
ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄ ԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ. 

ՎԱՂ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԵՎ
ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

Ռուսաստանի Դաշնության
ֆինանսական աջակցությամբ



Եր ևան, 2022 



 Ե րե խայի զար գա ցումը և զար գաց ման խանգարումները.  
վաղ միջամտության հիմունքները

Ու սումն ա կան ձեռ նարկ բժիշկ նե րի և բուժ քույ րե րի հա մար 

Մ շա կել են Մանուշակ Երիցյանը  («ԱրԲեՍ» ԱԿ տնօրեն)
Գայանե Զաքարյանը  («ԱրԲեՍ» ԱԿ վերականգնողական ծառության ղեկավար)
Լիանա Աղաջանյանը («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ կլինիկական վերականգնողական  
 ծառայության ղեկավար, ՀՀ ԱՆ մանկական   
 վերականգնողաբանության գծով խորհրդատու)
Իրինա Թովմասյանը («ԱրԲեՍ» ԱԿ զարգացման մանկաբույժ)
Գայանե Մանուկյանը (Երևանի թիվ 9 մանկական պոլիկլինիկայի մանկաբույժ)

Մշակման աշխատանքերին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ից մասնակցել է Մայա Սիմոնյանը (Վաղ մանկական զարգացման 
 ծրագրերի համակարգող)

Գ րա խոս Բգթ, դոցենտ Սերգեյ Սարգսյան («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ, ԵԴԱԻ ղեկավար,  
 ՀՀ ԱՆ մանկաբուժության գծով խորհրդատու)

Գիտական 
խորհրդատուներ

Բգդ, պրոֆեսոր Արա Բաբլոյան («Արաբկիր» ԲՀ-ԵԴԱԻ գիտական ղեկավար)
Նունե Փաշայան (ՀՀ ԱՆ Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ)

Տեխ նի կա կան  
խմ բա գիր

Կարինե Հարությունյան

  

Սույն տեղեկատվական նյութը ստեղծվել է ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և «Արաբկիր» միացյալ մանկական բարե- 
գործական հիմնադրամիի կողմից՝ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսավորմամբ: Ներկայացված 
տեսակետները պատկանում են հեղինակներին և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Ռուսաստանի 
Դաշնության տեսակետները և քաղաքականությունը:

 
© ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ
 Պետ րոս Ա դա մյա նի  փող․ 14, Եր ևան 0010: Էլ հաս ցե՝ yerevan@unicef.org 

© «Արաբկիր» ՄՄԲՀ
Մամիկոնյանց փողոց 30, Երևան 0014: Էլ հասցե՝ aruccf@arabkirmc.am
 
© ՅՈՒ ՆԻ ՍԵՖ
 Կազ մի  լու սան կա րը՝ ©UNICEF Armenia/2018/Osipova

mailto:yerevan@unicef.org


3

ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒՆ
5 ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ

7 ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

19 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆՈՐ ՄԱԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

30 Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

57  ԽԱ ՂԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ

64  ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑՈՒ Մ

75  ՎԱՐ ՔԱ ԳԻԾ

121 Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

145 Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԽՆԱ ՄԱ ԿԱԼ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՏԱՐ ՎՈՂ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ

149 ՎԱՂ ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ

154  ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

187 Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ

189 ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

 



4



5

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵ ՐԱ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ
Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը (Ա ՀԿ) ե րե խայի զար գա ցու մը 

բնու թագ րում է որ պես  դի նա միկ գոր ծըն թաց, ո րը նե րա ռում է ֆի զի կա կան, ճա նա չո ղա կան, 
սո ցի ա լա կան, զգաց մուն քային  բա ղադ րիչ ներ և ո րի ըն թաց քում ե րե խան ձեռք է բե րում տար-
բեր հմ տու թյուն ներ, կա տա րե լա գոր ծում դրանք, ա ռա ջըն թաց ու նե նում ծնող նե րից լի ա կա տար 
կախ վա ծու թյու նից դե պի հա րա բե րա կան ան կա խու թյուն ման կու թյան, ի սկ հե տա գա յում՝ դե ռա-
հա սու թյան շր ջան նե րում: Զար գա ցու մը  պայ մա նա վոր ված է կեն սա բա նա կան գոր ծոն նե րի (գե-
նե տի կա, հղի ու թյան ըն թացք, ձեռք բե րո վի հի վան դու թյուն ներ) և շր ջա կա մի ջա վայ րի դի նա միկ 
փոխ ներ գոր ծու թյամբ: Ման կան զար գա ցու մը կախ ված է ա ռա ջին հեր թին ծնող նե րից և այլ մո-
տա կա խնա մող նե րից, գու ցե ի նչ պես նաև ե րե խայի  ֆի զի կա կան, հու զա կան և սո ցի ա լա կան 
մի ջա վայ րից: 

Վաղ ման կու թյան ըն թաց քում զար գա ցու մը կար ևոր վում է նրա նով, որ կյան քի այդ շր ջա-
նում դրա  ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը զգա լի չա փով կան խո րո շում են ե րե խայի հե տա գա զար-
գա ցու մը և կյան քի ո րա կը: Նե րար գան դային կյան քում և հետծնն դյան ա միս նե րին և մո տա կա 
տա րի նե րին ե րե խայի գլ խու ղե ղի ին տեն սիվ ա ճի շնոր հիվ տե ղի է ու նե նում օր գա նիզ մի ֆի զի ո լո-
գի ա կան, շար ժո ղա կան, ի մա ցա կան գոր ծա ռույթ նե րի բուռն զար գա ցում, ո րը բա ցի բուն ա ռող-
ջա կան նշա նա կու թյու նից հե տա գա յում նպաս տում է ե րե խայի կր թա կան ու նա կու թյուն նե րի և 
սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը: 

Յու րա քան չյուր ե րե խա  կյան քի ըն թաց քում ան ցնում է ո րո շա կի փու լեր, ո րոնց ժա մա նակ  
նա  « լու ծում է» զար գաց ման ո րո շա կի խն դիր ներ՝ սկ սում է նս տել, կանգ նել, խո սել և այլն: Զար-
գաց ման փու լե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը ըն դուն վում է որ պես պայ մա նա կա նո րեն « նոր մալ» կամ 
« նոր մա տի վային զար գա ցում»: Զար գաց ման հա ջոր դա կա նու թյունն ի մա նա լը, դրա շա րու նա կա-
կան գնա հա տու մը կար ևոր են ե րե խա նե րի զար գաց ման խան գա րումն ե րի և հա պա ղումն ե րի 
վաղ հայտ նա բեր ման հա մար:  Ներ կա յումս սա խիստ ար դի ա կան է, քան զի հա մա ձայն Ա ՀԿ 
տվյալ նե րի, մի ջի նում 10 ե րե խա նե րից մե կը կյան քի տար բեր փու լե րում ու նե նում է զար գաց ման 
խան գա րումն եր կամ հա պա ղումն եր,  ի սկ ը նդ հան րա պես աշ խար հում ա վե լի քան 200 մլն ե րե-
խա չի կա րո ղա նում ի րա գոր ծել զար գաց ման պո տեն ցի ա լը՝ դրա նից բխող բո լոր հետ ևանք նե րով: 
Հա յաս տա նում տա րի ներ ա ռաջ ՄԱԿ –ի Ման կա կան հիմն ադ րա մի ի րա կա նաց րած լայ նա ծա վալ 
հե տա զո տու թյու նը ցույց տվեց, որ ի րա վի ճա կը լի ո վին հա մընկ նում է հա մաշ խար հային մի տում-
նե րին և մինչև 8 տա րե կան ե րե խա նե րի շր ջա նում զար գաց ման հա պա ղումն ե րի կամ խան գա-
րումն ե րի տա րած վա ծու թյու նը կազ մում է  շուրջ 11%:

Այս թվերն ա մե նու րեք ու նեն ա ճի մի տում: Ա ռա ջին հեր թին դա ման կա մա հա ցու թյան, հատ-
կա պես՝ նո րած նային մա հա ցու թյան կր ճատ ման ար դյունք է, քա նի որ ար դի բժշ կա գի տու թյու նը 
ա պա հո վում է շատ ա վե լի մեծ թվով ցածր քա շով, ծանր հի վան դու թյուն ու նե ցող, տար բեր բնա-
ծին ա նո մա լի ա նե րով ե րե խա նե րի կեն սու նա կու թյու նը, ի սկ տվյալ խում բը ա մե նա ռիս կայինն է 
նաև զար գաց ման խան գա րումն ե րի ա ռու մով: Մյուս պատ ճառ նե րից են կա նանց շր ջա նում տա-
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րած ված ռեպ րո դուկ տիվ խան գա րումն ե րը, չբե րու թյան խն դիր նե րը, ո րոնք պա հան ջում են շա-
րու նա կա կան բու ժում կամ ար տա մարմն ային ար հես տա կան բեղմն ա վո րում: Շա րու նա կում են 
պահ պա նել ի րենց նշա նա կու թյու նը ե րե խայի ա ռող ջու թյան վրա ազ դող ո րոշ է կո լո գի ա կան գոր-
ծոն ներ: Եվ ի հար կե, շատ ծնող ներ օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րի հետ ևան քով դեռևս 
չեն կա րո ղա նում ա պա հո վել  ե րե խայի զար գաց մանն ան հրա ժեշտ ա ջա կող մի ջա վայր, ը նդ 
ո րում՝ նման մի տումն եր կա րող են հան դի պել թե՛ ա նա պա հով, թե՛ ա պա հով ված ըն տա նիք նե րում: 

Հա մա պա տաս խա նա բար, կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ է լի ար ժեք խթա նել ե րե խայի զար-
գա ցու մը՝ դեռ նե րար գան դային կյան քից, կա տա րել  կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռումն եր,  վաղ հայտ-
նա բե րել շե ղումն ե րը և ի րա կա նաց նել վաղ մի ջամ տու թյուն ու  ա բի լի տա ցի ա, ի սկ ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում՝ ռե ա բի լի տա ցի ա: Հաշ վի առ նե լով այն, որ ե րե խայի զար գա ցու մը կա պակց ված է 
նրա  կյան քի բո լոր կող մե րի հետ, ան հրա ժեշտ է, որ վաղ մի ջամ տու թյունն ու նե նա ին տեգ րաց-
ված բնութ և վե րա բե րի ոչ մի այն ա ռող ջու թյա նը, այլ նաև կր թու թյա նը և սո ցի ա լա կան հար ցե-
րին: Նշ ված պայ ման նե րի ի րա գոր ծու մը յու րա քան չյուր ըն տա նի քի, հա մայն քի, պե տու թյան, հա-
սա րա կու թյան կար ևոր խն դիր նե րից է, ո րն ու նի ոչ մի այն զուտ հու ման սի տա կան, այլ նաև կար-
ևոր ֆի նան սա կան նշա նա կու թյուն. ա պա ցուց ված է, որ ե րե խայի զար գա ցումն ա պա հո վող կամ 
զար գաց մանն ու ղղ վող  ներդ րումն ե րը ա ռող ջա պա հա կան ա ռա վել ար դյու նա վետ ներդ րումն ե րի 
թվին են պատ կա նում:

Ն կա տի ու նե նա լով վե րո հի շյալ խն դիր նե րի ար դի ա կա նու թյու նը, հիմն վե լով բազ մա մյա փոր-
ձի վրա՝ հե ղի նակ նե րը լու սա բա նում են այն պի սի թե մա ներ, ին չի պի սիք են ե րե խայի նոր մալ զար-
գա ցու մը, զար գաց ման խան գա րումն ե րը: Ներ կա յաց ված են նոր մալ զար գաց ման մի շարք կար-
ևո րա գույն աս պեկտ ներ և խթան նե րը՝ հա ղոր դակ ցում, վար քա գիծ, սնունդ, քուն, խաղ և այլն: 
Ձեռ նար կը լու սա բա նում է տվյալ հար ցե րի թե՛ տե սա կան հիմ քե րը (նե րա ռյալ զար գաց ման տար-
բեր տե սու թյուն նե րը), թե՛ ու ղ ղա կի գործ նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող խոր հուրդ նե րը:  Ա ռանձ-
նա կի ներ կա յաց վում են վաղ մի ջամ տու թյան հայեց կարգն ու  դրա կար ևո րու թյու նը:

 Դեպ քե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նում ե րե խայի հետ ա ռա ջի նը շփ վում է ա ռող ջա պա-
հա կան հա մա կար գը՝ ի դեմս ման կա բա ձի և նե ո նա տո լո գի, ըն տա նե կան բժշ կի և բուժք րոջ, 
ման կա բույ ժի: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ե րե խայի հետ շփ վում են նաև այլ հարբժշ կա կան 
ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րը՝ թե րա պիստ նե րը, լո գո պե դը, հա տուկ ման կա վար ժը և այլն, ի սկ այ-
նու հետ՝ կր թու թյան և սո ցի ա լա կան ո լորտ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Հենց տվյալ թի րա խային 
խմ բե րին է ու ղղ ված ներ կա յաց վող ձեռ նար կը, նշ ված մաս նա գետ նե րից շատ շա տե րը կա րող են 
ի րենց հա մար օգ տա վետ տե ղե կու թյուն քա ղել, հարս տաց նել իր գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը:

ՀՀ Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
ման կա բու ժու թյան հար ցե րով խորհր դա տու

 Սեր գեյ Սարգ սյան
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄՆ ԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
Ե րե խայի ա մե նա զայ րաց նող վար քա գիծն ան գամ կա րող է հաս կա նա լի դառ նալ, ե թե բա-

ցատր վի, թե ի ՞նչն է այդ վար քագ ծի պատ ճա ռը: Այս ա ռու մով կար ևոր է պատ կե րա ցում ու նե նալ 
ե րե խայի հո գե բա նա կան զար գաց ման մա սին: Այս կոն տեքս տում հո գե բա նու թյու նը ձևա կերպ-
վում է որ պես զգաց մունք նե րը, գի տակ ցու թյու նը և սո ցի ա լա կան վար քա գիծն ու սումն ա սի րող գի-
տու թյուն: Ե րե խան մե ծա պես տար բեր վում է չա փա հա սից: Ման կա բույ ժը գործ ու նի մշ տա պես 
զար գա ցող ու փո փոխ վող ան հա տա կա նու թյուն ու մտա ծե լա կերպ ու նե ցող ե րե խայի հետ, ո րը 
պա հան ջում է ա նընդ հատ վե րագ նա հա տում և ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռումն ե րի վե րա նա յում, ան-
կախ նրա նից թե ե րե խան ի նչ խն դիր ու նի՝ մարմն ա կան, թե մարմն ա-զ գա յա կան: Սա կայն հենց 
այս փո փո խա կա նու թյունն ու հա րա հո սու թյու նը հա ճախ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս շատ ա վե լի 
ար դյու նա վետ մի ջամ տու թյուն ի րա գոր ծել մա նուկ հա սա կում, քան հե տա գա յում: Ման կա բույ ժը 
հնա րա վո րու թյուն ու նի ե րե խայի է մո ցի ո նալ է ներ գի այի ու ղղ վա ծու թյու նը շր ջել ցան կա լի ու ղ ղու-
թյամբ, քա նի դեռ ան ցան կա լի սո վո րույթ ներն ու վար քա գի ծը չեն ար մա տա վոր վել, և դա ե րե-
խայի հետ աշ խա տե լու ա ռա վե լու թյուն նե րից մեկն է: Ա ռաջ նա կի կան խար գե լումն այս դեպ քում 
ի րա տե սա կան նպա տակ է: Մյուս կող մից՝ ման կան հա րա բե րա կա նո րեն չձ ևա վոր ված ան ձը շատ 
զգա յուն է ար տա քին մի ջա վայ րի այն պի սի ազ դակ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա րող են գրե թե 
ան հետ ևանք ան ցնել չա փա հա սի հա մար: Հետ ևա բար ման կա բույ ժի պարտքն է գնա հա տել ե րե-
խային շր ջա պա տող մի ջա վայ րը՝ պար զա բա նե լու և չե զո քաց նե լու այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող 
են խան գա րել ման կան ու նե ցած ամ բողջ նե րու ժի լի ար ժեք դրս ևոր մա նը:

Հո գե բա նա կան զար գաց ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու խմ բի՝ նե րա
ծին կամ ժա ռան գա կան և ար տաքն ծին կամ շր ջա պա տող մի ջա վայ րի: Ժա ռան գա կան գոր ծոն-
նե րի ան տա րա կու սե լի ազ դե ցու թյան վկա յու թյուն է այն, որ շր ջա պա տի գոր ծոն նե րի նկատ մամբ 
պա տաս խան ռե ակ ցի ան ծնն դից ի վեր տար բեր է տար բեր մա նուկ նե րի մոտ, և այդ տար բե-
րու թյուն նե րը պահ պան վում են մինչև ե րի տա սար դա կան շր ջա նը: Այ սինքն, շր ջա պա տի գոր-
ծոն նե րի նկատ մամբ պա տաս խան ռե ակ ցի այի բնույ թը վար քագ ծային ներ քին հակ վա ծու թյան 
ար դյունք է, այն հիմ քը, ո րի վրա կերտ վում է մար դու հե տա գա ան հա տա կա նու թյու նը: Ներ քին 
հատ կա նիշ նե րի այս ամ բող ջու թյու նը կո չել են տեմ պե րա մենտ (խառն վածք) և տար բե րա կել այն 
բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք այն նկա րագ րում են: Դրանք են. ակ տի վու թյան աս տի ճա նը, ռիթ մի կու-
թյու նը, վե րա բեր մուն քը նոր գրգ ռիչ նե րի նկատ մամբ, հար մար վո ղա կա նու թյու նը, ռե ակ ցի ա նե րի 
ին տեն սի վու թյու նը, պա տաս խան ռե ակ ցի այի ի հայտ գա լու շե մը, տրա մադ րու թյու նը, ու շադ րու-
թյան կա յու նու թյունն ու տևո ղու թյու նը և կենտ րո նա նա լու կա րո ղու թյու նը:

 Տեմ պե րա մեն տի կամ խառն ված քի այս գծե րը պայ մա նա վո րում են ծնող նե րի ըն կա լու մը 
ման կան «հեշտ» կամ «դժ վար» ե րե խա լի նե լու մա սին: Կան լուրջ վկա յու թյուն ներ այն մա սին, 
որ տեմ պե րա մեն տը ժա ռան գա կան է, սա կայն այս դեպ քում ժա ռան գա կա նու թյու նը մի այն կի-
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սով չափ է պայ մա նա վո րում այդ հատ կա նիշ նե րը: Հետ ևա բար, նույ նիսկ նե րա ծին կամ այս պես 
կոչ ված՝ կոնս տի տու ցի ո նալ հատ կա նիշ նե րը կա րող են զգա լի ո րեն փո փոխ վել շր ջա պա տի ազ-
դե ցու թյան տակ:

 Ժա ռան գա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված մյուս հատ կա նի շը մտա վոր ըն դու նա կու թյունն է 
կամ ին տե լեկ տը, այ սինքն՝ ըն կա լե լու, հաս կա նա լու ու պատ ճա ռա բա նե լու ըն դու նա կու թյու նը: 
Ին տե լեկ տը բնո րոշ վում է որ պես ո րո շա կի ըն դու նա կու թյուն նե րի ան բող ջու թյուն, այդ թվում լեզ-
վա կան, հաշ վո ղա կան, տա րա ծա կան պատ կե րաց ման, պատ ճա ռա կան մտա ծո ղու թյան, ա նա-
լի տիկ (վեր լու ծո ղա կան) մտա ծո ղու թյան և հաս կա ցու թյուն նե րի յու րաց ման: Ան հա տը չի ծն վում 
այս հմ տու թյուն նե րով, այլ ձեռք է բե րում դրանք աս տի ճա նա բար՝ ո ղջ ման կու թյան և ան գամ 
հա սու նու թյան ըն թաց քում: Տվյալ ե րե խայի ին տե լեկ տը իր հա սա կա կից նե րի հետ հա մե մա տու-
թյան մի ջո ցով բնո րո շե լու հա մար օգ տա գոր ծում են այս պես կոչ ված «ին տե լեկ տու ալ գոր ծա կից» 
(ԻԳ կամ IQ) հաս կա ցու թյու նը: 

ԻԳ-ի մի ջին ար ժե քը 85-ից 115 է: ԻԳ-ի ո րոշ ման լայն տա րա ծում ստա ցած բո լոր թես տե րը 
ման կան ին տե լեկ տու ալ ըն դու նա կու թյուն նե րը ո րո շում են եր կու տե սան կյու նից՝ խոս քային և կա-
տա րո ղա կան: Ին տե լեկ տի ժա ռան գա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը հաս տատ վում է այն փաս-
տով, որ առ կա են մտա վոր ըն դու նա կու թյուն նե րի սե ռա կան տար բե րու թյուն ներ. կա նանց մոտ 
սո վո րա բար ա վե լի լավ են զար գա ցած լեզ վա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը, տղա մարդ կանց մոտ՝ 
տա րա ծա կան մտա ծո ղու թյունն ու հաշ վո ղա կան ըն դու նա կու թյուն նե րը: 

 Սա կայն կան ան ժխ տե լի տվյալ ներ այն մա սին, որ մտա վոր զար գաց ման բնույ թը կախ ված 
է նաև շր ջա կա մի ջա վայ րից: Այս պես, մի այն մայր ու նե ցող տղա նե րի մտա վոր ըն դու նա կու թյուն-
նե րը սո վո րա բար ա վե լի կա նա ցի ու ղ ղու թյուն են ու նե նում, մինչ դեռ մի այն հայր ու նե ցող աղ ջիկ-
նե րը՝ ա վե լի տղա մարդ կային:

Այս պի սով, շր ջա պատն ու ժա ռան գա կա նու թյու նը հա մա տեղ են կեր տում ա ճող ան հա տի/
մար դու ան հա տա կա նու թյու նը: Շր ջա պա տի գոր ծոն նե րից կար ևո րա գույնն են ըն տա նի քը,  
դպ րո ցը և հա սա կա կից նե րը, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը լրաց նում է ձևա վոր վող ան հա տի/ մար դու 
տար բեր պա հանջ նե րը, հետ ևա բար՝ ազ դում է ման կան հո գե բա նու թյան ու բնա վո րու թյան վրա` 
տար բեր լծակ նե րով: Օ րի նակ, ի նք նու րու նու թյան աս տի ճա նի ձևա վո րում (ըն տա նիք), մր ցակ ցու-
թյուն և ձգ տում (դպ րոց), վար քագ ծի ա րժ ևո րում և ներ ման պա հանջ (հա սա կա կից ներ):

 Ման կա բույ ժը պետք է հի շի, որ շատ կար ևոր է գնա հա տել ե րե խայի խառն ված քը և հնա րա-
վո րու թյուն նե րի աս տի ճա նը և հա մե մա տել դրանք` ե րե խայից շր ջա պա տի սպա սումն ե րի հետ: 
Ե րե խայից սպա սումն ե րի և նրա տեմ պե րա մեն տի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը ռիս կի գոր ծոն 
է, քա նի որ այն կա րող է ա ռա ջաց նել վար քագ ծային և է մո ցի ո նալ խան գա րումն եր: Սա տե ղի է 
ու նե նում, ե րբ սպա սումն ե րը մշ տա պես գե րա զան ցում են ե րե խայի հնա րա վո րու թյուն նե րը զար-
գաց ման տվյալ փու լում: Մյուս կող մից, ե թե ե րե խայից սպա սե լիք նե րը մի ան գա մայն հա մա պա-
տաս խա նում են կամ ցածր են նրա հնա րա վո րու թյուն նե րից, ե րե խան կա րող է կորց նել նոր նվա-
ճումն ե րի ձգ տու մը:

Ընդ հան րաց նե լով կա րե լի է ա սել, որ հո գե բա նա կան զար գա ցու մը պայ մա նա վո րող գոր ծոն-
նե րը լա վա գույնս պար զա բան վում են փոխ ներ գոր ծող կեն սա-հո գե բա նա կան մո դե լի ամ բող-
ջա կան դի տարկ ման մի ջո ցով: Ը նդ ո րում, բա վա կան չէ ան գամ ի սկ ո րո շե լը, թե ի նչ չա փով 
են զար գաց ման ո րո շա կի բա ղադ րիչ նե րը պայ մա նա վոր ված ժա ռան գա կան գոր ծոն նե րով և ի նչ 
չա փով՝ շր ջա կա մի ջա վայ րով: Հո գե բա նա կան զար գա ցու մը պետք է դիտ վի որ պես գոր ծըն թաց-
նե րի հա ջոր դա կա նու թյուն, ո րոնց ըն թաց քում ժա ռան գա կա նու թյամբ պայ մա նա վոր ված ան հա-
տա կան մի տումն ե րը փոխ ներ գոր ծում են շր ջա պա տի ո րո շա կի գոր ծոն նե րի հետ՝ ար դյուն քում 
կեր տե լով այն ու ղին, ո րով պետք է ըն թա նա ե րե խայի զար գա ցու մը:
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 Զար գաց ման տե սու թյուն ներ: Չկա որ ևէ հա մընդ հա նուր զար գաց ման տե սու թյուն, ո րը կբա-
ցատ րի ե րե խայի մոտ նկատ վող ցան կա ցած վար քա գիծ: Ի նչ պես ան հնար է հաս կա նալ օր գա-
նիզ մի ֆունկ ցի ա ներն ա ռանց ու սումն ա սի րե լու նրա տա րաբ նույթ աս պեկտ նե րը (օ րի նակ՝ ա նա-
տո մի ա կան, ֆի զի ո լո գի ա կան), այն պես էլ հո գե բա նու թյունն ու վար քա գի ծը հաս կա նա լու հա մար 
պետք է դրանք դի տար կել մի քա նի տե սան կյու նից: Այս տե ղից էլ բխում է զար գա ցու մը մեկ-
նա բա նող տար բեր մո տե ցումն ե րի և դպ րոց նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րոնք հա մա տեղ օգ նում 
են հաս կա նալ ու բա ցատ րել զար գաց ման յու րա քան չյուր շր ջա նին բնո րոշ ա ռա վել տա րած ված 
վար քագ ծե րը: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րե խայի վար քա գի ծը մեկ նա բա նել ծնող նե րին և 
ա ռա ջար կել այն պի սի տակ տի կա, ո րը կա րող է օգ նել ըն տա նի քին և ե րե խային՝ հա ջո ղու թյամբ 
հաղ թա հա րել ա վե լի հա ճախ հան դի պող սթ րե սային վի ճակ նե րը:

 Զար գաց ման տե սու թյուն նե րից ա ռա վել մեծ տա րա ծում են գտել ե րեք հիմն ա կան տե սա-
կան ու ղ ղու թյուն ներ՝ հո գե-շար ժա կան (փ սի խո-դի նա միկ), ո րին պատ կա նում են Ֆրեյ դի հո գե-
սե ռա կան զար գաց ման և Է րիք սո նի հո գե-սո ցի ա լա կան զար գաց ման տե սու թյուն նե րը, մտա վոր 
զար գաց ման, ո րին պատ կա նում է Պի ա ժե ի գի տակ ցա կան զար գաց ման տե սու թյու նը և Սի ըր սի 
սո ցի ա լա կան ու սուց ման տե սու թյուն նե րը: Թվարկ ված ու ղ ղու թյուն նե րից յու րա քան չյու րը մար-
դու զար գաց մա նը մո տե նում է տար բեր տե սան կյուն նե րից. հո գե-շար ժա կա նը՝ փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի և ա ռա ջա դի մե լու ձգտ ման, գի տակ ցա կա նը՝ մտա ծո ղու թյան ըն թաց քի և բնույ թի, 
ու սուց մա նը՝ դիտ վող վար քագ ծի: Յու րա քան չյուր տե սու թյուն ու նի իր տեր մի նա բա նու թյու նը և 
են թադ րու թյուն նե րի ու հի պո թեզ նե րի իր հա մա կար գը: Սա կայն դրանք բո լո րը հեն վում են ո րո-
շա կի պար զու նակ, բնազ դային վար քագ ծի առ կա յու թյան վրա, ո րը գոր ծում է ծնն դյան պա հից 
և հե տա գա յում ձևա փոխ վում է շր ջա պա տի ազ դե ցու թյան տակ: Նկա տի ու նե նա լով հո գե բա նու-
թյան բնո րո շու մը, որ պես գի տու թյուն զգաց մունք նե րի, գի տակ ցու թյան և սո ցի ա լա կան վար քա- 
գ ծի մա սին, ան մի ջա պես կա րե լի է տես նել, որ յու րա քան չյուր ա ռան ձին տե սու թյուն ան կա տար է:

 Հո գե-շար ժա կան տե սու թյուն ներ: Ֆրեյդն ու հո գեսե ռա կան զար գա ցու մը. Ֆրեյ դը գտ նում 
է, որ ան ձնա վո րու թյան ձևա վո րու մը ներ քին պայ քա րի այն ար դյունքն է, ո րը մղ վում է հա կա դիր 
ու ժե րի միջև ան հա տի հա սու նաց ման ո ղջ ըն թաց քում: Սա կայն իր տե սու թյու նը ստեղ ծե լիս Ֆրեյ-
դը ոչ թե օբյեկ տի վո րեն դի տար կել է մարդ կանց վար քա գի ծը, այլ եզ րա կա ցու թյուն ներ է ա րել իր 
հի վանդ նե րի վեր հու շե րի հի ման վրա: Բա ցի այդ նա կենտ րո նա նում է հատ կա պես մե ծա հա սա-
կի մի այն ան ցան կա լի վար քագ ծե րի մեկ նա բան ման վրա: Չնա յած այս թե րու թյուն նե րին, Ֆրեյ դի 
ու ս մուն քը մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել հո գե բան նե րի հե տա գա սե րունդ նե րի վրա:

Ֆ րեյդն ու սումն ա սի րել է մայր-հայր-ե րե խա ե ռյա կը և հատ կա պես վաղ շր ջա նում մայր-ե րե-
խա զույ գի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ բա ցատ րե լու հա մար մար դու վար քա գի ծը հա սու նու թյան 
ըն թաց քում: Նա հեն վել է սթ րես նե րից դուրս գա լու պաշտ պա նա կան, այ սինքն՝ բա ցա սա կան, 
մե խա նիզմն ե րի և ոչ թե հաղ թա հար ման, այ սինքն՝ դրա կան մե խա նիզմն ե րի վրա: Մինչ դեռ ներ-
կայիս ման կա կան հո գե բա նու թյու նը կենտ րո նա նում է ան հա տի և լայն սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վրա և որ պես հիմք ըն դու նում է հաղ թա հար ման, ոչ թե պաշտ պա նա-
կան մե խա նիզմն ե րը: Սա կայն Ֆրեյ դի դա տո ղու թյուն նե րը գի տակց ված և չգի տակց ված գոր ծոն-
նե րի մա սին, ո րոնք ազ դում են մար դու վար քագ ծի վրա, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հաս կա նալ 
այլ կերպ մի ան գա մայն ան բա ցատ րե լի վար քագ ծե րը:

Ըստ Ֆրեյ դի տե սու թյան կա ռուց ված քային բա ղադ րի չի, մար դու ո ղջ ան ձը կազմ ված է ե րեք 
մա սե րից կամ ու ժե րից՝ ի դից, է գոյից և սու պե րէ գոյից: Ի դն ան ձնա վո րու թյան հիմքն է և առ կա 
է մար դու ծնն դյան պա հից ի վեր: Է գոն ան ձնա վո րու թյան այն մասն է, ո րն ա վե լի տե սա նե լի է  
շր ջա պա տի հա մար: Այն ի հայտ է գա լիս այն պա հին, ե րբ ան ձնա վո րու թյունն սկ սում է գի տակ-
ցել, որ ի դի ոչ բո լոր պա հանջ նե րը կա րող են ան մի ջա պես բա վա րա րում ստա նալ, ո րով հետև գո-
յու թյուն ու նեն ի րա կան հան գա մանք ներ: Դա տե ղի է ու նե նում մոտ 6 ամ սա կա նում: Սու պե րէ գոն 
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ան ձնա վո րու թյան բա րո յա կան մղումն է: Այն ա վե լի մտա հոգ ված է կա տա րե լու թյան ձգ տու մով, 
քան հա ճույ քով կամ ի րա կա նու թյան ըն կալ մամբ: Սու պե րէ գոն ի հայտ է գա լիս վաղ ման կա կան 
տա րի քում և ման կու թյան մի ջին տա րի նե րին դառ նում է ե րե խայի ան ձնա վո րու թյան հիմն ա կան 
ու ժը: Այն զար գա նում է մի քա նի գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան տակ՝ ծնող նե րի հետ կոնֆ լիկտ նե րի 
լուծ ման, շր ջա պա տի կող մից է գոյին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի, ե րե խայի ան ձնա կան փոր ձա-
ռու թյան: 

Չ նա յած վար քագ ծի դր դա պատ ճառ կա րող են լի նել տար բեր կա րիք ներ (ս նունդ, քուն), սա-
կայն ը ստ հո գե-սե ռա կան տե սու թյան, դր դա պատ ճառ նե րից հիմն ա կա նը սե ռա կան ցան կու-
թյունն է, ո րը բխում է տե սա կը պահ պա նե լու հզոր բնազ դից: Սե ռա կան ցան կու թյան բա վա-
րա րում կա րող է ա ռա ջաց նել ի նչ պես սե ռա կան, այն պես էլ ոչ սե ռա կան մարմն ա մա սե րի կամ 
է րո գեն գո տի նե րի գրգ ռումն ե րը, ո րոնք ը ստ Ֆրեյ դի տե սու թյան փու լային կամ հա ջոր դա կան 
բա ղադ րի չի ա ռաջ նայ նու թյամբ փոխ վում են տա րի քի հետ հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

1. բե րանն ու ու տե լը,

2.  հե տանցքն ու ար տա թո րու մը,

3.  սե ռա կան օր գան ներն ու վե րար տադ րու թյու նը: 

Ըստ Ֆրեյ դի, սթ րե սը հաղ թա հա րե լու հա մար ան հա տի կող մից է րո գեն գո տի նե րի շր ջա նում 
կա տա րած գոր ծո ղու թյու նը կա րող է և չի րա գոր ծել այդ մարմն ա մա սի հետ կապ ված կեն սա կան 
կա րի քը: Օ րի նակ՝ և ու տե լը, և բութ մատ ծծե լը կա րող են հա ճույ քի զգա ցում ա ռա ջաց նել բե րա-
նի շր ջա նում: Է րո գեն գո տի նե րի հետ կապ ված ապ րումն ե րը կա րող են հան գեց նել կոնֆ լիկ տի 
ե րե խայի և ծնող նե րի միջև: Ար դյուն քում կա րող են զար գա նալ մի շարք հար մա րո ղա կան կամ 
պաշտ պա նա կան ռե ակ ցի ա ներ, ի նչ պի սիք են ճնշ վա ծու թյու նը, նա հան ջը, մեր ժու մը, ը նդ դի մու-
թյու նը, գո ռո զամ տու թյու նը: Տվյալ փու լի հետ կապ ված կոնֆ լիկ տի լու ծու մը ան հա տին հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ա ռա ջա դի մել դե պի զար գաց ման հա ջորդ փու լը: Ֆրեյ դը տար բե րա կում է հինգ 
հո գե-սե ռա կան փու լեր՝ օ րալ, ա նալ, ֆա լիկ, լա տենտ (գաղտ նի) և սե ռա կան:

 Մինչև 12-18 ամ սա կան ե րե խան գտն վում է զար գաց ման օ րալ փու լում, քա նի որ նրա հա ճույ-
քի և այլ զգաց մունք նե րի հիմն ա կան աղ բյու րը բե րանն է: Քաղ ցի բա վա րա րու մը, ի նչ պես նաև 
ե րե խային հա ճույք պատ ճա ռե լու մի ջոց նե րը (մատ կամ այլ ա ռար կա ծծել) կենտ րո նա ցած են 
բե րա նը գրգ ռե լու շուր ջը:

 Կյան քի 2-րդ տար վա ըն թաց քում ե րե խան օ րալ փու լից տե ղա փոխ վում է ա նալ փու լը, ե րբ, 
ը ստ այս տե սու թյան, ար տա թո րու մից ա ռա ջա ցած թեթ ևու թյան զգա ցու մը ե րե խան կա րող է օգ-
տա գոր ծել նաև մարմն ի տար բեր մա սե րում ա ռա ջա ցած լար վա ծու թյու նը թո թա փե լու հա մար: 
Ար տա թո րու մը հան դես է գա լիս որ պես լից քա թա փող է մո ցի ո նալ բռն կումն ե րի նա խա տիպ:

3-4 տա րե կա նից մինչև 5-6 տա րե կան ե րե խան գտն վում է ֆա լիկ փու լում, ե րբ նրա հա ճույ քի 
աղ բյուր կա րող է դառ նալ սե ռա կան օր գան նե րի ի նք նագրգ ռու մը: Չնա յած այս տեղ ներգ րավ ված 
է նույն է րո գեն գո տին, ի նչ մե ծա հա սակ նե րի մոտ, սա մի ան գա մայն ան մեղ վար քա գիծ է, ո րի վրա 
պետք է հրա վիր վի ծնող նե րի ու շադ րու թյու նը: Ը ստ Ֆրեյ դի, այս փու լում ե րե խան ու ժեղ կապ վա-
ծու թյուն է զգում իր տա րա սեռ ծնո ղի նկատ մամբ և թշ նա մանք նույ նա սեռ ծնո ղի հան դեպ: Տղան 
կա րող է խան դով վե րա բեր վել մո րը, աղ ջի կը՝ ո րո նել հոր ու շադ րու թյու նը: Կոնֆ լիկ տը լուծ վում 
է, ե րբ ե րե խան հաս կա նում է նույն սե ռի ծնո ղի տե ղը գրա վե լու իր ձգտ ման ա նի մաստ լի նե լը, և 
դրա փո խա րեն սկ սում է ձգ տել՝ նման վել նրան (նույ նա ցում):
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ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄՆ ԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Ֆ րեյ դի ո ւս մունք

Շր ջան Փուլ Է րո գեն 
գո տի

Հա ճույ քի 
աղ բյուր

Կոնֆ լիկտ Լու ծում

Մինչև 1-1.5  
տա րե կան

Օ րալ Բե րան Ծ ծե լը,  
կծե լը 

Կրծ քից կտ րում Ան կա խու թյուն,  
է գոյի ծա գում

1.5 -3 տա րե կան Ա նալ Հե տանցք Կ ղե լը,
զս պե լը

Զու գա րա նի վար ժանք Ինք նահս կում

Վաղ ման կու թյան 
և նա խադպ րո-
ցա կան

Ֆա լիկ Սե ռա կան  
օր գան ներ

Օ նա նիզմ Հա կում հա կա ռակ 
սե ռի ծնո ղի, և խանդ` 
նույն սե ռի ծնո ղի 
նկատ մամբ

Նույ նա ցում նույն 
սե ռի ծնո ղի հետ, 
սու պե րէ գոյի ծա գում

Դպ րո ցա կան Լա տենտ - - - -

Դե ռա հա սու թյուն, 
հա սու նու թյուն

Սե ռա կան Սե ռա կան  
օր գան ներ

Սե ռա կան 
գրգ ռում

Ինք նազս պում Հա կա ռակ սե ռի 
զույ գի ը նտ րու թյուն

 Լա տենտ (ցածր և մի ջին դպ րո ցա կան տա րիք) փու լում ե րե խայի սե ռա կան է ներ գի ան ի հայտ 
է գա լիս ձևա փոխ ված՝ ու սուց ման ձգտ ման մեջ: Դրան հա ջոր դում է սե ռա կան հա սու նաց ման 
շր ջա նը, ե րբ ե րե խան մտ նում է սե ռա կան փուլ և սե ռա կան բա վա րա րում է փնտ րում հա կա ռակ 
սե ռի իր հա սա կա կից նե րի շր ջա նում:

Է րիկ սո նը և հո գեսո ցի ա լա կան զար գա ցու մը. Ե թե Ֆրեյ դը կենտ րո նա նում է ան հա տի ներ-
քին զար գաց ման վրա՝ ձևա վոր ված ծնող նե րի հետ նրա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ար դյուն քում, 
ա պա Է րիք սոնն ան հա տի զար գա ցու մը դի տար կում է նրա պատ մա-մ շա կու թա-սո ցի ա լա կան մի-
ջա վայ րի լայն կոն տեքս տում: Է րիք սոնն ըն դու նում է չգի տակց ված դր դա պատ ճա ռի (ի դի) գո յու-
թյու նը, սա կայն գտ նում է, որ սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի հետ շփումն է զար գաց ման մղիչ ու ժը, 
ո րը պայ մա նա վո րում է ան հա տի զար գաց ման վերջ նա կան ար դյուն քը: Է րիք սոնն ու սումն ա սի-
րում է ան հա տին ու նրա ըն տա նիքն ա ռօ րյա պայ ման նե րում: Նա լա վա տե սո րեն է վե րա բեր վում 
ան հա տի ըն դու նա կու թյուն նե րին՝ հա ջո ղու թյամբ հաղ թա հա րե լու զար գաց ման հա կա սու թյուն-
ներն ու ճգ նա ժա մե րը:

Այս պի սով, Է րիք սո նը գտ նում է որ ան հա տի հնա րա վո րու թյուն նե րի և շր ջա պա տից նրան 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի միջև գո յու թյուն ու նի սերտ և հա ջոր դա կան զար գա ցում ապ րող 
ա ռն չու թյուն/ կապ: Ան հա տը չի կա րող զար գա նալ սո ցի ա լա կան ա ռու մով իր պատ րաս տա կա մու-
թյու նից ան կախ, ճիշտ այն պես ի նչ պես հա սա րա կու թյու նը չի կա րող ա ռա ջա դի մել ան հատ նե րից 
ան կախ:

Է րիք սո նը տար բե րում է մարդ կային կյան քի ու թ փուլ, ո րոնք ի րեն ցից ներ կա յաց նում են Ֆրեյ-
դի զար գաց ման հինգ հո գե-սե ռա կան փու լե րի վե րաձ ևա կեր պումն ու ըն դար ձա կու մը: Սա կայն, 
ե թե ը ստ ֆրեյ դի մար դու հա սու նա ցումն ա վարտ վում է նրա սե ռա կան փուլ մտ նե լով, այ սինքն՝ 
դե ռա հա սու թյան կամ վաղ ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում, ա պա հո գե-սո ցի ա լա կան տե սու թյու նը 
են թադ րում է զար գաց ման նշա նա կա լի փո փո խու թյուն ներ ո ղջ կյան քի ըն թաց քում:
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 Է րիք սո նի ո ւս մունք

Տա րիք Խն դիր/ճգ նա ժամ Ար դյունք/ Փուլ

< 1 տա րե կան «Կա րո՞ղ եմ վս տա հել աշ խար հին» Հա վատ ը նդ դեմ թեր հա վա տու թյան

2-3 տա րե կան «Կա րո՞ղ եմ վե րահս կել իմ ա րարք նե րը» Ինք նավս տա հու թյուն ը նդ դեմ  
ա մոթ խա ծու թյան և կաս կա ծամ տու թյան

4-5 տա րե կան «Կա րո՞ղ եմ ան կա խա նալ ծնող նե րիցս և 
փոր ձել իմ կա րո ղու թյուն նե րը»

Նա խա ձեռ նու թյուն ը նդ դեմ  
մե ղա վո րու թյան

6-11 տա րե կան «Կա րո՞ղ եմ ձեռք բե րել կյան քի հա մար 
ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ»

Ջա նա սի րու թյուն ը նդ դեմ  
ան լի ար ժե քու թյան

12-18 տա րե կան «Ո՞վ եմ ես, ին չի՞ն եմ հա վա տում,  
ին չի՞ եմ ձգ տում»

Ինք նու թյան զգա ցում ը նդ դեմ իր դե րի  
չի մա ցու թյան

Ե րի տա սարդ «Կա րո՞ղ եմ ա րդյոք ամ բող ջա պես նվիր-
վել ու րի շին»

Մ տեր մու թյուն ը նդ դեմ մե կու սաց ման

Հա սուն մարդ «Ի՞նչ կա րող եմ ա ռա ջար կել գա լիք  
սե րունդ նե րին»

Բե ղու նու թյուն ը նդ դեմ ան գոր ծու թյան

Մե ծա հա սակ «Գ տե՞լ եմ ա րդյոք բա վա րա րում  
կյան քիս ու աշ խա տան քիս մեջ»

Խղ ճի հանգս տու թյուն ը նդ դեմ  
հու սա հա տու թյան

Ա ռա ջին փու լում հա վատ ձեռք բե րե լու հա մար ե րե խան պետք է ու նե նա մշ տա կան խնա մող՝ 
փո խա դարձ բա վա րար վա ծու թյուն պատ ճա ռող կա յուն, հու սա լի և կան խա տե սե լի վե րա բեր մուն-
քով: Ե րե խան պետք է նախ ու նե նա ֆի զի կա կան հար մա րա վե տու թյան զգա ցում, ո րն էլ կն պաս-
տի հո գե կան բա վա րար վա ծու թյա նը: Հա վա տի նվա ճու մը ե րե խային կօգ նի վս տա հու թյուն զգալ 
նաև նոր ի րա վի ճակ նե րում, ի նչ պես նաև կօգ նի վս տա հել իր ու ժե րին: 

Երկ րորդ փու լում՝ ի նք նու րույ նու թյուն ը նդ դեմ ա մո թի ու մե ղա վո րու թյան, ե րե խայի ա ճող 
մկա նային հնա րա վո րու թյուն նե րը, իր և շր ջա պա տի վրա ու նե ցած ա ճող հս կո ղու թյու նը նրան 
մղում են փոր ձե րի, ո րոնք եր բեմն հա ջող են, եր բեմն՝ ոչ: Այս հա ջո ղու թյուն նե րի և ան հա ջո ղու-
թյուն նե րի նկատ մամբ խնա մո ղի վե րա բեր մուն քը ո րո շիչ է դառ նում ե րե խայի մեջ ի նք նար տա-
հայտ ման ա զա տու թյուն կամ ճնշ վա ծու թյուն դաս տի ա րա կե լու գոր ծում:

Եր րորդ՝ նա խա ձեռ նու թյուն ը նդ դեմ մե ղա վո րու թյան, փու լում ե րե խան ան ցում է կա տա րում 
դե պի ա վե լի մեծ սո ցի ա լա կան մի ջա վայր, որ տեղ առ կա են նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հնա րա-
վո րու թյուն ներ: Նախ կին փու լում ե րե խայի ձեռք բե րած ի նք նավս տա հու թյան զգա ցու մը փոր ձու-
թյան է են թարկ վում՝ այ լոց ան կախ գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում: Ծա գող կոնֆ լիկ տը կա րող 
է հան գեց նել մե ղա վո րու թյան զգա ցու մի՝ նա խա ձեռ նու թյան իր ձգ տումն ե րում չա փա զանց հե ռու 
գնա լու հա մար: Մեղ քի այս զգա ցու մը հաղ թա հար վում է, ե րբ ե րե խան սո վո րում է կար գա վո րել 
իր վար քա գի ծը՝ ձևա վո րե լով խղճմ տան քի զգա ցում, ո րն ար տա ցո լում է ծնող նե րի և սո ցի ա լա-
կան մի ջա վայ րի ար ժեք նե րը: Այ սինքն, ե րե խան սո վո րում է ձևա փո խել ան ձնա կան կա րիք նե րը՝ 
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դրանք սո ցի ա լա կան կա րիք նե րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար:

Մ տա վոր զար գաց ման տե սու թյուն: Պի ա ժե ի ի տակ ցա կան զար գաց ման տե սու թյու նը: Գի-
տակ ցու թյու նը, ը ստ Պի ա ժե ի, բնո րոշ վում է որ պես մի ջոց, ո րն ան հա տին հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս կազ մա կերպ ված գի տե լիք կու տա կել աշ խար հի մա սին և օգ տա գոր ծել այդ գի տե լիքն իր 
ա ռջև ծա ռա ցող խն դիր նե րը լու ծե լու և իր վար քա գի ծը փո խե լու նպա տա կով:

Ըստ Պի ա ժե ի գի տակ ցա կան զար գաց ման տե սու թյան՝ գի տակ ցու թյան զար գա ցու մը նյար-
դա-ֆի զի ո լո գի ա կան հա սու նաց ման, շր ջա պա տի խրա խու սան քի, փոր ձի և գի տակ ցու թյան 
ներ քին շա րու նա կա կան վե րա կազ մա վոր ման ար դյունք է: Պի ա ժե ի ու ս մուն քի եր կու կար ևոր  
սկզ բունք ներն են. 

1. Բո լոր տե սակ նե րը հակ ված են աս տի ճա նա կան ան ցում կա տա րե լու ա վե լի պարզ գոր ծո-
ղու թյուն նե րից դե պի ա վե լի բար դը:

2. Բո լոր տե սակ նե րը սո վո րում են ա սի մի լյա ցի այի (նոր տե ղե կու թյուն աշ խար հի մա սին 
կամ ան ծա նոթ օբյեկ տի նե րա ռումն` ի րենց ար դեն ու նե ցած պատ կե րաց ման մեջ) և ա կո-
մո դա ցի այի (աշ խար հի մա սին ի րենց պատ կե րա ցումնե րի և ի րենց վար քագ ծի հա մա-
պա տաս խան փո փո խումն` ի պա տաս խան նոր գի տե լի քի կամ ի րա վի ճա կի) մի ջո ցով: 
Օ րի նակ, ա ռա ջին ան գամ խո րա նար դիկ ներն իր ձեռ քը վերց նող ե րե խան դրանք թա-
փա հա րում է կամ բե րա նը տա նում՝ նմա նաց նե լով ի րեն ար դեն ծա նոթ ի րե րի՝ չխկչըխ- 
 կա նի կամ ծծա կի (ա սի մի լյա ցի ա): Բայց տես նե լով կամ հայտ նա բե րե լով, որ դրան ցից 
կա րե լի է աշ տա րակ կա ռու ցել, փոր ձում է դնել ի րար վրա (ա կո մո դա ցի ա):

 Զար գաց ման մյուս տե սու թյուն նե րի նման, Պի ա ժե ի տե սու թյունն էլ է ըն դու նում, որ ու սու-
ցու մը տե ղի է ու նե նում աս տի ճա նա բար և կան խո րոշ ված հա ջոր դա կա նու թյամբ՝ ի պա տաս խան 
կու տակ վող փոր ձի: Նա տար բե րա կում է գի տակ ցա կան զար գաց ման չորս փուլ, ո րոնք մարդն 
ապ րում է ծնուն դից մինչև չա փա հա սու թյուն. զգա յա-շար ժո ղա կան, նա խա գոր ծո ղու թյան, կոնկ-
րետ գոր ծո ղու թյան և ձևա կան գոր ծո ղու թյան: Այս փու լե րի ի հայտ գա լու հս տակ տա րի քային 
սահ ման նե րը տա տան վում ե ն՝ կախ ված ան հա տի հո գե բա նա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից, փոր-
ձից և մի ջա վայ րից: Զար գաց ման փու լե րի միջև կան ան ցու մային շր ջան ներ, ո րոնց ըն թաց քում 
ե րե խան ցու ցա բե րում է հա ջորդ փու լի ո րոշ, բայց ոչ բո լոր հատ կա նիշ նե րը:

Ըստ Պի ա ժե ի՝ զգա յա-շար ժո ղա կան փու լը (մինչև մոտ 2 տա րե կան) բնո րոշ վում է նրա նով, 
որ ե րե խան դա տում է ան մի ջա կան զգա ցո ղու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան տակ: Խոս քը դեռևս չի 
զար գա ցել: Գոր ծո ղու թյուն նե րը զար գա նում են ռեֆ լեկ տո րից դե պի նպա տա կային: Աս տի ճա նա-
բար զար գա նում են օբյեկտ նե րի մնա յու նու թյան գա ղա փա րը և տար րա կան մտա ծո ղու թյու նը:

 Նա խա գոր ծո ղու թյան փու լը (~2-7 տա րե կան) նա խատ րա մա բա նա կան է: Ե րե խան ի վի ճա կի 
չէ մի ա ժա մա նակ մտա ծել խնդ րի մի քա նի աս պեկտ նե րի մա սին: Նա դժ վա րա նում է տար բե րել 
ի րա կանն ա նի րա կա նից: Այս փու լում զար գա նում են ներ կա յա ցուց չա կան խոս քը և սիմ վոլ նե րի 
օգ տա գոր ծու մը:

 Կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան փու լում (~7-12 տա րե կան) ի հայտ է գա լիս պատ ճա ռա կան մտա ծո-
ղու թյու նը, տրա մա բա նե լու կա րո ղու թյու նը: Խն դիր նե րի լուծ ման կա րո ղու թյու նը սահ մա նա փակ 
է և տա րած վում է մի այն ֆի զի կա պես ներ կա կամ ի րա կան օբյեկտ նե րի վրա (հս տակ մտա ծո ղու-
թյուն): Զար գա նում են տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ դա սա կար գու մը, մտա պա հու մը: 
Մտա ծո ղու թյու նը թեև կոնկ րետ է, բայց ա վե լի ճկուն, քան նա խորդ փու լում: Վեր ջի նիս հա մե մա-
տու թյամբ նվա զում է է գո ցենտ րիզ մը, ի հայտ է գա լիս պատ ճա ռա կան մտա ծո ղու թյու նը:

Ձ ևա կան գոր ծո ղու թյան փու լում (մոտ 12 տա րե կա նից հե տո) առ կա են վե րա ցա կան մտա ծո-
ղու թյու նը, լրիվ վե րա ցա կան կամ սիմ վո լիկ բո վան դա կու թյան ըն կա լու մը: Զար գա նում են բարձր 
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մա կար դա կի տրա մա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը (օ րի նակ՝ բարդ նույ նա ցումն եր, ին դուկ ցի ա, 
դե դուկ ցի ա, բարձ րա գույն մա թե մա տի կա):

 Պի ա ժեյի ո ւս մունք

 Զար գաց ման փու լեր

1. Զ գա յա-շար ժո ղա կան (մինչև 2 տա րե կան)

0-1 ամ սա կան - վաղ ռեֆ լեկ տոր պա տաս խան ներ,

1-4 ամ սա կան - ա ռաջ նային ցիր կու լյար ռե ակ ցի ա ներ,

4-8 ամ սա կան - ե րկ րոր դային ցիր կու լյար ռե ակ ցի ա ներ,

8-12 ամ սա կան - ե րկ րոր դային սխե մա նե րի կոոր դի նա ցի ա,

12-18 ամ սա կան - եր րոր դային ցիր կու լյար ռե ակ ցի ա ներ,

18-24 ամ սա կան - ներ կա յա ցուց չա կան մտա ծո ղու թյան ծա գում:

2.  Նա խա գոր ծո ղու թյան (~2-7 տա րե կան) (նա խա կոն ցեպ տու ալ ին տու ի տիվ).

