sensory, didactic) is signified. 
The descriptions of the games created and tested by us are given. In this article, 
we have tried to maintain the multidisciplinary connections taught in the 
primary school, giving them unique attractiveness, which leads the child to 
improved learning, develops various abilities, that is, quick and correct 
orientation in non-standard situations. 
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