ա) ռի գի դու թյուն, 

բ) է գո ցենտ րիզմ,

գ) կի սատ րա մա բա նա կան պատ ճա ռա բա նում,

դ) սահ մա նա փակ սո ցի ա լա կան գի տակ ցու թյուն:

3.  Կոնկ րետ գոր ծո ղու թյան փուլ (~7-12 տա րե կան):

4. Ձ ևա կան գոր ծո ղու թյան փուլ (մոտ 12 տա րե կա նից հե տո):

Ու սուց ման տե սու թյու նը. Ու սուց ման տե սու թյու նը (Ս քին նե րի պայ մա նա կա նու թյուն նե րի և 
Սի ըր սի սո ցի ա լա կան ու սուց ման) խրա խու սանք-պա տաս խան հո գե բա նա կան տե սու թյան զար-
գա ցումն է: Այն ըն դու նում է հետ ևյալ հիմն ա կան սկզ բունք նե րը.

1.  վար քա գի ծը ձեռք է բեր վում կյան քի ըն թաց քում,

2.  վար քագ ծի բո լոր ձևե րը կա րե լի է սո վո րել,

3.  վար քա գի ծը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել ար տա քին գոր ծոն նե րով,

4.  վար քա գի ծը կա րե լի է ձևա վո րել,

5.  վար քա գի ծը ձեռք է բեր վում հետ վար քագ ծային պա տաս խա նի մի ջո ցով,

6. ու սուց ման մի ջոց ներ են նաև դի տումն ու նմա նա կու մը:

Վար քա գի ծը կա րող է դաս տի ա րակ վել եր կու ձևով՝ դա սա կան (Պավ լո վյան, ե րբ բնույ թով 
այլ գրգ ռի չի հետ կապ ված ռեֆ լեկ տոր պա տաս խա նը կա րող է ի հայտ գալ տվյալ գրգ ռի չից) և 
գոր ծի քային (ե րբ ոչ ռեֆ լեկ տոր վար քա գի ծը յու րաց վում է հետ վար քագ ծային դրա կան պա տաս-
խա նի շնոր հիվ: Օ րի նակ, ե թե ա մեն ան գամ լծա կին պա տա հա բար դիպ չե լիս մկ նի կը կե րակ-



15

ԵՐԵԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ՀԻՄՆ ԱԴ ՐՈՒՅԹ ՆԵՐՆ ՈՒ ՏԵ ՍՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

րա հա տիկ է ստա նում, նա սկ սում է գի տակ ցա բար դիպ չել լծա կին, ե րբ քաղ ցած է):

 Դաս տի ա րակ ված վար քագ ծի մի քա նի հատ կա նիշ ներ ու նեն կլի նի կա կան նշա նա կու թյուն: 
Դաս տի ա րակ ված վար քա գի ծը կա րող է հետ զար գա նալ, ե թե հետ վար քագ ծային դրա կան պա-
տաս խան չլի նի, կա րող է ը նկճ վել, ե թե դրան հա ջոր դի բա ցա սա կան պա տաս խան կամ պա տիժ: 
Այն կա րող է մաս նա կի ո րեն խրա խուս վել, ե թե հա ջոր դող դրա կան պա տաս խանն ան կա յուն է 
կամ հազ վա դեպ: Այն կա րող է ը նդ հան րաց վել այն պես, որ նմա նա տիպ ազ դակ ներն ա ռա ջաց նեն 
նույն պա տաս խա նը, կամ դառ նալ ը նտ րո ղա կան այն պես, որ մի այն մեկ կամ ո րո շա կի փոք րա-
թիվ ազ դակ ներ ա ռա ջաց նեն տվյալ պա տաս խա նը:

 Գոր ծո ղու թյա նը հա ջոր դող պա տաս խանն ու սուց ման տե սու թյան հան գու ցա կետն է: Ը ստ այս 
տե սու թյան` ան հա տը կա րող է կա տա րել տվյալ գոր ծո ղու թյունն այն պատ ճա ռով, որ ա կն կա լում 
է դրա կան ար դյունք, կամ չկա տա րել, քա նի որ ա կն կա լում է բա ցա սա կան ար դյունք կամ գի տի, 
որ որ ևէ այլ գոր ծո ղու թյուն ա վե լի մեծ օ գուտ կբե րի: Հետ ևա բար թե չե զոք պա տաս խա նը (կամ 
ան տե սու մը), թե բա ցա սա կան պա տաս խա նը հան գեց նում են վար քագ ծի հետ զար գաց ման:

 Վար քագ ծի ձևա վո րու մը գոր ծըն թաց է, ո րի ըն թաց քում դրա կան պա տաս խա նով խրա խուս-
վում են գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ցան կա լի ին աս տի ճա նա բար ա վե լի ու ա վե լի մոտ, մինչև նպա տա կին 
հաս նե լը:

Ըստ է ու թյան, զար գաց ման տե սու թյուն չլի նե լով (քա նի որ չի են թադ րում զար գաց ման փու-
լեր), ու սուց ման տե սու թյունն ըն կած է սո ցի ա լա կան ու սուց ման տե սու թյուն նե րի հիմ քում, հա-
մա ձայն ո րոնց, լի նե լով մշ տա կան փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ իր շր ջա պա տի հետ, ե րե խան իր 
գոր ծո ղու թյուն նե րով ա ռաջ է բե րում շր ջա պա տի դրա կան կամ բա ցա սա կան պա տաս խան նե րը, 
ո րոնք էլ հիմք են հան դի սա նում նրա վար քագ ծի ձևա վոր մա նը: Այս պի սով, ե րե խայից շր ջա պա-
տի սպա սե լիք նե րի աս տի ճա նա կան փո փո խու թյուն նե րը ձևա վո րում են նրա վար քագ ծի աս տի-
ճա նա կան զար գա ցու մը մինչև չա փա հա սին բնո րոշ վար քագ ծի ձևա վո րու մը:

Ու սու ցու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ ոչ մի այն կա տա րո ղի վրա ու ղ ղա կի ազ դե ցու թյան ար-
դյուն քում (ի նչ պես ար դեն նկա րագր ված է): Կա րե լի է սո վո րել նաև ա նուղ ղա կի ո րեն՝ դի տե լով 
և նմա նա կե լով: Դի տե լով սո վո րում են, ել նե լով նրա նից, թե ու րիշ ներն ի նչ պի սի պա տաս խան 
են ստա նում ի րենց տվյալ վար քագ ծի հա մար: Նմա նա կե լով սո վո րում ե ն՝ ը նտ րե լով ցան կա լի 
սուբյեկտ (օ րի նակ՝ մայ րը կամ հայ րը) և ըն դօ րի նա կե լով նրա վար քա գի ծը՝ ար դյուն քում ստա-
նա լով ներ քին (ի րե նով հպար տու թյան զգա ցում) կամ ար տա քին (խ րա խու սանք շր ջա պա տից) 
դրա կան պա տաս խան: Սո վո րե լու այս եր կու ե ղա նակ ներն էլ շատ տա րած ված են սո ցի ա լա կան 
խմ բե րում:

Ի ՄԱ ՑԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ
Եր կար ժա մա նակ մաս նա գետ նե րը տա րա կար ծիք է ին ե րե խայի զար գաց ման հար ցի շուրջ: 

Մի մա սը գտ նում էր, որ ե րե խայի զար գա ցու մը պայ մա նա վոր ված է բնա ծին կեն սա բա նա կան 
կա րո ղու թյուն նե րով («բ նա կան» մո տե ցում), ի սկ մյուս նե րը կար ևո րում է ին շր ջա պա տի ա ռար-
կա նե րի և եր ևույթ նե րի ներ գոր ծու թյուն նե րի խթա նիչ դե րը («ու սու ցո ղա կան» մո տե ցում): Ներ-
կա յումս մաս նա գետ նե րի մեծ մասն ըն դու նում է այդ եր կու տար րե րի վճ ռո րոշ նշա նա կու թյու նը 
ե րե խայի լա վա գույն ա ճի և զար գաց ման հա մար: Հետ ևա բար կա րե լի է զգա լի ո րեն ազ դել ե րե-
խայի, ան գամ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող, զար գաց ման տեմ պի և ո րա կի վրա:

 Ի րա կան կյան քի շատ հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րու մը կախ ված է մե կից ա վե լի ո լորտ նե րի զար-
գաց ման մա կար դա կից: « Հետ ևի՛ր ա ռաջ նոր դին» խա ղա լու հա մար ե րե խայից պա հանջ վում է մի 
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քա նի ո լորտ նե րի զար գաց ման բա վա րար մա կար դակ: Դրանք ե ն՝ խո շոր մկան ներ, լեզ վային և 
լսե լու ու նա կու թյուն ներ: Ե թե առ կա է մեկ կամ մի քա նի ո լորտ նե րի զար գաց ման դան դա ղում, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ տու ժում են նաև մյուս նե րը: Օ րի նակ, ման կա կան ու ղե ղային պա-
րա լի զի հետ ևան քով տու ժում է շար ժո ղա կան հա մա կար գի զար գա ցու մը, ո րն էլ բա ցա սա բար է 
ան դրա դառ նում ե րե խայի՝ շր ջա պա տը ֆի զի կա պես ու սումն ա սի րե լու կա րո ղու թյան վրա: Նվա-
զում է շփու մը և փոր ձա ռու թյու նը՝ ազ դե լով ե րե խայի ի մա ցա կան զար գաց ման վրա: Ե թե բռ նա-
կը պտ տե լու կամ կա փա րի չը բա ցե լու հա մար ե րե խան չի կա րող օգ տա գոր ծել ձեռ քե րը, ա պա  
դժ վա րա նում է պատ ճա ռահետ ևան քային կա պի ը մբռ նու մը:

 Տար բե րում են ե րե խայի ի մա ցա կան զար գաց ման 4 փուլ՝ զգա յաշար ժո ղա կան, ներ կա յա
ցուց չա կան (ռեպ րե զեն տա տիվ), կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րի և ձևա կան (ֆոր մալ) գոր ծո ղու-
թյուն նե րի: 

 ` Ա ռա ջին կամ զգա յա-շար ժո ղա կան փուլն սկս վում է ծնն դյան օ րից և տևում մինչև 2 տա-
րե կա նը, ո րի ըն թաց քում ե րե խան ճա նա չում է շր ջա պա տող մի ջա վայ րը զգա ցո ղու թյուն-
նե րի մի ջո ցով: Ե րե խան գա ղա փար է կազ մում շր ջա պա տի ա ռար կա նե րի և եր ևույթ նե րի 
մա սին: 

 ` Երկ րորդ կամ ներ կա յա ցուց չա կան (ռեպ րե զեն տա տիվ) փու լը տևում է 2-ից մինչև 7 տա-
րե կա նը: Ե րե խան կա րո ղա նում է որ ևէ բան պատ կե րաց նել՝ ի րա կա նու թյան փո խա րեն 
օգ տա գոր ծե լով խորհր դա նիշ ներ (սիմ վոլ ներ), այ սինքն այս փու լը հա մա պա տաս խա նում 
է լեզ վի ա ռա վե լա գույն զար գաց մա նը: 

 ` Եր րորդ կամ կոնկ րետ մտա ծո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի փու լը տևում է 7-ից մինչև 11 տա-
րե կա նը: Ե րե խան կա րո ղա նում է մինչև վերջ պատ կե րաց նել ի րա վի ճակն՝ ա ռանց գոր-
ծո ղու թյուն կա տա րե լու: Ե րե խան ի վի ճա կի է հաս կա նալ սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետ ևանք նե րը և խոր հել, թե ին չից հե տո ի նչ կա րող է տե ղի ու նե նալ ի րա կա նում:

 `  Չորրորդ կամ ձևա կան մտա ծո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի փուլն սկս վում է մո տա վո րա պես 
11 տա րե կա նից: Կա րե լի է հա մոզ վել, որ ե րե խան իս կա պես ու նակ է բարդ խն դիր ներ լու-
ծե լու և կա րող է վե րա ցա կա նո րեն դա տել ի րա վի ճա կի մա սին՝ ա ռանց կոնկ րետ դի տար-
կու մից որ ևէ կախ վա ծու թյուն ու նե նա լու:

Ա հա մի օ րի նակ, ո րը նկա րագ րում է ա ռա ջին եր կու փու լե րի ըն թաց քում գն դա կով խա ղի 
հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե րը: Զգա յաշար ժո ղա կան փուլ. Դուք ցան կա նում եք ե րե խային 
պատ կե րա ցում տալ այն մա սին, որ «գն դակ» կոչ վող խա ղա լի քը կլոր է, եր բեմն պինդ և կա րող 
է գլոր վել: Սկզ բում ե րե խան կա րող է ո րոշ բա ռեր չհաս կա նալ, բայց սո վո րե լու մեծ փորձ է ձեռք 
բե րում: Այս վաղ փոր ձա ռու թյան մի ջո ցով ե րե խան սկ սում է հաս կա նալ «գն դակ» բա ռի ի րա կան 
ի մաս տը, թե ի նչ զգա ցում է այն ա ռա ջաց նում, ի նչ պես կա րե լի է այն բռ նել և այլն: Վաղ նա-
խա գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լում ե րե խան նույ նիսկ ա վե լի լավ է պատ կե րաց նում խա ղը՝ հեն վե լով 
իր զգա յա-շար ժո ղա կան վաղ փոր ձի վրա: Այժմ Ձեր ե րե խան սկ սում է հաս կա նալ «Ու զու՞մ ես  
գն դակ խա ղալ» ա ռա ջար կու թյան ի մաս տը: Նա պատ կե րաց նում է, որ դա եր կու հո գու միջև 
տե ղի ու նե ցող խաղ է, ո րն ու ղեկց վում է գն դակ տա լով և վերց նե լով, հետ ու ա ռաջ նե տե լով: 
« Կա րո՞ղ ես հար վա ծել: Կա րո՞ղ ես այն նե տել»: Յու րա քան չյուր բառ մյուս նե րից տար բեր ի նչ-որ 
ի մաստ է պա րու նա կում և ու ղեկց վում ի րեն բնո րոշ գոր ծո ղու թյամբ: Ա վե լի ու շ ե րե խան ու նե նում 
է բա վա կա նա չափ տրա մա բա նու թյուն, և ե րբ Դուք գն դա կը նե տում եք դե պի վեր՝ մի ա ժա մա-
նակ տա լով «Գ լուխ ներդ վերև՛» հրա հան գը, ե րե խան կա րո ղա նում է վա զել գն դա կի հետ ևից՝ 
ը նտ րե լով այն պի սի ու ղի, որ պես զի գն դակն ը նկ նի ու ղիղ իր ձեռ քե րի մեջ: Վաղ գոր ծու նե ու թյան  
ըն թաց քում կու տակ ված փոր ձը նպաս տում է հա ջորդ փու լե րում ա վե լի բարդ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց մա նը և հե տա գա ու սուց մա նը:
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 Մի ջին ծան րու թյան կամ ծանր ար տա հայտ ված ան կա րո ղու թյուն նե րով ե րե խա նե րի մոտ 
խա ղային հմ տու թյուն ներն ա վե լի դան դաղ են ձևա վոր վում: Նրանց խա ղը զար գա նում է նույն 
փու լե րով, սա կայն ա վե լի դան դա ղո րեն՝ ու շ տա րի քում: Ե թե ե րե խայի մոտ առ կա է կա րո ղու-
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում կամ զար գաց ման հա պա ղում, ան հրա ժեշտ է յու րա քան չյուր փու-
լում ա պա հո վել ու սուց ման լրա ցու ցիչ հնա րա վո րու թյուն ներ, քա նի որ յու րա քան չյուր հմ տու թյան 
ձևա վոր ման հա մար ա վե լի շատ աշ խա տանք է պա հանջ վում: 

Զ գա յա կան փոր ձը մեծ կար ևո րու թյուն է ստա նում այն ժա մա նակ, ե րբ սկս վում է մտա վոր 
զար գա ցու մը: Ե րե խան շր ջա պա տող մի ջա վայրն ու սումն ա սի րում և ըն կա լում է զգա յու թյուն նե-
րի մի ջո ցով: Վաղ տա րի քի ե րե խա ներն ա վե լի լավ են սո վո րում մե կից ա վե լի զգա յու թյուն նե րի 
շնոր հիվ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ե րե խային պետք է ա պա հո վել բազ մա պի սի խա ղա լիք նե րով կամ 
ա ռար կա նե րով, ո րոնք կա րե լի է համ տե սել, հո տո տել, զգալ կամ օգ տա գոր ծել խա ղի մեջ: Այդ 
ըն թաց քում պետք է խո սել և եր գել ե րե խայի հա մար: 

« Հաս կա ցու թյուն կազ մե լը» այն պի սի ու նա կու թյուն է, ո րը զար գա նում է բազ մա թիվ այլ՝ ար-
դեն ձևա վոր ված հմ տու թյուն նե րի և կու տակ ված փոր ձի հի ման վրա, ո րոնք ե րե խան կա րո ղա-
նում է կա պակ ցել այս կամ այն ան վան հետ: Սկզ բում ցան կա ցած չոր քո տա նի կեն դա նու ե րե խան 
ան վա նում է «շ նիկ», սա կայն տա րի քի հետ կենտ րո նա նում է հաս կա ցու թյուն կազ մե լու վրա՝ չոր-
քո տա նի կեն դա նի նե րին հա մա պա տաս խա նա բար ան վա նե լով կա տու, շուն, կով, ձի և այլն: Ե րբ 
ե րե խան ա ռա ջին կամ ե րկ րորդ ան գամ է ճիշտ ան վա նում կեն դա նուն, կա րե լի է ա սել, որ դա 
« նո րա հայտ հմ տու թյուն» է: Ե րբ ե րե խան տա լիս է կեն դա նու ճիշտ ան վա նումն յու րա քան չյուր 
ան գամ, ա պա այդ ու նա կու թյունն ար դեն հա մար վում է « հաղ թա հար ված»:

 Նոր ի րա վի ճակ ներն ա նընդ հատ մար տահ րա վեր են նե տում ե րե խա նե րին՝ ստի պե լով նրանց 
խն դիր ներ լու ծել սո վո րել (պատ ճառ-հետ ևանք, մի ջոց ներ-ն պա տակ): Ե րե խա նե րը սո վո րա բար 
ի րենք են ի րենց խն դիր նե րը լու ծում, մինչ դեռ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խային ան հրա-
ժեշտ է լրա ցու ցիչ օգ նու թյուն, որ պես զի նա կա րո ղա նա սո վո րել: Օ րի նակ, ի րե նից հե ռու գտն վող 
խա ղա լի քը վերց նե լու հա մար ե րե խան նախ ևա ռաջ պետք է կա րո ղա նա շրջ վել: Հետ ևեք ե րե-
խային: Ա րդյո՞ք նա փոր ձում է խն դի րը լու ծել, թե հեշ տու թյամբ հրա ժար վում է դրա նից: Նախ-
քան ե րե խային օգ նե լը մի քիչ սպա սեք: Ե թե Դուք եք ա մեն ի նչ ա նում ե րե խայի հա մար, նա չի 
ցան կա նա ե րբ ևէ սո վո րել լու ծել սե փա կան խն դիր նե րը: Եր բեմն լու ծումն ե րը հիմն վում են նախ-
կին փոր ձա ռու թյուն նե րի վրա, կամ ե րե խայի գոր ծադ րած ջան քե րը՝ փոր ձի և սխալ նե րի վրա: 
Ե րբ ե րե խային թույլ են տա լիս ի նք նու րույն լու ծել խն դի րը, դրա նով ա վե լի մեծ օ գուտ են տա լիս 
ու սուց ման տե սան կյու նից, քան խնդ րի լու ծումն է: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է օգ նել 
ե րե խային: Պետք է ի մա նալ, թե ե րբ է ե րե խան լի նում բա վա րար ված կամ հի աս թափ ված: Լի նե-
լով հա սա նե լի և կա րե կից՝ ե րե խային սո վո րեց նում եք, որ Ձեզ վս տա հի: Ե րե խայի մոտ ա ճում է 
ի նք նավս տա հու թյու նը, ո րի շնոր հիվ նա փոր ձում է նոր բա ներ՝ ի մա նա լով, որ ի նչ-որ մե կը կլի նի 
մո տա կայ քում, ե թե գոր ծե րը վատ գնան: Ի նչ պես և մյուս նե րը, ե րե խա նե րը նույն պես ու նե նում 
են լավ և վատ օ րեր: Ե թե ի նչ-որ բան այ սօր չի ստաց վել, ա պա փոր ձեք ա վե լի ու շ: Ան պայ ման 
ե րե խային խրա խու սեք և պարգ ևատ րեք հա ջող փոր ձի հա մար՝ գր կե լով նրան կամ ժպ տա լով: 
Ան հա ջո ղու թյան դեպ քում ե րե խային ցույց տվեք, թե ի նչ պես պետք է խն դի րը լու ծել: Հի շեք, որ 
գործ նա կա նը շատ կար ևոր է:

Ի մա ցու թյան (ճա նա չո ղու թյան) խան գա րում կամ ի մա ցա կան գոր ծա ռույ թի հա պա ղում տեր-
մին նե րը բնու թագ րում են այն ե րե խա նե րին, ո րոնց մտա վոր զար գա ցու մը հետ է մնում տա րի-
քային նոր մայի մա կար դա կից: Օ րի նակ՝ ի մա ցա կան հա պա ղու մով 4 տա րե կան ե րե խան կա րող 
է ցու ցա բե րել 2 տա րե կան 6 ամ սա կան ե րե խային բնո րո շող մտա վոր կա րո ղու թյուն ներ և դա տո-
ղա կան ու նա կու թյուն ներ: Այս ե րե խան կա րող է խա ղալ և փոխ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել 
ոչ մի այն 2 տա րե կան 6 ամ սա կա նե րե խայի հետ, այլ նաև իր հա սա կա կից նե րի հետ և եր կու դեպ-
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քում էլ շա հել: Ե րբ խա ղում է ա վե լի կրտ սե րի հետ, զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խայից 
պա հանջ վում են նույն հմ տու թյուն նե րը, մինչ դեռ իր հա սա կա կից նե րը նե տում են ա վե լի բարդ 
մար տահ րա վեր ներ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով ու սումն ա սի րել այն վար քա գի ծը, ո րը բնո րոշ է իր 
ժա մա նա կագ րա կան տա րի քին:

 Պետք է հաշ վի առ նել, որ ի մա ցա կան զար գաց ման հա պա ղու մով ե րե խա նե րի հա մար սկզբ-
նա կան շր ջա նում ա վե լի շատ են պա հանջ վե լու ու սուց չի հի շե ցումն ե րը, ցու ցադ րա կան հու շող 
հար մա րանք նե րը և ակ նարկ նե րը, քան մյուս դեպ քե րում: Նման ե րե խա ներն ի րենց « սե փա կան» 
աշ խարհն ստեղ ծե լու հա մար կազ մա կերպ ված կա ռույց նե րի և ա ռօ րյա մի ջո ցա ռումն ե րի կա րիք 
ու նեն: Պարզ փո խան ցումն ե րը (գոր ծու նե ու թյան մի տե սա կից մյու սին ան ցնե լը) կար ևոր նշա նա-
կու թյուն ու նեն բո լո րի, հատ կա պես ի մա ցա կան կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն եր ու նե-
ցող ե րե խա նե րի հա մար: Ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րը հաս տա տե լու, կար գի բե րե լու և գլ խու ղե-
ղում մշա կե լու հա մար ե րե խային ո րո շա կի ժա մա նակ է հար կա վոր: Կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը 
շփո թեց նում են ե րե խային, և նա կա րող է մեր ժել այդ տե ղե կու թյուն նե րը:

 Տար բեր ձևե րով ա պա հո վե լով վե րո հի շյալ «ակ նարկ նե րը»՝ ստեղ ծեք ա վե լի շատ հնա րա-
վո րու թյուն ներ, որ պես զի ե րե խան հաս կա նա և կա րո ղա նա մաս նակ ցել գոր ծո ղու թյա նը/ դա սին: 
Տե ղե կու թյուն նե րը պետք է հա ղոր դել խոս քի, նկար նե րի և ցու ցադ րա կան օ րի նակ նե րի մի ջո-
ցով: Դա սա սե նյա կում պետք է լի նի «ն կա րա զարդ դա սա տախ տակ», ո րը նույն պես օգ տա կար է:  
Ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի լու սան կար նե րի կամ գծագ րե րի հա ջոր դա կա բար ցու ցադ րումն օգ-
նում է ե րե խային կռա հել սպաս վող հա ջորդ նկա րը: Բա նա վոր զգու շաց վում է խա ղի մո տե ցող 
ա վար տի մա սին, ո րից հե տո ե րե խա նե րը հա վա քում են խա ղա լիք նե րը և գնում, օ րի նակ, նա խա-
ճա շի: Ե րե խա նե րը մտա ծե լու, տվյալ նե րը մշա կե լու և մաս նակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու ժա մա նակ 
են ու նե նում: Հա ջոր դող գոր ծո ղու թյան մա սին եր գի մի ջո ցով ակ նար կե լով՝ ե րե խային հնա րա վո-
րու թյուն ե նք տա լիս 1-2 րո պե ի ըն թաց քում « պատ րաստ վել»:

 Նոր մի ջո ցա ռումն եր և գոր ծո ղու թյուն ներ փոր ձե լու հա մար ե րե խային ան հրա ժեշտ է ժա մա-
նակ տրա մադ րել: Կրկ նե լու մի ջո ցով նոր սո վո րած հմ տու թյու նը կտա րած վի շր ջա պա տող տար-
բեր մի ջա վայ րե րի վրա: Ե րե խային պար զա պես ան հրա ժեշտ է թույլ տալ ո րոշ ժա մա նակ դի տել 
ու րիշ նե րին, ի սկ հե տո մաս նակ ցել՝ օգ տա գոր ծե լով մե ծե րի՝ « ձեռ քը-ձեռ քին» օգ նե լու մո տե ցու մը: 
Ի վեր ջո ե րե խան ցան կու թյուն է հայտ նում ի նք նու րույն կա տա րել այդ գոր ծո ղու թյու նը: 

Ամ փո փում
 ` Ո րո շել ե րե խայի ժա մա նա կագ րա կան և զար գաց ման տա րի քը:

 `  Տար բեր ակ նարկ նե րի կամ զգու շա ցումն ե րի օգ նու թյամբ նպաս տել, որ ե րե խան հաս կա նա, 
թե ի րե նից ի նչ են ա կն կա լում: 

 ` Ա մե նօ րյա կազ մա կերպ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի/ մի ջո ցա ռումն ե րի օգ նու թյամբ նպաս տել ե րե-
խայի ա ռօ րյա կյան քի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի նք նու րույն կազ մա կերպ մա նը: 

 ` Ան ցումն ե րը դարձ նել սա հուն, պարզ և խու սա փել կտ րուկ ը նդ հա րումն ե րից:

 `  Նոր հմ տու թյուն նե րի փոր ձարկ ման հա մար տրա մադ րել ժա մա նակ և ստեղ ծել հնա րա վո րու-
թյուն ներ:

 `  Ներ կա յաց նել ի նչ պես տա րի քային, այն պես է լ՝ զար գաց ման մա կար դա կին ա ռնչ վող խն դիր-
նե րը:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆՈՐ ՄԱԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆՈՐ ՄԱԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ
 Սույն գլ խում ներ կա յաց ված  Այս գլ խում ներ կա յաց վող նյու թը  տե ղե կու թյուն նե րը թույլ կտա 

հաս կա նալ, թե ի նչ սպա սե լիք ներ պետք է ու նե նալ տար բեր տա րիք նե րի « սո վո րա կան/ տի պիկ» 
ե րե խա նե րից, նրանց կա րո ղու թյուն նե րից, մտա վոր ու նա կու թյուն նե րից և հե տաքրք րու թյուն նե-
րից: Ի րա կա նում գո յու թյուն չու նի ՙնոր մալ՚ զար գա ցում, ի սկ « նոր մալ» ա ծա կա նը կա րող է մո-
լո րեց նել, քա նի որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կա րո ղու թյուն նե րի և վար քագ ծե րի ի րեն բնո րոշ 
յու րա հա տուկ հա մակ ցու թյու նը: Նրան ցից  յու րա քան չյուրն օ ժտ ված է ժա ռան գա կան և մի ջա վա-
յային գոր ծոն նե րի բա ցա ռիկ հա վա քա կազ մով, ո րն էլ ու ղ ղոր դում և կա ռա վա րում է զար գա ցու մը: 
Ի լրումն, ա մեն  ե րե խա ան հա տա կա նու թյուն է և ու նի սո վո րե լու իր ու րույն ու ղին: Այդ ի սկ պատ-
ճա ռով՝ ա նի մաստ է մի ե րե խային հա մե մա տել մյու սի հետ:

 Նոր մալ զար գա ցու մը կա րե լի է հա մե մա տել շա րա նի հետ, որ տեղ շատ հմ տու թյուն ներ, գոր-
ծո ղու թյուն ներ և վար քագ ծեր մի ա հյուս ված են: Կար ևոր է հաս կա նալ ե րե խայի վաղ զար գա ցու մը 
և ա պա գա զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Կրծ քի տա րի քի և քայ լող ե րե խա նե րը չեն կա-
րող ու ժե րը միև նույն ժա մա նակ կենտ րո նաց նել զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րի վրա: Փո խա րե նը՝  
նրանք կա րո ղա նում են կենտ րո նա նալ մի ո լոր տի վրա և, կար ծես, կորց նում են մյուս ո լորտ նե-
րում ձեռք բե րած ու նա կու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ե րե խա նե րը հա ճախ մի քա նի շա բաթ դա դա րում 
են խո սել, ե րբ սո վո րում են ա ռա ջին քայ լե րը կա տա րել կա մա վե լի բարդ շար ժո ղա կան հմ տու-
թյան հան դի պե լիս կամ խախտ ված հա վա սա րակշ ռու թյան դեպ քում  վե րա դառ նում են շարժ ման 
ա վե լի պար զու նակ ձևե րին: 

 Ցան կա լի է ի մա նալ, թե զար գաց ման ա ռու մով ե րե խան որ տե ղից է գա լիս և, ու շադ րու թյուն 
դարձ նե լով զար գաց ման ներ կա մա կար դա կի վրա, կռա հել, թե ու ր է գնում: Ա ճը շա րու նա կա կան 
և աս տի ճա նա կան գոր ծըն թաց է: Ե րե խան հակ ված չէ  դա դա րել լի նել 2 տա րե կան  և մի ան գա մից 
չի դառ նում 3 տա րե կան, ե րբ  եր րորդ ան գամ են նշում նրա ծնն դյան օ րը: Ե րե խա ներն ա ճում են 
ի րենց ներ քին ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա ձայն: Ե թե ե րե խան պատ րաստ չէ, պետք չէ ժա մա նա կից 
շուտ փոր ձել սո վո րեց նել նրան այս կամ այն ու նա կու թյու նը: Դա նույնն է, թե ե րե խային փոր ձենք 
սո վո րեց նել դառ նալ բարձ րա հա սակ: Պար տա դիր չէ, որ հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման աս տի-
ճա նը հա մա պա տաս խա նի ե րե խայի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րին: Թեև զար գաց ման տեմ պե րը 
ա մեն  ե րե խայի մոտ տար բեր են, հմ տու թյուն ներ սո վո րե լու և զար գաց ման ձեռք բե րումն ե րի 
հա ջոր դա կա նու թյու նը խիստ հաս տա տուն է: Կար ևոր է ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել ե րե խայի 
ամ բող ջա կան զար գաց ման` ի նչ պես զգաց մուն քային և սո ցի ա լա կան, այն պես էլ մտա վոր և ֆի-
զի կա կան ո լորտ նե րի վրա: 
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Կրծ քի հա սակ՝ ծն վե լուց մինչև 12 ամ սա կան

 Քայ լող ե րե խա 1՝ 12 - 24 ամ սա կան

 Քայ լող ե րե խա 2՝ 24 - 36 ամ սա կան

Ե րե խայի զար գաց մա նը նպաս տե լու կամ այն գնա հա տե լու հա մար կար ևոր է ճա նա չել և 
տար բե րա կել «բ նա կան հատ կու թյան» (ժա ռան գա կա նու թյան) և դաս տի ա րակ ման (ու սուց ման) 
դե րը: Նման մո տե ցու մը հե տապն դում է ե րեք նպա տակ. 

1. Դաս տի ա րա կել ե րե խայի ա ռաջ նային կապ վա ծու թյու նը հիմն ա կան խնա մո ղի հետ և 
օ ժան դա կել նրա զար գաց մա նը (ներ քին ա պա հո վու թյուն և ի նք նա կա ռա վա րում):

2. Ն վա զեց նել «ծ նող-ե րե խա» կոնֆ լիկ տը, բարձ րաց նել ծնո ղի ի րա զեկ վա ծու թյու նը և ե րե-
խայի հան դեպ էմ պա թի ան՝ նրան հաս կա նա լու, ապ րու մակ ցե լու ու նա կու թյու նը:

3.  Տար բե րա կել կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն երն ու խն դիր նե րը:

 Տար բե րում են ե րե խայի զար գաց ման դա սա կան հա մար վող հետ ևյալ ու ղ ղու թյուն նե րը. 

 ` սո ցի ա լա կան-հու զա կան

 ` զ գա յա կան-շար ժո ղա կան

 ` ի մա ցա կան

 `  լեզ վի/ խոս քի ձեռք բեր ման 

 ` ֆի զի կա կան ա ճի 

 Բեր վող տե ղե կու թյուն նե րը թույլ կտան հաս կա նալ, թե ի նչ ա կն կա լիք ներ պետք է ու նե նալ 
տար բեր տա րի քի եր խա նե րից՝ ել նե լով նրանց կա րո ղու թյուն նե րից, մտա վոր ու նա կու թյուն նե-
րից և հե տաքրք րու թյուն նե րից: Ի րա կա նում գո յու թյուն չու նի «նոր մալ» զար գա ցում. «նոր մալ» 
ա ծա կա նը կա րող է մո լո րեց նել, քա նի որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կա րո ղու թյուն նե րի և ի րեն 
բնո րոշ վար քագ ծի յու րա հա տուկ հա մակ ցու թյուն: Նրան ցից յու րա քան չյուրն օ ժտ ված է ժա ռան-
գա կան և մի ջա վայ րային գոր ծոն նե րի բա ցա ռիկ հա վա քա կազ մով, ո րն էլ ու ղ ղոր դում և կա ռա-
վա րում է զար գա ցու մը: Որ պես լրա ցում հի շենք, որ ա մեն ե րե խա ան հա տա կա նու թյուն է և ու նի 
սո վո րե լու իր ու րույն ու ղին: 

Նոր մալ զար գա ցու մը կա րե լի է հա մե մա տել պա րա նի հետ, որ տեղ շատ հմ տու թյուն ներ, գոր-
ծո ղու թյուն ներ և վար քագ ծեր մի ա հյուս ված են: Կար ևոր է վաղ հաս կա նալ ե րե խայի զար գա ցու մը 
և ա պա գա զար գաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Կրծ քի տարիքի և նոր քայ լող ե րե խա նե րը չեն 
կա րող բո լոր ու ժե րը մի ա ժա մա նակ կենտ րո նաց նել զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րի վրա: Փո խա-
րե նը՝ ե րե խան կա րո ղա նում է կենտ րո նա նալ մեկ ո լոր տի վրա և, կար ծես, կորց նում է մյուս ո լոր-
տում ձեռք բե րած ու նա կու թյուն նե րը. օ րի նակ՝ ե րե խա նե րը հա ճախ մի քա նի շա բա թով, կար ծես 
թե, կորց նում են խո սե լու ու նա կու թյու նը, ե րբ փոր ձում են կա տա րել ա ռա ջին քայ լե րը: Ա վե լի  
դժ վար ա ռա ջադ րան քի հան դի պե լիս կամ հա վա սա րակշ ռու թյան խան գար ման դեպ քում ե րե-
խան վե րա դառ նում է ա վե լի պար զու նակ գոր ծո ղու թյան:

Անհ րա ժեշտ է ի մա նալ ե րե խայի զար գաց ման պատ մու թյու նը և, գնա հա տե լով զար գաց ման 
ներ կա մա կար դա կը, կան խո րո շել նրա զար գաց ման հե տա գա ու ղ ղու թյու նը: Ե րե խան ա ճում է 
աս տի ճա նա բար. եր րորդ տա րե դար ձը նշե լիս նա դեռ չի դա դա րում 2 տա րե կան լի նել, նա ձեռք 
է բե րում 3 տա րե կա նի հմ տու թյուն ներն այդ տար վա ըն թաց քում, քայլ առ քայլ: Յու րա քան չյուր 
ե րե խա մե ծա նում Է հա մա ձայն իր ներ քին ժա մա նա կա ցույ ցի:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆՈՐ ՄԱԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

Ե թե ե րե խան պատ րաստ չէ, հար կա վոր չէ փոր ձել նրան ժա մա նա կից շուտ սո վո րեց նել այս 
կամ այն ու նա կու թյու նը/հմ տու թյու նը: Դա նույնն է, թե փոր ձենք սո վո րեց նել ե րե խային դառ նալ 
ա վե լի բարձ րա հա սակ: Եվ պար տա դիր չէ, որ հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման աս տի ճա նը հա մա-
պա տաս խա նի ե րե խայի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րին: 

Չ նա յած զար գաց ման մա կար դակն ա մեն ե րե խայի մոտ տար բեր է, հմ տու թյուն նե րի և զար-
գաց ման ձեռք բե րումն ե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը խիստ հաս տա տուն է բո լո րի հա մար: Կար ևոր 
է ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել «ամ բող ջա կան ե րե խայի» (whole child) զար գաց ման բո լոր 
ո լորտ նե րի վրա՝ ի նչ պես զգաց մուն քային/զ գա յա կան և սո ցի ա լա կան, այն պես է լ՝ մտա վոր և ֆի-
զի կա կան:

�	�	Ծնն դյան օ րից մինչև 6 ամ սա կան

 Վեր ջին տա րի նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին ե րե-
խան օ ժտ ված է ա վե լի մեծ կա րո ղու թյուն նե րով, քան ըն դուն ված էր կար ծել նախ կի նում:

 `  Կախ վա ծու թյուն: Սա մարդ կային է ա կին, ու ր մեն և ե րե խային բնո րոշ բնազ դային ու ժեղ 
զգա ցում է, որ նա տա ծում է մոր և հոր (կամ որ ևէ խնա մո ղի) հան դեպ: Սա հա տուկ է նոր-
մալ հու զա կան/զ գաց մուն քային զար գաց մա նը:

 `  Հիմն ա կան վս տա հու թյուն: Ե րե խան գի տակ ցում է այն փաս տը, որ իր կա րիք նե րը հո-
գա լու են: Նա դրան հաս նում է կա րիք նե րի (գան գատ նե րի) ծագ ման և դրանց բա վա-
րար ման (թեթ ևաց ման) ռիթ միկ հեր թա կա նու թյան շնոր հիվ: Ե րե խան լա ցում է քա նի որ 
սո ված է, ի սկ մայ րը մեղ մաց նում է քաղ ցի զգա ցու մը՝ կե րակ րե լով նրան: Հիմնա կան 
վս տա հու թյու նը ե րե խայի ի նք նագ նա հատ ման հիմքն է:

 `  Լաց: Սխալ է կար ծել, թե լաց լի նե լու պա հին ե րե խային գր կե լը հե տա գա յում կա րող է 
նրան «ե րես տալ»: Ի րա կա նում՝ այն ե րե խա նե րը, ո րոնց այդ պա հին ան մի ջա պես գր կում 
են և կա րեկ ցան քով հոգ տա նում, հե տա գա յում՝ մինչև 1 տա րե կա նը և ա վե լի ո ւշ, դառ-
նում են ա վե լի լսող և ա րագ բա վա րար վող:

 `  Սո ցի ա լա կան: Ե րե խան սևեռ ված նա յում է ի րե նից ~20.3-30.5սմ հե ռա վո րու թյան վրա 
գտն վող մար դու դեմ քին: Նա ո րո շա կի ո րեն հե տաքրքր վում է մարդ կան ցով:

 `  Կե րակ րում: Սա ոչ մի այն ե րե խայի ու տելն է, այլև դաս տի ա րակ ման և սնն դի նկատ մամբ 
վե րա բեր մուն քի ձևա վոր ման գոր ծըն թաց: Ե թե հնա րա վոր է, գր կեք ե րե խային կե րակ-
րե լու ժա մա նակ՝ հպ վե լով նրան Ձեր մարմնով. Ձեր տաք գր կում նա ի րեն ա վե լի ա պա-
հով կզ գա՝ ու շա դիր նայե լով Ձեր աչ քե րին: Ու տե լը դի տարկ վում է որ պես վաղ շր ջա նի  
սո ցի ա լա կան ակ տի վու թյուն:

 `  Տե սո ղու թյան զար գա ցում: Գնա լով մե ծա նում է ե րե խայի՝ դեմ քեր, գույ ներ և շար ժումն եր 
տես նե լու ու նա կու թյու նը, ի նչն է ա պես ազ դում է նրա սո ցի ա լա կան զար գաց ման վրա: 
Նո րած նի տե սո ղու թյու նը շատ ա վե լի սուր է, քան կար ծում են: Նրա ու շադ րու թյու նը գրա-
վում են վառ գույ ներն ու ե րանգ նե րի կտ րուկ փո փո խու թյուն նե րը, շարժ վող ա ռար կա-
ներն ու մարդ կանց դի մագ ծե րը:

 `  Խոսք/ Լե զու: Ե րե խան գի տի, որ ա ղմ կե լով կա րող է ու շադ րու թյուն գրա վել: Խնա մո ղը 
շատ ա րագ կռա հում է, որ ե րե խայի լա ցի տար բեր ձևե րը տար բեր նշա նա կու թյուն ու-
նեն. օ րի նակ՝ սո ված է, հոգ նած է, մի այ նակ է կամ էլ թր ջել է տա կը: Ե րե խան մոտ 2 
ամ սա կա նից սկ սում է զվար ճա նալ ձայ նային խա ղով (ղուն ղու նել կամ գղգ ղալ, ճղճ ղալ, 
կչկ չալ, ա ղմ կել՝ ար տամ ղե լով բե րա նի թու քը): Ե րե խան (մինչև 6 ամ սա կա նը), ան կախ 
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ազ գու թյու նից, նույն հա ջո ղու թյամբ կա րող է ար տա բե րել ա սի ա կան ել ևէ ջող տո նայ նու-
թյուն, գեր մա նե րեն լեզ վին բնո րոշ կո կոր դային կամ աֆ րի կյան բար բառ նե րին հա տուկ 
լեզ վային հն չյուն ներ: Ե րե խան դա դա րում է «խա ղալ» վե րո հի շյալ հն չյուն նե րով, քա նի 
որ չի լսում դրանք շր ջա պա տից, և ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նում է մայ րե նի լեզ վի 
հն չյուն նե րի վրա՝ հե տա գա յում ամ րապն դե լով այն հի շո ղու թյան մեջ: Այդ պես ե րե խան 
աս տի ճա նա բար սկ սում է սո վո րել խո սել մայ րե նի լեզ վով, այ սինքն սկիզբ է առ նում թո-
թո վա խո սու թյու նը: Այդ պատ ճա ռով միշտ պետք է խո սել ե րե խայի հետ: Ու րախ բլբ լո ցը 
(շա տա խո սե լը), ե րգն ու քր քի ջը ջեր մաց նում են տան մթ նո լոր տը՝ բարձ րաց նե լով ման-
կան տրա մադ րու թյու նը: Մո տա վո րա պես 4 ամ սա կա նում ե րե խան պետք է ար տա բե րի 
հն չյուն ներ՝ շր թունք նե րի կամ բե րա նի խո ռո չի այլ կա ռուց ված քային մա սե րի, օ րի նակ՝ 
լեզ վի, մի ջո ցով:

 `  Ֆիզի կա կան:  Սա նե րա ռում է գլ խի կա ռա վա րու մը (պա հե լը)՝ ի նչ պես փո րի վրա պառ-
կած, այն պես էլ ո ւղ ղա հա յաց դիր քում (մոր գր կում), շար ժու նա կու թյու նը, հան կար ծա կի 
վա խի նկատ մամբ պա տաս խան ռե ակ ցի ան, ոտ քե րով հրե լը, սե փա կան ձեռ քե րի ու ոտ-
նա թա թե րի «հայտ նա բե րու մը», խփե լը, ի նչ-որ բան «հափշ տա կե լը»: 

 ` Ման կան սո վո րե լուն (ճա նա չո ղու թյա նը) նպաս տող խթան ներ: Ե րե խայի շր ջա պա տող 
մի ջա վայ րում պետք է լի նեն հե տաքր քիր ա ռար կա ներ, ո րոնց նա կա րող է նայել: Ար թուն 
ժա մե րին պետք է սո վո րեց նել այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը կա տա րել, որ պես զի զար-
գա նան ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րը: Խա ղա լիք նե րը պետք է բաղ կա ցած լի նեն շար-
ժա կան մա սե րից, լի նեն չխկչխ կան, մե կը մյու սի մեջ զե տեղ ված: Լցո նած կեն դա նի նե րը 
(խրտ վի լակ ներ), հայե լի նե րը, գործ ված քով պատ ված խա ղա լիք նե րը նույն պես կար ևոր 
են զար գաց ման հա մար:

�	�	6 - 8 ամ սա կան

Այս տա րի քում ե րե խան մեկ նում է ձեռ քը, պառ կած դիր քից նս տում է, տե ղա շարժ վում,  
ոգ ևոր ված ար տա բե րում հն չյուն ներ:

 `  Սո ցի ա լա կանհու զա կան: Ե րե խան հեշ տու թյամբ ծի ծա ղում, հա ճույ քով և եր կար խա ղում 
է մե ծա հա սակ նե րի հետ, շատ է քրք ջում: Սի րում է խա ղալ հա տա կի վրա՝ խա ղա լիք նե րը 
հետ ու ա ռաջ դնե լով, ի նչ պես նաև «գաղտ նա գո ղի ծիկ րա կել»:

 `  Ֆի զի կա կան: Բնո րոշ ձեռք բե րումն երն են գլոր վե լը, պառ կած դիր քից նս տե լուց հե տո 
այդ տե ղում մնա լը և տե ղա շարժ վե լը, ոտ քե րով հրե լը, չո րեք թաթ ա նե լը և սո ղա լը: Ե րե-
խան հա ճախ «ճոճ վում է» ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա հեն ված, ին չից մեծ բա վա կա նու թյուն 
է ստա նում: Ա նհ րա ժեշտ է հետ ևել, որ ե րե խան եր կար ժա մա նակ ան ցկաց նի հա տա կի 
վրա, որ պես զի մե ծաց նի չո րեք թաթ քայ լե լու/ չոչ ա նե լու/ սո ղա լու փոր ձա ռու թյու նը՝ ձեռ-
քերն ու ոտ քե րը մի ա սին աշ խա տեց նե լու նպա տա կով:

 `  Տե սո ղա կանտա րա ծա կան կոոր դի նա ցի ա: Նայե լով ան մի ջա կան հար ևա նու թյամբ  
գտն վող ա ռար կային՝ ե րե խան, մինչև դրան հպ վե լը, պար զում է բաց ված ձեռ քը և հափշ-
տա կում այն՝ այդ պա հին միշտ մատ նե րը ծա լե լով: Սա այլ կերպ ան վա նում են «տե սո ղու-
թյամբ ու ղ ղորդ վող» ձեռ քի մեկ նում:

 ` Ա ռար կա նե րի հե տազո տում: Ե րե խա նե րը զն նում են փոքր ա ռար կա ներն ու խա ղա լիք նե-
րը, սի րում են ա ղմ կոտ և շրխ կա ցող ի րեր, կա րող են ա ռար կան պա հել եր կու ձեռ քով և 
մտց նել բե րա նը, ա ռար կան մի ձեռ քից մյու սը փո խան ցել և այն պտ տել՝ բո լոր կող մե րը 
դի տե լու հա մար:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՆՈՐ ՄԱԼ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

 `  Խոսք/ Լեզու: Ե րե խան փոր ձում է ար տա բե րել մայ րե նի լեզ վի հն չյուն ներն ու հն չե րանգ-
նե րը (ձայ նի ել ևէջ նե րը)՝ թո թո վա խո սե լով կամ «իր հնա րած բա ռե րով»: Թո թո վա խո սու-
թյան ժա մա նակ ե րե խան մի ա սին է ար տա բե րում հն չյուն նե րի շար քե րը: Այս տա րի քում 
որ ևէ կոնկ րետ բառ կազ մող հն չյուն նե րի հա մակ ցու թյու նը ե րե խայի մոտ ոչ մի ի մաստ չի 
ստա նում: Նա շատ ա վե լի շուտ սկ սում է հաս կա նալ, քան խո սել: 

 ` Ինչ պես օգ նել ձևա վո րել ա ռար կայի պահ պան ման հաս կա ցու թյու նը: Հա մա ձայն այս 
հաս կա ցու թյան, տվյալ ա ռար կան գո յու թյուն ու նի, ե թե ան գամ Դուք չեք կա րող այն տես-
նել, լսել, շո շա փել կամ ըն կա լել որ ևէ այլ զգա յա րա նի մի ջո ցով: Ե թե ե րե խան չի գի տակ-
ցում ա ռար կայի գո յու թյան պահ պան ման/առ կա յու թյան հաս կա ցու թյու նը, ա պա նրա հա-
մար ա մեն ի նչ նոր է: Բա ցա կա յում է ժա մա նա կի ա նընդ հա տու թյան և ա ռար կա նե րի 
հա ջոր դա կա նու թյան զգա ցու մը: Ա ռար կայի պահ պան ման գի տակ ցու մը հան դի սա նում 
է հո գե կան զար գաց ման կար ևո րա գույն փուլ: Ե րե խան ար դեն մտա պա հում է տե սա-
դաշ տից դուրս գտն վող ա ռար կայի մտային պատ կե րը: Դա վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյան 
ա մե նասկզբ նա կան շր ջանն է, ո րը հան դի սա նում է եր ևա կա յու թյան հիմ քը. ե րե խան օգ-
տա գոր ծում է խորհր դա նիշ ներ (սիմ վոլ ներ) ա ռար կա նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար: 

 ` Ինչ պես օգ նել ե րե խային սո վո րել: Շա րու նա կել հո գա տար ֆի զի կա կան խնամ քը, ե րե-
խային ա պա հո վել ան վտանգ ա ռար կա նե րով և շարժ վե լու հնա րա վո րու թյամբ՝ նրանց 
զնն ման և փոր ձի ձեռք բեր ման նպա տա կով: Պետք է շատ խո սել ե րե խայի հետ: Նկա-
րագ րել ե րե խայի հա մար այն ա մե նը, ի նչ ա նում եք նրա հետ: Խո սե լով ե րե խայի հետ՝ 
Դուք նրան զի նում եք լեզ վի հն չյուն նե րի և հն չե րանգ նե րի շատ կար ևոր նմուշ նե րով, ի նչ-
պես նաև ան վա նում եք ա ռար կա նե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը:

�	�	8 - 14 ամ սա կան

 Զար գաց ման այս փու լում ա մե նա կար ևո րը ֆի զի կա կան շար ժումն երն են:

 `  Սո ցի ա լա կանհու զա կան: Այս ո լոր տում ե ղած ձեռք բե րումն երն ե ն՝ ան ծա նո թի ներ կա յու-
թյամբ տագ նա պի զգա ցում, «հ պար տու թյուն», սո ցի ա լա կան խա ղեր: Այս տա րի քում կա-
րող են սկս վել զայ րույ թի պոռթ կումներ, ո ւս տի կար ևոր է չն պաս տել որ պես զի ե րե խան 
այդ ճա նա պար հով հաս նի իր ու զա ծին: Պետք է փոր ձել ե րե խայի ու շադ րու թյու նը գրա վել 
մեկ այլ բա նով:

 `  Ֆի զի կա կան:  Ֆի զի կա կան ձեռք բե րումն ե րը նե րա ռում են աս տի ճան նե րով չո րեք թաթ 
բարձ րա նա լը, ձգ վե լով կանգ նե լը, կա հույ քից օ գտ վե լով «երթ ևե կե լը», քայ լե լը, ի րե րի 
վրայով մագլ ցե լը, խա ղա լիք ներ «հեծ նե լը», քա շելն ու հրե լը:

 `  Խոսք/ Լե զու: Ե րե խան սկ սում է հաս կա նալ (ռե ցեպ տիվ խոսք/ լե զու) «որ տե՞ղ է մայ րի կը» 
հար ցը և ցտե սու թյուն ար տա հայ տող ձեռ քի թա փա հա րու մը: Ե րե խան սկ սում է խա ղալ 
«Ցույց տուր ի նձ…» խա ղեր: Գնա լով շա տա նում է թո թո վա խո սու թյու նը, ե րե խան ար-
տա բե րում է ա նի մաստ վան կե րի եր կար շա րան ներ (դա դա դա դա): Մոտ 9 ամ սա կա նում 
կա րո ղա նում է ճիշտ ար տա սա նել ա ռա ջին բա ռե րը (մա մա, պա պա): Էլ ա վե լի է աշ խու-
ժա նում թո թո վա խո սու թյու նը. մի մյանց հա ջոր դող բազ մա թիվ հն չյուն ներ կա պակց վում 
ե ն՝ կազ մե լով ար տա հայ տու թյուն ներ և նա խա դա սու թյուն ներ հի շեց նող շար քեր: Թո թո-
վա խո սու թյան տո նը և հն չե րանգ նե րը նման վում են մե ծա հա սա կի «ժար գո նային» խոս-
քին: Ե րե խան օգ տա գոր ծում է մի այն մի քա նի պարզ բառ: 

 ` Ինչ պես օգ նել ե րե խային սո վո րել: Հնա րա վո րու թյուն տալ ե րե խային ա պա հով պայ ման-
նե րում կի րա ռել նոր սո վո րած հմ տու թյուն նե րը: Ու սումնա սի րու թյան հա մար փոք րի կին 
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տալ հե տաքր քիր ա ռար կա ներ, ո րոնք, սա կայն, վտան գա վոր չեն, ե րե խան չի կա րող 
դրանք կուլ տալ: Խա ղալ այն պի սի խա ղեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ «Բռ նի՛ր ի նձ», «Թաքն վի՛ր և 
փնտ րի՛ր» (պահմ տո ցի)՝ հեր թով ի րար փո խա րի նե լով և ո րո շա կի ձայ նար կու թյուն ներ 
ա նե լով, ե րե խայի հետ մի ա սին նայել պատ կե րա զարդ գր քեր և խո սել նկար նե րի մա սին: 
Այս շր ջա նում ե րե խային զվար ճաց նում են մի մյանց վրա խո րա նար դիկ ներ շա րե լը, տար-
բեր չա փե րի և գույ նե րի խա ղա լիք նե րը, գն դակ ներն ու գր քե րը:

�	�	14 - 24 ամ սա կան

 Այս տա րի քում ե րե խան հե տաքրք րա սեր է, խառն վում է ա մեն ին չին, ե սա կենտ րոն է (է գո-
ցենտ րիկ), պա հանջ կոտ, աչ քի է ը նկ նում մեծ ե ռան դով և տրա մադ րու թյան կտ րուկ փո փո խու-
թյուն ներվ:

 `  Սո ցիա լա կան հու զա կան: Ե րե խան գտն վում է իր սե փա կան փոք րիկ աշ խար հում և սո-
վո րա բար մի այ նակ է խա ղում: Մյուս ե րե խա նե րին ու սումնա սի րում է՝ մա տը մո տեց նե լով 
նրանց աչ քե րին, քա շե լով նրանց մա զե րը, բայց չի վնա սում: Ե րե խան ի նքն ի րեն հա մա-
րում է ա ռան ձին ան հատ՝ ցան կա նա լով ա մեն ի նչ կա տա րել ի նք նու րույն («Ես ի նքս կա-
նեմ»): Որ քան հնա րա վոր է ա զա տու թյուն տվեք: Հնա րա վո րին չափ հաս տա տուն պա հեք 
ա ռօ րյա ակ տի վու թյան սահ ման ված կար գը և ե ղեք հետ ևո ղա կան: Այս տա րի քում ե րե-
խան դժ վա րու թյամբ է որ ևէ բան կի սում ու րիշ նե րի հետ:

 Քա նի որ ե րե խայի ի մա ցածն ըն դա մե նը մի քա նի բառ է, նա շատ շուտ զայ րա նում է իր 
հույ սե րի և նպա տակ նե րի խա փա նու մից: Այս տա րի քում սի րում են խա ղալ «ձ ևաց նող խա ղեր», 
ո րոնք հո գե կան զար գաց ման կար ևոր դրս ևո րումն եր են:

 `  Ֆի զի կա կան: Ե րե խան շարժ վում է ձեռ քե րի, ոտ քե րի և ի րա նի մեծ մկան նե րի մի ջո ցով: 
Նրան հա ճույք է պատ ճա ռում շպր տե լը, շա րե լը, ե րաժշ տու թյան տակ պա րե լը: Նրան 
դեռ հե տաքրք րում են ա ռար կայի զն նու մը բո լոր կող մե րից և այն օգ տա գոր ծե լու, «աշ խա-
տեց նե լու» բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

 `  Խոսք/ Լե զու: Ե րե խան շա րու նա կում է փոր ձել բո լոր հն չյուն նե րը, ձայ նի ել ևէջ նե րը (հն չե-
րանգ նե րը) և ռիթ մե րը՝ օգ տա գոր ծե լով մայ րե նի լեզ վով թո թո վանքն ու «սե փա կան բա-
ռե րը»: Ե րե խա նե րից շա տերն ար տա սա նում են ա ռա ջին բա ռե րը և հաս կա նում ի րենց 
ո ւղղ ված խոս քի մեծ մա սը: Սկզ բում նշում են սո վո րա կան ա ռար կա նե րի ա նուն նե րը, 
օգ տա գոր ծում են եր կու կամ ե րեք բա ռից կազմ ված ար տա հայ տու թյուն ներ և նա խա դա-
սու թյուն ներ: 

 ` Ի մա ցա կան (ճա նա չո ղա կան): Ե րե խան պատ ճա ռա հետ ևան քային փոխ հա րա բե րու-
թյուն նե րի ըն կալ ման, խն դիր նե րի լուծ ման և ի մաս տա վոր ման (բա ցատր ման) փորձ է 
ձեռք բե րում: 

 ` Ինչ պես օգ նել ե րե խային սո վո րել: Այդ նպա տա կին են ծա ռա յում հա նե լու կային խա ղե-
րը (գ լուխ կոտ րուկ նե րը), ե րկ րա չա փա կան տար բեր ձև ու նե ցող տու փե րը, պտու տա կաձև 
շար ժու մով սա փո րի կա փա րիչն ամ րաց նե լը, խա ղա լիք նե րը մե կը մյու սի մեջ դար սե լը 
կամ ի րար վրա շա րե լը, դա տար կելն ու լց նե լը, ջրով և թանձր զանգ վա ծով (պ լաս տի լին, 
խմոր) խա ղա լը: Ա նհ րա ժեշտ է խո սել այն մա սին, թե ի նչ է տես նում ու ա նում ե րե խան, 
ի նչ եք Դուք ա նում տվյալ պա հին, մեկ նա բա նել ա ռօ րյա ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ ա վե լաց-
նե լով ե րե խայի բա ռա պա շա րը մեկ կամ եր կու բա ռով: Խո սել մարմնա մա սե րի մա սին, 
ե րբ ե րե խան լո գա սե նյա կում է: Շա րու նա կել զբաղ վել գր քե րով, ե րաժշ տու թյամբ, օ րո-
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րո ցային եր գել՝ հե տա գա յում ա վե լաց նե լով ման կա կան ո տա նա վոր նե րը և մատ նա խա-
ղե րը: Խա ղե րը կա րող են նե րա ռել հրե լու և ձգե լու մա սեր, ա նակն կալ տու փեր, լո ղա-
ցող ջրային խա ղա լիք ներ, հեշտ լուծ վող գլուխ կոտ րուկ ներ, պլաս տի լին (ծե փե լու թանձր 
զանգ ված), ֆեր մայի (ա գա րա կի) տար բեր հա վա քա ծու ներ:

�	�	24 - 36 ամ սա կան

 Այս տար վա ըն թաց քում լե զուն պոռթ կուն զար գա ցում է ապ րում, վերջ նա կա նա պես ձևա վոր-
վում է զու գա րա նից օ գտ վե լու ու նա կու թյու նը, ե րե խա ներն ա վե լի ի րա զեկ են դառ նում սե փա կան 
և մյուս նե րի զգա ցումն ե րի մա սին:

 `  Սո ցի ա լա կան և հու զական: Ե րե խան դեռ փոր ձում է հաս տա տել իր ան կախ ան հա տա-
կա նու թյու նը՝ եր բեմն հա կա ռակ վե լով և դառ նա լով կա մա կոր: Այս տա րի քում նա կա րող է 
հար վա ծել որ ևէ մե կին, խլել նրա նից խա ղա լի քը, ու նե նալ զայ րույ թի պոռթ կումներ, վատ 
տրա մադ րու թյուն և հա ճա խա կի հրա ժար վել (մեր ժել)՝ պատ ճա ռե լով ան հանգս տու թյուն: 
Պետք է փոր ձել մեղ մել ե րե խայի զայ րույ թը կամ հաս կա նալ, թե ի նչ է նա ու զում: Ե րե-
խան սի րում է խա ղալ մյուս նե րի կող քին (զու գա հեռ խա ղեր), ըն դօ րի նա կել մեկ ու րի շի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 `  Ֆի զի կա կան: Ե րե խան մարզ վում է տար բեր շար ժումն ե րում, սո վո րում է, օ րի նակ, թռ-
չել, ցատ կո տել, թա վալ վել (գ լոր վել), պտտ վել, մագլ ցել: Շա տե րը սի րում են հե ծած նս-
տել խա ղա լիք նե րի վրա: Կա տա րե լա գործ վում է ձեռ քի կոոր դի նա ցի ան, նր բա նում է  
շար ժուձ ևը: 

 ` Ինք նաս պա սար կում: Ե րե խան ի նք նու րույն ու տում և հագն վում է. պետք է խրա խու սել 
դա, ե թե ան գամ եր կար է տևում և «ճիշտ» չի լի նում: 

 ` Զու գա րա նից օ գտ վել: Զու գա րա նից օ գտ վե լու կա նոն նե րը սո վո րեց նե լը պետք է սո վո րա-
կան, հան գիստ ըն թա նա՝ ա ռանց ստի պե լու կամ պա տիժ նե րի: Սկզ բում պետք է սպա սել 
տար բեր փոր ձու թյուն նե րի: Սո վո րեց նել պետք է այն պա հե րին, ե րբ ե րե խան ար դեն բա-
վա կան եր կար ժա մա նակ «չոր» է: Նրա դեմ քի ար տա հայ տու թյու նից կա րե լի է կռա հել 
կա րիք նե րը (մի զել, կղկ ղալ): Լեզ վի ըն կալ ման մա կար դա կը ևս թույլ է տա լիս հետ ևել 
պարզ հրա հանգ նե րի:

 `  Խոսք/ Լե զու: Ի մա նա լով մոտ 200 բառ և օգ տա գոր ծե լով հիմն ա կա նում մեկ բա ռից կազմ-
ված ար տա հայ տու թյուն ներ՝ ե րե խան աս տի ճա նա բար հարս տաց նում է իր բա ռա պա շա-
րը՝ հասց նե լով այն մինչև 1000 բա ռի: Խոս քում սկ սում է օգ տա գոր ծել եր կու, ե րեք և 
ան գամ չորս բա ռից կազմ ված նա խա դա սու թյուն ներ: Սկ սում է հար ցեր տալ՝ օգ տա գոր-
ծե լով «ին չու՞», «որ տե՞ղ» և «ի՞նչ» բա ռե րը: Բա ռերն օգ տա գոր ծե լիս ե րե խան կա րող է շատ 
սխալ ներ թույլ տալ, ճիշտ չկազ մել նա խա դա սու թյուն նե րը: Սա կայն պետք չէ ո ւղ ղել նրա 
սխալ ար տա սա նու թյու նը, այլ պետք է ո ւղ ղա կի ա սել ճիշտ ձևը: Հե տա գա յում ե րե խան 
օգ տա գոր ծե լու է հինգ բա ռից կազմ ված բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ և նա խա դա սու թյուն-
ներ: 

 ` Ինչ պես օգ նել ե րեխային սո վո րել: Ե րե խային պետք է ա վե լի շատ հրա պու րել, քան կար-
գադ րել՝ ըն ձե ռե լով նրան ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վունք: Ձեռ քի նուրբ շար ժումնե րին 
նպաս տում են հա նե լու կային խա ղե րը, կտր տե լը, խո շոր ու լունք ներ շա րե լը, խա ղա լիք նե-
րը մի մյանց հար մա րեց նե լը, ան ցքեր ու նե ցող տախ տա կին փայ տա մե խիկ ներ ամ րաց նե-
լը: Հար կա վոր է պար զա բա նել տա րա ծա կան փոխ հա րա-բե րու թյուն նե րը՝ դի մաց, վրա, 
հետ ևում, տա կը, կող քին և այլն: Շա րու նա կել կար դալ ե րե խայի հետ մի ա սին: Նրանք 
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այս հա սա կում սի րում են ո տա նա վոր ներ ա սել և մատ նե րով տիկ նիկ ներ խա ղաց նել 
(մատ նա խաղ): Պետք է օգ նել ե րե խային հաս կա նալ ժա մա նա կը, խո սել տվյալ օր վա ըն-
թաց քում կա տար ված և տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի մա սին, ի նչ պես նաև ան ցած դեպ քե րի և 
վաղ վա ա նե լիք նե րի մա սին: Ցան կա լի է հնա րա վո րու թյուն տալ ե րե խային խզբ զել, տրա-
մադ րել տար բեր գործ վածք ներ և գույ ներ:

 Տես հա վել ված 1-ը Ե րե խա նե րի նոր մալ զարգա ցու մը

ԳԼ ԽԻ ԵՎ Ի ՐԱՆ Ի ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ
 Քա նի որ ար գան դի խո ռո չում տա րա ծու թյու նը խիստ սահ մա նա փակ է, ե րե խան ծն վում է 

պտ ղին բնո րոշ կծկ ված վի ճա կում: Ծն վե լուց հե տո պտ ղային դիր քը պաշտ պա նում է ե րե խային: 
Ար տա հայտ ված կծկ ված վի ճա կը, ո րին ան վա նում են «ծա լում» (ֆ լեք սի ա), տևում է մո տա վո րա-
պես 16 օր և թող նում է այն պի սի տպա վո րու թյուն, կար ծես ե րե խան պա հում է գլու խը: Հե տա-
գա յում ե րե խան գլու խը պա հում է մի ջին գծով: Ծա լած վի ճակն ան հար մար է և թույլ չի տա լիս 
փոք րի կին եր կար ժա մա նակ մնալ փո րի վրա պառ կած դիր քում, քա նի որ ե րե խայի ծան րու թյունն 
ամ բող ջո վին ը նկ նում է դեմ քի վրա:

 Տա րած ման զար գա ցու մը: Ե րե խան ի նք նա բե րա բար սկ սում է հաղ թա հա րել պտ ղային դիր-
քը: Տա րա ծու մը ե րե խայի ա ռա ջին ակ տիվ շար ժումն է. փո րի վրա պառ կած դիր քում նրա գլու խը, 
պա րա նո ցը և մեջ քը գոր ծում են ծան րու թյան/ձ գո ղու թյան ու ժի (գ րա վի տա ցի այի) դեմ: Ե րբ ե րե-
խան ա ռա ջին ան գամ փոր ձում է բարձ րաց նել գլու խը, սկզ բում այն պտույտ է կա տա րում (կող քի 
է թեք վում), ի սկ ձեռ քե րը մնում են մարմն ի տակ:

 Ուղ ղող ռեֆ լեքս նե րը ե րե խային օգ նում են գլու խը պա հել ու ղիղ և մարմն ի հետ մեկ գծով: Այս 
ռեֆ լեքս նե րը խթան վում են ներ քին ա կան ջում, ող նա շա րում և տե սո ղու թյան զգա յա րա նում ծա-
գող գր գիռ նե րից և պա հում են գլուխն այն պի սի դիր քում, որ աչ քե րը գրա վեն հո րի զո նա կան, 
ի սկ դեմ քը՝ ու ղ ղա հա յաց դիրք:

 Այն, ի նչ ա ռա ջին հեր թին կա րող է ա նել յու րա քան չյուր ե րե խա, գլ խի կար ճատև բարձ րա-
ցումն է և այն կող քից կողք պտ տե լը: Եր կար փոր ձե րից և բազ մա թիվ կրկ նու թյուն նե րից հե տո 
մի այն, հեն վե լով կի սա ծալ ված բա զուկ նե րի վրա, ե րե խան գլու խը պա հում է ո րո շա կի ան կյան 
տակ: Հե տո նա աս տի ճա նա բար գլուխն ա վե լի վեր է բարձ րաց նում և ու ղ ղում ձեռ քե րը:

 Ծալ ման զար գա ցու մը: Սկզ բում ի հայտ է գա լիս տա րա ծու մը, սա կայն շատ շու տով դրան 
հա ջոր դում է ծա լու մը: Վեր ջինս ե րե խայի մոտ զար գա նում է մեջ քի վրա պառ կած դիր քում և 
ա ռաջ է գա լիս մարմն ի ա ռա ջային մա սի/ե րե սի մկան նե րի կծ կու մից: Ե րբ ե րե խան դուրս է գա լիս 
պտ ղին բնո րոշ դիր քից, սկս վում է ակ տիվ ծա լու մը:

 Պա րա նո ցային ան հա մա չափ տո նիկ ռեֆ լեք սի (ATNR - Asymmetric Tonic Neck Reflex) պատ-
ճա ռով ե րե խայի դիր քը ա սի մետ րիկ է: Այս ռեֆ լեքսն ազ դում է գլ խի, պա րա նո ցի և վեր ջույթ նե րի 
դիր քի վրա: Ռեֆ լեքսն ան հե տա նում է այն ժա մա նակ, ե րբ ե րեխ խան ձեռ քե րով ու սումն ա սի րում 
է իր կուրծ քը: Ձեռ քե րը մի մյանց մո տեց նե լիս ե րե խան գլուխն ու աչ քերն ի նք նա բե րա բար ու ղ ղում 
է դե պի մի ջին գիծ: 

Եր կար փոր ձե լուց և բազ մա թիվ կրկ նու թյուն նե րից հե տո ե րե խան կա րո ղա նում է ձեռ քը դնել 
մյուս ձեռ քին, կրծ քին կամ ո րո վայ նին: Նա ու շադ րու թյամբ ու սումն ա սի րում է ձեռ քե րը: Այդ ըն-
թաց քում փոք րի կը տե սո ղու թյան օգ նու թյամբ գլու խը կա յուն պա հում է մի ջին գծով, մարմն ի դիր-
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քը սի մետ րիկ է լի նում: Այ նու հետև ե րե խան սկ սում է գլու խը բարձ րաց նե լու փոր ձեր ա նել, կար ծես 
ցան կա նում է նս տել: Ձեռ քե րը մարմն ի մի ջին գծին մո տեց նե լով և հա յաց քը ոտ քե րին հա ռե լով՝ 
նա սկ սում է ոտ քե րը բարձ րաց նել դե պի մար մի նը: Ձեռ քե րը նախ հաս նում են ա զդ րե րին, հե տո՝ 
ծնկ նե րին, այ նու հետև՝ ոտ նա թա թե րին: Վեր ջա պես ե րե խան կա րո ղա նում է բռ նել ոտ նա թա թերն 
ու տա նել դե պի բե րա նը:

 Կանգ նե լու և քայ լե լու զար գաց ման հա ջոր դա կա նու թյու նը: Կանգ նե լը և քայ լե լը պա հան-
ջում են հա վա սա րակշ ռու թյուն և կոոր դի նա ցի ա: Ե րե խան շատ ժա մեր է ծախ սում, որ պես զի սո-
վո րի և կի րա ռի այն հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են մի ա ժա մա նակ ու ղիղ կանգ նե լու և 
ա ռաջ շարժ վե լու հա մար:

 Ե րե խա նե րը զար գա նում են տար բեր տեմ պե րով և նրանց ակ տի վու թյան դրս ևո րումն ե րը 
նույն պես տար բեր են: Կան ե րե խա ներ, ո րոնք սի րում են նս տել և եր կար ժա մա նակ խա ղալ: 
Գե րակ տիվ ե րե խա նե րը փոր ձում են ոտ քի կանգ նել և շատ քայ լել: Այս ան հա տա կան հատ կա-
նիշ նե րը չեն կա րող կան խո րո շել մյուս ո լորտ նե րում հնա րա վոր ձեռք բե րումն ե րի զար գաց ման 
աս տի ճա նը/ մա կար դա կը: Միև նույն ժա մա նակ գո յու թյուն ու նեն զար գաց ման հա մընդ հա նուր 
փու լեր, ո րոնք կա րե լի է ա կն կա լել յու րա քան չյուր ե րե խայի դեպ քում:

�	�	 Կանգ նե լը

 Նո րա ծին ներն ու նեն քայ լե լու ռեֆ լեքս: Կանգ նեց րած դիր քում թևա տա կե րից բռ նե լով և քիչ 
ա ռաջ խո նար հե լով՝ ե րե խային կա րե լի է մղել մի քա նի քայլ կա տա րե լու: Այս ռեֆ լեք սը ցայ տուն 
ար տա հայտ վում է 3-4 շա բա թա կա նում և սո վո րա բար ան հե տա նում է 2 ամ սա կա նում: Ո րոշ ժա-
մա նակ ե րե խա նե րի մեծ մա սը չի փոր ձում հեն վել ոտ քե րի վրա, քա նի որ զար գա նում է հա վա սա-
րակշ ռու թյան հա մար խիստ ան հրա ժեշտ մկա նային տո նու սի կար գա վո րու մը (հս կո ղու թյու նը/ վե-
րահս կու մը): Նախ քան կանգ նե լը ե րե խան պետք է բարձ րաց նի գլու խը և տի րա պե տի մարմն ին:

34 ամ սա կա նում ե րե խա նե րը նո րից սկ սում են ո րո շա կի ո րեն ծան րա բե ռել ի րենց ստո րին 
վեր ջույթ նե րը, սա կայն դժ վա րա նում են ա զդ րե րը, ու սերն ու ոտ նա թա թե րը պա հել նույն գծով 
և կանգ նել: Ե րե խայի հե տույ քը շա րու նա կում է օ րոր վել շար ժումն ե րի ժա մա նակ և խան գա րում 
կանգ նել, քա նի դեռ չի զար գա ցել ի րա նի ստո րին հատ վա ծի և ա զդ րե րի մկան նե րի նկատ մամբ 
հս կո ղու թյա նը:

56 ամ սա կան ե րե խա նե րը սի րում են կանգ նել ու րի շի օգ նու թյամբ և հետ ու ա ռաջ շար ժել 
մար մի նը: Նրանք նա խընտ րում են ոտ քե րից մե կով դո փել հա տա կին՝ մար զե լով ա վե լի ու շ օգ-
տա գործ վող մկան նե րը:

79 ամ սա կա նում շատ ե րե խա ներ փոր ձում են ձգ վե լով կանգ նել: Դա պա հան ջում է շատ 
ջան քեր և ու ղեկց վում է սխալ նե րով: Ե րե խան կառ չում է ման կա կան մահ ճա կա լի ճա ղա շա րից 
կամ մա նե ժի եզ րե րից: Ե րբ փոր ձում է նս տա տե ղը կտ րել մահ ճա կա լից, ը նկ նում է մեջ քի վրա: 
Օ րե րից մի օր էլ նա կա րո ղա նում է մեկ ձեռ քը ձգել ու բռ նել իր ու սից բարձր հե նա կից և այդ պես 
մագլ ցե լով վեր ջա պես կանգ նել: Այդ պա հին նա հա ճախ լա ցում է, քա նի որ չգի տի, թե որ տեղ է 
և ի նչ պես կա րող է նո րից նս տել: Հե տո սո վո րում է հե տույ քով հեն վել որ ևէ բա նի, ծնկ նե րը ծա լել 
և նս տել:

 Հա ջորդ մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում ե րե խա նե րը կա տա րե լա գոր ծում են կանգ նած դիր-
քում հետ ու ա ռաջ շարժ վե լու ու նա կու թյու նը: Սո ղա լով մո տե նում են որ ևէ ա ռար կայի, հեն վում 
ծնկ նե րի վրա և քա շում այն ձեռ քե րով: Սկզ բում մի ո տքն են բարձ րաց նում, հե տո մյու սը: Հր վե լով 
կանգ նում են կքանս տած դիր քից: Այս շար ժու մը կա րող են ա նել նույ նիսկ մեկ ձեռ քում խա ղա-
լի քը բռ նած: Փոր ձում են կքանս տել կանգ նած դիր քից այն քան ժա մա նակ, մինչև հեշ տու թյամբ 
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կա րո ղա նում են իջ նել հա տա կին: 

Ինք նու րույն կանգ նած ժա մա նակ փոք րիկ նե րը սո վո րա բար ե րե րում ե ն՝ փնտ րե լով որ ևէ հե-
նա րան: Ո մանք վա խե նում են և զգու շու թյամբ են փոր ձում կանգ նել: Մյուս նե րը չա փից հա մար-
ձակ են և մի հե նա րա նից մյուսն են նետ վում: Գա լիս է մի շր ջան, ե րբ նրանք բարձ րա նում են 
ցան կա ցած ա ռար կայի վրա՝ լի նի դա բարձր ա թոռ, ման կա կան քայ լակ կամ գնումն ե րի հա մար 
նա խա տես ված եր կա նիվ սայ լակ, թե մեկ ու րիշ բան: Պետք է ու շա դիր հետ ևել, քա նի որ ե րե խան 
կա րող է գլ խի վայր ը նկ նել:

 Շատ ե րե խա ներ ա միս ներ շա րու նակ կանգ նե լիս բռն վում են որ ևէ բա նից կամ հեն վում կա-
հույ քին՝ ու ղ ղա ձիգ դիր քում զար գաց նե լով հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Սկզ բում բռ նում են եր կու 
ձեռ քով, այ նու հետև՝ հեն վում և բռ նում են մեկ ձեռ քով: Կա րող են հեն վել ար մունկ նե րի վրա և 
ձեռ քերն օգ տա գոր ծել խա ղա լու հա մար: Մար մինն այս ու այն կողմ թե քե լով՝ ե րե խան սո վո րում 
է հեն վել մեկ ա զդ րի վրա: Այս շր ջա նում նա լրիվ պտույտ է գոր ծում իր շուր ջը, նս տա տե ղով հեն-
վում բազ կա թո ռին: Այս բո լորն ի վեր ջո օգ նում է ե րե խային ի նք նու րույն կանգ նել և քայ լել:

 Քայ լե լը: Քայ լե լը խիստ տար բեր վում է կանգ նե լուց: Ե րե խա նե րը 7 կամ 8 ամ սա կա նում նո-
րից սկ սում են քայ լեր ա նել, ե րբ մե կը բռ նում է նրանց ձեռ քե րից: Սա կայն այդ շար ժումն երն այն-
պես չեն հա մա կարգ ված, ի նչ պես վաղ շր ջա նի ա կա մա քայ լե րը: Այժմ ե րե խան ստո րին վեր ջույ թը 
բարձ րաց նում է ա վե լի վերև և փոր ձում է գետ նին դնել: Ե րե խան ո տքն ա վե լի եր կար է մեկ նում 
դե պի ա ռաջ և կողմ: Գնա լով քայ լե րը դառ նում են ա վե լի կա նո նա վոր, ի սկ ոտ նա թա թերն ա վե լի 
մոտ են դր վում, մա նա վանդ ե րբ որ ևէ մե կը բռ նում է ե րե խայի ձեռ քից:

 Կա հույ քից բռ նե լով ե րե խան կա րո ղա նում է մեկ կամ եր կու քայլ ա նել դե պի որ ևէ կողմ: 
Այս վաղ «ճա նա պար հոր դե լը» ի րա կա նաց վում է ձիգ ստո րին վեր ջույթ նե րով: Հե տո սո վո րում է  
թեթ ևա կի պտ տել մար մի նը և քայլ ա նել ա ռաջ: Վեր ջինս դառ նում է տե ղա շարժ վե լու ա մե նաա-
րագ և հար մա րա վետ ձևը, ո րի շնոր հիվ էլ ե րե խան մի ա ռար կայից քայ լում է դե պի մյու սը:

11 կամ 12 ամ սա կա նում ո րոշ ե րե խա ներ սկ սում են հրել ա ռար կա նե րը (օ րի նակ՝ ա թո ռը) և 
մի ա ժա մա նակ հաս կա նալ, որ ի րենք կա րող են ա ռար կա ներ տե ղա շար ժել: Պետք է թույլ տալ 
ե րե խային հրել խո հա նո ցային կո պիտ ա թո ռը կամ ա նիվն ե րով խա ղա լը՝ մար զե լով քայ լելն ու 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

Ե րե խայի՝ ա ռա ջին ան գամ ի նք նու րույն քայ լե լը շատ ծնող նե րի հա մար ա նակն կալ է լի նում: 
Ե րե խան կա տա րում է մեկ կամ եր կու քայլ, փոր ձում է ը մբռ նել կա տար վա ծը և շրմ փո ցով նս տում 
է հա տա կին: Կամ էլ ե րե խան քայ լում է մեկ ա ռար կայից դե պի մյու սը, ո րը գտն վում է մո տա կայ-
քում: Կամ որ ևէ բա նի հեն վե լով՝ պտ տում է (շր ջում է) մարմն ի վե րին կե սը և քայլ է ա նում: Վե րին 
վեր ջույթ նե րը դե պի կողմ տա րա ծե լով՝ ե րե խան ստո րին ոտ քե րը ճո ճե լով շար ժում է դե պի դուրս 
և մեկ կամ եր կու քայլ ա նե լով ը նկ նում է:

 Ե րե խա նե րի մի մասն ի նք նու րույն քայ լեր է կա տա րում նախ քան կանգ նե լը: Մյուս նե րը կա յուն 
կանգ նե լուց հե տո մի այն դան դա ղո րեն մեկ ո տքն ա ռաջ են մեկ նում և, կար ծես փոր ձե լով զգալ 
սե փա կան մարմն ի ծան րու թյու նը, ա նում են հա ջորդ քայ լը: Մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում նրանք 
ար դեն կա րո ղա նում են ման գալ սե նյա կում: Քայ լե լը խլում է նրանց ո ղջ ու շադ րու թյու նը: Ե րե-
խան սկ սում է գնալ չո րեք թաթ, ե րբ պետք է տե ղա շարժ վի ա վե լի ա րագ:

14 ամ սա կա նում ե րե խա նե րի մեծ մա սը քայ լում է ի նք նու րույն: Ա ռա ջին հեր թին փոք րի կը 
բարձ րաց նում է ոտ քե րը որ քան հնա րա վոր է բարձր: Ոտ նա թա թե րը գտն վում են մի մյան ցից 
հե ռու, ի սկ ձեռ քե րը տա րած ված են կողմ: Հա վա սա րակշ ռու թյան բա րե լա վու մից հե տո ե րե խան 
ի ջեց նում է ձեռ քե րը՝ ան գամ ի վի ճա կի լի նե լով քայ լե լիս խա ղա լիք բռ նել: 

Ո րոշ ե րե խա ներ ա ռաջ շարժ վե լիս ոտ նա թա թե րը դնում են դե պի դուրս կամ ներս՝ հա վա-
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սա րակշ ռու թյու նը պահ պա նե լու նպա տա կով: Նրանք կա րող են քայ լել՝ հեն վե լով ոտ նա թա թե րի 
մի ջին եզ րե րին կամ մատ նա ծայ րե րին:

 Ման կա բույ ժը պետք է զն նի և գնա հա տի ե րե խային՝ ի նք նու րույն քայ լե լուց մեկ ա միս հե տո: 
Բժիշկ նե րից շա տե րը շուտ քայ լող ե րե խա նե րի ծնորղ նե րին խոր հուրդ են տա լիս նրան ո տա բո-
բիկ պա հել կամ հագց նել փա փուկ ներ բա նով կո շիկ ներ: Սա հա մար վում է օգ տա կար մար զում՝ 
ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տա լով ոտ նա թա թե րի ծայ րե րի օգ նու թյամբ պահ պա նել հա վա-
սա րակշ ռու թյու նը:

Գ նա լով ե րե խան ա վե լի վս տահ է քայ լում, ոտ նա թա թե րը մի մյանց ա վե լի մոտ է դնում, ի սկ 
քայ լե րը դառ նում են հա վա սա րա չափ: Կա րո ղա նում է կքանս տել և հա տա կից խա ղա լիք վերց նել, 
սո վո րում է իր ցան կու թյամբ (կա մային ձևով) սկ սել կամ դա դա րեց նել շար ժումն ե րը: Քայ լող ե րե-
խա նե րը մշ տա կան հս կո ղու թյան կա րիք ու նեն, քա նի որ նրանց ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
է ա պես գե րա զան ցում են վտանգն ըն կա լե լու ըն դու նա կու թյու նը:
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 Ի րա կա նում գո յու թյուն չու նի «նոր մալ» զար գա ցում, ի սկ «նոր մալ» ա ծա կա նը կա րող է մո լո-
րեց նել, քա նի որ յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի կա րո ղու թյուն նե րի և ի րեն բնո րոշ վար քագ ծի յու-
րա հա տուկ հա մակ ցու թյուն: Նրան ցից յու րա քան չյուրն օ ժտ ված է հատ կա նիշ նե րի ժա ռան գա-
կան և մի ջա վա յային գոր ծոն նե րով պայ մա նա վո ված բա ցա ռիկ հա մա կար գով, ո րն ու ղ ղոր դում և 
կա ռա վա րում է ե րե խայի զար գա ցու մը: Ի լրա ցում, ա մեն ե րե խա ան հա տա կա նու թյուն է և ու նի 
սո վո րե լու իր ու րույն ու ղին: Այդ պատ ճա ռով ա նի մաստ է մեկ ե րե խային հա մե մա տել մյու սի հետ:

Անհ րա ժեշտ է ի մա նալ ե րե խայի զար գաց ման պատ մու թյու նը և, ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
զար գաց ման ներ կա մա կար դա կին, կան խո րո շել նրա հե տա գա զար գաց ման ու ղին: Ե րե խան 
ա ճում է աս տի ճա նա բար. եր րորդ տա րե դար ձը նշե լիս նա դեռ չի դա դա րում 2 տա րե կան լի նել, 
այլ քայլ առ քայլ ձեռք է բե րում 3 տա րե կա նի հմ տու թյուն ներն` այդ տար վա ըն թաց քում: Յու րա-
քան չյուր ե րե խա ա ճում է հա մա ձայն իր ներ քին ժա մա նա կա ցույ ցի:

Ե թե ե րե խան պատ րաստ չէ հա մա պա տաս խան տա րի քային հմ տու թյուն ձեռք բե րե լուն, 
պետք չէ և հնա րա վոր չէ նրան ժա մա նա կից շուտ փոր ձել այն սո վո րեց նել. դա գրե թե նույնն 
է, ե թե Դուք փոր ձե իք ե րե խային դարձ նել բարձ րա հա սակ: Պար տա դիր չէ, որ հմ տու թյուն նե րի 
զար գաց ման աս տի ճա նը հա մա պա տաս խա նի ե րե խայի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րին: Չնա յած 
ա մեն ե րե խայի զար գաց ման աս տի ճա նը տար բեր է, սա կայն հմ տու թյուն ներ և տա րի քին բնո րոշ 
գծե րի ձեռք բե րու ման հա ջոր դա կա նու թյու նը խիստ հաս տա տուն է բո լոր ե րե խա նե րի մոտ:

 Կար ևոր է ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նել «ամ բող ջա կան ե րե խայի» բո լոր ո լորտ նե րի զար-
գաց ման վրա՝ ի նչ պես զգաց մուն քային և սո ցի ա լա կան, այն պես է լ՝ մտա վոր և ֆի զի կա կան:

 Հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը թույլ կտան հաս կա նալ, թե ճա նա չո ղու թյա նը նպաս տող ի նչ 
խթան ներ կան և ի նչ պես կա րե լի է ե րե խային օգ նել սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում:

ԿՐԾ ՔԻ ՀԱ ՍԱԿ՝ ԾՆ ՎԵ ԼՈՒՑ ՄԻՆՉև 12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ

Ծնն դյան օ րից մինջև 6 ամ սա կան: Ե րե խային շր ջա պա տող մի ջա վայ րում պետք է լի նեն 
հե տաքր քիր ա ռար կա ներ, ո րոնց նա կա րող է նայել և նրանց հետ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել (խա-
ղալ) ար թուն ժա մե րին: Խա ղա լիք նե րը կա րող են լի նել շար ժա կան, չխկչխ կան, փա փուկ, լցո նած 
խա ղա լիք ներ/ կեն դա նի ներ, հայե լի: Գործ ված քով պատ ված խա ղա լիք նե րը նույն պես ոչ պա կաս 
նշա նա կու թյուն ու նեն:

6-8 ամ սա կան: Շա րու նա կել հո գա տար ֆի զի կա կան խնամ քը, ե րե խային տալ շարժ վե լու 
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Ե ՐԵ ԽԱՆ Ե ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

հնա րա վո րու թյուն և ան վտանգ ա ռար կա ներ, որ պես զի ե րե խան զն նի դրանք և փոր ձի: Պետք է 
շատ խո սել ե րե խայի հետ: Նկա րագ րել ե րե խայի հա մար այն ա մենն ի նչ ա նում եք նրա հետ: Խո-
սե լով ե րե խայի հետ՝ Դուք նրան ա պա հո վում եք լեզ վի հն չյուն նե րի և հն չե րանգ նե րի շատ կար-
ևոր մո դել նե րով, ի նչ պես նաև ան վա նում եք ա ռար կա նե րը և գոր ծո ղու թյուն նե րը:

8-14 ամ սա կան: Ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տալ գործ նա կա նում կի րա ռել նոր սո վո րած 
ֆի զի կա կան հմ տու թյուն նե րը, բայց ան պայ ման` ա պա հով պայ ման նե րում: Ե րե խա նե րին ու-
սումն ա սի րու թյան հա մար տալ այն պի սի հե տաքր քիր և զա նա զան ա ռար կա ներ, ո րոնց կուլ տա-
լու վտան գը բա ցառ վում է: Խա ղալ այն պի սի խա ղեր, ի նչ պի սիք են` «Բռ նի՛ր ի նձ», «Թաքն վի՛ր և 
փնտ րի՛ր» (պահմ տո ցի),ե րե խայի հետ փո խառ փոխ ո րո շա կի ձայ նար կու թյուն ներ ա նել, ե րե խայի 
հետ մի ա սին նայել պատ կե րա զարդ գր քեր և խո սել նկար նե րի մա սին: Ե րե խա նե րին զվար ճաց-
նում են մե կը մյու սի վրա խո րա նար դիկ ներ շա րե լը, տար բեր չափ սե րի և գույ նե րի խա ղա լիք նե րը, 
գն դակ ներն ու գր քե րը:

14-24 ամ սա կան: Ե րե խային սո վո րեց նե լու նպա տա կին են ծա ռա յում գլուխ կոտ րուկ նե րը, 
ե րկ րա չա փա կան տար բեր ձևեր ու նե ցող տու փե րը, սա փո րի կա փա րի չը պտու տա կաձև շար ժու-
մով փա կե լը, խա ղա լիք նե րը մե կը մյու սի մեջ դար սե լը կամ ի րար վրա շա րե լը, դա տար կելն ու 
լց նե լը, ջրով և թանձր զանգ վա ծով (պ լաս տի լին, խմոր) խա ղա լը: Ա նհ րա ժեշտ է խո սել այն մա-
սին, թե ի նչ է տես նում և ա նում ե րե խան, ի նչ եք ա նում Դուք տվյալ պա հին, մեկ նա բա նել ա ռօ ր- 
յա ի րա դար ձու թյուն նե րը, ե րե խայի բա ռա պա շարն ա վե լաց նել մեկ կամ եր կու բա ռով: Խո սել 
մարմն ա մա սե րի մա սին, ե րբ ե րե խային լո ղաց նում եք: 

Շա րու նա կել զբաղ վել գր քե րով, ե րաժշ տու թյամբ/օ րո րո ցային եր գե րով, հե տա գա յում ա վե-
լաց նե լով ման կա կան ո տա նա վոր նե րը և մատ նա խա ղե րը: Խա ղե րը կա րող են նե րա ռել հրե լու 
և ձգե լու մա սեր, ա նակն կա լով տու փեր, լո ղա ցող ջրային խա ղա լիք ներ, հեշտ լուծ վող գլուխ կոտ-
րուկ ներ, պլաս տի լին/խ մոր, ֆեր մայի (ա գա րա կի) կեն դա նի նե րի և թռ չուն նե րի հա վա քա ծու ներ:

24-36 ամ սա կան: Ե րե խա նե րին ըն ձե ռե լով ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն՝ 
պետք է նրանց ա վե լի շատ գայ թակ ղել գոր ծո ղու թյուն նե րով, քան կար գադ րել: Ցան կա լի է ու նե-
նալ հին հա գուստ, ո րը հագ նե լով ե րե խա նե րը կա րող են ձևաց նել-ն մա նա կել այս կամ այն ի րը, 
ի նչ պես օ րի նակ, սե ղան, ա թոռ ներ, ափ սե ներ, խո հա նո ցային պա րա գա ներ: Ձեռ քի նուրբ շար-
ժումն ե րին և կոոր դի նա ցի ային նպաս տում են գլուխ կոտ րուկ նե րը, կտ րա տե լը, խո շոր ու լունք ներ 
շա րե լը, խա ղա լիք նե րը մի մյանց հար մա րեց նե լը, ան ցքեր ու նե ցող տախ տա կին փայ տյա մե խիկ-
ներ ամ րաց նե լը: Պետք է ե րե խայի հետ պար զա բա նել տա րա ծա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ 
դի մաց, վրա, հետ ևում, տա կը, հե տո և այլն:

 Շա րու նա կել կար դալ ե րե խայի հետ մի ա սին. նրանք այս տա րի քում սի րում են ո տա նա վոր ներ 
ա սել և մատ նե րով տիկ նիկ ներ խա ղաց նել (մատ նա խաղ): Ե րե խային պետք է օգ նել հաս կա նալ 
ժա մա նա կը, խո սել տվյալ օր վա ըն թաց քում տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի մա սին, ան ցած դեպ քե րի և 
վաղ վա ա նե լիք նե րի շուր ջը: Հնա րա վո րու թյուն տալ խզբ զել, տրա մադ րել տար բեր գործ վածք ներ 
և գույ ներ` աշ խա տե լու հա մար:

Ե րե խայի քու նը

�	�	Ծ նուն դից մինչև 12 ամ սա կան

 Նո րա ծին նե րը սո վո րա բար քնի հետ կապ ված խն դիր չու նեն և որ պես կա նոն շատ են քնում՝ 
8-16 ժամ, ա րթ նա նում են, ե րբ ի նչ-որ բա նի կա րիք ու նեն՝ կա թի կամ տակ դի րը փո խե լու: Նրանք 
դեռևս չգի տեն ցե րեկ վա և գի շեր վա տար բե րու թյան մա սին և յու րա քան չյուր օր քնում են տար-
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բեր տևո ղու թյամբ: Շատ փոքր ե րե խա նե րի հա մար նոր մալ է քնի ան կա նոն գրա ֆի կը: Դա  
դժ վա րու թյուն է ստեղ ծում ծնող նե րի հա մար, քա նի որ հնա րա վոր է գի շեր վա ըն թաց քում փոք-
րիկն ան թնա նա մի քա նի ան գամ:

Ե րե խա նե րին կա րե լի է օգ նել գի շերն ա վե լի շատ քնել՝ խրա խու սե լով ցե րեկ վա ար թուն վի-
ճա կը: Փոր ձեք ա մեն օր ո րոշ ժա մա նակ մի ա սին ան ցկաց նել դր սում: Ար ևի լույ սը սո վո րա բար 
դր դում է ե րե խա նե րին ար թուն մնալ: Դր սում լի նե լը ե րե խա նե րին օգ նում է սո վո րել նաև, որ 
ցե րեկն այն է, ե րբ դր սում լույս է և նրանք ակ տիվ ու շփ վող են, ի սկ գի շերն այն է, ե րբ մութ է ու 
հան գիստ / խա ղաղ: 

Մոտ 3-4 ամ սա կա նում ե րե խա նե րը տար բե րում են գի շերն ու ցե րե կը: Մոտ 6 ամ սա կա նում 
ե րե խա նե րից ո մանք կամ շա տե րը կա րո ղա նում են քնել գի շե րը: Նրանք կա րո ղա նում են բա-
վա կա նա չափ կաթ կամ այլ սնունդ ըն դու նել ցե րե կը և կա րիք չեն ու նե նում ու տել գի շեր վա ըն-
թաց քում: Այ նու ա մե նայ նիվ, շատ ե րե խա ներ շա րու նա կում են ա րթ նա նալ, ո րով հետև նրանք սո-
վոր են քնել ու տե լիս, օ րոր վե լով կամ այլ կերպ հանգս տա նա լուց հե տո: Ե րբ նրանք ա րթ նա նում 
են գի շե րը մի քա նի ան գամ, ի նչ պես մենք բո լորս, չգի տեն, թե ի նչ պես նո րից ի նք նու րույն քնել: 
Ե րե խա նե րը, ո րոնք սո վո րել են ի նք նու րույն հանգս տա նալ, օ րի նակ՝ ծծա կի մի ջո ցով կամ ի նք նու-
րույն հար մար դիրք ըն դու նե լով, սո վո րա բար ա վե լի հեշ տու թյամբ են կա րո ղա նում նո րից ի նք-
նու րույն քնել: Այն պես որ, լավ գա ղա փար է խրա խու սել ե րե խա նե րին ի նք նու րույն հանգս տա նալ 
ցե րե կային ակ տիվ ժա մե րից հե տո: 

�	�	12-36 ամ սա կան 

Ե րե խա նե րի մեծ մասն այս տա րի քում քնում է մոտ 12-14 ժամ և օր վա ըն թաց քում նիր հում/
նն ջում է եր կու ան գամ: 12-18 ամ սա կան նե րում շատ ե րե խա ներ հրա ժար վում են օր վա ա ռա ջին 
կե սի կարճ քնից և մեկ ան գամ, բայց ա վե լի եր կար քնում են կե սօ րից հե տո: Սա կայն, ի նչ պես 
զար գա ցու մը բո լոր ո լորտ նե րում, այն պես էլ քնի տևո ղու թյու նը շատ է տա տան վում: 

Ե րե խա նե րը շատ տար բեր են և ճկուն լի նե լը շատ կար ևոր է: 

Ա հա ո րոշ խոր հուրդ ներ, գա ղա փար ներ ե րե խայի քու նը խթա նե լու հա մար.

 Ցե րե կային խա ղա ղու թյուն: Մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ խա ղաղ ցե րե կը խա ղաղ գի շեր 
կբե րի: Որ քան ա վե լի շատ են ծնող նե րը ե րե խայի մոտ լի նում ցե րեկ վա ըն թաց քում և որ քան 
ա վե լի հա ճախ են գր կում ու հանգս տաց նում փոք րի կին ցե րե կը, այն քան ա վե լի հա վա նա կան է, 
որ այս խա ղա ղու թյու նը կշա րու նակ վի նաև գի շե րը:

 ` Կազ մեք ցե րե կային քնի կան խա տե սե լի և կա յուն գրա ֆիկ ներ/ ռե ժիմն եր: Ը նտ րեք օր վա 
ըն թաց քում Ձեր ա ռա վել հոգ նած լի նե լու ժա մե րը, օ րի նակ՝ ժա մը 11:00 և ժա մը 16:00: 
Պառ կեք ե րե խայի հետ այդ ժա մե րին մոտ մեկ շա բաթ շա րու նակ, մինչև ե րե խան կսո-
վո րի ցե րե կային քնի ռե ժի մին: Ե րե խա նե րը, ո րոնք ու նեն կա յուն քնի ռե ժիմ ցե րեկ վա 
ըն թաց քում, ա վե լի հակ ված են գի շե րը եր կար քնել:

 `  Կա յուն քնի ժա մեր և սո վո րույթ ներ: Տաք լո գան քի, օ րո րե լու, փա ղաք շե լու, օ րո րո ցային-
նե րի և այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը ե րե խային նա խա պատ րաս տում է, որ 
քնի ժամն է մո տե նում: Հիմն վեք ե րե խայի վաղ զար գաց ման սկզ բուն քի վրա. ե րե խայի 
զար գա ցող ու ղե ղը նման է հա մա կարգ չի՝ հի շե լով հա զա րա վոր ի րար հա ջոր դող գոր ծո-
ղու թյուն ներ, ո րոնք դառ նում են կա ղա պար ներ, նմուշ ներ/օ րի նակ ներ: Ե րբ ե րե խան սո-
վո րում է քնի ա րա րո ղու թյան/ ռի տո ւա լի նախ նա կան նմուշ նե րին, նա ծրագ րա վոր վում է 
ամ բողջ կա ղա պա րի հա մար, ի նչն էլ հան գեց նում է քուն մտ նե լուն:
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 `  Հան դարտ վե լը: Ե րե խային լո ղաց րեք և հանգս տաց նող մեր սում ա րեք՝ թու լաց նե լու լար-
ված մկան նե րը և զբաղ ված միտ քը: Սա կայն զգույշ ե ղեք, քա նի որ դա կա րող է աշ խու-
ժաց նել ո րոշ ե րե խա նե րի: 

 ` Օր վա ըն թաց քում կե րակ րեք ե րե խային: Ե րե խա նե րը պետք է սո վո րեն, որ ցե րեկն 
ու տե լու հա մար է, ի սկ գի շե րը՝ հիմնա կա նում քնե լու: Ա վե լի մեծ տա րի քի ո րոշ ե րե խա-
ներն այն քան տար ված են խա ղա լով օր վա ըն թաց քում, որ մո ռա նում են ու տել և գի շե րը 
հա ճա խա կի ա րթ նա նում ե ն՝ ու տե լու հա մար: Այս սո վո րու թյու նը դա դա րեց նե լու հա մար 
ցե րե կը ե րե խային կե րակ րեք ա ռն վազն ե րեք ժա մը մեկ, որ պես զի նա հա գե նա ար թուն 
ժա մա նակ: 

 ` Ե րե խային քնեց նե լը: Տե ղա վոր վեք ե րե խայի կող քին և կե րակ րեք նրան կրծ քով կամ 
շշով՝ մինչև քնի: Տաք լո գան քից դե պի տաք ձեռ քեր, տաք կուրծք/ու տե լիք, տաք ան կո-
ղին հեր թա կա նու թյու նը քնեց նե լու լավ մի ջոց է:

 ` Օ րո րե լով կամ քայ լե լով քնեց նել ե րե խային: Փոր ձեք օ րո րե լով քնեց նել ե րե խային՝ 
օ րոր վող ա թո ռին նս տած կամ քայ լել ե րե խայի հետ՝ շոյե լով նրա մեջքն ու եր գե լով:

 `  Տե ղա վոր վել ե րե խայի կող քին մինչև քնի: Ո րոշ ե րե խա նե րի հա մար ստան դարտ քնեց-
նե լու մի ջոց նե րը բա վա րար չեն: Ե րե խան պար զա պես չի ցան կա նում մի այ նակ քնել: 
Օ րո րե լուց կամ կե րակ րե լուց հե տո տե ղա վոր վեք նրա կող քին՝ մինչև խո րը քնի:

Ք նած մնա լու մի ջոց ներ: Օ գտ վեք այց խոր հուրդ նե րից՝ օգ նե լու ե րե խային գի շերն ա վե լի 
եր կար քնել:

 `  Հագց նել ե րե խային՝ փոր ձե լով տար բեր մի ջոց ներ: Մի քա նի ամ սա կան շատ ե րե խա ներ 
սի րում են քնել՝ ա մուր և ա պա հով փա թաթ ված բամ բա կյա վեր մա կի մեջ: Ա վե լի մեծ տա-
րի քի ե րե խա նե րը սի րում են «ա զատ» քնել և կա րող են եր կար քնել ա զատ ծած կոց նե րով, 
ին չը նրանց շարժ վե լու ա վե լի մեծ ա զա տու թյուն է տա լիս: Շատ հա ճախ ա զատ հագց նե-
լով ե րե խային ցե րե կը և փա թա թե լով գի շե րը՝ Դուք օգ նում եք ե րե խային հա րա բե րակ ցել 
քու նը փա թաթ վե լու հետ: Շատ շո գող կամ մրս կան ե րե խան կա րող է ան հան գիստ լի նել: 
Հար մա րեց րեք ե րե խայի հա գուս տը սե նյա կի ջեր մաս տի ճա նի և փոք րի կի քնի սո վո րույթ-
նե րի հետ:

 ` Լ ռու թյուն նն ջա սե նյա կում:

 ` Մ թու թյուն նն ջա սե նյա կում:

 `  Ձայ ներ, ո րոնց ներ քո կա րե լի է քնել: Կրկն վող, գրե թե մի ա պա ղաղ հն չյուն ներ, ո րոնք 
նն ջեց նում են ե րե խային, հայտ նի են որ պես սպի տակ աղ մուկ, օ րի նակ՝ օ դա փո խի չի կամ 
լվաց քի մե քե նայի ձայ նը: 

 ` Ե րաժշ տու թյուն, ո րի ներ քո կա րե լի է քնել: Փոր ձեք ե րե խայի սի րե լի օ րո րո ցային նե րի 
շա րու նա կա կան մե ղե դի նե րը այն պես, որ ե րբ նա ա րթ նա նա, կա րո ղա նա հար մար վել 
քուն բե րող ծա նոթ հն չյուն նե րին: Կա րող եք հո րի նել օ րո րո ցային նե րի սե փա կան տար-
բե րա կի միք սեր, ո րոնք քուն բե րող ա պա ցուց ված մի ջոց ներ են:

 `  Տաք ան կո ղին: Տաք ե րե խային սառն ան կող նում պառ կեց նե լը կա րող է նրան տհաճ 
լի նել: Հատ կա պես ցուրտ ե ղա նա կին օգ տա գոր ծեք բամ բա կյա սա վան կամ տաք սր բիչ 
տե ղադ րեք սա վա նի վրա՝ այն տա քաց նե լու հա մար և հա նեք այն քիչ ան ց, ե րբ ամ բողջ 
ան կող նինն է ար դեն տա քա ցել: 

Հի շեք, որ ա մե նա փոք րիկ նե րի քնի ա մե նա մեծ վտանգ նե րից է նո րա ծին նե րի հան կար ծա մա-
հու թյան սինդ րո մը (SIDS): Դա մինչև 1 տա րե կան ե րե խայի հան կար ծա կի և ան բա ցատ րե լի մահն 
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է՝ քնած ժա մա նակ: Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ մեջ քի վրա քնող ե րե խա նե րի 
մոտ SIDS-ի հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի ցածր է: Ման կա բույժ նե րը խոր հուրդ են տա լիս ե րե խա-
նե րին քնեց նել.

 `  մեջ քի վրա,

 `  պինդ ներք նա կի վրա. եր բեք մի քնեց րեք ե րե խային բար ձի, ոչ խա րի բր դի, ջրով լի 
ներք նակ նե րի կամ այլ փա փուկ մա կե րես նե րի վրա,

 ` ծ խա խո տից հե ռու մի ջա վայ րում. ու սումն ա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ե րկ րոր-
դային ծու խը ե րե խայի մոտ կրկ նա պատ կում է SIDS-ի վտան գը, 

 ` ա ռանց խա ղա լիք նե րի. դրանք կա րող են խո չըն դո տել ե րե խայի ա զատ շն չա ռու թյու նը:

�	�	 Նոր քայ լող ե րե խա նե րի և նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի քու նը

 Նոր քայ լող/ վաղ կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րի քու նը

Որ քան քնի կա րիք ու նի նոր քայ լող/ վաղ կրտ սեր տա րի քի ե րե խան:

Երբ փոք րի կը նոր է սկ սում քայ լել, նա կա րիք է ու նե նում քնել օ րա կան 10-14 ժամ: Դա նե րա-
ռում է ցե րե կային մե կան գա մյա քուն (18 ամ սա կա նից հե տո ցե րե կային քու նը նվա զում է՝ եր-
կու սից դառ նա լով մեկ ան գամ)՝ մե կից մինչև ե րեք ժամ տևո ղու թյամբ: Մտա պա հե լով այս թվերն՝ 
ա սենք, որ նոր քայ լող/ վաղ կրտ սեր տա րի քի ե րե խան սո վո րա բար քնում է 10 կամ ա վե լի ժամ՝ 
ա մեն գի շեր:

 Սո վո րա բար ե րե խա ներն այս տա րի քում շա րու նա կում են քնել ցե րեկ նե րը: Մե կից եր կու տա-
րե կա նի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ե րե խան կա րող է ան ցնել մե կան գա մյա եր կար 
քնի: «Ե թե նա ա ռա վո տյան քնում է 45 րո պե ից մեկ ժամ, ա պա կե սօ րից հե տո պետք է քնի եր կու 
ժամ», ա սում է Ռեչլ Վո դի լո վը «Ք նի հետ կապ ված լու ծումն եր», «Հան գիստ գի շեր Ձեզ և Ձեր ե րե
խա նե րի հա մար» աշ խա տու թյուն նե րում: «Ճիշտ կլի նի նրան ա րթ նաց նել սո վո րա կան ար թնաց-
ման ժա մից մեկ ժամ շուտ և փոր ձել չք նեց նել նրան մինչև 15:30, քա նի որ դա կա րող է վտան գել 
նրա գի շե րային քու նը»: Սա կայն ո րոշ ե րե խա ներ բնու թյու նից ա վե լի քիչ են հակ ված քնե լուն քան 
մյուս նե րը: Ե րե խայի վար քը սո վո րա բար ցույց է տա լիս՝ ա րդյոք նա ա վե լի շատ կամ քիչ քնի կա-
րիք ու նի: Ե թե ե րե խան ան հան գիստ է և սո վո րա կա նից ա վե լի ցր ված, հնա րա վոր է նա ա վե լի 
շատ քնի կա րիք ու նի: Մյուս ե րե խա նե րի հա մար ցե րե կային քու նը դա դա րում է 12-18 ամ սա կան 
հա սա կում՝ ա ռանց վար քային փո փո խու թյան:

Ա ՌԱՐ ԿԱՅԻ ՄՇ ՏԱ ԿԱՆ ՈՒԹՅԱՆ/ ՊԱՀ ՊԱՆ ՄԱՆ  
ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒՆ
Ի՞նչ է ա ռար կայի մշ տա կա նու թյու նը: Գո յու թյուն ու նեն շատ ի մա ցա կան և մտա վոր ու նա կու-

թյուն ներ, ո րոնք ե րե խան պետք է զար գաց նի լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րի հետ մի ա սին: Ա ռար-
կայի մշ տա կա նու թյան հաս կա ցու թյու նը դաս վում է այդ կար ևո րա գույն հմ տու թյուն նե րի շար քին: 
Ա ռար կայի մշ տա կա նու թյու նը վե րա բեր վում է ե րե խայի այն կա րո ղու թյա նը, ո րի շնոր հիվ նա գի-
տակ ցում է, որ ան գամ տե սա դաշ տից դուրս գտն վող կամ ը նկ նող ա ռար կան շա րու նա կում է 
գո յու թյուն ու նե նալ: Սա կար ևոր հաս կա ցու թյուն է, ո րը նպաս տում է ա ռար կա նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղե կու թյուն նե րի հա ղորդ մա նը: 
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Ինչ պե՞ս է զար գա նում մշ տա կա նու թյան հաս կա ցու թյու նը: Ա ռար կայի մշ տա կա նու թյան 
հաս կա ցու թյու նը զար գա նում է մի քա նի փու լով.

1. Ե րե խան հետ ևում է շարժ վող ա ռար-
կա նե րին՝ մինչև դրանց` տե սա դաշ-
տից լրիվ ան հե տա նա լը: 

2. Ե րե խան կա ռա վա րում է մկա նային 
շար ժումնե րը՝ ել նե լով տե սա ծից (օ րի-
նակ, «հափշ տա կում» է տե սած ա ռար-
կան): 

3. Ե թե ե րե խան տես նում է, թե որ տեղ է 
պահ ված ա ռար կան, ձեռ քը մեկ նում է դե պի թաքց րած ա ռար կան: Օ րի նակ, ե րե խային 
կա րե լի է ցույց տալ որ ևէ խա ղա լիք և թող նել որ ե րե խան տես նի, որ այն փա ված է վեր-
մա կի, թա սի կամ այլ ծած կի տակ: 

Հետևել՝ արդյո՞ք երեխան ձեռքը միանգամից է մեկնում դեպի առարկան, որը գտնվում է նրա 
տեսադաշտից դուրս:

4. Ե րե խան ձեռ քը մեկ նում է դե պի  
թաքց րած ա ռար կան կամ փնտ րում 
է թաքց րած ա ռար կան, ո րը տե ղա-
փոխ վել է մեկ այլ թաքս տոց: Ե րե խան 
պետք է տես նի, թե ի նչ պես եք թաքց-
նում խա ղալջ քը: Հե տո այն տե ղա փո-
խեք նոր թաքս տոց և հետ ևեք՝ ա րդյո՞ք 
ե րե խան կփնտ րի ա ռար կան, ե րբ տես-
նի, որ այն ա ռա ջին ծած կույ թի տակ չէ:

Երեխան խաղում է «պահմտոցի» մանկական խաղը (բառացիորեն՝ «թաքցրեք և փնտրեք»): 
Օրինակ, երեխային ցույց եք տալիս որևէ խաղալիք, հետո այն թաքցնում եք այնպես, որ երեխան 
չտեսնի թե որտեղ եք այն դնում: Առաջարկում եք երեխային փնտրել խաղալիքը: 

 Մոտ 2 տա րե կա նում ե րե խան իր հա մար «ա պա ցու ցում» է ա ռար կայի մշ տա կա նու թյան փաս-
տը և հա մոզ վում դրա նում: Նա ար դեն ու նե նում է մի շարք ա ռար կա նե րի կա յուն մտա պատ կեր-
ներ, կա րող է մտա ծել այդ ա ռար կա նե րի մա սին՝ ա ռանց դրանք տես նե լու, այ սինքն ե րե խայի 
մոտ ձևա վոր ված են լի նում շր ջա պա տի ա ռար կա նե րը ներ կա յաց նող (պատ կե րող) մտային 
խորհր դա նիշ նե րը (սիմ վոլ նե րը): Լեզ վի/ խոս քի ու սուց ման հիմ քում ըն կած է այդ խորհր դա նիշ նե-
րի օգ տա գոր ծու մը:

Ինչ պե՞ս կա րող եք օգ նել ե րե խային: Ե րե-
խայի մոտ ա ռար կայի մշ տա կա նու թյան գա-
ղա փա րը/ հաս կա ցու թյու նը զար գաց նե լու հա-
մար ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հետ ևյալ 
զվար ճա լի գոր ծո ղու թյուն նե րը.

1. Ու շադ րու թյան կենտ րո նաց ման վար-
ժու թյուն ներ

 `  Խա ղա ցեք ե րե խայի հետ վառ խա ղա-
լիք նե րով և ա ռար կա նե րով` պա հե լով դրանք փոք րի կի տե սա դաշ տում և խրա խու սե լով, 
որ նա «նայի»: Հե տո խա ղա լի քը թաքց րեք` տա նե լով մի կողմ, հե տո նո րից ցու ցադ րեք: 

https://ittybittylove.blogspot.com/2013/04/six-object-permanence-games.html?m=0 

https://ittybittylove.blogspot.com/2013/04/six-object-permanence-games.html?m=0 

https://ittybittylove.blogspot.com/2013/04/six-object-permanence-games.html?m=0 
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Խրա խու սեք ե րե խային՝ ա սե լով` նայիր, տես, վայ, խա ղա լի քը չկա, ո ւ՞ր կո րավ: 

 ` Շար ժեք ե րե խայի ձեռ քե րը՝ ծափ տա լով, մի աց նե լով նրա դեմ քի ա ռաջ և հե տո հե ռաց նե-
լով ի րա րից: Ե րե խան հետ ևում է այդ շար ժումնե րին: Գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում խո սեք և 
«բլբ լա ցեք»/» թո թո վել» ե րե խայի հետ: 

 ` Ե րե խայի ձեռ քի մեջ դրեք ման կա կան չրխ կան և չխկչխ կաց րեք: Հե տո խա ղա լի քը տե-
ղա փո խեք մյուս ձեռ քը՝ կրկ նե լով նույ նը:

 `  Փոք րիկ զան գով զնգզն գաց րեք սե նյա կի տար բեր ան կյուն նե րում: Ե րե խային ցույց տվեք 
զան գը և ա մեն ան գամ զնգզն գաց նե լիս ա սեք՝ «Լ սի՛ր» կամ «Լ սու՞մ ես զան գը»:

2.  Ձեռ քը մեկ նե լու գոր ծո ղու թյուն ներ/ վար ժու թյուն ներ

 `  Խա ղա լի քը դրեք ե րե խայի ձեռ քի մոտ: Հետ ևեք՝ ա րդյո՞ք նա նա յում է խա ղա լի քին, նո-
րից ձեռ քին և հե տո «հափշ տա կում» այն: Ե թե ոչ, ա պա նո րից փոր ձեք, բայց այս ան գամ 
խա ղա լի քը ե րե խայի ձեռ քի մեջ դնե լով:

 `  Ման կա կան մահ ճա կա լի վրա կա խեք պտտ վող խա ղա լիք ներ կամ օ րոր վող օ ղակ ներ 
այն պես, որ ե րե խան կա րո ղա նա ա ռանց օգ նու թյան ձեռ քը հասց նել դրանց:

 ` Չխկչխ կա նը մո տեց նեք ե րե խայի ձեռ քին, 
թա փա հա րեք և ա սեք՝ «Վերց րու՛ չխկչըխ - 
կա նը»:

 ` Խա ղա ցեք ե րե խայի ոտ նա թա թե րի հետ՝ 
դրանք վեր բարձ րաց նե լով և մի ա ժա մա-
նակ հետ ևե լով, թե ա րդյո՞ք ե րե խան նա-
յում է իր ոտ նա թա թե րին և փոր ձում ձեռ-
քե րով բռ նել դրանք:

3.  Պահմ տո ցի-խա ղեր

 ` Այնպես արեք, որ խաղալիքներն ու առարկաները հայտվեն ու անհետանան` 
միաժամանակ ձայնարկելով «կու-կու» կամ «ծիկ-ծիկ»: Ծածկեք երեխայի աչքերը հենց 
իր ձեռքերով և ասեք` «կու-կու» կամ «ծիկ-ծիկ»: Հետո նույն կերպ փակեք-բացեք Ձեր 
աչքերը:

 ` Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար կա րող եք օգ տա գոր ծել տար բեր ծած կոց ներ: Ծած կեք 
գրա վիչ խա ղա լի քը կամ սնուն դը որ ևէ բա նով (թաս, գիրք, հա գուստ): Խրա խու սեք, որ-
պես զի ե րե խան գտ նի այն: Ե թե ե րե խան չի նա յում ա ռար կայի կող մը և չի փոր ձում փնտ-
րել, վերց րեք ծած կը և նո րից խա ղա ցեք՝ ձայ նար կե լով «կու-կու»: 

�	�	 Ա ռօրյա գոր ծո ղություն ներ

 Ինչ կա րե լի է ա նել 

Լ րա ցու ցիչ օգ նու թյուն ցու ցա բե րել ե րե խային ա ռա ջադ րանք ներ տա լիս: Ե րե խա նե րը 
կա րող են և պար տա վոր են ի նք նու րույն կա տա րել հանձ նա րա րու թյուն նե րը, սա կայն լրա ցու-
ցիչ ցու ցումն ե րի կա րիք ու նեն: Հա ճա խա կի դա դա րեց նել ե րե խայի գոր ծո ղու թյուն նե րը և խնդ րել 
բա ցատ րել, թե ի նչ է նա մտա ծում տվյալ պա հին կա տար վա ծի և հե տա գա յում կա տար վե լի քի մա-
սին: Նման գոր ծե լա կեր պը նպաս տում է այն բա նին, որ ե րե խան կենտ րո նաց նի ու շադ րու թյու նը, 

https://bit.ly/3jgDmCL 
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ի մաս տա վո րի ա րա ծը և ա վար տին հասց նի աշ խա տան քի հա ջորդ բա ժի նը: Են թադր վում է քնե-
լուց ա ռաջ` հա նել կեղ տոտ ված շո րե րը, հագ նել գի շե րային շա պի կը, գնալ լո գա սե նյակ, լո ղա նալ 
և խո զա նա կով լվա նալ ա տամն ե րը: Ե րե խային օգ նում է հա ճախ կրկն վող վեր բալ (խոս քային) 
հետ ևյալ հի շե ցու մը՝ «Ո՞րն է հա ջոր դը» կամ «Հե տո ի ՞նչ պետք է ա նել»: Օ րի նակ,» Ժա մա նակն է 
գնալ քնե լու: Քնե լու հա մար քեզ ի ՞նչ է ան հրա ժեշտ: Հի մա գի շե րային շա պիկն ար դեն հա գել ես: Էլ 
ի ՞նչ ես ու զում մինչև հե քի աթ պատ մե լը: Այժմ, ե րբ ա տամն երդ ար դեն խո զա նա կով լվաց ված են, 
ի ՞նչ պետք է ա նես: Սպա սի՛ր և մի րո պե մտա ծի՛ր, թե վաղ վա դա սե րի հա մար ի ՞նչ պետք է ա րած 
լի նե իր»:

Օգ տա գոր ծել ե րե խայի ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյան մա սը կազ մող ա ռա ջադ րանք նե րի ստուգ-
ման թեր թիկ ներ: Սո վո րեց նել ե րե խային, որ ա ռա վո տյան, մինչև տնից դուրս գա լը, մի պահ 
կանգ նի և մտա ծի՝ ա րդյո՞ք ա մեն ի նչ վերց րել է: Օգ նել ե րե խային, որ մինչև ան կո ղին մտ նե լը 
կար գի բե րի բո լոր ի րե րը և կա տա րի տնային աշ խա տան քը: Ա ռա վո տյան, ե րբ ժա մա նա կը քիչ է, 
գոր ծի մեծ մասն ար դեն ար ված կլի նի:

 Փոր ձել տա նը պահ պա նել ա մե նօ րյա ռե ժիմ: Լար վա ծու թյան ժա մե րը (օ րի նակ՝ դպ րոց 
գնա լուն նա խա պատ րաս տե լը, ճա շի ժա մե րը, քնե լու ժա մը) կա րե լի է հեշտ ան ցկաց նել, ե թե տա-
նը գո յու թյուն ու նի կա նո նա վոր ռե ժիմ:

 Տու նը ե րե խայի հա մար դարձ նել ա պա հով: Ու շադ րու թյան խն դիր նե րով ե րե խա նե րը ձեռք 
են մեկ նում ցան կա ցած բա նի և հակ ված են դե պի վթար ներ ու վտագ ներ: Ա պա հո վու թյան հա-
մար պետք է ու ժե ղաց նել ե րե խայի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը: Զգոն լի նել տան և մեր ձա կայ քի 
հնա րա վոր վտանգ նե րի նկատ մամբ: Օգ տա գոր ծե լուց հե տո թաքց նել վտան գա վոր ա ռար կա նե-
րը (օ րի նակ՝ մուրճ, մեխ, սղոց, լուց կի, դա նակ և այլն): Դե ղո րայ քը պա հել փակ, ե րե խային ան-
հա սա նե լի տե ղում:

 Սահ մա նա փա կել ե րե խայի ը նտ րու թյա նը թո ղած ի րե րի կամ գոր ծո ղու թյուն նե րի թի վը: 
Պար զեց նել ը նտ րու թյու նը: Շատ ե րե խա նե րի ճն շում և նյար դայ նաց նում է ա նընդ հատ կրկն վող 
հետ ևյալ հար ցը՝ «Ի՞նչ կու զես ճա շի հա մար»: Նրանք կա րող են ա վե լի հեշտ ը նտ րու թյուն կա տա-
րել կա րա գով բու տերբ րո դի և խտաց ված կաթ նա շո ռի միջև: Ո րոշ ե րե խա ներ դժ վա րա նում են 
ը նտ րու թյուն կա տա րել նույ նիսկ 2 սնն դա տե սակ նե րի միջև:

 Լի նել պարզ և ան մի ջա կան: «Ճա շը պատ րաստ է»: Ա ռանց զգու շաց նե լու և քն նար կե լու, որ 
հինգ շաբ թի ե րե կո նե րը նա խա տես ված են մա զե րը լվա նա լու հա մար, բե րել ե րե խային լո գա սե ն- 
յակ և լո ղաց նել:

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ԽԹԱՆ ՈՂ  
ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

�	�	 Ե ՐԱԺՇ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍՏ

Ե րաժշ տու թյու նը կա րող է շատ ո րո շա կի դեր խա ղալ այն պի սի մի ջա վայ րի ստեղծ ման գոր-
ծում, որ տեղ ե րե խան սո վո րում է ու րիշ նե րից կամ գոր ծո ղու թյու նե րից կամ ներ կա յաց ված նյու-
թե րից: Ե րաժշ տու թյու նը կա րող է կի րառ վել ռիթ մի ա պա հով ման, լեզ վի զար գաց ման, ե րե խային 
հանգս տաց նե լու կամ խթան ման հա մար: Եր գի մի ա ձու լու մը դա սե րի պլա նա վոր մա նը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս կրկ նո ղու թյան և կան խա գու շակ ման, ո րի կա րիքն ու նեն ե րե խա նե րը: Եր գե լը 
կա րող է սո վո րեց նել խոս քում կի րառ վող ռիթ մը: Ե րաժշ տու թյան տակ շարժ վե լը կա պա հո վի հա-
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ճույք, վար ժու թյուն, կօգ նի հաս կա նալ սե փա կան մար մի նը և տա րա ծու թյան մեջ շարժ վե լը:

  Ներ կա յաց րեք ե րաժշ տու թյան տար բեր տե սակ ներ ե րե խա նե րի այն խմ բին, ո րի հետ 
աշ խա տում ե ք՝ սկ սած գոր ծի քայի նից (դա սա կա նից մինչև քայ լերգ), մինչև պարզ ման կա կան 
եր գեր: Նրանք պետք է նաև բա վա կա նու թյուն ստա նան լսե լով ո րոշ ժո ղովր դա կան և տո նե-
րի վե րա բե րյալ եր գեր: Հա մա րյա յու րա քան չյուր ե րե խա կա րող է որ ևէ ձևով մաս նակ ցել  
ե րաժշ տու թյա նը՝ եր գի բա ռե րը սո վո րե լով, ե րաժշ տու թյան տակ քայ լե լով կամ պար զա պես տակ-
տով ծա փա հա րե լով: Ե րբ էլ սո վո րեց նեք եր գը, մի մո ռա ցեք ա նել դա պարզ, ար տա հայ տու-
թյուն նե րը պետք է լի նեն դան դաղ, եր գե լուն զու գա հեռ շար ժումն ե րը` բա ցատ րող: Սա կա րող է 
լի նել ե րե խայի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու և պահ պա նե լու լա վա գույն ձևե րից մե կը:

Ար վես տը ե րե խա նե րի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 2 կար ևոր հարց է լու ծում: Դուք պետք է 
ո րո շեք, թե ար վես տի ժա մեր պլա նա վո րե լիս Ձեր նպա տա կը վերջ նա կան ար դյուն քը տուն տա-
նելն է, թ՞ե Դուք ու ղ ղա կի կա մե նում եք, որ ե րե խան զգա յա կան փոր ձա ռու թյուն ու նե նա : Ի հար-
կե, եր կու սի մի ա ձու լու մը կլի նի լա վա գույ նը: Ո րոշ ժա մա նակ կա րե լի է տրա մադ րել հայ րի կի կամ 
մայ րի կի հա մար որ ևէ բան պատ րաս տե լու հա մար, մինչ դեռ ո րոշ գոր ծո ղու թյուն ներ կա րող են 
լի նել մի այն ե րե խայի հա մար՝ հաշ վի չառ նե լով հանձ նա րա րու թյան կա տար ման «ճիշ տը և սխա-
լը»: Նյու թեր փոր ձե լու, որ ևէ բան ստեղ ծե լու գոր ծըն թա ցը հա ճե լի է բո լոր տա րիք նե րում: Հա տուկ 
կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րից շա տերն օ գուտ են ստա նում տար բեր նյու թեր զգա լով և հո տո-
տե լով, նաև նյու թե րի և ա ռար կա նե րի զա նա զան ե րանգ նե րը տես նե լով: Նրանք հե տաքրք րու-
թյամբ տար բեր նյու թեր և ա ռար կա ներ ի րար են հա մադ րում, ստեղ ծում աչ քի հա մար հա ճե լի 
որ ևէ այլ բան:

Ար վես տի ժա մեր կազ մա կեր պե լիս նա խընտ րեք հեշտ մաքր վող նյու թեր և ա ռար կա ներ: Քա-
նի որ նյու թե րը հա ճախ կա րող են թափ վել, հար մար է այդ պա րապ մուքն ներն ան ցկաց նել հեշտ 
մաքր վող հա տա կով սե նյա կում, որ տեղ հո սող ջուր կա և ե րե խա նե րը կա րող են լվաց վել, մաք րել 
թափ վա ծը: Ցան կա լի է ու նե նալ աշ խա տան քային վեր նազ գեստ կամ հայ րի կի հին վեր նա շա-
պի կը՝ շո րե րը չկեղ տո տե լու հա մար: Ձեռ քի տակ ան հրա ժեշտ է ու նե նալ սո սինձ, ներկ, զա նա-
զան չա փե րի վր ձին ներ, թուղթ, գու նա վոր մա տիտ ներ և ժա պա վեն:

�	�	Ե րաժշ տա կան գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

1. Տ նային պատ րաստ ման գոր ծիք ներ

Նպա տակ. «ռիթ մի գոր ծիք ներ» պատ րաս տել, որ պես զի օգ տա գործ վեն դա սա րա նում կամ 
տա նը: 

Նյու թեր. դա տարկ փա թեթ ներ, օ րի նակ, շի լայի կամ սուր ճի պա հա ծո յա տու փեր, թղ թե խո ղո-
վակ ներ, պլաս տիկ շշեր, սր ված մա տիտ ներ կամ փայ տիկ ներ:

 Գոր ծըն թաց. թմ բուկ պատ րաս տե լու հա մար կա պեք կամ սոսն ձեք կո շի կի կամ շի լայի տու փի 
կա փա րի չը պա հա ծո յա տու փի վրա: Ծնծ ղա պատ րաս տե լու հա մար, լց րեք լո բին կամ բրին ձը ջրի 
պլաս տիկ շշի մեջ և փա կեք կա պա րի չը: Կա րե լի է զան գեր կա րել ժա պա վե նին կամ բռ նա կին, 
որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա թա փա հա րել դրանք: Որ պես ե րաժշ տա կան ափ սե ներ կա րող են 
ծա ռայել թա վայի մե տա ղյա կա պա րիչ նե րը:

 Թույլ տվեք որ պես զի ե րե խա նե րը նվա գեն ի րենց գոր ծիք նե րով՝ նվա գակ ցե լով ձայ նար կի չին 
կամ ռա դի ոյին: Որ պես գոր ծիք կա րող են կի րառ վել մե տա ղյա կամ փայ տյա գդալ նե րը` ի րար 
մի աց րած, շվիկ նե րը, խա ղա լիք փո ղը, քսի լո ֆո նը: 

2. Ստ վե րա պար
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Ե ՐԵ ԽԱՆ Ե ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

Ն պա տակ. ե րաժշ տու թյան տակ մարմն ի շար ժում` տե սո ղու թյան մի ջո ցով ստ վեր նե րին ու-
շադ րու թյուն դարձ նե լու հա մար: 

Նյու թեր. վառ լույս՝ գց ված սպի տակ սա վա նի հետ ևից:

 Գոր ծըն թաց. լույ սի և պա տին կախ ված սա վա նի միջև մի փոքր տա րա ծու թյուն թող նե լով՝ 
ե րե խա նե րին ցույց տվեք, թե ի նչ պես ստ վեր գցել սա վա նին: Սկ սեք բազ կի կամ ձեռ քի պարզ 
շար ժումն ե րից: Ձայ նար կի չի կամ ռա դի ոյի ե րաժշ տու թյան մի ջո ցով խրա խու սեք ե րե խա նե րին 
պա րել՝ կա տա րե լով մեծ թա փա հա րիչ շար ժումն եր և նայե լով ի րենց ստ վեր նե րին: Կա րող եք նաև 
ե րե խային տալ եր կար մտ րակ կամ նեղ ժա պա վեն՝ մեկ ծայ րից բռ նե լու և օ դում ճո ճե լու հա մար:

3.  Քայլք

Ն պա տակ. ե րաժշ տու թյան (քայ լեր գի) տակ ռիթ միկ քայ լել:

 Նյութեր. քայ լերգ:

 Գոր ծըն թաց. գծով կանգ նած ե րե խա նե րի հետ ներ կա յաց րեք քայլք: Սկ սեք ե րաժշ տու թյու նը 
և խրա խու սեք ե րե խա նե րին ե րաժշ տու թյան տակ շարժ վել: Ե րբ ե րաժշ տու թյու նը դա դա րում է, 
կանգ ա ռեք: Ե րաժշ տու թյունն սկ սե լու հետ մի ա սին տվեք հրա հանգ՝ պատ րա՛ստ, քա՛յլք: Ե րե-
խա նե րը կա րող են քայ լել ի րենց նաև ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի ռիթ մի տակ (զանգ, թմ բուկ, 
ցիմ բալ ներ, թա փա հա րիչ): 

4. Զ գաց մունք ներ:

Ն պա տակ. եր գի մի ջո ցով տար բե րել զգաց մունք նե րը:

 Նյու թեր. քար տեր, ո րոնց վրա նկար ված են զա նա զան ար տա հայ տու թյուն նե րով, զգաց-
մունք նե րով դեմ քեր:

 Գոր ծըն թաց. ցույց տվեք յու րա քան չյուր նկար և ան վա նեք զգաց մուն քը, խրա խու սեք ե րե-
խային, որ նա ցույց տա, թե ի նչ պի սի տեսք ու նեք, ե րբ «ու րախ», «տ խուր», «բար կա ցած» կամ 
«զայ րա ցած» եք: Քն նար կեք, թե տար բեր եր ևույթ նե րի ժա մա նակ մենք ի նչ ե նք զգում: «Ի՞նչ եք 
զգում, ե րբ ցած եք ը նկ նում և վնաս վում»:

Եր գեք «Երբ ու րախ եք և գի տեք դա, ծափ տվեք» (կա ան գլե րեն կամ ռու սե րեն տար բե րակ):

Երբ ու րախ եք և գի տեք դա, ծափ տվեք, ծափ տվեք,

Երբ ու րախ եք և գի տեք դա, ծափ տվեք,

Երբ ու րախ եք և գի տեք դա, ա պա Ձեր դեմ քը ան պայ ման ցույց կտա,

Երբ ու րախ եք և գի տեք դա, ծափ տվեք:

Այլ ձևի հա մար ե րե խա նե րը կա րող են դո փել ոտ քե րով կամ գո ռալ «ու ռա՜»: Զա նա զա նու թյան 
հա մար կա րող եք խմ բին խնդ րել եր գել տար բեր զգաց մունք նե րի մա սին՝ տար բեր գոր ծո ղու-
թյուն ներ ա նե լով:

�	�	Ար վես տի գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

1. Ձ կան կո լաժ:

Ն պա տակ. սո վո րել կտ րել մկ րա տով, սոսն ձել փոքր կտոր ներ՝ տես նե լու, թե ի նչ պես մա սե-
րից կս տեղծ վի ամ բող ջը: 

Նյու թեր. գու նա վոր թուղթ, ան վտանգ մկ րատ ներ, սո սինձ, սպի տակ թղ թի վրա եզ րագծ ված 
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նկար:

 Գոր ծըն թաց. Գոր ծո ղու թյու նը սկ սեք ե րե խա նե րի հետ գու նա վոր թղ թից փոքր կտոր ներ  
կտ րե լով: Ցան կա ցած ձև և չափ կա րե լի է, սա կայն գե րա դա սե լի է փոքր կտոր ներ: Հա ջոր դը, 
ցույց տվեք նրանց, թե ի նչ պես պետք է լց նել ձկան ու ր վա գի ծը փոքր կտ րած կտոր նե րով: Ցույց 
տվեք, թե ի նչ պես կա րե լի է մի փոքր սո սինձ քսել թղ թին և ա պա գու նա վոր թղ թի կտո րը դնել 
վրան: Շա րու նա կեք այն քան, մինչև ձկան ամ բողջ ու ր վա գի ծը կլց վի: Թույլ տվեք, որ ե րե խա նե-
րը որ քան հնա րա վոր է ի նք նու րույն աշ խա տեն: Ե թե չկա րո ղա նան սո սին ձը հա մա պա տաս խա-
նո րեն քսել, Դուք ա րեք դա նրանց փո խա րեն, սա կայն թույլ տվեք, որ գու նա վոր թուղթն ի րենք 
դնեն: Կա րող եք օգ տա գոր ծել ցան կա ցած այլ ու ր վա գիծ և գու նա վոր թուղթ:

2. Ն կա րել ջրով (կա տար վում է դր սում):

Ն պա տակ. թույլ տալ, որ պես զի ե րե խա նե րը փոր ձեն օգ տա գոր ծել ջուր և վի ձին: Նյու թեր. 
տար բեր չա փե րի նկա րե լու վր ձին ներ, դույ լեր, ջուր:

 Գոր ծըն թաց. ցույց տվեք ե րե խա նե րին, ի նչ պես փոր ձել նկա րել վրձ նով և ջրով: Կա րե լի է 
ցան կա ցած բան նկա րել՝ մայթ, շենք, մե քե նա: Ե րբ ջու րը չո րա նում է, կա րող են շա րու նա կել: 
Ցույց տվեք, թե ի նչ պես պետք է շր ջան, ու ղիղ գիծ, կետ կամ դեմք նկա րել:

Այլ հա ճե լի ժա մանց է մայ թին կա վի ճով նկա րե լը: Այն հե տո ան ձր ևը լրիվ կմաք րի:

3.  Կի սա գուլ պայից պատ րաստ ված խա ղա տիկ նիկ:

Ն պա տակ. ստեղ ծա գոր ծել որ ևէ խա ղա տիկ նիկ, խրա խու սել լեզ վա կան շփու մը և փոխ հա րա-
բե րու թյուն ներ հաս տա տե լը:

 Նյու թեր. կի սա գուլ պա, գործ ված քի փոքր կտոր ներ և մա նած թել, գրիչ ներ նշե լու հա մար, 
սո սինձ, ա սեղ և թել:

 Գոր ծըն թաց. օգ նել, որ պես զի ե րե խան կի սա գուլ պայի թա թի մա սից կա րո ղա նա դեմք ստա-
նալ: Մա զե րի փո խա րեն օգ տա գոր ծել թե լը, կա րե լու և աչ քե րը սոսն ձե լու հա մար՝ գործ ված քը, 
ի սկ բե րանն ու քի թը կա րե լի է ու ղ ղա կի նկա րել գրի չով: Աչ քե րը կա րե լի է պատ րաս տել նաև կո-
ճակ նե րից: Պետք է զգու շա նալ փոքր ա ռար կա նե րից, քա նի որ ե րե խան դրանք կա րող է բե րա նը 
տա նել: Ե րբ «դեմքն» ար դեն պատ րաստ է, ցույց տվեք, թե ի նչ պես եք հագց նում այն Ձեր ձեռ-
քին: Բթա մա տի և մյուս մատ նե րի օգ նու թյամբ «խո սեց րեք» խա ղա տիկ նի կին:

Այն պես ա նել, որ ե րե խա նե րը մի մյանց հետ հա ղոր դակց վեն ի րենց խա ղա տիկ նիկ նե րի մի-
ջո ցով: Խա ղա տիկ նիկ նե րի մաս նակ ցու թյամբ պատ մել բո լո րին ծա նոթ որ ևէ հե քի աթ: Ո րոշ ե րե-
խա ներ կնա խընտ րեն խո սել խա ղա տիկ նի կի, քան մե ծա հա սա կի հետ: Պատ րաստ ված խա ղա-
տիկ նիկ նե րը կա րե լի է պա հել կենտ րո նի աշ խա տա սե նյա կում կամ տալ ե րե խային, որ տա նի 
տուն: 

Տիկ նիկ նե րը կա րե լի է պատ րաս տել նաև այլ նյու թե րից և ա ռար կա նե րից (փայ տե գդալ ներ, 
փոքր թղ թե տոպ րակ ներ): Հե տաքրք րու թյու նը մե ծաց նե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծում են բազ-
մա զան գործ վածք ներ: 

4.  Մատ նե րով նկա րե լը:

Ն պա տակ. զգա յա կան փոր ձի ձեռք բե րում:

 Նյու թեր. մատ նա ներկ (ջ րային հիմ քի վրա), ներ կե լու մա կե րես (ո ղորկ թղ թի մեծ կտոր, սե-
ղա նի մա կե րես), լաթ` ջու րը չո րաց նե լու և սե ղա նը լվա նա լու հա մար, գոգ նոց` հա գուս տը մա քուր 
պա հե լու նպա տա կով:
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 Գոր ծըն թաց. թեթ ևա կի խո նա վաց նել ներ կե լու հա մար նա խա տես ված մա կե րե սը, որ պես-
զի ներկն ա վե լի հեշտ տա րած վի: Ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րին գոգ նոց կա պել: Ա մեն ան գամ 
ե րե խա նե րից մե կը մատ ներն ը նկղ մում է ներ կի մեջ և խառ նում: Ցույց տվեք, թե ի նչ պես եք Ձեր 
ամ բողջ ձեռքն աս տի ճա նա բար ը նկղ մում ներ կի մեջ և «զ գում» այն: Այ նու հետև ձեռ քի շար ժում-
նե րով թղ թի մա կե րե սի վրա «գ րում եք» կամ նկա րում տար բեր պատ կեր ներ, ու րախ դեմ քեր և 
ցան կա ցած այլ բան, ի նչ կցան կա նան ե րե խա նե րը: 

Ա վար տե լուց հե տո ե րե խա նե րին օգ նեք խնամ քով լվա նալ ձեռ քե րը: Նկա րը կա խեք որ ևէ 
տեղ, որ պես զի չո րա նա: 

5.  Տար բեր նյու թե րով պատ ված տախ տակ:

Ն պա տակ. զգալ և հա մե մա տել տար բեր կազ մու թյուն/ բա ղադ րու թյուն ու նե ցող/ նյու թե րից 
պատ րաստ ված մա կե րես ներ: 

Նյու թեր. ստ վա րա թուղթ, սո սինձ, մկ րատ, տար բեր խտու թյան մա կե րես ու նե ցող նյու թեր՝ 
հղ կա թուղթ, մոր թի, պլաս տիկ, բամ բակ, բուրդ (որ ևէ այլ բան, ո րը կա րող է լի նել փա փուկ, ան-
հարթ, կո պիտ, ո ղորկ, փայ լուն և այլն):

 Գոր ծըն թաց. նա խօ րոք կտ րել տար բեր նյու թե րից պատ րաստ ված փոքր մա կե րես ներ. 5x5 
սմ: Թույլ տալ, որ ե րե խա նե րը շո շա փեն և զգան այդ մա կե րես նե րը և ա ռանձ նաց նել այն տե-
սակ նե րը, որ ե րե խա նե րը կցան կա նային սոսն ձել ի րենց ստ վա րաթղ թի վրա: Այ նու հետև նրանց 
ցու ցադ րել հա մա պա տաս խան նյու թե րի հա վա քա ծուն և խրա խու սել, որ նրանք «գտ նեն զույ գը»: 
Նույն գոր ծո ղու թյու նը կա րե լի է կա տա րել աչ քե րը փա կած: Քն նար կել ե րե խա նե րի հետ այդ նյու-
թե րից ա ռա ջա ցած զգա յու թյուն նե րը՝ բնու թագ րե լով դրանք փա փուկ, ան հարթ, քեր ծող և այլ 
բա ռե րով: 

�	�	 Խո շոր մկան նե րի գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

1. Ոտ քով հար վա ծե լը:

Ն պա տակ. զար գաց նել հա վա սա րակշ ռու թու նը, ի նչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը խա-
ղըն կե րոջ հետ:

 Նյու թեր. մեծ գն դակ, թի թե ղյա տուփ, ճմրթ ված թերթ, կծիկ ա րած գուլ պա ներ, փոքր քար:

©UNICEF Armenia/2019/Gevorgyan-Publicis ©UNICEF Armenia/2019/Gevorgyan-Publicis



42

 Գոր ծըն թաց. հա տա կի կամ գետ նի վրա նշել հա տուկ տեղ, որ տե ղից պետք է հար վա ծե լով 
գն դա կին` դիպ չել նպա տա կա կե տին: Ե րե խա նե րը հա ճույ քով են կանգ նում մեկ գծի վրա և հեր-
թով խփում: Ոտ քով հար վա ծե լու հա մար պա հանջ վում է հա վա սա րակշ ռու թյան լավ զգա ցում և 
շար ժումն ե րի կոոր դի նա ցի ա: Այդ պատ ճա ռով ո րոշ ե րե խա ներ սկզ բում կա յու նաց նում են ի րենց 
դիր քը՝ հեն վե լով Ձեր ձեռ քին կամ որ ևէ այլ հե նա րա նի: 

«Մի քա նի բան եմ այ սօր պատ րաս տել ոտ քով հար վա ծե լու հա մար: Տե սեք, թե ի նչ պես եմ 
հար վա ծում: Վա՛հ, իս կա պես ստաց վեց: Այժմ դու փոր ձիր»: Ե րե խան կա րող է խփել ի նչ պես ձախ, 
այն պես է լ՝ աջ ոտ քով:

 Հա ջոր դը թի թե ղյա տուփն է կամ ճմրթ ված լրա գի րը: Ե րե խայի ու շադ րու թյունն ու ղ ղեք հար-
վա ծե լու հա մար նա խա տես ված ա ռար կա նե րին, հարց րեք` ո ՞րն ա վե լի հե ռու կգ նա: Հար վա ծե լու 
կա րո ղու թյան ցու ցադ րու մից հե տո այն պես ա րեք, որ ե րե խա նե րը զույ գեր կազ մեն և փոր ձեն 
հեր թով հար վա ծել գն դա կին:

 Հա ջորդ վար ժան քը վե րա բե րում է մեկ ոտ քի վրա հա վա սա րակշ ռու թյու նը պահ պա նե լու 
ու նա կու թյան զար գաց մա նը: Հաշ վում են, թե ե րե խան որ քան եր կար կա րող է մեկ ոտ քի վրա 
կանգ նած մնալ կամ որ քան ա րագ կբարձ րա նա աս տի ճան նե րով՝ ա ռանց ճա ղա շա րից բռ նե լու:

2.  Հա վա սա րակշ ռու թյան/ բա լան սի տախ տակ

Ն պա տակ. զար գաց նել հա վա սա րակշ ռու թու նը, հեր թով ի րար փո խա րի նե լը: 

 Նյու թեր. լայն ժա պա վեն (2.5-7.5 սմ) կամ պա րան, լայն (10-15 սմ) տախ տակ՝ մո տա վո րա պես 
2 մետր եր կա րու թյամբ: 

 Գոր ծընթաց. ժա պա վե նը դրեք հա տա կին (կամ գծել կա վի ճով, ներ կով) և ցույց տալ ե րե խա-
նե րին, թե ի նչ պես եք քայ լում «գ ծով»՝ զգու շու թյամբ մի ոտ քը մյու սի ա ռաջ դնե լով: Յու րա քան-
չյուր ե րե խա պետք է փոր ձի նույնն ա նել: Կանգ նեց րեք ե րե խա նե րին շար քով մի գծի վրա և խնդ-
րեք/ բա ցատ րեք, որ հեր թով կա տա րեն վար ժան քը, ո րից հե տո կանգ նեն շար քի վեր ջում: Ո րոշ 
ե րե խա նե րի հա մար դա կա րող է դժ վար ա ռա ջադ րանք լի նել: «Գ ծի» վրայով դե պի ա ռաջ քայ լե լը 
քիչ թե շատ յու րաց նե լուց հե տո փոր ձեք ե րե խա նե րին սո վո րեց նել նույն գծով քայ լել` կողմն ային 
քայլ քով կամ հետ-հետ:

Այժմ Դուք պատ րաստ եք ե րե խա նե րին աս տի ճա նա բար սո վո րեց նե լու նեղ և բարձ րա ցող 
ճա նա պար հով քայ լե լը: Սկզ բում հա տա կին դրեք լայն տախ-
տակ, ո րի վրա հմ տա նա լուց հե տո ե րե խայի ա ռա ջադ րան քը 
բար դաց րելք` հե նա րան ներ դնե լով տախ տա կի եր կու ծայ րե րի 
տակ, հա տա կից 2-5 սմ բարձ րու թյան վրա: Նո րից փոր ձեք 
կողմն ային քայլ քը և հետ-հետ շարժ վե լը: Ո րոշ ե րե խա ներ 
ա ռա ջին փոր ձի ըն թաց քում օգ նու թյան կա րիք են զգում: Ցույց 
տվեք ե րե խա նե րին, թե ի նչ պես են ձեռ քե րը դե պի կողմ տա րա-
ծե լով պահ պա նում հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Ե րե խա նե րին 
զվար ճաց նում է, ե րբ եր ևա կա յում են, որ քայ լում են կամր ջի 
վրայով և կա րող են թրջ վել, ե թե ը նկ նեն տախ տա կի վրայից: 
Հե տա գա յում կա րե լի է էլ ա վե լի բար դաց նել ա ռա ջադ րան քը, 
թույլ տա լով, որ նա ձեռ քին որ ևէ ա ռար կա ու նե նա` հա վա սա-
րակշ ռու թյունն ա վե լի հեշտ պա հե լու հա մար: 

3. Գն դա կը ձեռ քե րով բռ նե լը և պա հե լը

Ն պա տակ. զար գաց նել տե սա շար ժո ղա կան («աչք-ձեռք») ©UNICEF Armenia/2020/Margaryan
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Ե ՐԵ ԽԱՆ Ե ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

կոոր դի նա ցի ա, ռե ակ ցի այի զար գա ցում, ժա մա նա կի հաշ վարկ, ըն կե րո վի խաղ: 

 Նյու թեր. տար բեր չա փե րի գն դակ ներ, լո բով լց ված տոպ րակ ներ (10-15 սմ չա փե րով քա ռա-
կու սի տոպ րակ ներ՝ լց ված լո բու, բրն ձի կամ ա վա զի հա տիկ նե րով), պա տի վրայի նշա նա կե տեր:

 Գոր ծըն թաց. տար բեր չա փի փա փուկ գն դակ ներն ա վե լի ան վտանգ են և նա խա տես ված են 
նե տե լու հա մար: Ե րե խա նե րը շարք են կանգ նում և հեր թով գն դա կը նե տում են դե պի պա տը: 
Ու շա դիր հետ ևեք, թե յու րա քան չյուր ե րե խա ի նչ պես է նե տում գն դա կը: Նե տե լու ձևը կախ ված է 
ի նչ պես գն դա կի չա փե րից, այն պես էլ ե րե խայի ձեռ քե րի մե ծու թյու նից:

Ա ռա ջին ան գամ գն դակ նե տո ղը շատ է հե տու ա ռաջ շարժ վում և նե տում է ոչ շատ հե ռու: 
Փորձ կու տա կե լու հետ մի ա սին ե րե խան կա տա րում է ի րա նի պտույտ` մի քայլ ա ռաջ ա նե լով: 
Ա մեն ան գամ, ե րբ ե րե խան գն դա կով կա րո ղա նում է հար վա ծել պա տին, պետք է մի քայլ հետ 
գնա և փոր ձի նե տել ա վե լի հե ռու տա րա ծու թյու նից: Հե տո կանգ նել ե րե խայի դեմ դի մաց՝ ա ռա-
ջար կե լով գն դա կը նե տել դե պի ձեզ: Ա մեն հա ջող փոր ձից հե տո կրկ նել նույ նը՝ ե րե խային կանգ-
նեց նե լով մի քա նի քայլ հետ:

Ճշգ րիտ նե տե լու հմ տու թյու նը զար գաց նե լու հա մար ե րե խային ցույց տալ, թե ի նչ պես խփեն 
նշա նա կե տին: Որ պես նշա նա կետ կա րող են ծա ռայել պա տին գծ ված օ ղա կը, լայն զամ բյու ղը, 
հա տա կին դր ված կամ պա տից կախ ված շր ջա նա կը և այլն: Վար ժան քը կա րե լի է փո փո խել՝ 
ա ռա ջար կե լով ե րե խային գն դա կը նե տել սկզ բում վեր ևից, ի սկ հե տո՝ ներք ևից:

Գն դա կը «բռ նե լու» վրա աշ խա տե լիս կա րե լի է նկա տել, որ սկզբ նա կան շր ջա նում «բռ նո ղը» 
ձեռ քե րը տա րա ծում է ա ռաջ՝ ա փե րը պար զած դե պի գն դա կը: Ե րե խա նե րը ձեռ քե րով «գր կում» 
են գն դա կը ու ա մուր սեղ մում կրծ քին: Ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ ռե ակ ցի ան ա վե լի դան դաղ է, ո րի 
պատ ճա ռով չեն կա րո ղա նում բռ նել թռ չող գն դա կը, և վեր ջինս ու ղ ղա կի դիպ չում է նրանց մարմ-
նին: Նման ե րե խա նե րի հա մար նպա տա կա հար մար է սկ սել ա վե լի դան դաղ շարժ վող փու չի կով: 
Փոր ձա ռու թյա նը զու գըն թաց ե րե խան ձեռ քե րը տա րա ծում է դե պի կողմ՝ ծա լե լով ար մունկ նե րը: 
Յու րա քան չյուր նե տու մից ա ռաջ հրա հան գել. «Պատ րաստ, բռ նի՛ր»:

 Շա րու նա կել այս վար ժանք նե րը՝ ե րե խա նե րին աշ խա տաց նե լով զույ գե րով: Նե տե լու և բռ նե-
լու շար ժումն ե րը կա տար վում են մե կընդ մեջ: Կա րե լի է կազ մա կեր պել խմ բային խաղ՝ ե րե խա նե-
րին լայն շր ջա նով հա վա քե լով Ձեր շուր ջը և, հիմն ա կան վար ժան քի հետ զու գորդ ված, ե րե խա-
նե րի հի շո ղու թյան մեջ ամ րապն դե լով տար բեր հաս կա ցու թյուն ներ (բո լոր «աղ ջիկ նե րին» խնդ րել 
պատ րաստ վել բռ նե լու գն դա կը, ի սկ հե տո՝ տղա նե րին, դի մել «կար միր» կամ «դե ղին» հա գած 
որ ևէ մե կին):

4.  Հետ ևել ա ռա ջա տա րին

Ն պա տակ. զար գաց նել շար ժումն ե րի ըն դօ րի նա կու մը, հրա հան գին հետ ևե լը: 

 Նյու թեր. չկան կամ չեն նա խա տես ված:

 Գոր ծըն թաց. նախ ևա ռաջ ե րե խա նե րին պետք է սո վո րեց նել «շարք կանգ նել» (մե կը մյու սի 
հետ ևից), ո րին հետ ևե լու է շար քով քայ լե լը: Այս վար ժան քը կա րող է օգ տա կար լի նել ցան կա ցած 
ի րա վի ճա կում, ե րբ ե րե խա նե րի հետ խմ բով ու զում եք որ ևէ տեղ գնալ՝ մի ա ժա մա նակ կարգ ու 
կա նոն պահ պա նե լով: Այս վար ժան քին կա րող են օգ նել հա տա կի վրայի գծե րը (ժա պա վեն, կա-
վի ճով կամ ներ կով գծ ված)՝ քայ լող ե րե խա նե րի հա մար ծա ռայե լով որ պես տե սո ղա կան ու ղե-
ցույց:

 Շար քով կանգ նած ե րե խա նե րը, ու սուց չին հետ ևե լու ցու ցում ստա նա լով, սկ սում են տար բեր 
շար ժումն եր կա տա րել՝ փոր ձե լով ըն դօ րի նա կել ու սուց չին: Յու րա քան չյուր վար ժան քին հատ կաց-
նել 1 րո պե կամ այն քան, մինչև ա մեն մի ե րե խա կա րո ղա նա հա ջո ղու թյամբ «հետ ևել ա ռա ջա-
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տա րին»: Դուք կա րող եք փոր ձել սո վո րեց նել հետ ևյալ շար ժումն ե րը՝ քայ լե լը, դան դաղ վա զե լը, 
ցատ կո տե լը, ձեռ քե րը վեր պար զե լը և կող քից կողք տա նել-բե րե լը, մեկ ձեռ քը վեր բարձ րաց նե լը, 
հա մա քայլ գնա լը, քայ լե լիս ծափ տա լը: Ե րբ խումբն ար դեն հմ տա նում է խա ղի կա նոն նե րի մեջ, 
ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն է տր վում հեր թով լի նել «ա ռա ջա տար»: 

Շարք կանգ նե լու հա մար ո րոշ ե րե խա ներ կա րող են օգ նու թյան կա րիք ու նե նալ: Թեթ ևա կի 
բռ նե լով այդ ե րե խայի ձեռ քը և շար քի հետ մի ա սին շարժ վե լով՝ օգ նում եք, որ պես զի ե րե խան 
հաս կա նա խա ղի կա նոն նե րը: Կա րե լի է այն պես ա նել, որ շար քում կանգ նած ե րե խա նե րը մե կը 
մյու սի հա գուս տից բռ նեն: 

5.  Վա զի՛ր, վա զի՛ր այն քան ա րագ, որ քան կա րող ե ս

Ն պա տակ. հեր թին սպա սել, վա զել դե պի նպա տա կա կետ, վե րա դառ նալ ել ման կետ: 

 Նյու թեր. զանգ, զամ բյուղ, փոքր գն դակ կամ լո բու պարկ: 

Գոր ծըն թաց. նախ քան խա ղը սկ սե լը ե րե խա նե րը կողք-կող քի կանգ նե լով՝ շարք են կազ մում: 
Նրանց ցու ցում է տր վում շարժ վել մի այն հրա հան գով, ե րբ դուք կա սեք՝ «Շարժ վի՛ր»: Ե րե խա-
նե րին կա րե լի է օգ նել նա խա պատ րաստ վե լու՝ ակ նար կե լով. «Պատ րա՛ստ: Ո ւղղ վի՛ր: Շարժ վի՛ր»: 
Կանգ նեք ե րե խա նե րի խմ բի դի մաց՝ 15-20 ոտ նա չափ հե ռա վո րու թյան վրա և հրա հանգ տվեք 
վա զել դե պի Ձեզ մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ կա սեք՝ «Շարժ վի՛ր»: Հրա հանգ նե րը ճիշտ կա տա րե-
լու հա մար հա ճա խա կի պետք է գր կել և խրա խու սել ե րե խային:

 Հե տո խում բը բա ժա նել 2 թի մի: Թի մե րը դա սա վո րել 2 շար քով: Յու րա քան չյուր շար քի ա ռա-
ջին ե րե խային ցու ցում տալ վա զել դե պի Ձեզ, ե րբ կա սեք՝ «Շարժ վի՛ր»: Հե տո նրանք պետք է վե-
րա դառ նան և կանգ նեն շար քի վեր ջում: Խա ղի նպա տա կը ոչ թե «հաղ թելն է», այլ հնա րա վո րինս 
ա րագ վա զե լը:

Երբ ե րե խա նե րը լի ո վին ը մբռ նում են վազ քը մար զող խա ղը, բար դաց նել մի ջո ցա ռու մը՝ նրանց 
ա ռա ջար կե լով վա զել դե պի այն նպա տա կա կե տը, որ տեղ գտն վում է զան գը: Նրանք պետք է 
զանգ տան և նո րից շարք վե րա դառ նան: Մեկ այլ տար բե րակ ևս. յու րա քան չյուր վա զող վազ քու-
ղու մյուս ծայ րին գտն վող զամ բյու ղի մեջ է գցում փոքր գն դա կը կամ լո բու տոպ րա կը:

 Պարգև ներն ու քա ջա լե րանք նե րը ոգ ևո րում են ե րե խային, և նրանք վա զում են ա վե լի ա րագ՝ 
հա ճույ քով շա րու նա կե լով խա ղը: Այն ե րե խա նե րը, ո րոնք «մո լոր վե լու» հա կում ու նեն, պետք է ու ղ-
ղորդ վեն, որ պես զի չշեղ վեն վազ քու ղուց և հետ վե րա դառ նան: Վա զե լը լավ վար ժու թյուն է: Շատ 
ե րե խա ներ պետք է քրտ նա ջան աշ խա տեն, որ պես զի տա րա ծու թյան մեջ կա րո ղա նան շարժ վել 
սա հուն և ա րագ: 

6. Ե րաժշ տա կան ա թոռ ներ

Ն պա տակ. ու շա դիր ու նկնդ րե լը (լ սե լը), խա ղի կա նոն նե րին հետ ևե լը, ա րագ շարժ վե լը:  

 Նյու թեր. հա տա կին շար ված ա թոռ ներ կամ նս տե լու հա մար այլ հար մա րանք ներ, ե րաժշ տու-
թյուն:

 Գոր ծըն թա ցը. խա ղի սկզ բում ե րե խա նե րից յու րա քան չյու րին տալ մե կա կան ա թոռ: Ա թոռ-
նե րը կողք կող քի և շր ջա նաձև դա սա վո րել այն պես, որ թիկ նա տե ղերն ու ղղ ված լի նեն դե պի 
կենտ րոն, ի սկ նս տա տե ղե րը՝ դե պի դուրս: Խա ղի կա նոն նե րը բա ցատ րե լու ըն թաց քում ե րե խա-
նե րը պետք է նս տած լի նեն ա թոռ նե րի վրա: Ե րբ սկս վում է ե րաժշ տու թյու նը, բո լո րը կանգ նում 
են և դան դաղ քայ լում են ա թոռ նե րի կազ մած շր ջա նագ ծով՝ մե կը մյու սի հետ ևից: Ե րաժշ տու թյան 
հան կար ծա կի ը նդ հատ ման դեպ քում ե րե խա նե րը պետք է ան մի ջա պես նս տեն ա թոռ նե րի վրա: 
Փոր ձել այն քան, որ քան ան հրա ժեշտ է կա նոն նե րի ը մբռն ման հա մար:
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Այժմ Դուք կա րող եք սկ սել խա ղը: Յու րա քան չյուր «ս կիզբ/ դա դար» փու լից հե տո հե ռաց նել 
ա թոռ նե րից մե կը: Այն ե րե խան, ո րն ե րաժշ տու թյան ը նդ հատ մանն ան մի ջա պես հա ջոր դող պա-
հին չի կա րո ղա նում նս տել ա թոռ նե րից որ ևէ մե կի վրա, խա ղից դուրս է մնում՝ տա նե լով իր հետ 
մեկ ա թոռ: Շա րու նա կել խաղն այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չեն մնա ցել 2 մաս նա կից և 1 ա թոռ: 
Ե րաժշ տու թյան դա դա րի պա հին եր կու սից մե կը, գրա վե լով մնա ցած մի ակ ա թո ռը, հաղ թող է 
ճա նաչ վում: 

Կա րե լի է ա ռա ջար կել խա ղի շատ տար բե րակ ներ, օ րի նակ, ա թոռ նե րի փո խա րեն հա տա կին 
դա սա վո րե լով այլ հար մա րու թյուն ներ: Ե թե այդ օ րե րին ե րե խա նե րը մի ա ժա մա նակ սո վո րում են 
գույ ներն ու ձևե րը, ցան կա լի է հա տա կի վրա դնել թղ թից ձև ված կար միր, կա պույտ կամ այլ գույ-
նի շր ջա նակ ներ կամ քա ռա կու սին ներ: 

Ե րաժշ տու թյան ը նդ հատ ման պա հին ե րե խա նե րը պետք է կանգ նեն դրանց վրա: Խա ղի կա-
նոն նե րը կա րե լի է սահ մա նել այս պես. խա ղից դուրս է մնում այն մաս նա կի ցը, ո րը կանգ նել է, 
օ րի նակ, ի նչ-որ գույ նի վրա կամ կանգ նել է շր ջա նա կի վրա: 

�	�	Ի մա ցա կան (ճա նա չո ղա կան) գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

1. Ն կար նե րի և ա ռար կան նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում

Ն պա տակ. ներ կա յա ցուց չու թյան ը մբռ նում, ըն կա լո ղա կան տար բե րա կում:

 Նյու թեր. տե սա կա վո րել սո վո րա կան ա ռար կա նե րը (կո շիկ, գուլ պա, գդալ, գն դակ և 
այլն): Ա ռանձ նաց նել դրան ցից յու րա քան չյու րին հա մա պա տաս խա նող նկա րը (կտ րե լով հա նել  
լու սան կա րից, ամ սագ րից, կա տա լո գից): Նա խընտ րե լի է նկա րը փակց նել ստ վա րաթղ թի վրա, 
որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա հեշ տու թյամբ այն բռ նել:

 Գոր ծըն թաց. ա ռան ձին կամ փոքր խմ բե րով ե րե խա նե րին սո վո րեց նել հետ ևել այս գա ղա-
փա րին. ե րե խային ցույց տալ եր կու տար բեր ա ռար կա (կո շիկ և գն դակ) և ա ռա ջար կել, որ նա 
ան վա նի դրանք: Հե տո ներ կա յաց նել մի այն մեկ ա ռար կա (կո շի կը) և հարց նել ե րե խային. «Ցու՛յց 
տուր ի նձ կո շի կը: Այո՛, դա կո շիկ է, և ա հա կո շի կի նկա րը: Տե՛ս, դրանք նույնն են, եր կուսն էլ կո-
շիկ են»: Այ նու հետև ի րա կան կո շի կը դնել նկա րի վրա և ան ցնել մյուս ա ռար կային: Ե րբ ե րե խան 
կա րո ղա նում է մի մյանց հա մա պա տաս խա նեց նել մեկ նկարն ու մեկ ա ռար կան, փոր ձել նույ նը 3, 
4, 5 ա ռար կայի հետ:

 Նախ նա կան վար ժան քից հե տո փոր ձել ա ռար կա նե րը տե ղադ րել սե նյա կի՝ ե րե խայի հա մար 
տե սա նե լի, տար բեր մա սե րում: Ցույց տալ նկա րը և ա սել. «Ի՞նչ է սա»: Կամ ա ռար կա նե րը դնել 
պա յու սա կի կամ տու փի մեջ և ե րե խային ա մեն ան գամ ա ռա ջար կել դուրս քա շել ա ռար կա նե րից 
որ ևէ մե կը և հա մա պա տաս խա նեց նել սե ղա նի կամ հա տա կի վրա թափ ված նկար նե րին:

Ո րո շա կի հա ջո ղու թյան առ կա յու թյան դեպ քում բար դաց նել խն դի րը՝ նկար նե րը փո խա րի նե-
լով գծագ րե րով, ի սկ հե տո՝ մի այն ու ր վագ ծե րով: Ստեղծ վում է ան հա տա կան գոր ծու նե ու թյան և 
ան կախ (ի նք նու րույն) աշ խա տան քի հնա րա վո րու թյուն: 

2.  Տե սա կա վո րում ը ստ խմ բե րի

Ն պա տակ. hաս կա նալ դա սե րը (կա տե գո րի ա նե րը) և այն, թե ի նչ պես են ա ռար կա նե րը նման-
վում կամ տար բեր վում:

 Նյու թեր. ա) Ի րա կան կամ ման րա կեր տային ա ռար կա ներ կամ նկար ներ, ո րոնք կա րե լի է 
տե սա կա վո րել ը ստ խմ բե րի կամ դա սե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ սնն դա տե սակ ներ, կեն դա նի ներ, մե-
քե նա ներ, խա ղա լիք ներ, ծա ղիկ ներ, հա գուստ և այլն:
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բ) Փոք րիկ տու փեր կամ ա րկ ղիկ ներ, որ տեղ տե ղա վո րում են նկար նե րը:

 Գոր ծըն թաց. սկ սել՝ ա մեն ան գամ ներ կա յաց նե լով ա ռար կա նե րի 2 խումբ/ տե սակ, ի սկ հե-
տա գա յում՝ 3 և 4 դա սեր (կա տե գո րի ա ներ): Ան վա նել ներ կա յաց ված յու րա քան չյուր ա ռար կան 
և հարց նել ե րե խա նե րին, թե որ տու փի մեջ պետք է տե ղա վո րել այն. «Արդյո՞ք սա այն է, ի նչ 
հագ նում ե նք, թե այն, ի նչ ու տում ե նք: Շա՛տ լավ: Խն ձորն այն է, ի նչ ու տում են: Ու րեմն՝ խն-
ձո րը պետք է դնել սնն դի ա րկ ղի մեջ»: Միշտ պետք է ստեղ ծել զու գոր դում, այ սինքն պատ կե-
րա ցումն ե րի կամ հաս կա ցու թյուն նե րի միջև այն պի սի կապ, ո րն ա ռնչ վում է այդ ա ռար կա նե րի 
օգ տա գործ ման ձևի հետ: Օ րի նակ՝ ու տել սնուն դը, կրել հա գուս տը, զբոս նել մե քե նայով, խա ղալ 
խա ղա լիք նե րով:

Ի սկզ բա նե այս մի ջո ցա ռումն ե րը (պա րապ մունք, խաղ) կա րե լի է կազ մա կեր պել ե րե խա նե րի 
փոքր խմ բե րի հետ, որ պես զի մաս նակ ցի յու րա քան չյուր ե րե խա: Ա վե լի ու շ, ան հա տա կան պա-
րապ մունք նե րի ժա մե րին, այս գոր ծո ղու թյու նը կա րող է ծա ռայել որ պես ի նք նու րույն ա ռա ջադ-
րանք:

 Փո փո խու թյան հա մար կա րե լի է ձևաց նել, որ կա տա րում եք գնումն եր: Որ տե՞ ղից կա րե լի է 
գնել սնն դամ թերք, հա գուստ, գր քեր, խա ղա լիք ներ: Կա ռու ցել ձևա կան « խա նութ ներ» սե նյա կով 
մեկ և դի մել ե րե խա նե րից մե կին. «Ես կաթ եմ ու զում: Որ տե՞ ղից կա րող եմ այն գնել»: Խրա խու-
սել, որ ե րե խան գնա սե նյա կի այն ան կյու նը, ո րն, ի բր, նպա րե ղե նի բա ժինն է և գտ նել կաթ 
պատ կե րող նկա րը:

 3. Ի՞նչ է պա կա սում/ի՞ն չը չկա 

Ն պա տակ. տե սո ղա կան հի շո ղու թյուն:

 Նյու թեր. մա տու ցա րան կամ ոչ խոր ա րկ ղիկ, տար բեր փոքր ա ռար կա ներ, ո րոնք ծա նոթ են 
ե րե խային (գ դալ, մա տիտ, բա ժակ, ա տա մի խո զա նակ, խա ղա լիք մե քե նա, օ ճառ, խն ձոր և այլն), 
ի նչ պես նաև փոքր սր բիչ կամ վզ կապ:

 Գոր ծըն թաց. սկ սել գոր ծո ղու թյու նը՝ ե րե խա նե րին կի սաշր ջա նաձև նս տեց նե լով Ձեր շուր ջը: 
Մեկ առ մեկ ան վա նել այն ա ռար կա նե րը, ո րոնք պատ րաստ վում եք օգ տա գոր ծել (սկ սել 4 կամ 5 
ա ռար կայով): Հե տո ա ռար կա նե րը տե ղա վո րել մա տու ցա րա նին և թույլ տալ, որ ե րե խա նե րը ևս 
մեկ ան գամ նայեն ար դեն խմ բա վոր ված ա ռար կա նե րին, ա պա ծած կել այն ծած կո ցով: Մտց րեք 
Ձեր ձեռ քը ծած կո ցի տակ և ա սեք ե րե խա նե րին, որ Դուք հի մա դուրս եք հա նե լու մի ա ռար-
կա: Դա կա տա րե լուց հե տո ա ռար կան տե ղադ րեք ե րե խա նե րի տե սա դաշ տից դուրս և հարց-
նեք. « Կա րո՞ղ եք ա սել, թե ի նչն է պա կա սում»: Ե թե չկա պա տաս խան, մատ նա ցույց ա րեք այն 
տե ղը, որ տեղ գտն վում էր ա ռար կան և հարց նել. «Ի՞նչն էր գտն վում ճիշտ այս տեղ»: Ե թե նո րից 
չեն պա տաս խա նում, փո խա րի նել ա ռար կան մեկ ու րի շով: «Այո, դա բա նա լին էր: Բա նա լին է 
պա կա սում: Փոր ձե՛ք նո րից»: Ե րե խա ներն այժմ ար դեն գի տեն խա ղի կա նոն նե րը և կա րող են 
պա տաս խա նել: Թույլ տալ, որ ե րե խա նե րը հեր թով կա րո ղա նան կռա հել, թե ի նչն է պա կա սում:

Այ նու հետև խն դի րը բար դաց նում ե ք՝ ներ կա յաց նե լով գծան կար ներ, ո րոնց մի մա սը բա ցա-
կա յում է: Այս ան գամ ար դեն ստու գում են տե սո ղա կան հի շո ղու թյու նը: Օ րի նակ, մար դու գծան-
կա րի վրա բա ցա կա յում է մեկ ոտ քը: Ճիշտ հա մա րել, ե թե պա տաս խա նում են «ոտ քը» կամ մատ-
նա ցույց են ա նում այն հատ վա ծը, որ տեղ պետք է նկար ված լի ներ ոտ քը: Ա հա մի քա նի օ րի նակ-
ներ ևս. վա գո նի կո ղա պատ կերն ա ռանց մեկ ա նի վի, զանգն ա ռանց բռ նա կի, ձեռ նոցն ա ռանց 
բթա մա տի: 

4.  Գույ նե րի ճա նա չո ղու թյուն

Ն պա տակ. ան վա նել գույ նե րը, տե սա կա վո րել ա ռար կա ներն ը ստ գույ նե րի, զա նա զա նել 
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Ե ՐԵ ԽԱՆ Ե ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

նմանն ու տար բե րը: 

 Նյու թեր. մեկ գույ նով թանձր ներկ ված ա ռար կա նե րի բազ մու թյուն, մի ա գույն ֆլա նե լի կտոր-
ներ, գու նա վոր թղ թի կտոր ներ:

 Գոր ծըն թաց. սկ սեք սո վո րեց նել գույ ներն՝ ա մեն ան գամ հա տուկ շեշ տը դնե լով մեկ գույ նի 
վրա: Հա վա քել մի քա նի ա ռար կա ներ, ո րոնք « կար միր» գույ նի են, և ե րե խա նե րի մեծ խմ բի հետ 
պա րապ մուն քի ժա մա նակ դրանք հա նել պա յու սա կից կամ ա րկ ղի կից՝ ա մեն ան գամ ցույց տա լով 
մեկ ա ռար կա («Ի՞նչ է սա: Այո, սա խն ձոր է, այն կար միր է»): Յու րա քան չյուր ա ռար կա դնել կար-
միր թղ թի կամ գործ ված քի/կ տո րի վրա: Ե րբ Դուք ար դեն զն նել եք ա ռար կա նե րով լի պա յու սա կի 
պա րու նա կու թյունն, այն պես ա նել, որ ե րե խա նե րը սե նյա կում ի րենց շուր ջը փնտ րեն այն, ի նչ 
կար միր է: « Կա րո՞ղ եք գտ նել որ ևէ կար միր բան»: Յու րա քան չուր ե րե խայի տվեք կար միր թղ թի 
փոքր կտոր և հանձ նա րա րեք, որ նրանք հեր թով շո շա փեն կար միր գույ նի որ ևէ բան: « Դա նու՞յնն 
է»: Ե թե ոչ, ա պա ցույց տալ ե րե խային, որ տվյալ ա ռար կան տար բեր վում է իր ձեռ քում ե ղած 
թղ թի կտո րից: «Ո՛չ, սա կար միր չէ: Շա րու նա կիր փնտ րել»:

 Կա րե լի է մեկ օր կենտ րո նա նալ մի այն կար միր գույ նի վրա, ի սկ մի քա նի օր հե տո, մեկ ան-
գամ ևս վե րա նայե լով կար մի րը, ան ցնել մյուս գույ նին: Գույ նի ճա նաչ մա նը նպաս տում են նաև 
հետ ևյալ պա րապ մունք նե րը.

 ` Տ վյալ գույ նով նկա րել կամ գու նա վո րել ե ղած գծան կա րը:

 ` Ն կա րա զարդ ամ սագ րի մեջ փնտ րել այդ գույ նի նկար ներ, կտ րել, հա նել և փակց նել 
« գույ նե րի գր քում»:

 `  Փոքր նա խա ճա շի ժա մա նակ ու տել կար միր գույ նի որ ևէ ու տե լիք:

 Գույ նե րի հե տա գա ա վե լի խո րը ճա նա չո ղու թյան զար գաց ման նպա տա կով. 

 ` Խա ղալ «Գ տի՛ր գույ նը» խա ղը: Յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար պատ րաս տել խա ղա-
քարտ, ո րի վրա պատ կեր ված են զա նա զան գույ նե րով ներկ ված մի շարք օ ղակ ներ: Յու-
րա քան չյուր ե րե խայի տալ կո ճակ նե րով կամ ու լունք նե րով լի փոք րիկ թաս: Այ նու հետև 
բարձ րա ձայն հն չեց նել որ ևէ պա տա հա կան գույն, ի սկ ե րե խան կո ճա կը պետք է դնի 
խա ղա քար տի այդ գույ նի օ ղա կի վրա: Կամ պա յու սա կից հա նեք որ ևէ գույ նի ա ռար կա 
և ան վա նեք դրա գույ նը: Ե թե ե րե խան կա րո ղա նում է գտ նել այդ գույ նը խա ղա քար տի 
վրա, ա պա ար դյուն քը գնա հատ վում է բա վա րար: Բա ցա սա կան ար դյուն քի դեպ քում նո-
րից ցույց տալ գույ նի օ րի նա կը և խրա խու սել, որ ե րե խան խա ղա քար տի վրա գտ նի դրա 
նմա նը:

 ` Ֆ լա նե լով պատ ված տախ տա կի վրա « Փոք րիկ մկ նի կը» խաղն է: Գու նա վոր թղ թից կամ 
ֆլա նե լից կտ րե լով փոքր տնակ ներ (7.5x7.5 սմ), նկա րել փոք րիկ մկ նիկ՝ « թաքց նե լով» 
տնակ նե րից մե կի հետ ևում: Ե րե խա նե րին սո վո րեց նել եր գի պարզ տեքս տը, ո րի օգ նու-
թյամբ նրանք կա րող են գտ նել մկ նի կին. «Պստ լիկ մկ նիկ, պստ լիկ մկ նիկ, ա րդյո՞ք դու 
դե ղին տնա կում ես»: Ֆլա նե լա պատ տախ տա կի բո լոր 6 տնակ նե րում հեր թով թաքց նել 
մկ նի կին: Կրկ նել և քա ջա լե րել ե րե խա նե րին, որ մի ա նան Ձեզ: Թույլ տալ, որ ե րե խա նե-
րից մեկն ա սի, թե որ տեղ է մկ նի կը, օ րի նակ, դե ղին տնա կի հետ ևում: «Ո՛չ, մկ նի կը դե ղին 
տնա կի հետ ևում չէ: Փոր ձենք նրան գտ նել մյուս տա նը»: Կրկ նել եր գը: Շա րու նա կել խա-
ղը մինչև մկ նի կի գտն վե լը, ի սկ հե տո նո րից թաքց նել մկ նի կին:

 5. Ամ բող ջը և կե սը

Ն պատակ. բարձ րաց նել ի մա ցա կան տար բե րակ ման մա կար դա կը և ա վե լի լավ տես նել, թե 
ի նչ պես են ա ռար կա նե րը լրաց նում մի մյանց: 
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 Նյութեր. 6 հատ 10 սմ ե րկ րա չա փա կան ձևեր (2 շր ջան, 2 քա ռա կու սի, 2 ե ռան կյու նի), ո րոնք 
ձև ված են գու նա վոր թղ թից կամ ստ վա րաթղ թից: Յու րա քան չյուր ձևից մե կը կտ րել՝ բա ժա նե լով 
եր կու կե սի:

 Գոր ծըն թաց. դուրս հա նել 3 ամ բող ջա կան ձևե րը՝ տա լով դրանց ան վա նումն եր: Հե տո դուրս 
բե րել ա րկ ղի կում գտն վող ափ սե ի վրա դա սա վոր ված կե սե րը: «Այս վեր ջին ձևե րը խախտ ված են: 
Տե սեք, ե թե կա րող եք, դրանք մի աց րեք այն պես, որ նման վեն սրանց (ցույց տա լով ան բող ջա-
կան ձևե րը)»: Օգ նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ցույց տալ նրանց շր ջա նի մի մասն, ի սկ 
մյուս կե սի հա մար նա խա տե սել 2 տար բե րակ: « Հի ա նա լի է, դու վե րա կանգ նե ցիր այս խախտ ված  
շր ջա նա կը: Այժմ մենք ու նենք 2 շր ջա նակ»: Շա րու նա կել այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան կա-
րո ղա նա դա ի նք նու րույն կա տա րել:

Ձ ևե րի տե սակ նե րը կա րե լի է հասց նել մինչև 6-10՝ նե րա ռյալ տար բեր չա փե րը: Յու րա քան-
չյուր չա փի հա մար պար տա դիր նա խա տե սել ի նչ պես ամ բող ջա կան ձևեր, այն պես էլ կե սեր: Կա-
րե լի է փոր ձել նաև տար բեր գույ ներ և հետ ևել, թե ի նչ պես է ե րե խան հա մա պա տաս խա նեց նում 
գույ նը, չա փը և ձևը:

6.  Հաշ վե լը

Ն պա տակ. ցու ցադ րել թվային հաս կա ցու թյուն նե րի ը մբռ նու մը:

 Նյու թեր. չի նա խա տես վում:

 Գոր ծըն թաց. օր վա ըն թաց քում գտ նել հնա րա վո րու թյուն ներ քա նա կի և թվե րի գա ղա փա րը 
ե րե խային պար զա բա նե լու հա մար: Հետ ևյալ հաս կա ցու թյուն նե րը պետք է ա ռաջ նա հերթ հաշ վի 
առ նեք, որ պես զի վս տահ լի նեք, որ ե րե խան հաս կա ցել է :

 `  Հենց մե կը/ մեկ հատ:
 `  Մեկ հատ ա վե լի:
 `  Պա տաս խա նում է հար ցե րին, ո րոնք նե րա ռում են մեկ և եր կու:
 `  Պա հան ջե լիս տա լիս է եր կու կամ ե րեք ա ռար կա: 
 ` Հաշ վում է մինչև հինգ ա ռար կա (տր ված շար քում):
 `  Հաշ վում է մինչև տաս ա ռար կա (տր ված շար քում):
 ` Ա ռար կա նե րի խմ բա քա նա կի հա մար ը նտ րում է ճիշտ թի վը:
 ` Ա սում է իր տա րի քը տվյալ պա հին, ան ցած և հա ջորդ տա րի նե րում:

 Մի ջո ցա ռու մը/ գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է ա ռար կա ներ հաշ վե լը խմ բային պա րապ մունք նե րի 
(օ րա կարգ), խա ղի (քա նի խո րա նար դիկ է շարժ ված) և փոքր նա խա ճա շի (յու րա քան չյուր ե րե-
խայի բա ժին է ը նկ նում 3 թխ ված քաբ լիթ) ըն թաց քում: Հագն վե լու ժա մա նակ ե րե խան պետք է 
հաշ վի իր ձեռ քի և ոտ քի մատ նե րը: Շատ ե րե խա ներ սկ սում են հաշ վել հի շո ղու թյամբ (ան գիր)՝ 
պար զա պես ար տա բե րե լով թվե րը, բայց ոչ մի պատ կե րա ցում չու նե նա լով քա նա կի մա սին: Ա մեն 
ան գամ ե րե խայի հետ հաշ վե լիս հա մոզ վել, որ ի րոք ի նչ-որ բան եք հաշ վում: 

7.  Ֆունկ ցի ո նալ կի րա ռու թյուն

Ն պա տակ. ցու ցադ րել, որ ե րե խան հաս կա նում է, թե ի նչ պես են օգ տա գոր ծում ա ռար կա նե-
րը: 

Նյութեր. տն տե սա կան սո վո րա կան ա ռար կա ներ՝ ա տա մի խո զա նակ, բա ժակ, մուրճ,  
մկ րատ, վի րա կապ, բա նա լի, ա վել, հո վա նոց, օ ճառ և այլն:
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 Գոր ծըն թաց. ե րե խային ներ կա յաց վում է ա ռար կա նե րից յու րա քան չյու րը և նրա հետ քն նարկ-
վում է դրանց օգ տա գործ ման ձևը: Հե տո, բո լոր ա ռար կա նե րը դնե լով սե ղա նի վրա, հարց նում 
եք. «Ի՞նչ է ի նձ պետք, ե թե դր սում ան ձրև է» կամ «Ի՞նչ պետք է օգ տա գոր ծեմ, ե թե ձեռ քերս կեղ-
տոտ են»: Նույն ձևով շա րու նա կել մյուս ա ռար կա նե րի և ի րե րի հետ: Ե թե ե րե խան չի պա տաս-
խա նում, թեթ ևա կի ակ նար կել և օ ժան դա կել, մինչև նա ը նտ րի ճիշտ ա ռար կան: 

8. Ան վան/ան վան ման ճա նա չում

Ն պա տակ. կա րո ղա նալ ճա նա չել ի նչ-որ մե կի տպա գիր ա նու նը: 

Նյու թեր. կոշտ թուղթ կամ ստ վա րա թուղթ, սև մա տիտ (կ րեյոն, մար կեր): 

Գոր ծըն թաց. ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տալ տես նե-
լու իր տպա գիր ա նու նը: Պատ րաս տել 5-7.5 սմ չա փե րի փոք րիկ գրու թյուն ներ: Ե րե խայի ան վա-
նա կան քար տը փակց նել հա գուս տի կա խի չի հար ևա նու թյամբ կամ այն տեղ, որ տեղ թող նում է 
դր սի հա գուս տը: Նույն քար տից փակց նել այն ա թո ռին, ո րի վրա նս տած նա նա խա ճա շում կամ 
աշ խա տում է: Լեզ վի խմ բային պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ մեկ առ մեկ ներ կա յաց վում են ան-
վա նա կան քար տերն՝ ա սե լով. «Ո՞վ է: Այ սօր այս տե՞ղ է: Այո՛, նա Կա րի նեն է»:

Ն ման գրու թյու նը կա րող է ո րոշ ե րե խա նե րի օգ նել ճա նա չել ի րենց տպա գիր ա նուն նե րը: 
Ը մբռ նելն ա վե լի դյու րին դարձ նե լու հա մար ը նտ րում են տար բեր գույ նե րի և քիչ ձևա փոխ ված 
գրու թյուն ներ: Այն ե րե խա նե րը, ո րոնք փոր ձում են գրել ի րենց տպա տառ ա նունն, ա վե լի հեշտ 
կսո վո րեն դա, ե թե սկզ բում մա տով ու ր վագ ծեն տա ռե րը: 

�	�	Զ գայա կան գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

1. Ջ րով խա ղա լը

Ն պա տակ. հան դուր ժել ձեռ քե րի թրջ վե լը, կար գա վո րել լց նե լու գոր ծո ղու թյու նը, ձեռ քե րը 
վարժ լվա նալ: 

Նյու թեր. լայն տաշ տակ, ո րի շուր ջը մի ա ժա մա նակ կա րող է կանգ նել 2-4 ե րե խա, ջուր, փոքր 
թա սեր կամ շե րեփ ներ, գոգ նոց ներ կամ սր բիչ ներ: 

Գոր ծըն թաց. ջու րը կեն սա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի և հա մա րյա բո լոր ե րե խա նե րը 
հա ճույ քով են ստա նում ջրից և չլմ փաց նում այն: Այս ըն թաց քում Դուք ո րոշ պատ կե րա ցումն եր 
կս տա նաք, ե թե ու շա դիր հետ ևեք ջրի մեջ գտն վող ե րե խայի ռե ակ ցի ային:

Սկզ բում գոգ նո ցը կամ սր բի չը կա պել ե րե խայի մարմն ին, քա նի որ թրջ վե լու վտանգ կա: Սա 
«դր սային» հի ա նա լի խաղ է: Թույլ տալ, որ ե րե խա նե րը ձեռ քե րը մտց նեն ջրի մեջ և շար ժում-
ներ կա տա րեն: Ցույց տալ, թե ի նչ պես են ջու րը մի ա նո թից լց նում մյու սի մեջ: Այս տեղ կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել թա սեր, շե րեփ ներ, փոքր շշեր կամ սա փոր ներ, մեծ գդալ ներ: Կա րե լի է ջրի մեջ 
լց նել ափ սե նե րը լվա նա լու օ ճառ, ո րը պղպ ջակ ներ է ա ռա ջաց նում: Քն նար կել լի քը և դա տարկ 
հաս կա ցու թյուն նե րը:

 Գոր ծո ղու թյու նը կա րե լի է բար դաց նել՝ ե րե խային ա ռա ջար կե լով «լո ղաց նել» տիկ նի կին: Օգ-
նել, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա լվա նալ տիկ նի կի տար բեր մարմն ա մա սե րը: «Կա րո՞ղ ես լվա-
նալ տիկ նի կի ոտ քե րը»: Կա րե լի է ջրի մեջ գցել տար բեր կա փա րիչ նե րով պլաս տիկ շշեր: Ե րե խա-
նե րը պետք է պտ տե լով հա նեն կա փա րիչ նե րը, խառ նեն ի րար, ո րից հե տո գտ նեն յու րա քան չյուր 
շշին հա մա պա տաս խա նող կա փա րիչն, ի նչ պես նաև շշե րը լց նեն ջրով և նո րից դա տար կեն: 

2. Ա վա զով խա ղա լը
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Ն պա տակ. խո վո րել փխ րուն կամ ծո րուն նյու թե րի ա ռա ջաց րած զգա ցո ղու թա նը, կար գա վո-
րել պինդ նյու թեր լց նե լու գոր ծո ղու թյու նը, փխ րուն նյու թե րը մա ղե լով` գտ նել այն տեղ թաքն ված 
ա ռար կա նե րը:

 Նյու թեր. լայն տաշ տակ, ո րի շուր ջը մի ա ժա մա նակ կա րող է տե ղա վոր վել մի քա նի ե րե խա, 
ա վազ կամ նմա նա տիպ նյութ, փոքր թա սեր և գդալ ներ: 

Գոր ծըն թաց. այն պի սի գոր ծո ղու թյուն է, ո րից հա ճույք են ստա նում ի նչ պես դր սում, այն պես 
էլ տա նը խա ղա լիս: Ցան կա լի է բաց օ դում ու նե նալ ա վա զով լց ված մի մեծ տա րածք, որ տեղ 
ե րե խա նե րը կա րող են խա ղալ և մի ա ժա մա նակ վազվ զել ա վա զի մեջ: Կա րե լի է նկա տել, որ ո րոշ 
ե րե խա ներ խու սա փում են ձեռք տալ ա վա զին: Այդ դեպ քում ե րե խային պետք է աս տի ճա նա բար 
սո վո րեց նել ա վա զին հպ վե լուց ա ռա ջա ցող զգա ցո ղու թյա նը:

 Թույլ տալ, որ պես զի ե րե խա նե րը խառ նեն ա վազն ի րենց ձեռ քե րով և մատ նե րի միջև ե ղած 
բաց վածք նե րով «մա ղեն» այն: Հե տո տալ թա սեր, սա փոր ներ և գդալ ներ, որ պես զի ա նընդ մեջ 
փոր ձեն լց նե լու և դա տար կե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը: Նրանք հա ճույ քով են ա վա զից «ճա նա պարհ-
ներ» սար քում, քշում խա ղա լիք մար դա տար և բեռ նա տար մե քե նա ներ:

Երբ ե րե խան ար դեն սո վո րում է ա վա զին հպ վե լու զգա ցո ղու թյա նը, ա վա զի մեջ թաքց նել 
փոքր ա ռար կա ներ (խա ղա լիք ներ, խե ցի ներ), որ պես զի ե րե խա նե րը փնտ րեն և գտ նեն: Ա վե լի ու շ 
ե րե խա նե րը կա րող են ջրով թր ջել ա վա զը և հպ ման ժա մա նակ ու նե նալ այլ զգա ցու թյուն: Խրա-
խու սել, որ պես զի ե րե խա նե րը խո նավ ա վա զից կա ռույց ներ պատ րաս տեն: 

3.  Ճոճ վե լը

Ն պատակ. դի մա նալ այն շար ժումն ե րին, ո րոնց ժա մա նակ ոտ քե րը կտր ված են գետ նից:

 Նյու թեր. ցան կա ցած նս տա տե ղով ճո ճա նակ, ո րը պա րան նե րով կամ շղ թա նե րով կախ վում 
է որ ևէ հե նա կե տից:

 Գոր ծըն թաց. ե րե խա նե րի մի փոքր մա սը վա խե նում է այն բո լոր շար ժումն ե րից, ո րոնց ժա-
մա նակ ոտ քե րը կտր վում են գետ նից: Այդ վա խը շատ հա ճախ ե րե խային խան գա րում է մաս նակ-
ցել տա րի քին բնո րոշ մի ջո ցա ռումն ե րին: Սի րա լիր ար ված քա ջա լե րան քը և օգ նու թյու նը միշտ էլ 
ար դյու նա վետ են: Օ րոր վե լու շար ժումն ե րը հանգս տաց նող ազ դե ցու թյուն են թող նում մյուս նե րի 
վրա: 

Սկզ բում ե րե խային թույ լատր վում է նս տել ծնո ղի ծնկ նե րին: Բա վա կա նին ան վտանգ է «ա թո-
ռան ման» նս տա տե ղով և ա րմն կա կա լե րով ճո ճա նա կը, ո րի վրա ե րե խան ի րեն «ա պա հով» է 
զգում: Սկ սել նուրբ և դան դաղ շար ժումն ե րով՝ դե պի հետ ու ա ռաջ: Ցան ցա ճո ճի դեպ քում ը նտ-
րել այն դիր քը (նս տած, մեջ քի կամ փո րի վրա պառ կած), ո րում ե րե խան ա վե լի ա պա հով է ի րեն 
զգում:

Ե թե ե րե խան մեր ժում է այս վար ժան քը, կա րե լի է նրան պառ կեց նել հա տա կի վրա դր ված 
վեր մա կի վրա և, վեր ջի նիս մեկ ծայ րը բռ նե լով, պտ տել սե նյա կով մեկ: Սկ սել դան դաղ շե ղել ե րե-
խայի ու շադ րու թյու նը` մի ա ժա մա նակ եր գե լով: Աս տի ճա նա բար բար դաց նել վար ժան քը: Եր կու 
հո գով բռ նե լով վեր մա կի եր կու ծայ րե րից՝ ե րե խային բարձ րաց նել հա տա կից վեր: Ե թե ե րե խան 
չի բո ղո քում, նր բո րեն ճո ճել: Ա ռա ջին օ րո րու մը պետք է լի նի ա ռաջ և հետ, ի սկ մյուս նե րը՝ կող քից 
կողք ու ղ ղու թյամբ:

 Երբ ե րե խան վարժ վում է, կա րե լի է բար դաց նել մի ջո ցա ռու մը: Այս ան գամ ե րե խան ոտ քե րի 
հրումն ե րով ի նք նու րույն շա րու նա կում է ճոճ վել: Ե րե խա նե րին կա րե լի է ներգ րա վել դր սում ի րա-
կա նաց վող այլ մի ջո ցա ռումն ե րի մեջ՝ ե ռա նիվ կամ եր կա նիվ հե ծա նիվ քշել, մագլ ցել խա ղահ րա-
պա րա կի կա ռույց նե րի, սա հա րա նի կամ սան դուղ քի վրա: 
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4.  Կավ կամ խա ղա լու որ ևէ խմոր (կամ պլաս տի լին) 

Ն պա տակ. հան դուր ժե լի դարձ նել փա փուկ նյու թի հպ ման զգա ցո ղու թյու նը, ու ժե ղաց նել ձեռ-
քերն ու մատ նե րը, ստեղ ծել քան դակ ներ:

 Նյու թեր. կավ, ո րը հեշ տու թյամբ ճզ մե լով կա րե լի է պատ րաս տել տար բեր ձևե րի մար մին ներ, 
թանձր զանգ ված (տե՛ս բա ղադ րա տոմ սը): 

Գոր ծըն թաց. ստորև նկա րագր ված ձևով պատ րաս տել թանձր զանգ ված, ո րը պետք է պա հել 
հեր մե տիկ ա նո թի մեջ: Սե ղա նի շուր ջը նս տած կամ կանգ նած դիր քում ե րե խա նե րը խա ղում են 
կա վով կամ խմո րով կամ պլաս տի լի նով: Ե րե խային թույլ տալ դիպ չել, պո կել, ճմ լել, ճզ մել, խփել 
և ձգել զանգ վա ծը: Ամ բողջ ժա մա նակ խա ղալ ե րե խայի հետ և նրան ցույց տալ «խ մո րի» հետ 
վար վե լու բո լոր հնա րա վոր ձևե րը: Կլո րաց նել պլաս տի լի նի զանգ վա ծը եր կու ձեռ քե րով՝ պատ-
րաս տե լով գն դակ, ի սկ գլա նաձև տեսք տա լով այն կա րե լի է վե րա ծել օ ձի կամ պա րա նի: Պլաս-
տի լի նի մա կե րե սին կա րե լի է մատ նե րով դրոշմն եր ա նել, պա տա ռա քա ղի մի ջո ցով՝ գծել տար բեր 
պատ կեր ներ, ի սկ դա նա կով՝ ու ղ ղա կի կտ րա տել:

 Հե տաքրքր վել, թե ե րե խան ի նչ է պատ րաս տել: Ցույց տալ, թե ի նչ պես կա րե լի է պատ րաս-
տել «թխ ված քաբ լիթ» կամ «կեն դա նի»: Կող քից հետ ևել, որ պես զի ե րե խան թանձր զանգ վա ծը 
բե րա նը չտա նի: Տա փա կեց ված զանգ վա ծից խմո րե ղե նի ձև ման հա մար նա խա տես ված կա ղա-
պար նե րով ստա նալ տար բեր զար դա պատ կեր ներ և ե րկ րա չա փա կան ձևեր: Ե րե խան հա ճույ քով 
է նա յում Ձեր ստեղ ծա գոր ծու թյա նը: Ո րոշ ե րե խա ներ տհա ճու թյամբ են ձեռք տա լիս զանգ վա ծին 
կամ կա վին: Ե րե խային աս տի ճա նա բար պետք է վար ժեց նել: Սկզ բում ե րե խան կա րող է մի այն 
մա տով դիպ չել:

 Բա ղադ րա տոմս.

2 բա ժակ ա լյուր

1 բա ժակ ա ղ

2 բա ժակ ջուր

2 ճա շի գդալ բու սա կան յուղ

2 թեյի գդալ գի նե քար (cream of tartar)

 Սա լօ ջա խի վրա դր ված թա վայի մեջ լց ված ջու րը հասց նել եռ ման աս տի ճա նի, ո րից հե տո 
ա վե լաց նել բու սա կան յու ղը և, հնա րա վո րու թյան դեպ քում, սնն դա ներ կի քիչ քա նա կու թյուն: Այ-
նու հետև ա վե լաց նել մնա ցած չոր բա ղադ րա մա սե րը և խառ նել: Կարճ ժա մա կակ ան ց թա վայի 
պա րու նա կու թյու նը թանձ րա նում է: Թող նել, որ սառ չի: Այ նու հետև խմո րի նման հուն ցել ձեռ քե-
րով՝ դարձ նե լով ճկուն և ո ղորկ: Պա հել պլաս տիկ տոպ րա կի կամ կա փա րի չով ա մուր փակ վող 
ա նո թի մեջ՝ բա ցա ռե լով օ դի հետ շփու մը: Կա րիք չկա պա հել սառ նա րա նում: Դա սա սե նյա կում 
հնա րա վոր է պա հել մի քա նի շա բաթ: 

5.  Սափր վե լու քսուք/փր փուր

Ն պա տակ. հան դուր ժե լի դարձ նել նման նյու թի հպ ման զգա ցո ղու թյու նը և հան դուր ժել կեղ-
տոտ ձեռ քե րի առ կա յու թյու նը, ա ռան ձին մատ նե րի ճարպ կու թյան կա տա րե լա գոր ծու մը: 

Նյու թեր. սափր վե լու քսուք կամ նման այլ զանգ ված, ո րը կա րե լի է քսել սե ղա նի կամ մա տու-
ցա րա նի մա կե րե սին:

 Գոր ծըն թաց. խառ նաշ փոթ ա ռա ջաց նող մի ջո ցա ռում է, սա կայն ե րե խա նե րի մեծ մա սը սի-
րում է տակ տիլ (հպ ման) զգա յու թյուն նե րով ու ղեկց վող վար ժանք ներ: Ե րե խա նե րին նս տեց-
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նել կամ կանգ նեց նել սե ղա նի շուր ջը և յու րա քան չյու րի ա ռջև տյու բի կից դուրս մղել սափր վե լու 
քսու կի փոքր քա նա կու թյուն: Ցույց տալ, թե ի նչ պես պետք է օ ղա կաձև շար ժումն ե րով քսու կը 
տա րա ծել սե ղա նով մեկ՝ օգ տա գոր ծե լով ձեռքն ամ բող ջու թյամբ: Ցու ցադ րել, թե ի նչ պես են ցու-
ցա մա տով պատ կեր ներ գծում քսու կով պատ ված մա կե րե սին: Փոր ձել նկա րել դեմք և հարց նել. 
«Մենք ու նենք աչ քեր և քիթ: Ո ՞րն է հա ջոր դը»:

  Շա րու նա կել քսու կը տա րա ծել սե ղա նի մա կե րե սին և բազ մա զան խա ղա լիք նե րի (մե քե-
նա նե րի) կամ խո հա նո ցային պա րա գա նե րի մի ջո ցով հե տաքր քիր դրոշմ վածք ներ ա նել: Ա վե լի 
ա ռա ջա դի մած ե րե խա նե րը կա րող են տա ռեր գրել: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում սափր վե լու քսու-
կը կա րե լի է քսել հայե լու մա կե րե սին և նույն մի ջո ցա ռու մը կրկ նել: Դա նույն պես ե րե խա նե րին 
մեծ ու րա խու թյուն կա րող է պատ ճա ռել:

�	�	 Փոքր մկան նե րի գոր ծո ղություն ներ/ պա րապ մունք ներ

Խա ղեր և վար ժու թյուն ներ

 Մանր շար ժումն ե րի բո լոր հմ տու թյուն նե րի հա մար ե րե խայի դիր քը վճ ռա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի: Ե թե ե րե խան վատ է դիր քա վոր ված, ա պա նա չի կա րո ղա նա կա տա րել մի շարք վար ժու-
թյուն ներ, ո րոնք նկա րագր ված են ստորև:

 Պին ցե տան ման շար ժու մը զար գաց նող խա ղեր և վար ժու թյուն ներ

 Շատ կար ևոր է ու նե նալ ճիշտ և լավ պին ցե տային ճան կում: Ցան կա ցած խաղ և վար ժու թյուն, 
ո րը կխ րա խու սի ե րե խա նե րին, պետք է նե րա ռի պին ցե տան ման շար ժումն եր, ո րոնք շատ օգ տա-
կար են: Դրանք են. 

1. Տար բեր տե սա կի գլուխ կոտ րուկ ներ (փազլ):

2.  Կա ռու ցո ղա կան խա ղա լիք ներ, օ րի նակ՝ լե գո:

3.  Կա ռու ցել փայ տե խո րա նար դիկ նե րով, կո ճակ նե րով և մե տա ղադ րամն ե րով աշ տա րակ:

4.  Պատ րաս տել կպ չուն նկար ներ, քար տեր կամ բա ցիկ ներ և փակց նել դրանք կպ չուն  
գր քե րում:

5.  Պատ րաս տել կո լաժ ներ՝ օգ տա գոր ծե լով մանր ա ռար կա ներ, ի նչ պի սիք են ու լունք նե րը, 
ոս պի և բրն ձի հա տիկ նե րը:

6.  Սե ղա նի խա ղե րից հա ճախ օգ տա գոր ծում են պտտ վող խա ղե րը և դո մի նոն, ո րոնք ու նեն 
մանր կտոր ներ և շար ժա կան են:

7.  Կա տա րել ա սեղ նա գոր ծու թյան վար ժու թյուն ներ:

8.  Հա վա քել սնն դի մանր մաս նիկ ներ, օ րի նակ՝ ո լոռ, չա միչ, լո բի, բրինձ և այլն:

9.  Զար դա րում փոքր կար կան դակ ներ և տոր թեր:

 Ձեռ քե րը մի ա սին օգ տա գոր ծե լու խա ղեր և վար ժու թյուն ներ 

Հա ճախ ե րե խա նե րը նա խընտ րում են օգ տա գոր ծել ձեռ քե րից մե կը: Պետք է նրանց խրա-
խու սել, որ պես զի եր կու ձեռ քերն էլ օգ տա գոր ծեն, օ րի նակ, ստորև նշ ված խա ղե րի և վար ժու-
թյուն նե րի մի ջո ցով:

1.  Պատ րաս տել կո լաժ ներ՝ պատ ռե լով թղ թե րը:

2.  Փոր ձել թե լել ա սե ղը :



53

Ե ՐԵ ԽԱՆ Ե ՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆ ՄԱՆ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅՑ

3.  Խա ղալ մեկ կողմ ձգե լու կամ մի ա սին հրե լու խա ղա լիք նե րով, օ րի նակ՝ լե գոյով խա ղը:

4. Ն վա գել ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ, օ րի նակ՝ թմ բուկ, քսի լո ֆոն:

5.  Կա տա րել ջու րը լց նե լու վար ժու թյուն ներ, ո րոնց ժա մա նակ ե րե խան պետք է պա հի թա-
սը, խառ նի, հե տո լց նի մեկ այլ թա սի մեջ:

6. Մկ րա տով կտ րել տար բեր պատ կեր ներ:

7. Ա վա զը լց նել մի տե ղից մյու սը և խա ղալ:

8. Ու տե լու հա մար օգ տա գոր ծել գդալ և պա տա ռա քաղ կամ դա նակ և պա տա ռա քաղ:

9.  Կա տա րել հա գուս տը ծա լե լու վար ժու թյուն ներ, օ րի նակ, ծա լել թաշ կի նա կը, գի շե րազ գես-
տը և այլն: 

1. Ու լունք ներ շա րե լը

Ն պա տակ. եր կու ձեռ քով ի րա կա նաց վող նուրբ գոր ծո ղու թյուն նե րի կոոր դի նա ցի ա:

 Նյու թեր. թել (հաստ, բա րակ), կո շի կի քուղ, լար և ան ցքեր ու նե ցող ա ռար կա ներ, ո րոնց 
տրա մա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է թե լի հաս տու թյա նը: Ա ռար կա ներն ե ն՝ խո շոր ու լունք-
ներ, կո ճակ ներ, դա տարկ թե լա կո ճեր, ձո ղիկ ներ կտ րա տած տար բեր չափ սե րի և ցան կա ցած չոր  
սնն դի տե սակ ներ, ո րոնց կենտ րո նում ան ցք կա ( լապ շա, մա կո րոն. հա ցա հա տիկ, քարց րա վե-
նիք): 

Գոր ծըն թաց. ե րե խան նս տած է սե ղա նի շուր ջը կամ հա տա կի վրա: Նյու թե րը գտն վում են 
ձեռ քի տակ: Սկզ բում գոր ծո ղու թյու նը կա տա րե լիս ձեռ քը ձեռ քի վրա օգ նու թյան կա րիք կա: Թե-
լի մեկ ծայ րին հան գույց ա նել կամ ու լուն քը կա պել թե լի մեկ ծայ րին, որ պես զի շա րե լիս ա ռար կա-
նե րը չսա հեն: Օգ նել, որ պես զի ե րե խան թե լի ծայ րը մտց նի ու լուն քի ան ցքի մեջ: Դուք կտես նեք, 
թե ի նչ ու րա խու թյուն է ապ րում ե րե խան ա մեն ան գամ, ե րբ թելն ան ցնում է ա ռար կայի մի ջով: 
Գոր ծո ղու թյու նը հեշ տաց նե լու հա մար թե լի ծայ րը կա րե լի է պն դաց նել՝ վրան փա թա թե լով կպ չուն 
ժա պա վեն: Սկ սել հաստ թե լով և խո շոր ան ցք ու նե ցող մեծ ու լունք նե րով՝ հե տա գա յում շա րու նա-
կե լով ա վե լի փոքր ա ռար կա նե րով: Պար բե րա բար դա դար տալ, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա 
հաշ վել շա րա ծը կամ վզ նո ցի նման կա խել պա րա նո ցից:

 Կա րե լի է հե տա գա յում ա վե լի բար դաց նել գոր ծո ղու թյունն՝ ա ռա ջար կե լով ըն դօ րի նա կել 
ա ռար կա նե րի այն հա ջոր դա կա նու թյու նը, որ սահ մա նել եք: Ցույց տալ, թե ի նչ պես սկ սել ձա խից, 
ի սկ հա ջո ղու թյան դեպ քում նաև ա ջից: 

Այս գոր ծո ղու թյու նը հիմն ա կա նում ան հա տա կան մի ջո ցա ռում է, սա կայն մաս նա գե տի հս կո-
ղու թյան տակ կա րե լի է նույ նը կա տա րել ե րե խա նե րի փոքր խմ բով: Բո լոր ու լունք նե րը (կամ այլ 
ա ռար կա նե րը) տե ղա վո րել փոքր թա սի մեջ, որ պես զի չգ լոր վեն և չընկ նեն հա տա կին, ի սկ ե րե-
խա նե րին մեկ-մեկ շա րե լու ցու ցում տալ: 

2. Ձկ նոր սու թյուն

Ն պա տակ. տե սա-շար ժո ղա կան ( «աչք-ձեռք») կոոր դի նա ցի ա:

 Նյու թեր. մոտ 1.25-2.5 սմ հաս տու թյամբ և 60 սմ եր կա րու թյամբ կլոր ձող, ձո ղին կապ ված 
թել, մագ նիս, ո րը կա րե լի է ամ րաց նել թե լի ծայ րին, տար բեր գույ նի ստ վա րաթղ թի կտոր ներ, մե-
տա ղյա սեղ միչ ներ:

 Գոր ծըն թաց. ստ վա րաթղ թից կտ րել ձկ ներ: Մե տա ղյա սեղ միչ ներն ամ րաց նել դրանց և դա-
սա վո րել հա տա կի վրա (են թադ րյալ ջրա վա զան): Ե րե խա նե րը կա րող են սկ սել «ձուկ որ սալ» 
կար թա ձո ղի մագ նի սի օգ նու թյամբ: Կա րե լի է կազ մա կեր պել որ պես ան հա տա կան կամ խմ բային 
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մի ջո ցա ռում: Վեր ջին դեպ քում կպա հանջ վեն ա վե լի շատ կար թա ձո ղեր: Ե րե խան զգու շու թյամբ 
մագ նի սը պետք է ի ջեց նի մինչև սեղ մի չը, որ պես զի կա րո ղա նա ձու կը բռ նել և դուրս քա շել:

 Խա ղը բար դաց նե լու նպա տա կով ստ վա րաթղ թից կտ րե լով պատ րաս տում են տար բեր գույ-
նե րի տար բեր ե րկ րա չա փա կան ձևեր: Ե րբ ե րե խան ձուկ է բռ նում, հարց նել. «Ի՞նչ ես բռ նել: Այո՛, 
ճիշտ է, դու կար միր շր ջան ես գտել»:

Դուք կա րող եք ամ սագ րից նկար ներ կտ րել և ցույց տալ ե րե խա նե րին, որ պես զի նրանք ճա-
նա չեն և նկա րագ րեն տե սա ծը (օ րի նակ՝ ճա շող մար դիկ, քնած ե րե խա, գիրք կար դա ցող տղա-
մարդ):

3. Գն դիկ նե րը շշի մեջ

Ն պա տակ. զար գաց նել փոքր ա ռար կա նե րը նր բո րեն վերց նե լու հմ տու թյու նը, կա տա րե լա-
գոր ծել մատ նե րի ա րա գա շար ժու թյու նը: 

Նյու թեր. տար բեր փոքր ա ռար կա ներ (ու լունք ներ, փայ տե կարճ ձո ղիկ ներ կամ խցան ներ, 
փա փուկ մա տի տի կտոր տանք, ու տե լու փոքր բա ներ՝ չա միչ կամ հա ցա հա տիկ), փոքր շշեր կամ 
փոքր բաց ված քով (մինչև 2.5 սմ) ա նոթ ներ:

 Գոր ծըն թաց. ե րե խա նե րը նս տում են հա տա կին կամ սե ղա նի շուր ջը: Յու րա քան չյու րին  
տր վում է մեկ շիշ և գն դիկ նե րով լի մեկ թաս: Ե րե խա նե րին ցույց տալ, թե ի նչ պես կա րող են 
բութ մա տով և ցու ցա մա տով փոքր ա ռար կա նե րը վերց նել և մեկ-մեկ մտց նել շշի մեջ: Հետ ևել, 
թե ի նչ պես են ե րե խա նե րը դա տար կում շի շը: Ա րդյո՞ք նրանք կկ ռա հեն շի շը դա տար կե լու ճիշտ 
ձևը: Ե թե դժ վա րա նում են, ա ռա ջար կել ա վե լի մեծ բաց ված քով շիշ: Ու շա դիր լի նել, թե որ ձեռ քով 
են նա խընտ րում գոր ծել: Ա րդյո՞ք ե րե խան սկ սում է գոր ծել գե րա կայող ձեռ քով: Ե րե խա նե րի մի 
մա սը զվար ճա նում է՝ հաշ վե լով շշի մեջ մտց րած ա ռար կա նե րը կամ էլ թա սի մեջ լց ված ա ռար կա-
նե րի մի ջից ջո կե լով մի այն ու լունք նե րը: Ե րե խա նե րին հա ճույք է պատ ճա ռում նաև ման րադ րա մը 
գցել «գան ձարկ ղի» (մե տա ղյա տու փի) ճեղ քի մեջ:

 Մի ջո ցա ռումն ա վե լի բար դաց նե լու հա մար ե րե խային ա ռա ջարկ վում է շշի կա փա րի չը  
պտ տե լով հա նել և նո րից հագց նել: Կար ևոր գոր ծո ղու թյուն է, քա նի որ կա տար վում է եր կու ձեռ-
քով և նպաս տում է դաս տա կի պտու տաձև շարժ մա նը: Պետք է զգու շա նալ. ե րե խա նե րը կա րող 
են կուլ տալ այդ մանր ա ռար կա նե րը:

4. Ն կա րե լը

Ն պա տակ. կա տա րե լա գոր ծել գրի չը/ մա տի տը բռ նե լու և օգ տա գոր ծե լու ձևը, բարձ րաց նել 
գրե լու նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը, զար գաց նել գրելն ըն դօ րի նա կե լու հմ տու թյուն նե րը:

 Նյու թեր. թղ թի մեծ կտոր ներ, մա տիտ ներ, գրիչ ներ, մար կեր ներ (թա նա քով գրող հաստ մա-
տիտ ներ): 

Գոր ծըն թաց. այս տեղ ներ կա յաց ված տե սա-շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րը պա հան ջում են 
բա վա րար փոր ձա ռու թյուն: Այդ ի սկ պատ ճա ռով բո լոր ան հրա ժեշտ նյու թե րը պետք է ե րե խա նե-
րին մատ չե լի լի նեն: Վաղ տա րի քում ե րե խան կա րող է մա տի տը բռ նել ցան կա ցած ձևով և խզբ զել 
թղ թի վրա: Աս տի ճա նա բար ե րե խան կա տա րե լա գոր ծում է մա տի տը բռ նե լու իր հմ տու թյու նը՝ 
այն պա հե լով բութ մա տի և ա ռա ջին եր կու մատ նե րի միջև ( «ե ռո տա նու դիրք»): 

Ե րե խային ա ռա ջար կում եք ըն դօ րի նա կել Ձեր գծած գծե րը հետ ևյալ հա ջոր դա կա նու թյամբ՝ 
ու ղ ղա հա յաց գիծ, հո րի զո նա կան գիծ, շր ջա նա գիծ, խա չաձև գծեր, քա ռա կու սի: Ե թե ե րե խան 
դժ վա րա նում է, կա րե լի է սո վո րեց նել՝ նրա ձեռ քից բռ նե լով: Կա րե լի է սկս կել, ի սկ ե րե խան կա-
վար տի (օ րի նակ՝ Դուք գծում եք քա ռա կու սու 3 կող մե րը, ի սկ ե րե խան ա վե լաց նում է չոր րոր դը): 
Որ պես զի թուղ թը չսա հի, կա րե լի է այն կպ չուն ե րի զով ամ րաց նել սե ղա նին: Դա նույն պես օգ նում 
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է ե րե խային:

 Հե տո ե րե խան պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա զվար ճա նալ իր գծագ րած պատ կեր նե րով 
կամ ան վան տա ռե րով: Մար կե րով կամ հաստ մա տի տով գրում են խո շոր տա ռեր կամ ար վում 
են հաստ գծեր, ո րոնց ե րե խան պետք է հետ ևի: Փորձ ձեռք բե րե լու ա վե լի շատ հնա րա վո րու-
թյուն ներ ստեղ ծել: Ե րե խան պետք է փոր ձի գրե լու տար բեր մի ջոց նե րը: Սկզբ նա կան շր ջա նում 
պետք է օգ տա գոր ծել մար կեր ներ կամ հաստ մա տիտ ներ:

Ընդ լայն ված գոր ծո ղություն ներ. թղ թի վրա նկա րեք մար դու մար մինն և խրա խու սեք ե րե-
խային, որ պես զի լրաց նի մարմն ի մա սե րը: Թղ թի մեծ կտոր ներ դնել հա տա կին և ե րե խային 
պառ կեց նել դրանց վրա, ի սկ մյուս ե րե խա նե րի հետ մի ա սին գծել մարմն ի շուր ջը: Այ նու հետև 
ե րե խա նե րը լրաց նում են դի մագ ծե րը և հա գուս տը, ի սկ հե տո նկա րը կա խում են պա տից, որ-
պես զի տես նեն, թե որ քան մեծ է «Ա րան»: 

5. Մկ րա տով կտ րե լը

Ն պա տակ. մկ րա տը ճիշտ բռ նել և կտ րել թուղ թը, զար գաց նել կտ րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
մկա նային ու ժը և կա ռա վա րու մը, նպաս տել եր կու ձեռ քով աշ խա տե լուն:

 Նյութեր. տար բեր կոշ տու թյան և չա փե րի թուղթ, ման կա կան ան վտանգ մկ րատ:

 Գործըն թաց. պար զել, ա րդյոք ե րե խան գի տի, թե ի նչ պես պետք է մկ րա տը բռ նի մեկ ձեռ-
քով: Ե թե ոչ, ա պա մկ րա տը դնել ե րե խայի գե րա դա սե լի ձեռ քի մեջ՝ բութ մատն ու միջ նա մա տը 
մկ րա տի ան ցքե րի մեջ ան ցկաց նե լով: Թուղթն ա մուր պա հել եր կու ձեռ քե րի միջև, որ ե րե խան 
կա րո ղա նա կտ րել: Խրա խու սել, որ ե րե խան թղ թի եզ րի եր կայն քով մկ րա տով «ձ ևե լով» կտ րի:

Հիմն ա կան շարժ ման տեխ նի կան յու րաց նե լուց հե տո ե րե խային ա ռա ջար կել թուղ թը պա հել 
մյուս ձեռ քով: Կա րող եք պար բե րա բար հու շե լով (օ րի նակ՝ «բա՛ց, սեղ մի՛ր, բա՛ց, սեղ մի՛ր») կտ րե-
լը դարձ նել շա րու նա կա կան: Ե րե խային տալ 6 սմ չա փով քա ռա կու սի թուղթ և խնդ րել, որ նա 
մկ րա տով թուղ թը բա ժա նի եր կու հա վա սար մա սե րի կամ շա րու նա կա բար կտ րի:

Թղ թին լայն գիծ քա շել՝ ե րե խային ա ռա ջար կե լով կտ րել գծի վրայով: Կա րե լի է բար դաց նել՝ 
ա ռա ջար կե լով կո րա գիծ կամ շր ջան: Հի շել, որ այս ա մե նը պա հան ջում է ժա մա նակ և գործ նա-
կան աշ խա տանք:

Ը նդ լայն ված գոր ծո ղություն. կա նաչ թղ թից կտ րել, ձևել մի ե րիզ, որ նկա րի վրա կա րող է ծա-
ռայել որ պես «խո տային ծած կույթ», ամ սագ րե րից կտ րել հա նել սի րած նկար ներ, կա վը գլա նե լով 
պատ րաս տել եր կար «պա րան ներ» և կտ րել մկ րա տով:

6.  Կա րե լը և թել/ քուղ ան ցկաց նե լը

Նպա տակ. զար գաց նել տե սա-շար ժո ղա կան կոոր դի նա ցի ան, աշ խա տեց նել եր կու ձեռ քե րը 
մի ա սին:

 Նյութեր. ստ վա րաթղ թի կամ կոշտ թղ թի կտոր ներ, հաստ գործ վածք, թի թե ղյա տու փե րի 
պլաս տիկ կա փա րիչ ներ, ան ցքեր բա ցե լու գոր ծիք, հա սա րակ կամ մա նած թել: 

Գոր ծըն թաց. նկա րել պարզ գծան կար, ո րի ու ր վագ ծի եզ րե րով բա ցել ան ցքեր՝ մե կը մյու սից 
1.25-2.5 սմ հե ռա վո րու թյան վրա: Վերց նել 37.5-50 սմ եր կա րու թյան թել, ո րի ան ցքե րի մի ջով 
ան ցկաց վող ծայ րը պն դաց նում են, ի սկ մյուս ծայ րով խո շոր հան գույց են կա պում: Ե րե խային 
ցույց տալ, թե ի նչ պես պետք է թե լը մտց նել ան ցքի մեջ, ի սկ հե տո մյուս կող մից դուրս քա շել: Ե րբ 
ե րե խան է փոր ձում կա տա րել նույն գոր ծո ղու թյու նը, կա րե լի է օգ նել՝ պա հե լով ստ վա րաթղ թի 
կտո րը: Շա րու նա կել այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան գա ղա փար կազ մի իր ա րա ծի մա սին և 
գոր ծը հասց նի ա վար տին՝ թե լը մեկ առ մեկ մտց նե լով գծան կա րի եզ րագ ծի բո լոր ան ցքե րը:
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Այս գոր ծո ղու թյան ա վե լի բարդ տե սա կը կո շի կի քու ղը կա պելն է: Կա րե լի է վար ժանքն ի րա-
գոր ծել իս կա կան կա րե լու ա սե ղի և որ ևէ գործ վաց քի մի ջո ցով: Ա սե ղը պետք է լի նի հաստ, ի սկ 
ծայ րը՝ բութ, որ պես զի ե րե խան չվն ա սի ի րեն կամ մեկ ու րի շին:

7.  Խո զա նա կով բան ջա րե ղեն մաք րե լը

Ն պա տակ. եր կու ձեռ քե րի հա մա տեղ աշ խա տանք, ձեռ քի ու ժե ղա ցում, ըն տա նի քին ի նչ-որ 
բա նով օգ նել (որ ևէ ներդ րում ու նե նալ ա ռօ րյա գոր ծե րում):

 Նյու թեր. տար բեր տե սա կի բան ջա րե ղեն, փոքր խո զա նակ, փոքր ա մա նով ջուր:

 Գոր ծըն թաց. ջրի հետ խա ղա լը միշտ էլ հա ճույք է պատ ճա ռել ե րե խային, բայց այս ան գամ 
նա հան դես է գա լիս նաև որ պես «օգ նա կան»: Այս եր կու զգա ցումն ե րը զու գակ ցե լու հա մար ե րե-
խային հանձ նա րա րել, որ նա լվա նա բան ջա րե ղե նը և նա խա պատ րաս տի ե փե լու կամ հում վի-
ճա կում (ո րոշ տե սակ նե րը) ու տե լու հա մար: Որ պես զի ե րե խան ամ բող ջո վին չթրջ վի մի ջո ցառ-
ման ժա մա նակ, նրա մարմն ի շուր ջը կա պել գոգ նոց կամ սր բիչ: Տալ խո զա նա կը ե րե խային և 
նրա ձեռ քից բռ նած ցու ցադ րել, թե ի նչ պես պետք է մաք րել գա զա րի վրայի հո ղի մաս նիկ նե րը, 
ի սկ հե տո ջրով ցայել/լ վա նալ: Գա զա րից հե տո ան ցնել կար տո ֆի լին: Ե րե խային բա վա րար ժա-
մա նակ տրա մադ րել:

 Կա րե լի է քիչ ա վե լի բար դաց նել մի ջո ցա ռու մը: Պահ պա նե լով ան վտան գու թյու նը (հս կո ղու-
թյուն, ոչ շատ սուր դա նակ)՝ ե րե խային թույլ է տր վում դա նա կով կտ րա տել բան ջա րե ղե նը (ո րոշ 
տե սակ ներ): Կա րե լի է սո վո րեց նել ե րե խայի ձեռ քից բռ նե լով: 

8.  Հագն վե լը և հան վե լը

Ն պա տակ. զար գաց նել ի նք նու րույն հագն վե լու հմ տու թյուն ներ:

 Նյու թեր. շո րե րով տիկ նիկ, նմա նակ ման խա ղե րի հա մար ան հրա ժեշտ մե ծա հա սա կի շո րեր, 
ե րե խայի ան ձնա կան հա գուս տը՝ նե րա ռյալ կո շիկ նե րը: 

Գոր ծըն թաց. յու րա քան չյուր ե րե խա ի նք նու րույն հագն վե լուց հե տո որ ևէ բան ա վար տե լու 
զգա ցում է ու նե նում: Սա կայն ո րոշ ե րե խա նե րի հա մար հագն վե լը հա ճախ դժ վար խն դիր է: Այդ 
պատ ճա ռով կար ևոր է, որ պես զի հան գիստ մթ նո լոր տում ( ոչ շտապ ի րա վի ճա կում) ե րե խային 
հնա րա վո րու թյուն տր վի փոր ձար կել այս հմ տու թյուն նե րը:

 Շո րե րով տիկ նի կը շատ լավ մի ջոց է այս հմ տու թյա նը ե րե խային վար ժեց նե լու հա մար: Ե րե-
խա նե րի մեծ մա սը սկզ բում գե րա դա սում է հա նել ի նչ պես տիկ նի կի, այն պես էլ սե փա կան շո րե րը: 
Լո ղա նա լու ժա մին հան վե լը կամ ձմ ռա նը դր սից ներս մտ նե լիս գլ խարկն ու վե րար կուն հա նելն 
այս հմ տու թյուն նե րին վար ժեց նե լու ա մե նա հար մար ձևերն են: Ե րե խային հագն վել սո վո րեց նե լիս 
նրա հետ ան պայ ման քն նար կել, թե ո րը պետք է լի նի ա ռա ջի նը և ո րը՝ ե րկ րոր դը:

Ե րե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ «խցկ վել» մե ծա հա սակ նե րի շո րե րի մեջ և այդ պես «դի-
մա կա վոր ված» խա ղալ: Հար մար պահ է «մայ րիկ» կամ «հայ րիկ» դե րա կա տա րումն ե րի հա մար: 
Լայն շո րե րը հեշտ է հագ նել: Ե րե խա նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում հագ նե լով փոր ձել հա-
գուս տի մա սե րը, այդ թվում կո ճակ ներն ու շղ թա նե րը: Հի շել, որ ան գամ ա մե նա ծանր ֆի զի կա-
կան խն դիր նե րով ե րե խան ի րեն լավ է զգում, ե րբ կա րո ղա նում է ի նք նու րույն որ ևէ բան ա նել, 
օ րի նակ՝ ձգել վզ կա պը կամ ձեռ նոց նե րի փո շին թափ տալ: 
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ԽԱ ՂԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ

 ԽԱ ՂԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ
 Խա ղը հս կա յա կան ճա նա չո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նի ե րե խայի սո վո րե լու գոր ծըն թա ցում: 

Ե րե խա ներն ի ծնե խիստ հե տաքրք րա սեր են և սո վո րե լու մեծ ցան կու թյուն ու նեն, ե թե այն զվար-
ճանք և հա ճույք է պատ ճա ռում ի րենց: Ե րե խան ը նտ րում է այն գոր ծո ղու թյուն նե րը կամ խա ղե-
րը, ո րոնց վրա կա րող է ներ գոր ծել, ի նչ պես նաև դրանք կա ռա վա րել և հս կել՝ բա վա րա րե լով 
իր սե փա կան ցան կու թյուն նե րը: Նրա խաղն ի նք նուղ ղորդ ված է, ի սկ շար ժա ռիթ նե րը (մո տի-
վա ցի ան)՝ ար տա հայտ ված: Ը նտ րե լով այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը, ե րե խան ամ րապն դում է 
վս տա հու թյունն իր ու ժե րի նկատ մամբ: Կրտ սեր տա րի քի ե րե խան փոր ձե րի և սխալ նե րի ճա-
նա պար հով բա ցա հայ տում և ճա նա չում է ի րեն շր ջա պա տող աշ խար հը: Ե րե խան ը նտ րում է այն 
գոր ծո ղու թյու նը, որ տեղ ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ հա ջո ղու թյուն կու նե նա, ի սկ խա ղային 
ի րա վի ճա կում ձեռք բե րած նվա ճումն ե րը կամ րապն դի դրա կա նո րեն: 

Խա ղա լիք ներ, ո րոնք խրա խու սում են ե րե խայի ներգ րա վու մը խաղ: Ցան կա ցած իր կա րող 
է խա ղա լիք ծա ռայել, ի նչ պես օ րի նակ՝ ստ վա րաթղ թե տու փե րը, ժա պա վե նի կտոր նե րը, գդալ-
նե րը և այլն: Ա մե նա կար ևորն ա ռար կայի ա պա հով և ան վտանգ լի նելն է: Որ պես զի ե րե խան 
ստա նա ա ռա վե լա գույ նը խա ղից, խա ղա լիք նե րը պետք է գրա վեն և պա հեն նրա ու շադ րու թյու նը՝ 
ե րե խայի մոտ ստեղ ծե լով խա ղը կրկ նե լու ցան կու թյուն և խրա խու սե լով նոր բա ներ հե տա զո տե-
լու ու նա կու թյուն ներ: Խա ղա լիք նե րը պետք է լի նեն վառ գույ նե րի, ին չը ե րե խային կօգ նի սո վո րել 
գույ նե րը, ի նչ պես նաև տար բեր ձևե րի ու չափ սե րի, որ պես զի ե րե խան ըն կա լի այն պի սի հաս-
կա ցու թուն նե րը, ի նչ պի սիք ե ն՝ մեծ, փոքր, մի ջին, շատ փոքր, շատ մեծ: Ցան կա լի է, որ խա ղա-
լիքն ու նե նա տար բեր ե րկ րա չա փա կան ձևեր՝ շր ջան, քա ռա կու սի, ե ռան կյուն: Ե րե խան պետք է 
կա րո ղա նա ու սումն ա սի րել խա ղա լիք ներն ը ստ իր զար գաց ման տա րի քի, զգալ դրանք, շար ժել, 
դրան ցով ձայ ներ հա նել և վեր ջա պես՝ հաս կա նալ, թե ի նչ պես են դրանք օգ տա գործ վում խա ղի 
ըն թաց քում: Խրա խու սե լի է տան ներ սում և շր ջա պա տող ի րա կան նյու թե րի և ա ռար կա նե րի 
օգ տա գոր ծու մը խա ղի մեջ՝ դա տարկ տու փեր, շշեր, հին հա գուստ և այլն: Շատ կար ևոր է մի ջա-
վայ րի ան վտանգ լի նե լը: Կրծ քի տա րի քի և նոր քայ լող ե րե խա նե րը, ո րոնք դեռևս ձեռքն ըն կա ծը 
տա նում են բե րա նը, պետք է խա ղան այն պի սի խա ղա լիք նե րով, ո րոնք ան հնար է պա հել բե րա-
նում կամ կուլ տալ:

 Խա ղը և հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խան: Ի նչ պես բո լոր, այն պես էլ այս ե րե խա նե րի հա-
մար ան հրա ժեշտ է ստեղ ծել խա ղի լայն հնա րա վո րու թյուն ներ՝ հաշ վի առ նե լով նրանց զար գաց-
ման մա կար դա կը և ոչ թե ե րե խայի ժա մա նա կագ րա կան տա րի քը: Շր ջա պա տող մի ջա վայ րի 
հետ ե րե խայի փո խազդ ման և նոր հմ տու թյուն ներ սո վո րե լու գոր ծըն թա ցին օգ նում են հետ ևյալ 
բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը՝ ան կա խու թյու նը (ի նք նու րույ նու թյու նը), ու սումն ա սի րե լը (հե տա զո տե լը), 
փոր ձա ռու թյու նը, ա ռա ջըն թա ցի հնա րա վո րու թյու նը, փո խազ դե ցու թյու նը և ստեղ ծա գոր ծա կան 
մո տե ցու մը: Խա ղային մի ջա վայ րում ա պա հո վե լով այս տար րե րը` ե րե խային կա րե լի է տալ խա-
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ղի նոր գա ղա փար ներ: Դրանք կզար գաց նեն նրա ի նք նու րույն խա ղա լու կա րո ղու թյուն նե րը, այ-
սինքն՝ խա ղա լիք նե րի հատ կա նիշ ներ ու սումն ա սի րե լը, նոր ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րը գործ-
նա կա նում կի րա ռե լըը, նոր բա ներ սո վո րե լու ու նա կու թյու նը: Ե րե խայի հա մար հնա րա վո րու թյուն 
կս տեղծ վի շփ վել խա ղըն կեր նե րի հետ և ստեղ ծա գոր ծա կան տար րեր մտց նել խա ղի մեջ:

Ան կա խու թյուն: Շատ հա վա նա կան է, որ հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը Ձեր՝ ծնող-
նե րի, լրա ցու ցիչ օգ նու թյան կա րի քը զգան շր ջա պա տող մի ջա վայրն ու սումն ա սի րե լու գոր ծըն-
թա ցում: Սա կայն փոր ձեք նվա զեց նել նրանց կախ վա ծու թյու նը մե ծե րից: Օգ տա գոր ծեք այն պի սի 
նյու թեր և պա րա գա ներ, ո րոնք կօ ժան դա կեն ե րե խային ըն կա լել մի ջա վայ րի բազ մա զա նու թյու նը: 
Այդ նպա տա կին են ծա ռա յում տար բեր ձայ ներ ար ձա կող ման կա կան չխկչխ կան խա ղա լիք նե րը, 
ա տամն ե րի ծկ թու մը հեշ տաց նող հա տուկ մա կե րես ու նե ցող ռե տի նե օ ղակ նե րը, ո րոնք խթա նում 
են ա ռար կան ձեռ քե րով և բե րա նով ու սումն ա սի րե լը, ի նչ պես նաև վառ գույ նե րի փա փուկ խա-
ղա լիք-կեն դա նի նե րը, սև և սպի տակ նկար նե րի հա վա քա ծուն, ան գամ տար բեր հո տեր ար ձա կող 
ա ռար կա նե րը: Ձեր տված լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներն ու շր ջա կա մի ջա վայ րի և խա ղի կա նոն-
նե րի վե րա բե րյալ հա մա պա տաս խան հու շումն ե րը կօգ նեն հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րին 
գործ նա կա նում փոր ձել այն բո լոր խա ղե րը, ո րոն ցով ա մեն օր խա ղում են մյուս ե րե խա նե րը:

ՈՒ սումն ա սի րու թյուն/ հե տա զո տում: Խա ղա լու հմ տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մով ե րե-
խա նե րի հա մար կա րող է օգ տա կար լի նել այն մի ջա վայ րը, ո րը հարս տաց նում է նրանց կա րո ղու-
թյուն նե րը և մի ա ժա մա նակ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դում խա ղա լու ու ղի նե րի վե րա բե-
րյալ: Տան կամ սե նյա կի պայ ման նե րում զար գաց ման խն դիր նե րով ե րե խա նե րի տե ղա շարժ ման 
սահ մա նա փա կու մը կա րող է ան հնար դարձ նել խա ղա լիք ներ փնտ րե լը, ու սումն ա սի րե լը և դրան-
ցով խա ղա լը: Ձե զա նից պա հանջ վում է ա վե լի շատ աշ խա տանք և ժա մա նակ՝ հա մոզ վե լու, որ 
շար ժումն ե րի սահ մա նա փա կու մը դեռևս չի նշա նա կում ան կա խու թյան սահ մա նա փա կում: Մեկ 
տա րին չլ րա ցած ե րե խա նե րին պետք է տալ հնա րա վո րինս շատ տե ղե կու թյուն ներ խա ղա լիք նե րի 
օգ տա գործ ման տար բեր ե ղա նակ նե րի վե րա բե րյալ: Փոր ձեք ե րե խայի հա սա նե լի ու թյան սահ-
ման նե րում հա տա կին ա ման տե ղադ րել՝ մե ջը որ ևէ ա ռար կա դնե լով: Շար ժա կան խա ղա լիք նե րը 
կա խեք այն պի սի բարձ րու թյան վրա, որ ե րե խան կա րո ղա նա հար վա ծել դրանց: Ե րե խայի դաս-
տա կին կամ ոտ նա թա թին կա նո նա վոր ամ րաց րեք (օ րի նակ՝ բռ նի չով, ո րը չի բաց վի խա ղա լուց) 
փա փուկ խա ղա լիք ներն այն պես, որ նա կա րո ղա նա թա փա հա րել, խփել, բե րա նը տա նել, զն նել 
և զվար ճա նալ դրան ցով:

 Գործ նա կան կի րա ռու թյուն: Հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րին սկզբ նա կան շր ջա նում 
պետք է այս կամ այն հմ տու թյու նը սո վո րեց նել մեկ մի ջա վայ րում. հե տա գա յում տա լով լրա ցու ցիչ 
ցու ցումն եր՝ փոր ձել նույն հմ տու թյուն նե րը կի րա ռել այլ մի ջա վայ րե րում: Այ սինքն պետք է մե ծաց-
նել ե րե խայի փոր ձա ռու թյուն ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը, նպաս տել ե րե խայի հմ տու-
թյուն նե րի փո խադր մա նը կամ տա րած մա նը մեկ մի ջա վայ րից մեկ այլ մի ջա վայր՝ չմո ռա նա լով 
այն հան գա ման քը, որ ան հրա ժեշտ է ժա մա նակ տալ ե րե խային ու րա խա նա լու իր նոր սո վո րած 
հմ տու թյուն նե րով: Ան կախ նրա նից, թե ե րե խան ար դեն սկ սել է, թե ոչ` ու շադ րու թյուն դարձ նել 
վառ գույ նե րով խա ղա լիք նե րին կամ աչ քե րով հետ ևել շարժ վող ա ռար կա նե րին, մեկ նել ձեռ քը և 
դիպ չել խա ղա լի քին, փոր ձում է կա տա րե լա գոր ծել ա ռար կա նե րի ճան կու մը, Դուք կա րող եք օգ-
նել նրան կի րա ռել նշ ված հմ տու թյուն նե րը: Ե թե ու զում եք ե րե խային հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ նել 
զբաղ վե լու խա ղա լիք նե րը ճան կե լու և գցե լու/ բաց թող նե լու խա ղով, օգ տա գոր ծեք նույն չա փի, 
ձևի և նույն հեշ տու թյամբ ճանկ վող խո րա նար դիկ ներ կամ այլ ա ռար կա ներ: Նույն գոր ծո ղու թյան 
կրկ նո ղու թյու նը մե ծաց նում է ե րե խայի փոր ձա ռու թյու նը:

Ե րե խայի խա ղային կա րո ղու թյուն նե րը 1-2 տա րե կա նում գնա լով ա ճում ե ն՝ պա հան ջե լով 
ա ռար կա նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վե լի լայն տե սա կա նի: Պետք է ու նե նալ ե րե խայի նոր սո-
վո րած բա ռե րին հա մա պա տաս խան նկար ներ և ա ռար կա ներ. օ րի նակ, ե րբ ե րե խան սո վո րում 
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է ար տա սա նել «շուն» բա ռը, ան հրա ժեշտ է նրան ցույց տալ շան նկա րը կամ խա ղա լի քը: Ա վե լի 
ա վագ՝ 2-3 տա րե կան ե րե խա նե րի զար գաց ման հա մար լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ են պետք, օ րի նակ, 
զգա ցո ղու թյու նը զար գաց նե լու հա մար` բրն ձով լի ա ման, կամ լց նող, փո րող, հա վա քող խա ղա-
լիք ներ:

Ա ռա ջըն թա ցի խթա նում: Ա նհ րա ժեշտ է ա պա հո վել զար գաց ման ա ռա ջըն թա ցը. կազ մա-
կերպել այն պի սի մի ջո ցա ռումն եր, ո րոնք հիմն վում են ե րե խայի առ կա հմ տու թյուն նե րի վրա, և 
խրա խու սել դրանց օգ տա գոր ծու մը նոր գոր ծե լա կեր պով: Ի րա կան ա ռա ջըն թաց գո յու թյուն ու նի 
մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան ի վի ճա կի է կի րա ռել առ կա հմ տու թյուն նե րը, ու նի դրանք նոր 
ի րա վի ճակ նե րում օգ տա գոր ծե լու շար ժա ռիթ ներ և չի հի աս թափ վում ան հա ջող փոր ձե րից: Ե թե 
ե րե խան ոչ մի մաս նակ ցու թյուն չի ցու ցա բե րում, այ սինքն խա ղա լիք նե րին չի նա յում, չի դիպ-
չում և դրան ցով չի խա ղում, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ ա ռա ջարկ վող գոր ծու նե ու թյու նը շատ 
բարդ է նրա հա մար:

 Մեկ տա րե կա նից փոքր ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են խո րա նար դիկ նե րը տե ղադ րել դա-
տարկ տու փի մեջ և հա նել այն տե ղից: Ա ռա ջըն թա ցը խթա նե լու հա մար ե րե խային տա լիս են մի 
այլ տուփ, ո րն ու նի կենտ րո նում խո րա նար դիկ նե րի հա մար լայն ան ցքով կա փա րիչ: Ե րե խայի 
հմ տա նա լուց հե տո օգ տա գոր ծում են ա վե լի փոքր ան ցքով մեկ այլ տուփ: Օ րի նակ, ե թե 1-2 տա-
րե կան ե րե խան նոր է սո վո րել կա հույ քին հեն վե լով բարձ րա նալ և կանգ նել, կա րե լի է ա ռա ջար-
կել նրան մի խա ղային գոր ծո ղու թյուն. ա նիվն ե րով սայ լա կի մեջ տե ղա վո րել մի քա նի փա փուկ 
խա ղա լիք՝ կեն դա նի ներ կամ տիկ նիկ ներ, որ ե րե խան դրդ ված լի նի բարձ րա նալ՝ բռն վե լով սայ-
լա կից, այ նու հետև քա ջա լե րել նրան` հրե լու սայ լակն ա ռաջ: Կա րե լի է սայ լակն ա վե լի ծան րաց նել՝ 
ե րե խայի հա մար այն ա վե լի կա յուն դարձ նե լով: 

 Փո խազ դե ցու թյուն: Հա տուկ կա րիք ու նե ցող ե րե խան սո վո րա բար շփ վում է իր հա սա կա-
կից նե րի հետ կա ռուց ված քային խա ղե րի ըն թաց քում կամ մե ծե րի ա ռա ջար կած խա ղի մի ջո-
ցով: Ե թե ե րե խայի զար գա ցու մը հա մա պա տաս խա նում է մինչև մեկ տա րե կա նի մա կար դա կին, 
նրան պետք է դիր քա վո րել այն պես, որ նա կա րո ղա նա տես նել, թե ի նչ է կա տար վում շուր ջը և 
մաս նակ ցել՝ օգ տա գոր ծե լով խա ղի նույն պա րա գա ներն ու նյու թե րը:

Ե թե փոք րիկն ու նի քույր կամ եղ բայր, ա պա նրանց ևս պետք է տալ նույն խա ղա լիք նե րից, 
քա նի որ 1-2 տա րե կան ե րե խա նե րը կրկ նօ րի նա կում են մյուս նե րին, և այդ պի սով բո լո րը նույն 
խաղն են խա ղում: Ի սկ 2-3 տա րե կան ե րե խա նե րին ցան կա լի է ներգ րա վել պլա նա վո րած խա-
ղային գոր ծու նե ու թյան մեջ, ո րը կա րող է ըն թա նալ «խմ բային» կամ ան հա տա կան ձևով (օ րի նակ՝ 
գն դա կով խաղ):

Ս տեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը խա ղին բնո րոշ հի ա նա լի հատ կա նիշ-
նե րից մեկն է: Այն պետք է ար մա տա վո րել և զար գաց նել հատ կա պես հա տուկ կա րիք ու նե ցող 
ե րե խայի մոտ, ո րի խա ղային կա րո ղու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են: Կա րե լի է ե րե խային ծա նոթ 
ա ռար կա նե րը յու րօ րի նակ և ա նակն կալ ձևով ներ կա յաց նե լու ու ղի ներ փնտ րել, օ րի նակ, հայե լու 
մի ջո ցով, ե թե հարկ է` այն խա ղա սե նյա կից տե ղա փո խե լով կե րակր ման սե նյակ: 

 ԽԱ ՂԻ ՆՇԱՆ Ա ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 0-2 ՏԱՐԵԿԱՆՈՒՄ
Ե րե խա նե րը գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով մշ տա պես փնտ րում և ու սումն ա սի րում են. օ րի-

նակ, ձեռք տա լը, դա սա կար գե լը, դա սա վո րե լը, հա մա պա տաս խա նեց նե լը, չա փե լը: Դա ազ դում է 
զար գաց ման տար բեր կող մե րի վրա՝ ֆի զի կա կա նից մինչև ի մա ցա կան (ճա նա չո ղա կան): Խա ղի 
շնոր հիվ ե րե խան սո վո րում է քն նար կել, հա րա բեր վել շր ջա պա տի հետ և ա ռաջ նոր դել իր «ե սը»: 
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Եր ևա կա յա կան խա ղը կրտ սեր հա սա կի ե րե խա նե րին օգ նում է հաղ թա հա րել շատ վա խեր և վի-
րա վո րանք ներ, ո րոնց նկատ մամբ նրանք բա վա կան խո ցե լի են, ի նչ պես նաև օգ նում է մեղ մել 
սե փա կան հու զա կան ապ րումն ե րը: 

Ե րե խայի կյան քի ա ռա ջին 12 ա միս նե րի ըն թաց քում խա ղը կրում է հե տա զո տա կան և սո-
ցի ա լա կան բնույթ: Այն նե րա ռում է ա ռար կայի կամ խա ղա լի քի հետ կա տար վող կրկն վող շար-
ժումն եր, ո րոնց նպա տա կը լսո ղա կան, տե սո ղա կան, շո շա փո ղա կան, զգա յա կան փոր ձա ռու թյուն 
ստա նալն է: Կրծ քի տա րի քի ե րե խան խա ղա լի քը տա նում է բե րա նին, թա փա հա րում է, շո շա փում 
է մա կե րե սը: Կյան քի ե րկ րորդ տա րում ե րե խան ներգ րավ վում է ֆունկ ցի ո նալ խա ղի մեջ՝ ը մբռ նե-
լով ա ռար կայի կամ խա ղա լի քի ֆունկ ցի ան/ գոր ծա ռույ թը: Այս տա րի քում են ի հայտ գա լիս տար-
բեր ա ռար կա նե րով և խա ղա լիք նե րով սիմ վո լիկ և եր ևա կա յա կան խա ղե րը:

 Շար ժո ղա կան ո լորտ: Կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րի ըն թաց քում ե րե խան փո րի վրա պառ կած 
դիր քից բարձ րաց նում է գլու խը, շրջ վում է կող քի, որ պես զի հետ ևի սե նյա կում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րին: Ե րե խան 6 ամ սա կա նում ամ րապն դում է ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րը: 
Սկզ բում հեն վե լով նա խա բա զուկ նե րի, այ նու հետև՝ ձեռ քե րի վրա, մարմն ի ծան րու թյու նը տե ղա-
փո խե լով աջ կամ ձախ, ե րե խան ա զատ բարձ րաց նում է ձեռ քը և վերց նում խա ղա լի քը: Այդ-
պի սով զար գա նում է տե սո ղա կան-շար ժո ղա կան կոոր դի նա ցի ան՝ տե սո ղու թյամբ ու ղ ղորդ վող 
ձեռ քի մեկ նու մը: Այս տա րի քին բնո րոշ ձեռք բե րումն ե րից է գլոր վե լը, ո րը ե րե խայի հա մար շար-
ժուն լի նե լու և շր ջա պատն ու սումն ա սի րե լու ա ռա ջին հնա րա վո րու թյունն է: Գլոր վե լը մարմն ի 
ու ղղ ման ավ տո մատ ռե ակ ցի ան է: Սկզբ նա կան շր ջա նում ե րե խան գլոր վում է փո րից կող քի, ի սկ 
հե տո՝ փո րից մեջ քի: 6-8 ամ սա կան ե րե խան կա րո ղա նում է նաև պառ կած դիր քից նս տել, այդ 
դիր քում մնալ, չո րեք թաթ շարժ վել (չոչ ա նել) և սո ղալ: Ե րե խան հա ճախ ճոճ վում է ձեռ քե րի և 
ծնկ նե րի վրա հեն ված, ա ռանց տե ղա շարժ վե լու, ո րից մեծ բա վա կա նու թյուն է ստա նում:

8-14 ամ սա կան ե րե խայի ձեռք բե րումն ե րից են աս տի ճան նե րով չո րեք թաթ բարձ րա նա լը,  
ձգ վե լով կանգ նե լը, կա հույ քի օգ նու թյամբ «երթ ևե կե լը»՝ քայ լե լը:

14-24 ամ սա կան ե րե խայի հիմն ա կան շար ժի չը ձեռ քե րի, ոտ քե րի և ի րա նի խո շոր մկան նե րի 
աշ խա տանքն է: Նրան հա ճույք են պատ ճա ռում շպր տե լը, շա րե լը, ե րաժշ տու թյան տակ պա րե լը: 

3-4 ամ սա կան ե րե խան ա ռար կան սեղ մում է ձեռ քով՝ չօգ տա գոր ծե լով բութ մա տը: 4-5 ամ սա-
կա նում ծա լած մատ նե րով և առ բեր ված բութ մա տով կա տա րում է ա փային ճան կում, սեղ մում է 
ա ռար կան ա փի մեջ: 6 ամ սա կան ե րե խան օգ տա գոր ծում է ճա ճան չային ճան կու մը՝ օգ տա գոր ծե-
լով բու թը և հա ջորդ եր կու մատ նե րը: 6-8 ամ սա կան ե րե խա նե րը զն նում են փոքր ա ռար կա նե րը 
և խա ղա լիք նե րը:

 Հափշ տա կե լու գոր ծո ղու թյու նը շա րու նա կում է ա րա գո րեն փո փոխ վել 7-12 ամ սա կան հա սա-
կում: Մո տա վո րա պես 9 ամ սա կա նում ե րե խան 
ա վե լի լավ է օգ տա գոր ծում մատ նե րի ծայ րե րը: 
Պին ցե տան ման ճան կու մը, ո րի դեպ քում ե րե-
խան բռ նում է ա ռար կան բութ մա տի և ցու ցա-
մա տի ծայ րե րով, զար գա նում է 10-11 ամ սա կա-
նում: 

Կյան քի ե րկ րորդ տար վա ըն թաց քում ճան-
կումն ա վե լի է կա տա րե լա գործ վում: Ա ռար կան 
ի նք նա կամ բաց թող նե լը, դրա նից ա զատ վե լը 
զար գա նում է մո տա վո րա պես 8 ամ սա կա նից: 
Սկզ բում այս գոր ծո ղու թյու նը փոք րի կը կա տա-
րում է մատ նե րը լրիվ տա րա ծե լով: ©UNICEF Armenia/2020/Margaryan
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ԽԱ ՂԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ

10 ամ սա կա նում ե րե խան ա ռար կան նպա տա կաուղղ ված գցում է ա նո թի կամ ա մա նի մեջ: 
15-18 ամ սա կան ե րե խան ցու ցա բե րում է նուրբ հմ տու թյուն ներ: Փոքր ա ռար կան, օ րի նակ, չա մի չը 
գցում է շշի մեջ: Կա րո ղա նում է ի րար վրա դնել եր կու խո րա նար դիկ: 

Ի մա ցա կան ո լորտ: Կյան քի ա ռա ջին վեց ա միս նե րի ըն թաց քում ե րե խան սկ սում է ճա նա-
չել սե փա կան մար մի նը և կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևանք նե րը: Ե րե խայի սո վո րե լու 
աղ բյու րը նրա հիմն ա կան զգա յա րան ներն ե ն՝ տե սո ղա կան, լսո ղա կան, հո տա ռա կան, հա մի, 
հպ ման և շարժ ման զգա ցո ղու թյան: Ե րե խան 12 ամ սա կա նում սկ սում է ա վե լի լավ հաս կա նալ 
ա ռար կա նե րի գոր ծա ռու թային նշա նա կու թյու նը: Ե րե խան գի տի, թե ի նչ է ցան կա նում և ու նակ է 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար գոր ծադ րել իր կա րո ղու թյուն նե րը:

Եր կու տա րե կան ե րե խան կա պակ ցում է մի մյանց հա ջոր դող մի քա նի գոր ծո ղու թյուն, օ րի-
նակ, տե ղադ րում է փոքր մար դուկ ներ խա ղա լիք-մե քե նայի մեջ և հրե լով քշում այն հա տա կի 
վրա: Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը խո սում է հի շո ղու թյան և ու շադ րու թյան ա ճի 
մա սին: 

Ա ռար կայի մնա յու նու թյուն (պահ պան ման կամ մշ տա կա նու թյան հաս կա ցու թյուն). սա ձևա-
վոր վում է 8-10 ամ սա կա նում: Հա մա ձայն այս հաս կա ցու թյան, ե րբ ա ռար կան կո րում է ե րե խայի 
տե սա դաշ տից, նա պա հում է այդ ա ռար կայի մա սին հի շո ղու թյու նը և սկ սում է ո րո նել այն: Սրա 
հիմ քում ըն կած է կար ճատև հի շո ղու թյու նը: 

Սո ցի ա լա կան ո լորտ: 6-8 ամ սա կան ե րե խան հեշ տու թյամբ ծի ծա ղում է, հա ճույ քով և եր կար 
խա ղում է մե ծե րի հետ: 8-14 ամ սա կան ե րե խան ան ծա նո թի ներ կա յու թյամբ ապ րում է տագ նա պի 
զգա ցում: Այս հա սա կում կա րող են սկս վել զայ րույ թի պոռթ կումն ե րը: Կար ևոր է, որ պես զի ե րե-
խան այդ ճա նա պար հով չհաս նի իր ու զա ծին. պետք է փոր ձել ե րե խայի ու շադ րու թյու նը գրա վել 
մեկ այլ բա նով:

14-24 ամ սա կան ե րե խան գտն վում է սե փա կան փոք րիկ աշ խար հում և սո վո րա բար մի այ նակ 
է խա ղում: Ե րե խան ի նքն ի րեն հա մա րում է ա ռան ձին ան հատ՝ ցան կա նա լով ա մեն ի նչ կա տա րել 
ի նք նու րույն:

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ՎԱՂ ՄԱՆ ԿՈՒԹՅԱՆ ՇՐ ՋԱՆ ՈՒՄ  
(2-5 ՏԱ ՐԵ ԿԱՆ)
 Խա ղի նշա նա կու թյու նը նա խադպ րո ցա կան տա րի քում: Այս տա րի քի ե րե խա նե րի խաղն 

ու ղղ ված է ի րենց հա սա կա կից նե րին: Ներգ րավ վում են 1 կամ 2 հա սա կա կից՝ խա ղի ըն թաց քում 
պար բե րա բար փո խե լով ի րենց դե րե րը: Ե րբ ե րե խան բո լո րում է 5 տա րին, խա ղե րը դառ նում են 
ա վե լի սո ցի ա լա կան և հիմն ա կա նում կազ մա կերպ վում են փոքր խմ բե րով:

Սկ սած 2 տա րե կա նից և ամ բողջ վաղ ման-
կու թյան շր ջա նում ե րե խայի խա ղը խորհր դան-
շա կան է և եր ևա կա յա կան: Օ րի նակ՝ ե րե խան 
ձևաց նում է, որ տիկ նի կը կամ փա փուկ խա-
ղա լիք-կեն դա նին ի րա կան են: Ե րե խան կա րող 
է կրկ նօ րի նա կել նաև ծնող նե րի, դաս տի ա րակ-
նե րի և հա սա կա կից նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը: 3 
և 4 տա րե կան ե րե խա նե րի մոտ ձևաց նող խա ղը 
դառ նում է ա վե լի վե րա ցա կան: Ա ռար կա նե րը, 
օ րի նակ՝ փայ տե խո րա նար դի կը, նա կա րող է ©UNICEF Armenia/2018/Margaryan
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օգ տա գործ վել որ պես մեկ այլ ա ռար կա: 

5 տա րե կա նում այս եր ևա կա յա կան խա ղի մեջ գե րիշ խում է սո ցի ա լա կա նը, ե րբ ե րե խա նե-
րը 2 կամ 3 հո գա նոց փոքր խմ բով ներգ րավ ված են հա մա գոր ծակ ցող խա ղի մեջ: Ե րե խա նե րը 
հագն վում և զուգ վում են խա ղում ու նե ցած ի րենց ո րո շա կի դե րին հա մա պա տաս խան, օ րի նակ՝ 
բժիշկ, ոս տի կան: 

Կա ռու ցո ղա կան խա ղը նույն պես վաղ ման կա կան տա րի քում ե րե խային սո վո րեց նում է տար-
բեր հմ տու թյուն ներ: Դրանք ի հայտ են գա լիս, ե րբ ե րե խան լրաց նում է պարզ գլուխ կոտ րուկ նե րը 
կամ մի աց նում է մի քա նի կտո րից բաղ կա ցած խա ղա լի քը:

2-5 տա րե կան ե րե խա նե րը չա փից ա վե լի ակ տիվ են և հա մա րյա միշտ պատ րաստ են ներգ-
րավ վել «կո պիտ» ֆի զի կա կան խա ղե րի մեջ:

 Շար ժո ղա կան ո լորտ: 2 տա րե կան ե րե խան քայ լում է լայն և հաս տա տուն քայ լե րով՝ բա վա-
կան կոոր դի նաց ված և հա վա սա րակշռ ված: Այս տա րի քի ե րե խա նե րը չեն կա րող ճիշտ վա զել, 
քա նի որ վազքն ա վե լի շատ ու ժ և հա վա սա րակշ ռու թյուն է պա հան ջում քան քայ լե լը: Վազքն 
ա պա հո վող ի րա նի պտույ տը և վե րին վեր ջույթ նե րի` ճախ րանք հի շեց նող թա փա հա րու մը ձևա-
վոր վում են 3-4 տա րե կա նում: Սկ սած 4 տա րե կա նից ե րե խան քայ լում է չա փա հա սի նման:

5-6 տա րե կա նում զար գա նում է չա փա հա սին բնո րոշ վազ քը: Ա ռանց ծնող նե րի օգ նու թյան 2 
տա րե կան ե րե խան բարձ րա նում, ի սկ 2.5 տա րե կա նը` նաև իջ նում է աս տի ճան նե րով: 3.5 տա-
րե կան ե րե խան, ոտ քե րը փո խե լով, ա ռանց բռն վե լու բարձ րա նում և իջ նում է աս տի ճան նե րով: 5 
տա րե կան ե րե խան կա րո ղա նում է մեկ ոտ քի վրա մի քա նի վայր կյան պա հել հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը:

Ե րե խան սկ սում է ցատ կել 2 տա րե կա նում: 3 տա րե կա նում հեշ տու թյամբ ցատ կում է աս տի-
ճա նից: Ցատ կո տե լը զար գա նում է 3.5 տա րե կա նում: 2-4 տա րե կան ե րե խա ներն սկ սում են վա-
րել ե ռա նիվ հե ծա նիվ: 

Վաղ ման կու թյունն այն շր ջանն է, ե րբ տե ղի է ու նե նում նուրբ շար ժումն ե րի և բարդ գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ա րագ կա տա րե լա գոր ծում: Նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խան մա տի տը բռ նում 
է ա ռա ջին 3-4 մատ նե րով՝ շար ժե լով նա խա բա զու կը և դաս տա կը: Ար դեն 5 տա րե կա նում ե րե-
խան ցու ցա բե րում է բռ նե լու ա վե լի հա սուն տար բե րակ` օգ տա գոր ծե լով ա ռա ջին 3 մատ նե րը: Աս-
տի ճա նա բար բա րե լավ վում է նկա րե լու հմ տու թյու նը: Մա տի տին վարժ վե լուց հե տո զար գա նում 
է մկ րատն օգ տա գոր ծե լու հմ տու թյու նը: 4-6 տա րե կան ե րե խան աչ քի է ը նկ նում շար ժումն ե րի 
ե րկ կող մա նի կոոր դի նա ցի այով և ձեռ քի ճարպ կու թյամբ: 

Ի մա ցա կան ո լորտ: Վաղ ման կու թյան շր ջա նի շար ժո ղա կան հմ տու թյուն ներն ար տա ցո լում 
են ե րե խայի ճա նա չո ղու թյան զար գաց ման մա կար դա կը: Օ րի նակ, ե ռա չափ կա ռույց ստեղ ծե լու 
հա մար ե րե խան պետք է կա րո ղա նա տար բե րա կել չափն ու ձևը: Այս հար ցում նույն պես կար ևոր 

են տա րա ծու թյան ըն կա լու մը և խնդ րի լուծ ման 
հմ տու թյուն նե րը: Նկա րե լու հմ տու թյու նը նույն-
պես ար տա ցո լում է ե րե խայի ի մա ցա կան կա րո-
ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև նուրբ շար ժո ղա կան 
հմ տու թյուն նե րը:

 Սո ցի ա լա կան ո լորտ: Հա սա կա կից նե րի հետ 
շփու մը և խա ղը վաղ ման կու թյան շր ջա նում մեծ 
կար ևո րու թյուն են ձեռք բե րում: Ե րե խա նե րը դառ-
նում են սո ցի ա լա կան ան հատ ներ և, բա ժան վե լով 
ծնող նե րից, ճա նա չում են ի րենց որ պես ա ռան ձին © UNICEF Armenia/2018/Babajanyan
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ԽԱ ՂԻ ԿԱ ՐԵ ՎՈ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՎԱՂ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՏԱ ՐԻ ՔՈՒՄ

ան ձ: 2-4 տա րե կան ե րե խայի հո գե-սո ցի ա լա կան ո լոր տում սկ սում է իշ խել ի նք նավս տա հու թյու-
նը: Ե րե խան ի րա կա նաց նում է սե փա կան ո րո շումն ե րը՝ նպաս տե լով ի նք նա կա ռա վար ման և ի նք-
նավս տա հու թյան ա ճին: Ի նք նավս տա հու թյան հա կա ռակ կողմն ա մոթ խա ծու թյունն ու կաս կա-
ծամ տու թյունն են, ո րոնք ա ռաջ են գա լիս այն ժա մա նակ, ե րբ ան կա խու թյան ձգ տե լու ե րե խայի 
ջան քերն ան հա ջո ղու թյան են մատն վում: Վաղ ման կու թյան ա վե լի ու շ շր ջա նում ե րե խա նե րը 
ձգ տում են զար գաց նել ի րենց նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյու նը: 
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 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑՈՒ Մ
�	�	 Հա ղոր դակ ցու մ. խոս քի (լեզ վի) ըն կա լում, ար տա հայտ չա կան խոսք (լե զու) 

 Լե զուն խորհր դա նիշ նե րի (սիմ վոլ նե րի) հա մա կարգ է, ո րը մար դիկ օգ տա գոր ծում են մե կը 
մյու սին մտ քեր հա ղոր դե լու, տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու և փո խան ցե լու հա մար: 

Ե րե խա նե րը հա ղոր դակց վում են, որ պես զի բա վա րա րեն ի րենց ցան կու թյուն ներն ու կա րիք-
նե րը, հս կեն մեկ ու ր շին, սո ցի ա լա կան կա պեր հաս տա տեն և պահ պա նեն, ար տա հայ տեն սե-
փա կան զգա ցումն ե րը և, վեր ջա պես, ար ձա գան քեն շր ջա պա տին: Մինչև խոս քային հն չյուն ներ 
ար տա բե րե լը նրանք հա ղոր դակց վում են դեմ քի ար տա հայ տու թյուն նե րով, ժես տե րով և մարմն ի 
շար ժումն ե րով:

 Խոս քը կամ խո սե լը պա հան ջում է լեզ վի, շր թունք նե րի, ա տամն ե րի և ծնո տի խիստ ճշգ րիտ 
կոոր դի նա ցում`շն չա ռու թյան և ձայ նի հետ մեկ տեղ: Այդ գոր ծըն թա ցը զար գա նում է այն ժա մա-
նակ, ե րբ ե րե խան սկ սում է կա ռա վա րել իր շար ժումն ե րը և փոր ձար կել տար բեր հն չյուն նե րի 
ար տա բե րու մը:

Ե րե խան բազ մա թիվ ան գամն եր պետք է լսի բա ռը, որ պես զի կա րո ղա նա այն ար տա սա-
նել: Ե րբ խա ղում են փոք րիկ ե րե խայի հետ, այդ կրկ նումն ե րը կա տար վում են ի նք նա բե րա բար: 
Կար ևոր է, որ խո սե լիս մե ծա հա սա կը գտն վի ե րե խայի աչ քե րի մա կար դա կին, որ պես զի բա ռե րը 
լսե լիս փոք րի կը մի ա ժա մա նակ կա րո ղա նա լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ մե ծա հա սա կի 
դեմ քի ար տա հայ տու թյու նից:  

Պետք է օգ տա գոր ծել լե զու սո վո րեց նե լու ա մեն մի հնա րա վո րու թյուն՝ ամ բողջ օր վա ըն թաց-
քում: Կարճ և հաս կա նա լի նա խա դա սու թյուն նե րով ու ղ ղա կի խո սել ե րե խայի հետ՝ նրան հե-
տաքրք րող թե մա նե րով: Օր վա ըն թաց քում կա րե լի է գտ նել բազ մա թիվ պա հեր` ե րե խային լե զու 
սո վո րեց նե լու հա մար: Հետ ևյալ մի քա նի օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես կա րե լի է 
ա մե նօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րա ծել ու սուց ման պա րապ մունք նե րի (օ րի նակ, ափ սե կամ մե-
քե նա լվա նա կը, ե փե լը, փո ծեծ ծի չով մաք րե լը):

 Հի շել:  Խոս քի զար գաց մա նը (վեր բալ շր ջան) նա խոր դում է նա խա խոս քային կամ պրե վեր-
բալ շր ջա նը, ո րն ար տա հայտ վում է այն պի սի շար ժումն ե րով և հմ տու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք են 
մատ նե րով բարդ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, մե կին որ ևէ բան տա լը, մա տով ցույց տա լը կամ 
դիպ չե լը, հա յաց քը շր ջե լը, մո տե նա լը, գլ խով ա նե լը կամ թա փա հա րե լը, դեմ քին ար տա հայ տու-
թյուն տա լը, ի նքն ի րեն վնա սե լը, ագ րե սի ան, զայ րույ թը, լա ցե լը կամ նվն վա լը, ան հաս կա նա լի 
բա ռեր ար տա սա նե լը: Ոչ խոս քային հա ղոր դակց ման հետ ևյալ ձևե րը նպաս տում են լեզ վային 
ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը.

1. Ե թե ե րե խան վատ է լսում, խա ղա լի քը Ձեր բե րա նին մոտ պա հեք այն պես, որ ե րե խան 
տես նի Ձեր շր թունք նե րը, ե րբ խո սում եք խա ղա լի քի մա սին: 

2. Ե թե ե րե խան վատ է տես նում, այն պես ա րեք, որ Ձեր խոս լու պա հին ե րե խայի հետ մի-
ա սին բռ նեք խա ղա լի քը: 
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3. Ե թե ե րե խան ֆի զի կա պես չի կա րո ղա նում ի նք նու րույն բռ նել խա ղա լի քը, նրա հետ մի-
ա սին բռ նեք, ե րբ նկա րագ րում եք այն: 

4. Ե թե ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով վնաս ված են խոսքն ա պա հո վող 
մկան նե րը, ե րե խային կա րե լի է սո վո րեց նել հա ղոր դակց ման տախ տա կի վրա ա ռար կա-
ներ մատ նան շե լը կամ փոր ձել ժես տե րի լե զուն:

 ` Խոս քի (լեզ վի) ընկա լում:  Դա այն է, ի նչ տես նում և լսում ե նք, այն տե ղե կու թյուն ներն 
են, որ ըն կա լում ե նք: Լեզ վի ըն կա լու մը տե ղե կու թյուն ներն ը մբռ նե լու (հաս կա նա լու) կա-
րո ղու թյունն է: Ի նչ պես շար ժո ղա կան ո լոր տը, այն պես էլ լե զուն, զար գա նում է հա ջոր-
դա բար, ե րբ մի հմ տու թյու նը օ ժան դա կում է հա ջոր դի զար գաց մա նը: Լեզ վի (խոս քի) ըն-
կալ ման տար րե րը սկ սում են զար գա նալ ծնն դյան օ րից և կա տա րե լա գործ վում են զար-
գաց ման յու րա քան չյուր փու լում: Ա ռա ջին շա բաթ նե րին ե րե խան տար բե րակ ված ձևով է 
ըն կա լում ու րախ և զայ րա ցած ձայ նե րը: Ու րախ ձայ նին ե րե խան պա տաս խա նում է գղգ-
ղո ցով: Լեզ վի ըն կա լումն ազ դում է նաև լեզ վի օգ տա գործ ման վրա: Օ րի նակ, ե րե խան 
կա րող է դժ վա րու թյամբ հաս կա նալ հար ցա կան ձևե րը կամ ո րոշ ը նդ հա նուր բա ռեր, ո րի 
հետ ևան քով հար ցին պա տաս խա նում է ոչ ճիշտ կամ դժ վա րու թյամբ է կենտ րո նա նում և 
հետ նում խո սակ ցու թյու նը:   

 ` Ար տա հայտ չա կան լե զու:  Դա ճշգ րիտ, լրիվ և պարզ լի նե լու կա րո ղու թյունն է, ե րբ ե րե-
խան ար տա հայ տում է մտ քեր և զգա ցումներ, պա տաս խա նում հար ցե րին, պատ մում 
դեպ քեր ու ի րա դար ձու թյուն ներ և վա րում խո սակ ցու թյուն: Ե րե խա նե րի մեծ մա սը սո-
վո րում է խո սել կան խո րոշ ված փու լե րում: Դա այդ պես է ան գամ այն ե րե խա նե րի մոտ, 
ո րոնք ու նեն լեզ վի զար գաց ման հա պա ղում: Լեզ վի զար գաց ման հա պաղ ման պատ-
ճառ նե րից են լսո ղու թյան կո րուս տը, ֆի զի կա կան ան կա րո ղու թյու նը և դրան ցով պայ-
մա նա վոր ված ու սուց ման սահ մա նա փա կումնե րը, ան մի ջա պես խո սե լու հետ կապ ված 
խն դիր նե րը (օ րի նակ, քիմ քի փե ղեկ վա ծու թյուն), զար գաց ման և ու սուց ման ը նդ հա նուր 
հա պա ղումնե րը: Կյան քի ա ռա ջին ա միս նե րին ե րե խան ար դեն սո վո րում է օգ տա գոր ծել 
այն զգա յու թյուն ներն  ու մարմնի մա սե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են լի նե լու խոս քի հա մար: 
Ե րե խան սկ սում է զար գաց նել ու շադ րու թյու նը, հի շո ղու թյու նը և լսե լու (ըն կա լե լու) ու նա-
կու թյուն նե րը: 

  
Ե րե խայի հետ խո սե լիս միշտ ու րախ ի րա վի ճակ ստեղ ծել: Խո սել և հե տո մի քա նի վայր կյան 
սպա սել՝ ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տա լով հա ղոր դակց վել (շփ վել, հա յացք ներ փո խա նա
կել) Ձեզ հետ:

 `  Լեզ վի օգ տա գոր ծում:  Հե տապն դում է զրու ցե լու նպա տակ: Կա րե լի է ան վա նել նաև լեզ-
վի ֆունկ ցի ա ներ, ո րոնք ար տա հայ տում են. 

 b խն դիր (օ րի նակ, «Ինձ տուր կաթ»),
 b  գոր ծո ղու թյան ա ռա ջար կու թյուն (օ րի նակ, «Ա րի այս տեղ, մայ րի՛կ»),
 b մտ քե րի և զգաց մունք նե րի կի սում կամ փո խա նա կում (օ րի նակ, «Ես քեզ սի րում 

եմ»),
 b  սե փա կան ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րը` հաս տա տե լով սե փա կան ան ձը /

ինք նա հաս տա տում (օ րի նակ, «Ես մեծ տղա եմ»),
 b  տե ղե կու թյան պա հանջ (օ րի նակ, «Ի՞նչ է դա»),
 b եր ևա կա յու թյան մար զում (օ րի նակ, « Դու ե ղի՛ր պա պան, ի սկ ե ս՝ մա ման»):
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 `  Խոսք:  Խոս քը նախ կի նում լսած բա ռե րի հն չյու նային դրս ևո րումն է: Հա ճախ, ե րբ ե րե-
խա նե րը սո վո րում են խո սել, նրանց խոս քը ա վե լի հաս կա նա լի է ըն տա նի քի ան դամնե-
րի, քան որ ևէ այլ մե կի հա մար: Ե րե խայի խոս քը բնու թագր վում է որ պես ա նըմբռ նե լի, 
ե րբ մյուս նե րը հա ճախ սխալ են հաս կա նում նրա ա սա ծը:  

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐ

�	�	Ինչ կա րե լի է ա նել

 Պար զեց նել հրա հանգ նե րը: Ու շադ րու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րը դժ վա րու թյամբ 
են հի շում բարդ հրա հանգ նե րը: Ե րե խային հրա հանգ տա լուց հե տո պետք է սպա սել, որ նա 
ա վար տի տված հանձ նա րա րու թյու նը և հե տո մի այն տալ ե րկ րորդ հրա հան գը: Հետ ևե լով ե րե-
խայի գոր ծո ղու թյա նը սկզ բից մինչև վերջ՝ կա րող եք նրան ա ռա ջար կել հանձ նա րա րու թյու նը կա-
տա րե լու ա վե լի ար դյու նա վետ ճա նա պարհ: Ե րե խան պետք է կրկ նի խնա մո ղի/ մաս նա գե տի այն 
հրա հանգ նե րը, ո րոնք հե տա գա յում պետք է ի նք նու րույն կա տա րի: Պետք է հի շել, որ ու շադ րու-
թյու նը կենտ րո նաց նե լու հա մար ե րե խայից հս կա յա կան ջան քեր են պա հանջ վում: Տվյալ պա հին 
նրանք մի այն մեկ հրա հանգ կա րող են ըն կա լել և կա տա րել: Ա վե լի բարձր տա րի քի ե րե խա նե րին 
կա րող են օգ նել գրա վոր ցու ցումն ե րը:

Հ րա հանգ նե րը հաս կա նա լի դարձ նել: Ե րե խա նե րի մեծ մա սը հաս կա նում է խնա մո ղի/ մաս-
նա գե տի ա սա ծը և հետ ևում է ը նդ հա նուր ցու ցումն ե րին: Ու շադ րու թյան և ու սուց ման դժ վա րու-
թյուն ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է տալ հաս կա նա լի և ա ռանձ նա հա տուկ ցու ցումն եր: 
Ա հա ան հաս կա նա լի մի հանձ նա րա րու թյան օ րի նակ. «Հայ րիկ կը քնած է վեր ևում և նա իս կա պես 
հոգ նած է: Խնդ րում եմ նրան չարթ նաց նել»: Նույն ցու ցումն ա վե լի հաս կա նա լի է դառ նում, ե րբ 
տր վում է հետ ևյալ ձևով. «Հայ րի կը քնած է վեր ևում և իս կա պես հոգ նած է: Հե ռու մնա ցեք նրա 
սե նյա կից: Ե թե ձեզ ան հրա ժեշտ է ան ցնել նրա սե նյա կի կող քով, խո սեք մի այն շշու կով և բարձ
րա ձայն խո սեք մի այն, ե րբ դուք կլի նեք ներք ևում»: Այժմ ե րե խան հաս կա նում է, որ գո յու թյուն 
ու նի ո րո շա կի կապ իր ա ղմ կե լու և հոր ա րթ նա նա լու միջև: 

Ե րե խայի հետ խո սել դրա կա նո րեն: Ե րե խային պետք է ա սել այն, թե նա ի նչ պետք է ա նի, 
ոչ թե այն ի նչ պետք չէ ա նել: Ե թե ե րե խան ճչում կամ գո ռում է, պետք է ա սել՝ «Հան գի՛ստ խո սիր» 
և ոչ թե՝ «Դա դա րեց րու՛ ճչալդ»: Ե թե ե րե խան շպր տում է խա ղա լիք նե րը, պետք է ա սել՝ «Խա ղա-
լիք նե րը խա ղա լու հա մար են» և ոչ թե՝ «Դա դա րեց րու շպր տել խա ղա լիք նե րը»:

Ե րե խային որ ևէ հանձ նա րա րու թյուն տա լուց ա ռաջ պետք է հա մոզ ված լի նել, որ նա ամ բող-
ջու թյամբ լսում է խնա մո ղին/ մաս նա գե տին: Ու շադ րու թյան խն դիր նե րով ե րե խա նե րը հա ճախ ու-
շադ րու թյուն չեն դարձ նում խնա մո ղի/ մաս նա գե տի հանձ նա րա րու թյա նը: Նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար պետք է կանգ նել ե րե խայի դի մաց և հա մոզ վե լով, որ կա ա չք-ա չք կոն տակ տը (շ փու մը), 
տալ ցու ցումն եր: Սա ա վե լի ար դյու նա վետ է, քան գո ռա լով պա հան ջե լը: Ե թե ստիպ ված լի նեք 
կրկ նել ցու ցու մը, ա րեք այն պես, ի բր ա ռա ջին ան գամ եք ա սում: Դր դեք ե րե խային կրկ նել հրա-
հան գը՝ հետ ևե լով Ձեզ:

Ե րե խայի ու շադ րու թյու նը գրա վե լու հա մար օգ տա գոր ծեք ձեռ քի ազ դան շա նը: Ե րբ ցան կա-
նում եք, որ ե րե խան ու ղ ղա կի ո րեն նայի Ձեզ և ու շադ րու թյուն դարձ նի Ձեր ա սա ծին, մո տեց րեք 
Ձեր ցու ցա մա տը Ձեր ճա կա տին: Բա ցատ րեք ե րե խային, որ այդ պի սով Դուք ու զում եք ա սել՝ «Աչ-
քի կոն տակ տի (շփ ման) ժա մա նակն է», «Ու շադ րու թյու՛ն դարձ րու», «Սա կար ևոր է»:

Ու շադ րու թյան խն դիր նե րով ե րե խա ներն իմ պուլ սիվ են և շատ ժա մա նակ են ծախ սում՝ 
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սպա սե լով ի րենց հեր թին: Ե րե խան կա րող է խո սել ա ռանց ի մա նա լու, որ մեկ ու րիշն էլ է խո-
սում: Թույլ ու շադ րու թյամբ ե րե խա նե րին հի շեց րեք, որ խո սե լուց ա ռաջ պետք է լսել դի մա ցի նին: 
Ա սեք նրան, որ այժմ Դուք խո սում եք մեկ ու րի շի հետ և իր հետ կխո սեք այն ժա մա նակ, ե րբ 
կվեր ջաց նեք Ձեր զրույ ցը: Փոր ձեք լի նել հետ ևո ղա կան և միև նույն ժա մա նակ հի շեք, որ այդ ե րե-
խա նե րի իմ պուլ սի վու թյու նը (հան կար ծա կի մղու մով գոր ծո ղու թյուն) պա հան ջե լու է նրան ցից հս-
կա յա կան ջան քեր՝ վե րահս կե լու/ կա ռա վա րե լու հա մար սե փա կան վար քա գի ծը: 

�	�	 Հա ղոր դակ ցում. խոս քի և լեզ վի ըն կա լում, ար տա հայտ չա կան լե զու, խոսք

 Լե զուն սիմ վոլ նե րի, նշան նե րի կամ ժես տե րի հա մա կարգ է, ո րը մար դիկ օգ տա գոր ծում են 
մե կը մյու սին մտ քեր և զգա ցումն եր հա ղոր դե լու հա մար: Այն նաև տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լու 
և փո խան ցե լու ու ղի է: Ե րե խա նե րը հա ղոր դակց վում են, որ պես զի բա վա րա րեն ի րենց ցան կու-
թյուն ներն ու կա րիք նե րը, հս կեն մեկ ու րի շին, հաս տա տեն և պահ պա նեն սո ցի ա լա կան կա պեր, 
ար տա հայ տեն սե փա կան զգա ցումն ե րը և, վեր ջա պես, ար ձա գան քեն շր ջա պա տին: Մինչև 
խոս քային հն չյուն ներ ար տա բե րե լը նրանք հա ղոր դակց վում ե ն՝ օգ տա գոր ծե լով դեմ քի ար տա-
հայ տու թյուն ներ/ մի մի կա, ժես տեր և մարմն ի շար ժումն եր:

 Լե զուն առ կա է ի ծնե: Ե րե խան լա ցում է դեռ չծն ված, պտ ղային փու լում, ի սկ 4 ամ սա կա նում 
մայ րը կա րո ղա նում է տար բե րա կել նրա լա ցի ե րանգ նե րը՝ կապ ված սո վա ծու թյան, ան հար մա-
րու թյան, ցա վի կամ ու րիշ ազ դակ նե րի հետ:

 Խոս քը բա նա վոր հա ղոր դակց ման մի ձև է: Այն պա հան ջում է լեզ վի, շր թունք նե րի, ա տամն ե-
րի և ծնո տի խիստ ճշգ րիտ կոոր դի նա ցի ա՝ ու ղեկց վող ճիշտ շն չա ռու թյամբ և ձայ նա լա րե րի տա-
տա նումն ե րով: Կոոր դի նա ցի ան զար գա նում է այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան սկ սում է կա ռա վա րել 
իր շար ժումն ե րը և փոր ձար կել տար բեր հն չյուն նե րի ար տա բե րու մը:    Խոս քի և լեզ վի ո լոր տում 
ա րագ ա ռաջ խա ղա ցում է տե ղի ու նե նում ծնն դից մինչև 3 տա րե կա նը: 3 տա րե կան ե րե խայի 
ու ղե ղի չա փե րը կազ մում են հա սուն ու ղե ղի 4/5 մա սը, ի սկ լեզ վի/ խոս քի ձեռք բե րու մը դժ վա րա-
նում է ու ղե ղի լի ար ժեք հա սու նա նա լուց հե տո:

Ե րե խան հա զա րա վոր ան գամ պետք է լսի բա ռը, որ պես զի կա րո ղա նա այն ար տա սա նել: 
Ե րբ խա ղում եք փոք րի կի հետ, Դուք ի նք նա բե րա բար եք կրկ նում բա ռե րը: Ա վե լի հա ճախ օգ-
տա գոր ծեք ա ռար կա նե րի/ խա ղա լիք նե րի հս տակ ա նուն նե րը, ոչ թե ը նդ հա նուր դա սա կարգ ման 
բա ռեր, օ րի նակ, «մե քե նայի» փո խա րեն ցան կա լի է օգ տա գոր ծել՝ «բեռ նա տար», «վա գոն», «բեռ-
նա սայլ» և այլն: Կար ևոր է, որ Դուք գտն վեք ե րե խայի աչ քե րի մա կար դա կին, որ պես զի բա ռե րը 
լսե լիս նա մի ա ժա մա նակ կա րո ղա նա լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ Ձեր դեմ քի ար տա-
հայ տու թյու նը տես նե լով:

Օգ տա գոր ծեք լե զու սո վո րեց նե լու՝ օր վա ըն թաց քում ծա գող ցան կա ցած հնա րա վո րու թյուն: 
Ե րե խայի հետ խո սեք նրան հե տաքրք րող թե մա նե րի շուրջ՝ կարճ և հաս կա նա լի նա խա դա սու-
թյուն նե րով: Քն նար կեք այն, ի նչ ա նում եք: Հետ ևյալ օ րի նակ նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես 
կա րե լի է ա մե նօ րյա մի ջո ցա ռումն ե րը վե րա ծել ու սուց ման պա րապ մունք նե րի, օ րի նակ՝ ափ սե 
կամ մե քե նա լվա նա լը, ե փե լը, փո շեծ ծի չով մաք րե լը:

 Հի շեք: Խոս քի զար գաց մա նը (վեր բալ շր ջան) նա խոր դում է նա խա խոս քային կամ պրե վեր-
բալ շր ջան, ո րն ար տա հայտ վում է այն պի սի շար ժումն ե րով և հմ տու թյուն նե րով, ի նչ պի սիք են 
մատ նե րով բարդ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, մե կին որ ևէ իր տա լը, մատ նա ցույց ա նե լը կամ 
դիպ չե լը, հա յաց քը շր ջե լը, մո տե նա լը, գլ խով ա նե լը կամ թա փա հա րե լը, դեմ քին ար տա հայ տու-
թյուն տա լը, ի նքն ի րեն վնա սե լը, ագ րե սի ան, զայ րույ թը, լա ցե լը կամ նվն վա լը, ան հաս կա նա լի 
բա ռեր ար տա սա նե լը: Ոչ խոս քային հա ղոր դակց ման ձևե րը նպաս տում են լեզ վային ու նա կու-
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թյուն նե րի զար գաց մա նը:

 ` Ե թե ե րե խան վատ է լսում, խա ղա լի քը Ձեր բե րա նին մոտ պա հեք այն պես, որ ե րե խան 
տես նի Ձեր շր թունք նե րը, ե րբ խո սում եք խա ղա լի քի մա սին: 

 ` Ե թե ե րե խան վատ է տես նում, ա պա Ձեր խո սե լու և խա ղա լի քը նկա րագ րե լու պա հին 
ե րե խայի հետ մի ա սին բռ նեք այն: 

 ` Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում ի նք նու րույն բռ նել խա ղա լի քը, բռ նեք այն նրա հետ մի ա-
սին, ե րբ նկա րագ րում եք: 

 ` Ե թե ֆի զի կա կան հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով վնաս ված են խոսքն ա պա հո վող 
մկան նե րը, ե րե խային կա րե լի է սո վո րեց նել հա ղոր դակց ման տախ տա կի վրա ա ռար կա-
ներ մատ նան շե լը կամ փոր ձել ժես տե րի լե զուն:

 Խոս քի (լեզ վի) ըն կա լում: Սրանք այն տե ղե կու թյուն ներն են, ո րոնք ստա նում եք տես նե լու 
և լսե լու մի ջո ցով: Լեզ վի ըն կա լու մը տե ղե կու թյուն ներն ը մբռ նե լու (հաս կա նա լու) կա րո ղու թյունն 
է: Ի նչ պես շար ժո ղա կան ո լորտն, այն պես էլ լե զուն զար գա նում է հա ջոր դա բար, ե րբ մի հմ տու-
թյունն օ ժան դա կում է հա ջոր դի զար գաց մա նը: Լեզ վի (խոս քի) ըն կալ ման տար րերն սկ սում են 
զար գա նալ ծնն դյան օր վա նից և կա տա րե լա գործ վում են զար գաց ման յու րա քան չյուր փու լում: 
Ա ռա ջին շա բաթ նե րին ե րե խան տար բե րակ ված ըն կա լում է ու րախ և զայ րա ցած ձայ նե րը: Ու րախ 
ձայ նին ե րե խան պա տաս խա նում է գղգ ղո ցով: Լեզ վի ըն կա լումն ազ դում է նաև լեզ վի օգ տա գործ-
ման վրա: Օ րի նակ, ե րե խան կա րող է դժ վա րու թյամբ հաս կա նալ հար ցա կան ձևե րը կամ ո րոշ 
ը նդ հա նուր բա ռեր, ո րի հետ ևան քով հար ցին պա տաս խա նում է ոչ ճիշտ կամ դժ վա րու թյամբ է 
կենտ րո նա նում և հետ ևում խո սակ ցու թյա նը:

  Ար տա հայտ չա կան լե զուն: Դա ճշգ րիտ, ամ բող ջա կան և պարզ լի նե լու կա րո ղու թյունն է, 
ե րբ ար տա հայ տում ե նք մտ քեր և զգա ցումն եր, պա տաս խա նում հար ցե րին, պատ մում դեպ քեր ու 
ի րա դար ձու թյուն ներ և վա րում խո սակ ցու թյուն: Ե րե խա նե րի մեծ մա սը խո սել սո վո րում է կան խո-
րոշ ված զար գաց ման ո րո շա կի փու լե րում, ան գամ այն ե րե խա նե րը, ո րոնք ու նեն լեզ վի զար գաց-
ման դան դա ղում/ հա պա ղում: Լեզ վի զար գաց ման հա պաղ ման/ դան դաղ ման պատ ճառ-նե րից են 
լսո ղու թյան կո րուս տը, ֆի զի կա կան/ շար ժո ղա կան ան կա րո ղու թյու նը և դրան ցով պայ մա նա վոր-
ված ու սուց ման սահ մա նա փա կումն ե րը, ան մի ջա պես խո սե լու հետ կապ ված խն դիր նե րը (օ րի-
նակ՝ քիմ քի փե ղեկ վա ծու թյուն) և զար գաց ման ու ու սուց ման բո լոր հա պա ղումն ե րը: Կյան քի 
ա ռա ջին ա միս նե րին ե րե խան ար դեն սո վո րում է օգ տա գոր ծել այն զգա յա րան ներն ու մարմն ի 
մա սե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են լի նե լու խոս քի հա մար: Ե րե խան սկ սում է զար գաց նել ու շադ րու-
թյու նը, հի շո ղու թյու նը և լսե լու (ըն կա լե լու) ու նա կու թյու նը: 

*Ե րե խայի հետ խո սե լիս միշտ ու րախ ի րա վի ճակ ստեղ ծեք: Խո սեք և հե տո մի քա նի վայր
կյան սպա սեք՝ ե րե խային հնա րա վո րու թյուն տա լով շա րու նա կել հա ղոր դակց վել Ձեզ հետ:

 Լեզ վի օգ տա գոր ծում: Նպա տա կը զրու ցելն է: Կա րե լի է ան վա նել նաև լեզ վի ֆունկ ցի ա ներ/
գոր ծա ռույթ ներ, օ րի նակ.

 ` Ա ռար կա ու զե լը. «Շի շը տու՛ր ի նձ»:

 `  Գոր ծո ղու թյան հրա հանգ. «Ա րի՛ այս տեղ, մա մա»:

 ` Մտ քե րի և զգաց մունք նե րի փո խա նա կում՝ «Ես քեզ սի րում եմ»:

 ` Որ ևէ մե կի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե րի ար տա հայ տում կամ սե փա կան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նում՝ «Ես մեծ տղա եմ»:

 `  Տե ղե կու թյան հար ցում՝ «Ի՞նչ է դա»:
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 ` Եր ևա կա յու թյան մար զում՝ «Դու ե ղի՛ր պա պան, ի սկ ե ս՝ մա ման»:

 Խոսք: Խոս քը նախ կի նում լսած բա ռե րի հն չյու նային դրս ևո րումն է: Հա ճախ, ե րբ ե րե խա նե-
րը սո վո րում են խո սել, նրանց խոսքն ա վե լի հաս կա նա լի է ըն տա նի քի ան դամն ե րի, քան ու րիշ 
մե կի հա մար: Եվ ե րե խայի խոս քը բնու թագր վում է որ պես ը մբռ նե լի այն դեպ քում, ե րբ մյուս նե րը 
սխալ են հաս կա նում կամ դժ վա րա նում են հաս կա նալ նրա ա սա ծը:

 

�	�	Ե րե խայի նոր մալ հա ղոր դակց ման՝ խոս քի և լեզ վի ըն կալ ման,  
ար տա հայտ չա կան լեզ վի (խոս քի) զար գա ցում

 Հա ղոր դակց ման զար գա ցում. նո րած նի կա րո ղու թյուն նե րը

 `  Լա վա գույն տե սո ղու թյու նը «դեմ առ դեմ» դիր քում է:

 ` Կրծ քի տարիքի ե րե խա նե րը նա խընտ րում են.

 b այլ դի մային ազ դակ նե րից՝ դեմ քը,

 b այլ ձայ նե րից՝ խոս քը,

 b այլ ձայ նե րից՝ կա նանց ձայ նը,

 b այլ կա նանց ձայ նե րից՝ մոր ձայ նը:

 `  Կա րող են տար բե րել մայ րե նի լեզ վի ձայ նային ե րանգ նե րը:

 Հա ղոր դակց ման զար գա ցում. կյան քի ա ռա ջին տար վա նա խա խոս քային ձևե րը

 ` 0-2 ամ սա կան. կեն սա բա նո րեն հիմն ա վոր վող վե գե տա տիվ/ կո կոր դային ձայ ներ:

 ` 2-4 ամ սա կան. ծղր տոց և ծի ծաղ:

 ` 4-8 ամ սա կան. ձայ նային խաղ:

 ` 6-10 ամ սա կան. թո թո վանք (բլբ լոց) (բա~, բա~ 10 ամ սա կա նում): Ե թե մինչև 10 ամ սա-
կա նը սա բա ցա կա յում է, պետք է են թադ րել խոս քի և լեզ վի զար գաց ման լուրջ հա պա-
ղում, սա կայն ան պայ ման չէ՝ աու տիզմ:

 Մի աս նա կան ու շադ րու թյուն (3 կե տա նի հա յացք 9 ամ սա կա նում)՝ ե րե խան նա յում է ա ռար-
կային, հե տո մե ծա հա սա կին և նո րից վե րա դառ նում է ա ռար կային:

 Հա ղոր դակց ման զար գա ցում. 12-18 ամ սա կան

 ` Էքսպ րե սիվ/ար տա հայտ չա կան բա ռա պա շա րի զար գա ցու մը դան դաղ է ըն թա նում.

 b 12 ամ սա կան՝ 1-3 բառ,

 b 15 ամ սա կան՝ 10 բառ,

 b 18 ամ սա կան՝ 50-100 բառ:

 ` Ա ռա ջին 50 բա ռե րը նե րա ռում են հա տուկ և հա սա րակ գո յա կան ներ, ա ծա կան ներ, բայեր 
և սո ցի ա լա կան տեր մին ներ/ հաս կա ցու թյուն ներ: 

 ` Ըն կա լո ղա կան բա ռա պա շարն ա վե լի է մե ծա նում 15 ամ սա կա նում՝ հաս նե լով 50 բա ռի:
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 ` Ար տա հայտ չա կան (է քսպ րե սիվ) բա ռա պա շա րը 18 ամ սա կան ե րե խայի մոտ կազ մում է 
մո տա վո րա պես 100 բառ: 

 ` Ա վե լի հա ճախ է օգ տա գոր ծում բազ մա բառ կա պակ ցու թյուն ներ:

 `  Հա ղոր դակց ման նոր մի տումն եր են ա ռա ջա նում՝ կախ ված խո սակ ցու թյան վար ման 
ֆունկ ցի ո նալ մա կար դա կից.

 b  պա տաս խա նել,

 b  ճա նա չել/ըն դու նել,

 b  տե ղե կատ վու թյուն պա հան ջել:

 ` Ըն կա լո ղա կան լե զուն ար տա հայտ չա կա նից ա վե լի զար գա ցած է:

 `  Խո սակ ցա կան հն չյուն նե րի պա շարն ա վե լա ցած է:

 `  Բազ մա վանկ բա ռե րի քա նակն ա վե լա ցած է:

 `  Մի ջին զար գա ցում ու նե ցող ե րե խայի հաս կա ցո ղու թյու նը կազ մում է 50%:

 Հա ղոր դակց ման զար գա ցում. 24-36 ամ սա կան

 ` Ար տա հայտ չա կան (է քսպ րե սիվ) մի ջին բա ռա պա շա րը 24 ամ սա կա նում կազ մում է 300 
բառ.

 b ա ռար կա ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ ար տա հայ տող բա ռեր,

 b ա ռար կա նե րի նմա նու թյան հաս կա ցու թյուն ներ/ տեր մին ներ,

 b  տա րա ծու թյան հաս կա ցու թյուն ներ/ տեր մին ներ,

 b  հար ցա կան բա ռեր,

 b  գույ նի և ձևի բա ռեր:

 Հա ղոր դակց ման զար գա ցում. 36-48 ամ սա կան

 ` Ուղ ղագ րա կան մոր ֆեմն եր. ի հայտ են գա լիս բա յա կան դարձ վածք ներ:

 `  Նա խա դա սու թյան հար ցա կան և ժխ տա կան ձևեր:

 ` 3-5 բա ռա նի նա խա դա սու թյուն ներ:

 `  Հաս կա ցո ղու թյու նը/ դյու րըմբռ նու մը կազ մում է 50-70%:

*Ա մեն ե րե խա հա ղոր դակց ման խնդ րի կաս կա ծի դեպ քում պետք է ան ցնի լսո ղու թյան թեստ:
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 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ՔԱՅ ԼԵՐ

�	�	 Հայե լային ար տա ցո լում

 Պատ կե րաց րեք՝ Դուք նա յում եք հայե լուն և ըն դօ րի նա կեք 
այն ա մե նը, ի նչ ա նում կամ ա սում է ե րե խան: Դուք կա րող եք 
ար տա ցո լել այն պի սի շար ժումն եր, ի նչ պի սիք են ծափ տա լը, 
սե ղա նին թեթ ևա կի խփե լը կամ խա ղա լիք-մե քե նան հրե լը: 
Ե թե ե րե խան օգ տա գոր ծում է հն չյուն ներ, բա ռեր կամ նշան-
ներ, Դուք կա րող եք կրկ նել կամ ըն դօ րի նա կել դրանք նույն-
պես: Կար ևոր է, որ ե րե խան սկ սի գոր ծո ղու թյու նը կամ բա ռը: 
Այդ պի սով Դուք թույլ եք տա լիս ե րե խային նա խա ձեռ նել ի նչ-որ 
բան: 

�	�	Զու գա հեռ խո սակ ցու թյուն

Այս ռազ մա վա րու թյու նը կի րա ռե լիս Դուք նկա րագ րում եք 
ե րե խայի գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ նման վե լով սպոր տային հա ղոր-
դա վա րի: Նկա րագ րեք ե րե խայի կա տա րա ծը և/ կամ Ձեր են-
թադ րու թյու նը ե րե խայի տե սա ծի, լսա ծի կամ զգա ցա ծի վե րա-
բե րյալ: Օգ տա գոր ծեք պարզ և հա մա ռոտ ար տա հայ տու թյուն-
ներ, ո րոնք ե րե խային հաս կա նա լի կլի նեն:

�	�	 Մե նա խո սու թյուն

 Դուք նկա րագ րում եք այն, ի նչ կա տա րում եք, մտա ծում 
կամ զգում: Ձեր նկա րագ րու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս-
խա նեն ե րե խայի հե տաքրք րու թյան և ը մբռն ման մա կար դա-
կին: Դուք ե րե խային նոր տե ղե կու թյուն ներ եք հա ղոր դում իր 
շր ջա պա տի մա սին և օ րի նակ ծա ռա յում, թե ի նչ պես պետք է 
խո սել/ հա ղոր դակց վել շր ջա պա տի հետ:

�	�	Անդ րա դար ձում/ար տա ցո լում

 Դուք կրկ նում եք այն, ի նչ ե րե խան է ա սել, սա կայն ճիշտ 
ար տա սա նու թյամբ և քե րա կա նու թյամբ: Բա ռե րը կրկ նեք  
հս տակ, որ ե րե խան լսի դրանց ճիշտ ար տա սա նու թյու նը և 
հա մոզ վի, որ Դուք հաս կա ցել եք իր ա սա ծից ա ռն վազն մի 
բան:
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�	�	 Խոս քի ը նդ լայ նում

 Խոս քի ը նդ լայն ման նպա տակն է կրկ նել ե րե խայի ա սա-
ծը՝ ա վե լի բարդ և կա տա րյալ ձևով: Ե րե խայի հա ղոր դակց-
ման ու նա կու թյու նից ել նե լով՝ կա րե լի է նրա ար տա սա նած 
նա խա դա սու թյանն ա վե լաց նել մեկ կամ մի քա նի բառ, նաև 
մեկ ամ բողջ ար տա հայ տու թյուն: Ձեր պա տաս խա նը քիչ ա վե-
լի մշակ ված է, քան ե րե խայի ա սա ծը, և ո րոշ դեպ քե րում ա վե-
լի շատ տե ղե կու թյուն է պա րու նա կում:

�	�	 Հեր թով ի րար փո խա րի նում

 Հեր թով ի րար փո խա րի նե լը «խո սակ ցու թյան» մո դել կա-
ռու ցե լու մի ձև է, ո րն իր մեջ նե րա ռում է խո սակ ցին լսե լը, 
ու շա դիր լի նե լը և պա տաս խա նե լը: Այս խաղ-գոր ծո ղու թյան 
մեջ Ձեր նպա տակն է ա պա հո վել շա րու նա կա կա նու թյու նը: 
Ձեր հեր թից հե տո պետք է դա դար տաք՝ տրա մադ րե լով ե րե-
խային բա վա րար ժա մա նակ, որ պես զի նա պա տաս խա նե լու 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նա՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ 
ո րոշ ե րե խա նե րի մոտ պա տաս խա նը կա րող է դան դա ղել:

�	�	Հ նա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծում 

Օգ տա գոր ծե լով այս ռազ մա վա րու թյու նը Դուք ստեղ ծում 
եք մի ի րա վի ճակ, ո րը դր դում է ե րե խային կի րա ռել հա ղոր-
դակց ման իր կա րո ղու թյուն նե րը: Հնա րա վո րու թյուն տա լով 
ե րե խային օգ տա գոր ծե լու իր նոր հմ տու թյուն նե րը՝ Դուք նրան 
սո վո րեց նում եք բա ռե րի և ժես տե րի օգ տա գործ ման կար-
ևո րու թյու նը՝ նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Կազ մա կեր պեք 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն, ո րը հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել՝ 
ե րե խայի հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լով:

Զ ՎԱՐ ՃԱ ՑԵՔ ՁԵՐ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ
Ինչ պե՞ս զար գաց նել լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րը: Խրա խու սեք բա ռա պա շա րի զար գա ցու-

մը՝ ճշգ րիտ ան վա նե լով ա ռար կա նե րը, օ րի նակ՝ բեռ նա տար ավ տո մե քե նան կա րող է լի նել բեռ-
նա թա փող, հր դե հի, կա թի կամ նավ թի: Թռ չու նը, ո րին դուք նկա տե ցիք քայ լե լիս, շի կա հավ է 
կամ ճնճ ղուկ և այլն: Ե րբ Ձեր ե րե խան փոր ձար կում է նոր ի րա վի ճակ, նոր կե րակ րա տե սակ, նոր 
խա ղա լիք, տվեք յու րա քան չյուր ա ռար կայի ճշգ րիտ ան վա նու մը: Ա մեն մի փոր ձա ռու թյուն դառ-
նում է նաև լեզ վա կան փոր ձա ռու թյուն:

 `  Ձեր ե րե խայի հետ մի ա սին թեր թեք ման կա կան պատ կե րա զարդ գր քեր, գրա ցու ցակ ներ, 
ամ սագ րեր, ան վա նեք ի րե րը, քն նար կեք դրանց օգ տա գոր ծու մը, գույ նե րը, ար ձա կած 
ձայ նե րը:
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 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑՈՒ Մ

 `  Հա ճախ կար դա ցեք Ձեր ե րե խայի հա մար, որ պես զի զար գաց նեք և պահ պա նեք նրա 
կար դա լու հե տաքրք րու թյու նը: Կար դա լու ըն թաց քում քն նար կեք նկար նե րը և այն խոս-
քե րը, ո րոնք հաս կա նա լի չեն ե րե խայի հա մար: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց ե րե խային հար ցեր 
տվեք այդ պատ մու թյան վե րա բե րյալ:

 `  Ձեր ե րե խայի հետ մի ա սին կազ մեք պատ մու թյուն: Սկ սեք այն և մի քա նի նա խա դա սու-
թյու նից հե տո կամ պատ մու թյան ո րո շա կի կե տում կանգ ա ռեք՝ խնդ րե լով ե րե խային շա-
րու նա կել այն: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց ա ռա ջար կեք ե րե խային պատ մել կարճ պատմ վածք, 
որ պես զի Դուք գրի առ նեք այն, ի սկ նա պատ կե րա զար դի:

 ` Տ վեք ե րե խային մատ նե րի խա ղա տիկ նիկ ներ և խրա խու սեք նրան՝ ցու ցադ րել կամ 
պատ մել ծա նոթ պատմ վածք: Տիկ նիկ ներ կա րե լի է պատ րաս տել հին գուլ պա նե րից, կո-
ճակ նե րից և բր դյա թե լե րից: Ե րե խան կա րող է ի նք նու րույն պատ րաս տել դրանք փոքր 
թղ թա պա նակ նե րից: Այս մո տե ցու մը հատ կա պես օգ տա կար է, ե թե Ձեր ե րե խան շատ 
ա մաչ կոտ է կամ լուռ:

 ` Ն պաս տեք, որ Ձեր ե րե խան ան վա նի հա մա պա տաս խան կա տե գո րի այի հնա րա վո րինս 
շատ ա ռար կա ներ: Օ րի նակ, ե րբ նա նս տած է սե ղա նի շուր ջը, խնդ րեք նրան ան վա-
նել բան ջա րե ղեն նե րը, մր գե րը կամ կաթ նամ թեր քը: Հա մա պա տաս խա նա բար՝ ճա նա-
պար հոր-դու թյան ժա մա նակ ե րե խան կա րո ղա նա ան վա նել բո լոր կեն դա նի նե րին, ո րոնց 
տես նում է ֆեր մա յում, ան տա ռում, կեն դա նա բա նա կան այ գում, նաև թվար կել պլաս տի-
կից պատ րաստված կամ ա նիվ ու նե ցող ի րե րը, ջրային թռ չուն նե րը: Նպա տա կային է 
ան վա նել այն ի րե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են մի ա սին, օ րի նակ՝ կո շիկ և գուլ պա, դա-
նակ և պա տա ռա քաղ, գլ խարկ և վե րար կու: Քն նար կեք նաև հա կա դիր բա ռե րը, օ րի նակ՝ 
մայ րի կը մեծ է, ե րե խան՝ փոքր: 

 ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍԱՀ ՄԱ ՆԱ ՓԱ ԿՈՒՄՆ Ե ՐՈՎ  
Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ Օ ԺԱՆ ԴԱԿ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ
 Հա ղոր դակց ման օ ժան դակ մի ջոց նե րը կամ հնա րա վո րու թյուն նե րը հա ղոր դակց վե լու այլ ու-

ղի ներն են, ո րոնք տար բեր վում են հա ղոր դակց ման հիմն ա կան մի ջո ցից՝ խոս քից: Փոք րիկ ե րե-
խան հա ղոր դակց վում է տար բեր ձևե րով, ո րոնք եր բեմն շատ դժ վար է տես նել, լսել կամ հաս-
կա նալ:

Ընտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը, ժես տե րը, ա ռար կա նե րի կամ նկար նե րի ցու-
ցադ րա փեղ կե րը, է լեկտ րո նային հա մա կար գե րը և փո խար կիչ նե րը կա րող են ե րե խային օգ նել 
ա վե լի ար դյու նա վետ հա ղոր դակց մա նը:

 Դիր քի ը նտ րու թյուն: Նախ քան որ ևէ բան ա նե լը շատ կար ևոր է ե րե խայի ճիշտ դիր քա վո րու-
մը: Հա մե մա տեք Ձեր ա ռօ րյայի հետ, ե րբ օր վա ըն թաց քում ա նընդ հատ փո խում եք դիր քը՝ կախ-
ված տվյալ պա հին կա տար վող գոր ծո ղու թյու նից, օ րի նակ՝ մե քե նա վա րել, ճա շել, կո շիկ հագ նել: 
Ճիշտ դիր քում գտն վե լը ե րե խային օգ նում է ա վե լի ար դյու նա վետ հա ղոր դակց վել:

 Ճիշտ դիրք տալն այն քան էլ հեշտ չէ: Այդ հար ցում կա րող են օգ նել ֆի զի կա կան և աշ խա-
տան քային թե րա պիստ նե րը, խոս քի և լեզ վի մաս նա գետ նե րը՝ լո գո պեդ նե րը: Աշ խա տե լով այս 
մաս նա գետ նե րի հետ որ պես մի աս նա կան թիմ՝ կա րե լի է ե րե խայի հա մար հա մա պա տաս խան 
ճիշտ դիրք ը նտ րել:

Ընտ րու թյուն կա տա րե լը: Դա սկս վում է շր ջա պա տող մի ջա վայ րում մատ չե լի ա ռար կա նե րի 
գնա հատ մամբ: Ե րե խան կա րող է ի վի ճա կի չլի նել ի նք նու րույն ու սումն ա սի րել շր ջա պա տը կամ 
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էլ չի մա նալ ա ռանց ծնո ղի օգ նու թյան, թե իր հա մար ի նչն է մատ չե լի: Ե րբ ե րե խային տա լիս 
են խնամ քով ը նտր ված ա ռար կա ներ, ան հրա ժեշտ է մի ա ժա մա նակ օգ նել նրան ու սումն ա սի րել 
ա ռար կան՝ տես նել, բե րա նը տա նել և զգալ նոր խա ղա լի քը:

 Ըն ձե ռե լով ե րե խային ը նտ րու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն ներ՝ Դուք նրան օգ նում եք 
ձեռք բե րել ը նտ րու թյուն կա տա րե լու ու նա կու թյուն: Օ րի նակ.

1.  Խա ղա լի քը պա հել այն պես, որ ե րե խան այն տես նի: Այ նու հետև խա ղա լի քը փո խան ցել 
ե րե խային՝ մի ա ժա մա նակ տա լով խա ղա լի քի ա նու նը:

2.  Հա ջորդ ան գամ ցույց տալ նույն խա ղա լի քը, ո րն ար դեն ծա նոթ է ե րե խային, և ա ռա ջար-
կել մեկ այլ նոր խա ղա լիք:

3. Ս պա սել, որ ե րե խան հա յաց քով ը նտ րի կամ ձեռ քի շար ժու մով ցույց տա ա ռա ջարկ ված 
խա ղա լիք նե րից մե կը: 

Այս օ րի նա կից կա րե լի է տես նել, որ ե րե խան ի նք նու րույն ը նտ րու թյուն է կա տա րում և հա ղոր-
դակց վում: Այս պի սով Դուք մար զում եք ե րե խայի շփ վե լու/ հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյու նը, ո րն 
ար տա հայտ վում է հա յաց քով կամ հպ ման մի ջո ցով ը նտ րու թյուն կա տա րե լով: Ո ւղ ղա կի ը նտ րու-
թյան հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ վում այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան ար դեն ար ձա գան քում է հա-
յաց քով՝ դիպ չե լով կամ ա ռար կան մատ նա ցույց ա նե լով: Ա նհ րա ժեշտ է ը նտ րու թյուն կա տա րե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծել ամ բողջ օր վա ըն թաց քում՝ ճա շի և խա ղի ժա մե րին, հագն վե լիս, 
հատ կա պես՝ ու րախ պա հե րին:

 Ժես տեր: Ե րե խան հա ղոր դակց վե լու հա մար կա րող է օգ տա գոր ծել ձեռ քե րի շար ժումն ե րի 
լե զուն՝ ժես տե րը: Դրանք լի նում են բնա կան. օ րի նակ, ե րբ ե րե խան խա ղա լի քը մի կողմ է հրում 
կամ դրս ևո րում է վար քա գիծ՝ մն ջա խա ղի (պան տո մի մա) կամ աչ քե րի թար թումն ե րի մի ջո ցով, 
կամ՝ մատ նա ցույց ա նե լով:

 Հար կա վոր է ու շա դիր լի նել ե րե խայի հա ղոր դակց ման ցան կա ցած դրս ևոր մա նը: Շփում կա-
րե լի է հաս տա տել ա մեն ան գամ նույն բա ռով բնու թագ րե լո վե րե խայի այս կամ այն ժես տը: Օ րի-
նակ՝ ձեռ քե րով թա փա հա րե լը կա րող է նշա նա կել « շատ», գլ խի թա փա հա րու մը՝ «ոչ»: Ե րե խայի 
սո վո րա կան ժես տին հա մա պա տաս խա նող բառն ար տա սա նե լիս խնա մո ղը/ մաս նա գե տը կա րող 
է ֆի զի կա պես օգ նել ե րե խային: Ժես տերն ամ րապն դե լու հա մար ան պայ ման պետք է պարգ-
ևատ րել և քա ջա լե րել ե րե խային: 

Փոք րիկ ե րե խան ժես տե րը սո վո րում է նաև այն պի սի եր գե րից ու խա ղե րից, ի նչ պի սիք ե ն՝ 
«Ծա փիկ-ծա փի կը» և « պահմ տո ցի՝ ծիկ րա կե լով» խա ղը: Բա ռե րի հետ մի ա սին օգ տա գործ վող 
բնա կան ժես տե րի օ րի նակ կա րող են ծա ռայել « բայ-բայ», « գի շեր-գի շեր», « համ բույր» և «այս քա՜ն 
մեծ» բա ռե րը:

Պ լա նա վոր ված ժես տե րի հա մա կարգ: Ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում-
նե րով ո րոշ ե րե խա ներ հա ղոր դակց վե լու հա մար ժես տե րի պլա նա վոր ված հա մա կար գի կա րիք ու-
նեն: Հե տա գա յում ժես տե րի հա մա կար գի հա ջող օգ տա գոր ծու մը պայ մա նա վոր ված է ե րե խայի 
վաղ հա սա կում խնա մո ղի/ մաս նա գե տի գոր ծադ րած ջան քե րով:

 Գո յու թյուն ու նի ժես տե րի հա մա կար գի մի քա նի տե սակ՝ « Վաղ հա մա կար գե րը», «Ն շան նե-
րի լե զուն», «Ու սու ցո ղա կան նշան նե րի հա մա կար գե րը» և « Ժես տե րի լեզ վի ծած կա գի րը»: Ե րե-
խային սպա սար կող թի մի մաս նա գետ նե րը կա րող են ծնո ղին/խ նա մո ղին օգ նել ը նտ րե լու դրան-
ցից լա վա գույ նը տվյալ ե րե խայի հա մար:

Ա ռար կա նե րով կամ նկար նե րով ցու ցադ րա փեղ կեր: Ն ման ցու ցադ րա փեղ կե րի պատ րաս-
տու մը նպաս տում է լեզ վի, ըն կալ ման (տե ղե կու թյան ստա ցում) և ար տա հայտ ման (տե ղե կու թյան 
հա ղոր դում) ու նա կու թյուն նե րի զար գաց մա նը: 
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 ՎԱՐ ՔԱ ԳԻԾ

 ՎԱՐ ՔԱ ԳԻԾ
Ան գամ լա վա գույն պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում ե րե խային խնա մելն ու դաս տի ա րա-

կե լը դժ վար խն դիր է և մեծ ջան քեր է պա հան ջում: Ծնող նե րը մեծ ծան րա բեռն վա ծու թյան տակ 
են գտն վում հատ կա պես ծանր խառն ված քով ե րե խային մե ծաց նե լիս: Կար ևոր է որ պես զի ծնող-
նե րը ե րե խայի դաս տի ա րա կու թյան հար ցում լի նեն մի ա կար ծիք՝ մե կին չգե րա դա սե լով մյու սից: 
Ե րե խայի վար քագ ծի նկատ մամբ ծնող նե րի սահ մա նած հս կո ղու թյունն ազ դե ցու թյունն է թող նում 
նաև հե տա գա յում: Հի շեք, որ կար ևոր է ե րե խա նե րին օգ նել ար տա հայ տե լու ի րենց ի նչ պես դրա-
կան, այն պես է լ՝ բա ցա սա կան զգաց մունք նե րը:

Ս տորև շա րադր ված մի ջո ցա ռումն երն ա ռա ջին հա յաց քից թվում են պարզ, ի սկ կար դա լիս՝ 
շատ հեշտ: Սա կայն գործ նա կա նում դրանց կի րա ռե լը պա հան ջում է ժա մա նակ, համ բե րու թյուն և 
քրտ նա ջան աշ խա տանք: Ու շադ րու թյունն ա մեն ան գամ կենտ րո նաց րեք մեկ մի ջո ցի վրա և մտա-
ծեք, թե այն ի նչ պես կա րող է ազ դել բո լոր խն դիր նե րի վրա, ո րոնք են թա կա են փո փո խու թյան: 

Դժ վար վար քա գիծ դրս ևո րող բո լոր ե րե խա ներն էլ հե տապն դում են 4 հիմն ա կան նպա տակ. 
ու շադ րու թյան գրա վում, իշ խա նու թյուն/ուժ, վրեժխնդ րու թյուն և գի տակց ված ա նօգ նա կա նու
թյուն:

 ` Ու շադ րու թյան գրա վում: Ար տա հայտ վում է հետ ևյալ նա խա դա սու թյուն նե րով՝ «Մա մա՛, 
ա րի՛ այս տեղ», «Օգ նի՛ր ի նձ, հայ րի՛կ»: Մշ տա պես ու շադ րու թյուն փնտ րող ե րե խան դեռ 
չի սո վո րել ի նքն իր խա ղից կամ ու սու ցու մից հա ճույք ստա նալ: Նման ե րե խայի հա մար 
չա փա հա սի ու շադ րու թյու նը դառ նում է պար տա դիր՝ ի նչ պես պարտ քի կա տա րու մը: Այս-
պի սի վար քա գիծ տես նե լիս Դուք, վս տա հա բար, կբար կա նաք: 

Ի՞նչ ա նել: Ան տե սել Ձեզ զբա ղեց նե լու և Ձեր ու շադ րու թյու նը գրա վե լու ե րե խայի փոր ձե-
րը: Փո խա րե նը՝ ու շադ րու թյուն դարձ նել, ե րբ ե րե խան դրան չի սպա սում: Պետք է քա-
ջա լե րել ե րե խային այն բո լոր ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ նա ու շադ րու թյուն չի պա հան ջում: 
Փոր ձել մի ա սին դի տել ար վես տի գոր ծե րը, խա ղալ կամ պար զա պես գր կել ե րե խային:

 ` Իշ խա նու թյուն/ուժ: Բա ցա հայտ վում է հետ ևյալ ար տա հայ տու թյու նով՝ «Ո՛չ, ես չեմ ա նի», 
«Դուք չեք կա րող ստի պել ի նձ»: Ա նընդ հատ «պա րանն իր կող մը ձգող» և զայ րույ թի 
պոռթ կումներ ու նե ցող ե րե խան չի կա րող իշ խա նու թյուն ձեռք բե րել: Վաղ նա խադպ րո-
ցա կան տա րի քում այս վար քա գի ծը բնա կան է և ե րե խա նե րի մի մասն ա վե լի հա ճախ է 
ը նտ րում այս ճա նա պար հը, քան մյուս նե րը: Նման վար քա գի ծը կա րող է զայ րաց նել մե-
ծե րին, եր բեմն այն աս տի ճան, որ ծնո ղը գո ռա ե րե խայի վրա, ապ տա կի կամ կո պիտ և 
կտ րուկ վե րա բեր մունք ցույց տա: Հի շեք, որ իշ խա նու թյու նը վար ձա հա տույց է: 

Ի՞նչ ա նել: Ե րե խային դուրս բե րել իշ խա նու թյան հա մար մղ վող պայ քա րից՝ ա ռա ջար կե-
լով նրան այ լընտ րան քային մո տե ցում/ գոր ծո ղու թյուն: Ե րե խային ը նտ րե լու հնա րա վո րու-
թյուն տալ: Ու ղար կել նրան ը նդ միջ ման` ա ռա ջար կե լով նս տել ա թո ռին (մեկ տա րե կան 
ե րե խային ա թո ռին նս տեց րեք 1 րո պե ով, եր կու սին` եր կու և այդ պես շա րու նակ, բայց 
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ոչ ա վել քան 5 րո պե): Ար գել վում է գո ռալ, ա նընդ հատ վրան խո սել, եր կար բա ցատ րել, 
խո չըն դո տել կամ ա նել այն, ին չը կա րող է ե րե խային դր դել շա րու նա կե լու ու ժային պայ-
քա րը:

 ` Վ րեժխնդ րու թյուն: Բա ցա հայտ վում է հետ ևյալ ար տա հայ տու թյուն նե րով՝ «Ես ա տում եմ 
քեզ, մայ րիկ», «Ես քեզ եր բեք չեմ սի րի»: Վրեժխնդ րու թյան հա կում ու նե ցող ե րե խան ու-
զում է ստի պել չա փա հա սին զգալ նույն տա ռա պան քը կամ ցա վը, ո րն ի նքն է զգում: Ե րե-
խան գի տակ ցում է, որ ծնող նե րը շատ են ու զում գր կել ի րեն, շոյել, սա կայն դի տա վո րյալ 
ան տե սում է նրանց և գնում է մեկ ու րի շի մոտ: Ծնո ղի կրած տա ռա պանքն այն վճ ռա կան 
ազ դակն է, ո րից ե րե խան ի նքն է տա ռա պում և փոր ձում է նո րից ցավ պատ ճա ռել մեկ 
ու րի շին: 

Ի՞նչ անել: Փոր ձել խու սա փել վի րա վո րող կամ ցավ պատ ճա ռող ար տա հայ տու թյուն նե-
րից: Ցույց մի տվեք Ձեր զգաց մունք նե րը, վի րա վո րող ե րե խային մի պատ ժեք: Փո խա րե-
նը՝ ստեղ ծեք այն պի սի պայ ման ներ, որ տեղ ե րե խան կա րող է ո րոշ հա ջո ղու թյան հաս նել 
և լավ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել մյուս ե րե խա նե րի հետ: Հան գիստ պայ ման նե րում 
ան հրա ժեշտ է օգ նել ծնող նե րին, որ պես զի նրանք կա րո ղա նան ե րե խայի հան դեպ ի րենց 
սերն ար տա հայ տե լու ու ղի ներ գտ նել, բա վա րար ժա մա նակ տրա մադ րել ե րե խային և մի-
ա սին ա նել այն, ին չը հա ճույք է պատ ճա ռում նրան: 

 ` Գի տակց ված ա նօգ նա կա նու թյուն: Բնո րոշ նշա նը ե րե խայի նա հան ջելն է կամ շր ջա պա-
տից հետ քաշ վե լը: Ե րե խան կորց նում է հե տաքրք րու թյունն իր շուր ջը ծա վալ վող ի րա-
դար ձու թյուն նե րի նկատ մամբ և ան գամ չի փոր ձում գրա վել Ձեր ու շադ րու թյու նը: Չա-
փա հաս ներն այս վի ճա կում հու սալք վում են և պա սիվ դիրք են գրա վում: Նրանց վե-
րա բեր մունքն ար տա հայտ վում է հետ ևյալ մեկ նա բա նու թյուն նե րով՝ «Նա նույ նիսկ չի էլ 
փոր ձում», «Ի՞նչ օ գուտ», «Ես հրա ժար վում եմ», «Ես ար դեն ձեռք եմ քա շել»: 

Ի՞նչ ա նել: Տվյալ ի րա դար ձու թյու նը կամ գոր ծո ղու թյու նը բա ժա նել մի քա նի մա սե րի, որ-
պես զի ե րե խան կա րո ղա նա հա ջո ղու թյամբ կա տա րել: Խրա խու սել խոս քով և այլ հնա-
րա վոր մի ջոց նե րով: Ժպի տը, լավ կա տա րու մը խորհր դան շող ցց ված բութ մա տը կամ 
ե րե խայի հետ մի ա սին նոր բան սո վո րե լը բարձ րաց նում է ե րե խայի ար ժա նա պատ վու-
թյու նը: Հե տա գա յում ե րե խան ա վե լի մեծ ջա նա սի րու թյամբ է սո վո րում:

 

Ի՞ՆՉ ՆԿԱ ՏԻ ՈՒ ՆԵՆՔ, Ե ՐԲ Ե ՐԵ ԽԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ՐՈՒՄ Ե ՆՔ  
«ՆՈՐ ՄԱԼ» (Ո ՞ՐՆ Է ՆՈՐ ՄԱԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՎԱՐ ՔԱ ԳԻ ԾԸ)
 Ե թե ու նենք իս կա պես «դժ վար» ե րե խա, կա րող ե նք զար մա նալ, թե ի նչ պես նման վար քա գիծ 

ցու ցա բե րող ե րե խան կա րող է հա մար վել «նոր մալ»:

 Նոր մալ կոչ վե լու հա մար ե րե խային բո լո րո վին էլ պար տա դիր չէ լի նել ի նչ-որ մի ջին ցու ցա-
նիշ նե րի սահ ման նե րում: Եվ չի կա րե լի հա մա րել ոչ նոր մալ մի այն այն պատ ճա ռով, որ նա ցու-
ցա բե րում է դժ վար (ծանր) վար քա գիծ: Ոչ նոր մալ կամ ախ տա բա նա կան վի ճա կը պար զո րոշ 
են թադ րում է ախ տո րոշ ման են թա կա խան գար ման առ կա յու թյուն: Մար դիկ տար բեր են և նրանց 
բնու թագ րող բազ մա զան հատ կա նիշ ներն ու վար քագ ծե րը կա րող են գտն վել նոր մայի սահ ման-
նե րում:

 Վերց նենք, օ րի նակ, հա վա սար մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րով և բա ցատ րե լի վար քագ ծով ու-
թա մյա ե րեք ե րե խա նե րի, ո րոնք պետք է տնային աշ խա տանք կա տա րեն: Մեկն աշ խա տում է 
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հա մա հա վա սար և լավ կենտ րո նա նա լով: Ե րկ րորդն սկ սում է դժ վա րու թյամբ, սա կայն շա րու նա-
կում է իր գոր ծու նե ու թյու նը մեծ հա մա ռու թյամբ և շատ դժ վար է նրան դրա նից կտ րել: Եր րորդն 
ա ռանց վա րա նե լու ան մի ջա պես ձեռ նա մուխ է լի նում գոր ծին, սա կայն հե տա գա յում նրա ու շա- 
դ րու թյու նը հեշ տու թյամբ շեղ վում է և ե րե խան աշ խա տում է ը նդ հա տումն ե րով: Վար քագ ծի այս 3 
ձևե րից որ ևէ մե կը չի կա րող մյու սից ա վե լի «նոր մալ» հա մար վել, նրանք պար զա պես տար բեր են:

Անհ նար է պատ կե րաց նել, որ կան շատ ա վե լի դժ վար ե րե խա ներ: Նյու-Յոր քում կա տար ված 
ե րե խա նե րի հա մա տա րած եր կա րատև ու սումն ա սի րու թյու նը ցույց է տվել, որ «նոր մալ» ե րե խա-
նե րի 10 տո կո սին կա րե լի է դժ վար հա մա րել: Բա ցի այդ, հե ղի նակ նե րի կող մից սահ ման ված 
«դժ վար ե րե խա» խմ բի մեջ չէ ին ներգ րավ վել այն ե րե խա նե րը, ո րոնք ցու ցա բե րել է ին վար քագ ծի 
հետ ևյալ դրս ևո րումն ե րը՝ բարձր ակ տի վու թյուն, ու շադ րու թյան շե ղում, բա ցա սա կան հա մա ռու-
թյուն և ցածր զգա յա կան շեմ (բարձր զգա ցո ղա կա նու թյուն): Ցու ցա բե րե լով այս դրս ևո րումն ե րի 
հան դեպ պահ պա նո ղա կան (կոն սեր վա տիվ) մո տե ցում, «դժ վար» ե րե խա նե րի 10 տո կո սին կա վե-
լա նար ե րե խա նե րի ևս 10 տո կո սը: Այս պի սով, կո պիտ գնա հատ ման դեպ քում մինչև 6 տա րե կան 
բո լոր ե րե խա նե րի 20 տո կո սին կա րե լի է հա մա րել դժ վար (ծանր) խառն վածք ու նե ցող և դժ վար 
դաս տի ա րակ վող: Ե թե մենք ներ մու ծենք նոր հաս կա ցու թյուն՝ «Ո րոշ դժ վար հատ կա նիշ նե րով 
կամ բնո րոշ գծե րով հան դերձ ը նդ հա նուր առ մամբ հեշտ ե րե խա», ա պա խոս քը կգ նա ա վե լի մեծ 
թվով ե րե խա նե րի մա սին:

Ո՞րն է դժ վար խառն ված քի պատ ճա ռը: Ոչ ոք հաս տատ չգի տի, թե ի ՞նչն է դրա պատ ճա-
ռը: Այս տեղ կա րե լի է ո րո շա կի ո րեն հաս տա տել ժա ռան գա կան գոր ծո նը՝ ի նչ պես աչ քե րի կամ 
մա զե րի գույ նի փո խան ցու մը: Միշտ դժ վար ե րե խա նե րի ծնող նե րին ա ռա ջար կում ե նք հարց նել 
ի րենց ծնող նե րին. «Ինչ պի սի՞ն եմ ե ղել ես ե րե խա ժա մա նակ»: Նրանք զար մա նում են, ե րբ ի րենց 
հայ րե րից ու մայ րե րից լսում են, որ ման կա կան հա սա կում ու նե ցել են ճիշտ նույն խառն ված քին 
բնո րոշ գծե րը, ի նչ պի սին ու նեն ի րենց սե փա կան ժա ռանգ նե րը: Սա կա րող է հան գեց նել նրան, 
որ ժա ռան գա կա նու թյանն այս տեղ նույն պես վճ ռո րոշ դեր տր վի: Չնա յած այն հաս տատ վում է 
նույ նան ման ե րկ վո րյակ նե րի դի տար կումն ե րով, այ նու ա մե նայ նիվ չենք կա րող ա սել, որ ծնո ղից 
ե րե խային ա մեն ի նչն է փո խանց վում, նույ նիսկ վար քագ ծի ա ռան ձին հատ կա նիշ նե րը:

 Ներ կա յումս հայտ նի է, որ ան հա տա կա նու թյա նը (ան ձին) շատ բնո րոշ գծեր կեն սա բանա-
կան բա ղադ րիչ ու նեն: Մենք սկ սում ե նք գի տակ ցել, որ խառն ված քի կամ բնա վո րու թյան ա մեն 
մի մաս նիկ ե րե խայի հա մար նույն քան կար ևոր է, որ քան նրա սնու ցու մը: Ժա ռան գա կան ներ գոր-
ծու թյուն նե րը, գլ խու ղե ղի կեն սաքի մի ա կան և նյար դա բա նա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն ներն են հիմն ա կա նում պայ մա նա վո րում մեր է ու թյու նը և ե րե խա ժա մա նակ, և չա փա հաս 
տա րի քում: Օ րի նակ, կոնս տի տու ցի ո նալ (կա ռուց ված քային) տե սա կե տից են դի տարկ վում այն-
պի սի հատ կա նիշ նե րը, ի նչ պի սիք են ար տա հայտ ված տագ նա պի զգա ցու մը կամ ա մաչ կո տու-
թյու նը, ա ռա ջա տար լի նե լու մի տու մը, հա մար ձա կու թյու նը, հնա զան դու թյու նը հե ղի նա կու թյան 
հան դեպ:

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում ազ դող գոր ծոն նե րի դե րը լրիվ պար զա բան ված չէ: Ակ տիվ, մաս նա վո-
րա պես «ու շադ րու թյան դե ֆի ցի տի և գե րակ տի վու թյան հա մախ տա նի շով» ե րե խա նե րի դեպ քում 
ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ևոր նշա նա կու թյուն են տա լիս հղի ու թյան և ծնն դա բե րու թյան բար դու
թյուն նե րին: Նման ե րե խա նե րի մեծ մա սը տղա ներ են: Դժ վար վար քագ ծի մյուս դրս ևո րումն ե րի 
ժա մա նակ սե ռային մեծ տար բե րու թյուն ներ չեն նկատ վում:

 Գո յու թյուն չու նի հա րա բե րակ ցու թյուն (կո րե լյա ցի ա) խառն ված քի և մտա վոր կա րո ղություն-
նե րի, ըն դու նա կու թյուն նե րի միջև: Դժ վար ե րե խա նե րի մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը կա րող են 
լի նել ցածր, մի ջին, փայ լուն կամ բարձր: Չկա հա րա բե րակ ցու թյուն նաև վար քագ ծի/ խառն ված քի 
և ծն վե լու հա ջոր դա կա նու թյան (ա ռա ջին, ե րկ րորդ, վեր ջին ե րե խա) կամ որ ևէ սո ցի ա լա կան դա-
սին պատ կա նե լու տե սան կյու նից:
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 Հե տաքր քիր կապ է հայտ նա բեր վել (չ նա յած գի տա կա նո րեն դեռ լրիվ չի ու սումն ասիր վել) 
դժ վար խառն ված քի և ա լեր գի ա նե րի, մաս նա վո րա պես՝ սնն դային ա լեր գի այի միջև: Ո րո շա կի 
թվով «դժ վար» ե րե խա ներ ու նեն ա լեր գի ա կա թի հան դեպ: Հե տա գա յում նրանք հա ճախ են ու-
նե նում ա կան ջի և կո կոր դի բոր բո քումն եր: Ո րոշ ծնող ներ նշում են հա րա բե րակ ցու թյուն (կո րե-
լյա ցի ա) ե րե խայի վար քագ ծի ա ռան ձին բա ցա սա կան դրս ևո րում-նե րի մի ջա դե պի և ո րո շա կի 
սնն դի, մաս նա վո րա պես՝ մեծ քա նա կու թյամբ շա քար և ար հես տա կան բա ղադ րա մա սեր պա-
րու նա կող սնն դա տե սակ նե րի ըն դուն ման միջև: Չնա յած սնն դի նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող ան ձինք գտ նում են, որ բժշ կա կան ո լոր տի մաս նա գետ նե րը չա փա զանց նում են այդ 
հար ցում սնն դի նշա նա կու թյու նը, շատ բժիշկ ներ վս տահ են, որ սնուց ման և վար քագ ծի միջև 
գո յու թյուն ու նի ի րա կան կապ: Եվ, ան շուշտ, ոչ մե կը չի կա րող ժխ տել, որ պետք է ե րե խա նե րին 
պաշտ պա նել քի մի ա կան վնա սա կար նյու թե րից, պես տի ցիդ նե րից, ի նչ պես նաև նրանց ա պա հո-
վել ա ռողջ զար գաց մա նը նպաս տող սնն դով:

 Նյար դային հա մա կար գի ան հա մա չափ զար գա ցու մը նույն պես կա րող է ո րո շա կի դեր խա-
ղալ: Ե թե ա ռողջ ե րե խա նե րի մեծ մա սը հա սու նա նում է այս կամ այն չա փով հա մա չափ, ա պա 
«դժ վար» ե րե խա նե րը սո վո րա բար զար գա նում են ան հա մա չափ: Նրանք կա րող են շատ խո-
շո րա մար մին լի նել, նույ նիսկ շատ զար գա ցած, սա կայն ո րոշ ի րա վի ճակ նե րում ի րենց պա հել 
փոք րիկ ե րե խա նե րի նման, ո րն էլ բե րում է շր ջա պա տի չա փից մեծ ար ձա գանք մա նը (հա կազ դե-
ցու թյա նը): Մղումն ե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված է գլ խու ղե ղի ո րո շա կի 
հատ ված նե րի հա սու նաց մամբ, շատ թույլ է ար տա հայտ ված հատ կա պես բարձր ակ տի վու թյամբ 
«դժ վար» ե րե խա նե րի մոտ: Քնի ան կա նոն ռիթ մը, մի զա պար կի նկատ մամբ հս կո ղու թյան ու շ 
ձևա վո րու մը, խոս քի (լեզ վի) և սո վո րե լու հմ տու թյուն նե րի ան հա վա սա րա չափ զար գա ցումն ան-
սո վոր եր ևույթ ներ չեն «դժ վար» ե րե խա նե րի մոտ: Այս ե րե խա նե րից շա տե րը թող նում են «խիստ 
լար ված, պրկ ված և գրգռ վա ծի», եր բեմն է լ՝ «խրտ նա ծի» տպա վո րու թյուն: Կար ծես ձի ար շա վի 
հա մար «լավ վար ժեց րած ձի եր» լի նեն: Եվ այդ տպա վո րու թյունն ստեղծ վում է ե րե խայի վաղ տա-
րի նե րից, նույ նիսկ կրծ քի տա րի քից: Վե րո հի շյալ բնո րոշ գծերն ան պայ ման ի րենց կնի քը կթող-
նեն ե րե խայի նյար դային հա մա կար գի վրա:

 Բո լոր ծնող նե րին պետք է վճ ռա կա նո րեն խոր հուրդ տալ, որ սևե ռուն ձևով պատ ճառ ներ 
չփնտ րեն: Ա մե նա կար ևորն այն է, որ չկա որ ևէ ա պա ցույց, որ ծնո ղի/խ նա մո ղի դաս տի ա րա-
կու թյան պատ ճա ռով է ե րե խայի մոտ ձևա վոր վել այդ դժ վար խառն ված քը: Ի նչ պի սի նպաս տող 
գոր ծոն ներ էլ լի նեն, բո լոր ե րե խա նե րը, այդ թվում և «դժ վար նե րը», հա մար վում են ան հա տա կա-
նու թյուն ներ ոչ մի այն ի րենց ֆի զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով և կա րո ղու թյուն նե րով, 
այլև խառն ված քին բնո րոշ գծե րով:

Ա րա տա վոր օ ղակ: Դժ վար ե րե խա նե րը ձգ տում են պար փակ վել վար քագ ծային ո րո շա կի կա-
ղա պար նե րում, ո րոնք հրահ րում են հենց ծնող նե րը՝ ի պա տաս խան նրանց «դժ վար» վար քագ ծի 
դրս ևո րումն ե րի: Նման ե րկ կող մա նի բա ցա սա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի կրկն վե լու հետ ևան-
քով ե րե խայի բնա վո րու թյան բա ցա սա կան գծե րը դառ նում են ա վե լի ցայ տուն և ը նդ գր կուն:

 Վերց նենք մեկ այլ օ րի նակ: Կա րե նը փոք րիկ տղա է, ո րին շատ են հե տաքրք րում ան վա- 
չ մուշկ նե րը: Նա շատ է ու զում ձեռք բե րել դրան ցից մեկ զույգ և սո վո րել սա հել: Հայ րը, շատ 
ցան կա նա լով հա ճույք պատ ճա ռել ո չն չով չու րա խա ցող և չոգ ևոր վող իր որ դուն, «կաշ վից դուրս է 
գա լիս» և վեր ջա պես խա նութ նե րում շատ պտտ վե լուց հե տո գնում է ա մե նա թանկ և ա մե նից աչ քի 
զար նող չմուշկ նե րը: Ե րբ նա նվե րը տուն է բե րում և հանձ նում Կա րե նին, որ դին վերց նում է այն 
և, ոչ մի բառ չար տա բե րե լով, գնում է իր սե նյա կը: Հայ րը կա տա ղու թյու նից մո լեգ նում է. «Ինչ-
պե՞ս դու կա րող ես ի նձ հետ այդ պես վար վել: Ես շր ջել եմ չորս խա նութ և քեզ հա մար գնել քա-
ղա քի ա մե նա լավ ան վա վոր չմուշկ նե րը»: Ի պա տաս խան հոր պոռթ կումն ե րի՝ որ դին չմուշկ նե րը 
նե տում է հա տա կին և սկ սում ա ղա ղա կել ու հե կե կալ: Հայ րը հակ ված է են թադ րե լու, որ ե րե խայի 
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նման վե րա բեր մուն քը բա ցա սա կան տրա մադր վա ծու թյան հետ ևանք է, և նրա ան նշան ու րա խու-
թյան փո խա րեն մեկ այլ ե րե խա կհի ա նար, կհրճ վեր, շնոր հա կա լու թյուն կա սեր: Բայց Կա րե նը 
դի տա վո րյալ այդ պես չի վար վում, որ պես զի ա վե լի մեծ ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռի հո րը, նա 
պար զա պես այդ պի սին է: Բայց ե թե հայ րը շա րու նա կի ցույց տալ իր բար կու թյու նը, Կա րե նի բա-
ցա սա կան տրա մադ րու թյունն ի վեր ջո բռնկ վե լու է հոր վե րա բեր մուն քից: 

Դժ վար ե րե խա ներն ի րենց վար քագ ծով «ա լե կո ծում են» շր ջա պա տը: Ի նչ պես լճա կի մեջ 
նետ ված քա րը, ե րե խայի ազ դե ցու թյու նը տա րած վում է ա նընդ հատ լայ նա ցող օ ղակ նե րի ձևով՝ 
ա ռա ջին հեր թին ներ գոր ծե լով մոր, հե տո ամ բողջ ըն տա նի քի, ի սկ վեր ջում՝ շր ջա պա տող մի ջա-
վայ րի վրա: Վեր ջինս նե րա ռում է մյուս հա րա զատ նե րին, հար ևան նե րին, հա սա կա կից նե րին և 
դպ րո ցը: Ազ դե ցու թյու նը թու լա նում է ներ գոր ծու թյան շա ռավ ղի ա ճին զու գա հեռ: 

Ինչ ևի ցե, ոչ մի այն դժ վար ե րե խա ներն են նե րազ դում ի րենց շր ջա պա տի վրա, այլև ի րենք էլ 
ի րենց հեր թին են թարկ վում են շր ջա պա տի մարդ կանց զգա լի մա սի պա տաս խան ռե ակ ցի ային 
կամ հա կազդ մա նը: Չհաս կա նա լով/ չըմբռ նե լով ի րենց «դժ վար» ե րե խայի վար քա գի ծը, ծնող նե րը 
չեն կա րող դի մել ե րե խայի խնամ քի և կար գա պա հու թյան հայտ նի մե թոդ նե րի օգ նու թյա նը: Մայ-
րե րը միշտ զայ րա ցած են, բոր բոք ված և ու նեն մե ղա վո րու թյան զգա ցում: Ծնող նե րը կորց նում 
են ի րենց հե ղի նա կու թյու նը: Ա նար դյու նա վետ կար գա պա հու թյունն ա վե լի է շեշ տում ե րե խայի  
«դժ վար» վար քա գի ծը՝ իր հեր թին ու ժե ղաց նե լով նրա պայ քա րը: Վեր ջին հաշ վով ա րա տա վոր 
օ ղա կի մեջ են ներգ րավ վում ո ղջ ըն տա նիքն ու այն մար դիկ, ո րոնք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ են գտն վում «դժ վար» ե րե խայի հետ:

Ըն տա նե կան ա նա խոր ժու թյուն ներ: Այս տեղ նպա տա կա հար մար է/ տե ղին է «ըն տա նե կան 
ա նա խոր ժու թյուն կամ գզվռ տոց» հաս կա ցու թյան կի րա ռու մը: Ա նընդ հատ շա րու նակ վող բա-
խումն ե րի հետ ևան քով ե րե խայի մոտ կա րող են զար գա նալ ե րկ րոր դային խն դիր ներ: Դժ վար 
ե րե խան կա րող է դառ նալ կպ չուն և վախ կոտ: Հա ճախ կա րող է ու նե նալ գի շե րային վա խեր կամ 
և իր պահ ված քով այն քան խո ցե լի դառ նալ, որ հեշ տու թյամբ նրան կա րող են վի րա վո րել: Նա 
կա րող է գոր ծել զայ րա ցած կամ հա ճախ ի րեն պա հել ե րես ա ռած ե րե խայի նման:

Ան հանգս տաց նում է այն, թե ի նչ պես են այս ե րե խա նե րը վե րա բեր վում ի րենց սե փա կան 
ան ձին: Նրանք կար ծես ա տում են ի րենց և հա ճախ են կրկ նում. «Ես վատն եմ»: Վատ ի նք նա ճա-
նա չու մը կա րող է ար տա հայտ վել նաև այլ ձևե րով: Ո րոշ ե րե խա ներ ջան քե րը կենտ րո նաց նում են 
հաղ թա նա կի վրա կամ ցան կա նում են լի նել ա մե նաա ռա ջի նը, նրանք հա ճախ խար դա խում են 
խա ղե րի ժա մա նակ: Միշտ ձգ տում են կա տա րե լու թյան և շատ շուտ են հու սա հատ վում: Ա նն շան 
սխալ նե րի պատ ճա ռով շատ են տխ րում, ի սկ փոք րիկ ան հա ջո ղու թյուն նե րից մեծ հի աս թա փու-
թյուն են ապ րում: Տա րօ րի նակ է, որ տանն ի րեն փոք րիկ բռ նա կա լի նման պա հող «ե րես ա ռած» 
ե րե խան սո վո րա բար ու նե նում է սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյան թույլ զգա ցում:

Ն ման վար քա գի ծը պայ մա նա վոր ված չէ խառն ված քով, սա կայն հա ճախ է հան դի պում  
«դժ վար» ե րե խա նե րի մոտ: Ե րբ ծնող ներն այս կամ այն չա փով մեղ մում են ե րե խայի վար քագ ծի 
դրս ևո րումն ե րը և ըն տա նե կան լար վա ծու թյու նը թու լա նում է, «գզվռ տո ցային» վար քը նույն պես 
կար գա վոր վում է: Այլ կերպ, այս լա վա ցումն ա րա տա վոր օ ղա կի հետ փո խազդ ման ար դյունք է և 
բնո րոշ չէ ծանր զգաց մուն քային խան գա րումն ե րին:

Ե թե ա րա տա վոր օ ղա կը շա րու նակ վում է, ե րե խան վեր ջին հաշ վով ա վե լի ծանր ազ դե ցու-
թյան է են թարկ վում. նրա մոտ զար գա նում են ու շ շր ջա նի զգաց մուն քային և վար քագ ծային խան-
գա րումն եր, ո րոնք պետք է կան խար գե լել: Ա պա գա խն դիր նե րի ա ռաջ նային կան խար գե լու մը, 
ո րն ան հրա ժեշտ է թե՛ ե րե խա նե րի և թե՛ ըն տա նի քի մյուս ան դամն ե րի հա մար, հա մար վում է 
հիմն ա կան նպա տակ:
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Ինչ պե՞ս են մի մյանց հետ փո խազ դում խառն ված քի գծե րը: Դժ վար ե րե խա նե րը սո վո րա-
բար խն դիր ներ են ու նե նում խառն ված քի մի քա նի ո լորտ նե րում, և այդ բնո րոշ գծե րը մի ա հյուս-
վում են: Ա հա մի օ րի նակ, թե ի նչ պես են խառն ված քի ե րեք ո լորտ ներ մի մյանց հետ փո խազ դում, 
ե րբ ե րե խային նոր հա գուստ է ա ռա ջարկ վում:

 Մայ րը շատ հուզ ված է, քա նի որ գնել է իր դս տեր հա մար բաց մա նու շա կա գույն ջին սե տա-
բատ: Աղ ջի կը շատ է սի րում այդ գույ նը: Բե րում է տուն և նվի րում ա ղջ կան՝ ա կն կա լե լով, որ այդ 
նվե րը հա ճե լի կլի նի նրան: Ա ղջ կա ա ռա ջին ար ձա գանքն էր. «Ես այն չեմ սի րում» (սկզբ նա կան 
հե ռա ցում կամ խու սա փում): Մայ րը զար մա ցած էր և շատ ը նկճ ված, սա կայն չփոր ձեց բռ նա նալ 
ա ղջ կան և ու ժով հագց նել նվե րը, այլ թո ղեց ե րե խայի սե նյա կում և գնաց խո հա նոց: Մո տա վո րա-
պես մեկ ժամ ան ց աղ ջի կը դուրս թռավ իր սե նյա կից և ազ դա րա րեց, որ ջին սե տա բա տը շատ 
լավն է: «Մայ րի՛կ, ես ի րոք հա վա նում են այս նոր ջին սե տա բա տը»: «Ին չու՞ հա նե ցիր, փոր ձիր ևս 
մեկ ան գամ», - խոր հուրդ տվեց մայ րը: «Ո րով հետև ես ա վե լի շատ սի րում եմ իմ հին շալ վա րը: 
Ի նձ հա մար ան սո վոր է նո րը հագ նե լը», - պա տաս խա նեց աղ ջի կը (վատ հար մար վո ղա կա նու-
թյուն): Օր վա վեր ջում փոք րիկ աղ ջի կը վեր ջա պես հա նեց հին տա բա տը և նո րը հա գավ: Մայ րը 
հրճ վան քի մեջ էր. ե րե խային դուր էր գա լիս նվե րը: Նա օգ նում էր ա ղջ կան, որ պես զի հագ նի 
ջին սե տա բա տը և վեր ջում շղ թան վեր բարձ րաց նի: Ա նս պա սե լի ո րեն ե րե խան «մ ռու թը» կա խեց: 
«Ես սրա մեջ լավ չեմ զգում: Ես չեմ սի րում սա: Շատ նեղ է: Ու զում եմ հա նել» (ցածր զգա յա կան 
շեմ):

Այս օ րի նա կում փոք րիկ աղ ջի կը հե ռա նում է, խու սա փում է նոր ի րա վի ճա կից: Նա վատ է 
հար մար վում և ու նի ցածր զգա յա կան շեմ: Վեր ջի նիս պատ ճա ռով նա շատ զգա յուն է ի րե րի 
ա ռա ջաց րած զգա յու թյուն նե րի նկատ մամբ: Ա ռա ջին խն դիրն այն էր, որ ջին սե տա բա տը նոր 
էր: Ե րբ ե րե խայի աչ քը մի քիչ սո վո րեց այդ նոր հա գուս տին, ար դեն չկա րո ղա ցավ հեշ տու թյամբ 
հար մար վել այն մտ քին, որ պետք է փո խի իր հին տա բա տը: Ե րբ փո խեց, ա պա զգաց, որ նոր 
տա բա տը շատ նեղ է, սեղ մում է և այն քան չոր է, որ կար ծես օս լա յած լի նի, մինչ դեռ իր հին տա-
բա տը շատ գե ղե ցիկ է, փա փուկ և հար մար: Նման ե րե խան նույն վե րա բեր մուն քը ցույց կտա, 
ե թե ա ռա ջար կեք նոր ու տե լիք կամ նոր տեղ տա նեք: Ծայ րա հեղ դեպ քե րում խառն ված քային 
գծե րի այս փո խազ դե ցու թյու նը կա րող է ա ռա ջաց նել շատ լար ված վի ճակ ներ, ո րի հետ ևան քով 
ե րե խան դառ նա ա վե լի տխուր, ի սկ ծնող նե րը զայ րա նան կամ ան հար մար վի ճա կում հայտն վեն: 
Ա մեն ան գամ ե րե խան նույն կերպ Է հա կա ճա ռում: Օգ տա կար է ի մա նալ, որ այս վար քագ ծե րը 
հիմն ա վոր ված են, այ սինքն ի րենց օբյեկ տիվ պատ ճառ ներն ու նեն:

Ծ նող նե րը պետք է ի մա նան նման ի րա վի ճակ նե րին նպաս տող խառն ված քային պատ ճառ-
նե րը, ե րբ դի մա կա յում են ե րե խայի դժ վար վար քագ ծին: Պետք է հի շել, որ վար քա գի ծը հա ճախ 
կա րող է մոտ լի նել բնա վո րու թյան «դժ վար» գծին կամ «դժ վար» հատ կա նիշ նե րի փո խազ դե ցու-
թյա նը: Այժմ քն նար կենք վար քագ ծի դրս ևո րումն ե րից մե կը՝ զայ րույ թի պոռթ կու մը և փոր ձենք 
տես նել դրա հիմ քում ըն կած պատ ճառ նե րը: 

Մայ րը ե րե խայի հա մար շատ շոգ ե ղա նա կին գնում է պաղ պա ղակ, ո րի հա մը ե րե խան շատ 
է սի րում (շո կո լա դա պատ, ա նա նու խի հա մով): Վճա րում է և ե րե խայի ձեռ քից բռ նած գնում է  
նս տե լու խա նու թի դի մա ցի պար տե զի նս տա րա նին: Ե րե խան ա գա հու թյամբ լի զում է պաղ պա ղա-
կը և նկա տում, որ պաղ պա ղակն աս տի ճա նա բար հալ վում է և կա թում իր ձեռ քի վրա: Սուր ճիչ 
ար ձա կե լով ե րե խան պաղ պա ղա կի մնա ցոր դը նե տում է գետ նին և սկ սում ճչալ ու լաց լի նել՝ մոր 
մոտ մեծ զայ րույթ ա ռա ջաց նե լով:

 Մեկ ու րիշ ե րե խա կտ րում է մա տը և վեր քից սկ սում է ա րյուն գալ: Ա ռա ջին ռե ակ ցի ան հիս-
տե րիկ ճի չերն են, ո րոնք լա ցի հետ մի ա սին շա րու նակ վում են մոտ 1 ժամ, ան գամ ե թե վեր քը չի 
ցա վում և չի ա րյու նա հո սում:
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Եր րորդ ե րե խան բա ցո վի դռ նե րով ու տա նի քով յու րա հա տուկ մե քե նա էր ցան կա նում իր 
ծնն դյան օր վա ա ռի թով: Ծնող նե րի նվի րա ծը շատ թան կար ժեք մե քե նա է, սա կայն մի այն դռ ներն 
են բաց վում, ի սկ տա նի քը՝ ոչ: Ե րե խան փոր ձում է բա ցել տա նի քը, բայց ե րբ չի ստաց վում, նա 
բար կա նում է:

Այս 3 դեպ քե րում բո լոր ե րե խա նե րը զգա յուն են և հեշ տու թյամբ են տխ րում (բա ցա սա կան 
տրա մադր վա ծու թյուն, ցածր զգա յա կան շեմ), սա կայն զայ րույ թի հետ ան մի ջա կա նո րեն ա ռնչ-
վում է խառն ված քի եր րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը՝ վատ հար մար վո ղա կա նու թյու նը: Այս ե րե-
խա նե ը չեն կա րող հար մար վել ան սպա սե լի ի րա վի ճակ նե րին: Հալ վող պաղ պա ղա կը, կտր ված 
մա տը և մե քե նայի այլ տար բե րա կը նրանց հա նում է հա վա սա րակշ ռու թյու նից: Ար դյուն քում զայ-
րույ թի բռն կու մը տևում է եր կար, քա նի որ ան գամ հա ճե լի մի ջա վայր տե ղա փոխ վե լու դեպ քում 
նրանք մնում են պար փակ ված սե փա կան տհաճ փո խազ դումն ե րի ո լոր տում: Հետ ևա՞ն քը: Զայ-
րույ թը կա րող ան վեր ջա նա լի թվալ:

 ԽԱՌՆ ՎԱԾ ՔՈՎ ԴԺ ՎԱՐ Ե ՐԵ ԽԱ

Խառն ված քային հատ կու թյուն Հեշտ Դժ վար

Ակ տի վու թյան մա կար դակ Ցածր Բարձր

Ու շադ րու թյան շե ղում/ցր վա ծու թյուն (distractability) Ցածր Բարձր

Ուժգ նու թյուն / ին տեն սի վու թյուն (intensity) Ցածր Բարձր

Կա նո նի կու թյուն (regularity) Կա նո նա վոր Ան կա նոն

Բա ցա սա կան հա մա ռու թյուն (negative persistence) Ցածր Բարձր

Զ գա յա կան շեմ (sensory threshold) Բարձր Ցածր

Մո տե ցում/ հե ռա ցում (approach/withdrawal) Մո տե ցում Հե ռա ցում

Հար մար վո ղա կա նու թյուն Լավ Վատ

Տ րա մադ րու թյուն Դ րա կան Բա ցա սա կան

 Կախ ված նրա նից, թե խառն ված քի քա նի ո լորտ է ը նկ նում սպեկտ րի դժ վա րին հատ վա ծում և 
որ քա նով է ծնո ղի հա մար խնդ րա հա րույց այդ վար քը, ե րե խա նե րին կա րե լի է բա ժա նել մի քա նի 
խմ բի. 

 ` Հիմն ա կա նում հեշտ, բայց ո րոշ դժ վար հատ կա նիշ նե րով

 ` Դժ վար

 `  Շատ դժ վար

 ` «Անհ նար» թվա ցող, «մոր հո գին հա նող»: 
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Դժ վար ե րե խայի խառն ված քը հա ճախ տար բեր ձևով է ար տա հայտ վում տա րի քային ա ճին 

զու գա հեռ: Բնա վո րու թյան ո րոշ գծեր չեն ար տա հայտ վում կրծ քի տա րի քում, ի սկ մյուս նե րը գնա-
լով ու ժե ղա նում են: Տա րի քին զու գա հեռ ե րե խայի և ըն տա նի քի վրա ու ժե ղա նում է խնդ րա ծին 
օ ղա կի ազ դե ցու թյու նը. դժ վար ե րե խա նե րը ձգ տում են պար փակ վել ո րո շա կի վար քագ ծային կա-
ղա պար նե րում/ն մուշ նե րում, նույնն ա նում են ծնող նե րը՝ ի պա տաս խան ե րե խա նե րի «դժ վար» 
վար քագ ծի դրս ևո րումն ե րի: Նման ե րկ կող մա նի բա ցա սա կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի կրկ նու-
թյուն նե րի ի հետ ևան քով ե րե խայի բնա վո րու թյան բա ցա սա կան գծե րը դառ նում են ա վե լի ցայ-
տուն և ը նդ գրկ ված: Զար գա նում է վար քագ ծային «մաշ վա ծու թյուն». դժ վար ե րե խան կա րող է 
դառ նալ կպ չուն և վախ կոտ, հա ճախ ու նե նալ գի շե րային վա խեր կամ ի րեն պա հել այն պես, կար-
ծես հեշ տու թյամբ կա րե լի է վի րա վո րել: Նա կա րող է գոր ծել զայ րա ցած կամ հա ճախ ի րեն պա հել 
ե րես ա ռած ե րե խայի նման:

Ս տորև բեր ված են մի քա նի օ րի նակ ներ, ո րոնք վե րա բե րում են բնա վո րու թյան կամ խառն-
ված քի դժ վար գծե րին՝ տա րի քային տար բեր շր ջան նե րում: Պետք է հի շել, որ Ձեր ե րե խան 
պար տա դիր չէ, որ ու նե նա բո լոր հատ կա նիշ նե րը (գ ծե րը), ի սկ ա մեն մի հատ կա նիշն ա կն հայտ 
ձևով չի ար տա հայտ վում ցան կա ցած ի րա վի ճա կում:

Կրծ քի տա րի քի ե րե խա ներ (մինչև 12 ամ սա կան): Մոր և ե րե խայի միջև ու ժային պայ քա-
րի ժա մա նա կը դեռ չի ե կել, սա կայն այս շր ջա նին բնո րոշ են հոգ նա ծու թյու նը, ա մուս նա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի վա տա ցու մը և ըն տա նե կան լար ված մթ նո լոր տը: Խիստ դժ վար ե րե խայի 
ծնող նե րի մեծ մա սը կար ծում է, որ ե րե խայի հետ ի նչ-որ վատ բան է պա տա հել, հատ կա պես ե թե 
այս վի ճա կը նկա րագր վել է որ պես կրծ քի տա րի քի կո լի կա (ե րե խայի ան սպա սե լի ո րեն սկս վող 
պար բե րա բար կրկն վող և որ ևէ պատ ճա ռով չբա ցատր վող լա ցը) և չի մեղ մա ցել 4 ամ սա կա նին 
մոտ: Ո րոշ ծնող ներ դի մում են տար բեր ման կա բույժ նե րի, որ պես զի պա տաս խան ստա նան:

 ` Ակ տի վու թյան բարձր մա կար դակ: Ծայ րա հեղ ան հան գիստ, կայ տառ և շար ժուն ե րե խա, 
կա րող է այդ պի սին լի նել ան գամ նե րար գան դային ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

 ` Վատ հար մա րո ղա կա նու թյուն: Ա ռօ րյա ի րա դար ձու թյուն նե րին վատ է ար ձա գան քում: 

 ` Ի սկզ բա նե հե ռա ցում: Բո ղո քում է ե րբ ծա նո թաց նում են նոր սնն դի, մի ջա վայ րի կամ 
ան ծա նոթ մարդ կանց հետ:

 `  Բարձր լար վա ծու թյուն: Սուր ճի չեր է ար ձա կում ցա վից կամ հա ճույ քից, ա ղմ կոտ է, 
«բարձ րա ձայն» ման կիկ: 

 ` Ան կա նո նու թյուն: Դժ վար է նրա հա մար կե րակր ման և քնի ռե ժիմ սահ մա նել, «ան կան-
խա տե սե լի» ե րե խա է:

 ` Զ գա յա կան ցածր շեմ: Հեշ տու թյամբ է հուզ վում կամ ան հանգս տա նում աղ մու կից, լույ սից 
և հա գուս տի մա կե րե սին դիպ չե լիս: Զգա յուն, դյու րագր գիռ, «վեր թռ չող» ե րե խա է:

 `  Բա ցա սա կան տրա մադր վա ծու թյուն: Շատ է ա ղմ կում, ան հանգս տա նում, նվն վում կամ 
լաց լի նում: Թող նում է «տ խուր» ե րե խայի տպա վո րու թյուն:

Ծ նող նե րը սո վո րա բար հի շում են ե րե խայի մշ տա կան լացն ու ի րենց ան քուն գի շեր նե րը: 
Մայ րե րը հա ճախ նկա րագ րում են, որ ի րենց ե րե խային ան հնար է ե ղել հանգս տաց նել:

12-48 ամ սա կան ե րե խա ներ: Գնա լով ա վե լի է դժ վա րա նում ե րե խային խնա մե լը: Ծնող-ե րե-
խա զույ գը բնու թագր վում է որ պես «սար սա փե լի եր կու սը»: Այս տա րի քում խիստ է ար տա հայտ-
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վում բա ցա սա կան տրա մադր վա ծու թյու նը (նե գա տի վիզ մը) և դժ վար է կա ռա վա րել ե րե խային: 
Ե րե խայի ան հա տա կա նու թյան զար գա ցու մը մեծ ջան քեր է պա հան ջում, հատ կա պես դժ վա րա-
նում է նրան մո րից ան ջա տե լու պա հը: Ի րա կա նում յու րա քան չյուր ե րե խա ան ցնում է այս փու լը: 
Դժ վար ե րե խայի հա մար սա «պար զա պես փուլ» չէ, այլ նաև իր խառն ված քի ար տա հայտ ման 
գոր ծըն թաց: Ծնո ղա կան բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը, ա մուս նա կան ա նա խոր ժու թյուն նե րը և 
ըն տա նե կան ը նդ հա նուր լար վա ծու թյունն ա ճում են: Խառն ված քի դժ վար գծե րը 3 տա րե կա նում 
ու նեն հետ ևյալ դրս ևո րումն ե րը.

 ` Ակ տի վու թյան բարձր մա կար դակ: Ա վե լի է ար տա հայտ ված, ե րբ ե րե խան դառ նում է 
շար ժու նակ: Ծնող նե րը հակ ված են ա սե լու. «Նա ար դեն վա զում է՝ մինչև քայ լել սո վո րե-
լը»: Խիստ ակ տիվ լի նե լով՝ ե րե խան ա նընդ հատ շարժ ման մեջ է, բախ վում է մարդ կանց 
և տար բեր ա ռար կա նե րի, ա նընդ հատ պտտ վում է: Պետք է այն պես ա նել, որ շր ջա պա-
տը ան վտանգ և ա պա հով լի նի ե րե խայի հա մար: Հեշ տու թյամբ գերգրգռ վում է, կա րող 
է «կա տա ղել» և կորց նել վե րահս կո ղու թյու նը: Գոր ծում է հան կար ծա կի մղու մով (իմ պուլ-
սով) և ա տում է բո լոր սահ մա նա փա կումնե րը: Իր վար քով աչ քի է ը նկ նում ման կա պար-
տե զում, հա սա կա կից նե րի հետ շփ վե լիս և հա սա րա կա կան վայ րե րում: 

 ` Ու շադ րու թյան շեղ վա ծու թյուն: Վատ է կենտ րո նաց նում ու շադ րու թյու նը և կար ծես «չի 
լսում»: Դա սո վո րա կան եր ևույթ է վաղ ման կա կան հա սա կում, սա կայն ո րո շա կի սահ-
ման նե րում: Եր բեմն ե րե խան նույ նիսկ չի կա րող կենտ րո նա նալ շատ կարճ ժա մա նա կով, 
մո ռաց կոտ և ան կազ մա կերպ է:

 `  Բա ցա սա կան հա մա ռու թյուն և վատ հար մար վո ղա կա նու թյուն: Հա մար վում է կա մա կոր, 
ու ժեղ կամ քով և խիստ ո րո շա կի նա խա սի րու թյուն նե րով ե րե խա: Ի նչ-որ բա նի սո վո րե-
լով՝ դժ վա րու թյամբ է փո խում այն: Թվում է ան դրդ վե լի և «իր ներ սում պար փակ ված»: 
Դժ վա րու թյամբ է փո խում գոր ծու նե ու թյան տե սա կը: Օ րի նակ, նա չի ցան կա նում տնից 
դուրս գալ խա ղահ րա պա րակ, ի սկ դուրս գա լուց հե տո չի ու զում տուն վե րա դառ նալ և 
կա րող է մեծ տե սա րան սար քել: Ե րբ մի բան է ցան կա նում, սա կայն չի կա րո ղա նում ձեռ-
քը գցել, սկ սում է կռ վի ա ռիթ ո րո նել կամ լա ցա կու մած գան գատ վում է: Շատ բծախն դիր 
է, ե րբ չի գտ նում կամ չեն տա լիս իր ու զա ծը:

Ն ման մեր ժո ղա կան վար քին ան ձնա տուր լի նե լը և տե ղից չշարժ վե լը ու նի նաև իր դրա կան 
կող մը: Խիստ հա մառ ե րե խան նման դեպ քե րում ի վի ճա կի է եր կար ժա մա նակ զբաղ վել իր 
նա խա սի րած գոր ծու նե ու թյամբ/զ բաղ մուն քով, օ րի նակ՝ «Լե գո», գլուխ կոտ րուկ ներ, հե ռուս տա-
ցույ ցով դի տել սի րած ծրագ րեր, հնա րա վոր է ա մեն օր, բազ մա թիվ ան գամ: Դա իս կա կան եր-
ջան կու թյուն է ծնող նե րի հա մար: Այս ի րա վի ճա կը բա ցատ րում է մեկ կար ևոր փաստ, ո րը միշտ 
զար մաց նում և շփո թեց նում է ծնող նե րին, այն է՝ ու շադ րու թյան ար տա հայտ ված շեղ վա ծու թյան 
(ե րբ նա չի սի րում որ ևէ գոր ծո ղու թյուն) և ու ժեղ հա մա ռու թյան, որ կա րող է լի նել դրա կան կամ 
բա ցա սա կան (ե րբ իս կա պես որ ևէ բան է սի րում կամ ու զում) ծա գու մը:

 

 ` Ի սկզ բա նե հե ռա ցում (նա հանջ, խու սա փում): Օ տար մարդ կանց, նոր մի ջա վայ րի, նոր 
խնա մո ղի նկատ մամբ ե րե խայի ա ռա ջին պա տաս խան ռե ակ ցի ան հե ռա ցու մը/ նա հան-
ջելն է: Բնո րոշ է ծնո ղին փա թաթ վե լը («կպ չե լը») և չխո սե լը: Կա րող է վշ տա նալ և նույ-
նիսկ զայ րույ թի պոռթ կում ու նե նալ. եր բեմն մեր ժում է նոր շո րե րը, սնուն դը կամ նոր 
փոր ձա ռու թյուն նե րը:

 `  Բարձր լար վա ծու թյուն: Տա նը եր բեք խա ղաղ չի լի նում. ծի ծա ղում, լաց է լի նում կամ խիստ 
բարձ րա ձայն գերգռգռ վա ծու թյուն է ցու ցա բե րում: 

 ` Ան կա նոն ռե ժիմ: Կրծ քի տա րի քից սկ սած շա րու նակ վում են կե րակր ման և քնե լու  
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դժ վա րու թյուն նե րը: Ա վե լի է ը նդ գծ վում քնե լուց հրա ժար վե լը: Ոչ մի ժա մի հնա րա վոր չէ 
սո վո րեց նել քնել, քա նի որ տվյալ պա հին միշտ հոգ նած է լի նում: Հա ճախ է ա րթ նա նում 
գի շեր վա ժա մե րին և հայտն վում ծնող նե րի ան կող նում: Ոչ կա նո նա վոր ա խոր ժակն ա վե-
լի շատ նման վում է կա մա կո րու թյան, այ սինքն՝ ի նք նա կա մո րեն հրա ժար վում է ու տե լուց: 
Ա ղի նե րի ան կա նոն գոր ծու նե ու թյու նը դժ վա րաց նում է զու գա րա նից օ գտ վե լուն վար ժեց-
նե լը: Նրա տրա մադ րու թյու նը կա րող է փոխ վել կտ րուկ և ան կան խա տե սե լի ո րեն:

 `  Ցածր զգա յա կան շեմ: Ու ժային պայ քարն ու զայ րույ թը եր ևան են գա լիս ցան կա ցած պա-
րա գա յում, ի նչ պես օ րի նակ, հա գուս տը հար մար չի «նս տում», կո շի կի քու ղը պետք է կապ-
վի մինչև վերջ, հա գուս տի պի տա կը պետք է հե ռաց ված լի նի: Գերզ գա յուն է աղ մու կի, ու-
ժեղ լույ սե րի կամ հո տե րի նկատ մամբ: Շատ ա րագ է զգում սնն դի հա մի կամ ար տա քին 
ձևա վոր ման փո փո խու թյուն նե րը: Հրա ժար վում է ձմ ռան կե սին վե րար կու հագ նել՝ պատ-
ճա ռա բա նե լով, որ նա շո գում է կամ տա նը միշտ ման է գա լիս ներքնազ գես տով: Ա ղմ կոտ 
և մար դա շատ վայ րե րում գերգրգռ վում է: Բա վա կան գի տակ ցող, ստեղ ծա գոր ծող ե րե խա 
է. աչ քի է ը նկ նում ար տա սո վոր և հե տաքր քիր նա խա սի րու թյուն նե րով:

 `  Բա ցա սա կան տրա մադր վա ծու թյուն: Ե րե խան հիմն ա կա նում լուրջ է, ի նք նամ փոփ կամ 
քմա հաճ: Բա ցա հայտ ցույց չի տա լիս իր ստա ցած բա վա կա նու թյու նը: Ար տա քուստ 
«դժ բախտ» կամ տխուր ե րե խայի տպա վո րու թյուն է թող նում:

Ընդ հան րա պես 2-3 տա րե կան «դժ վար» ե րե խա նե րի մայ րե րը նրանց բնու թագ րում են որ-
պես կա մա կոր և հա կա ռակ վող: Ու ժային դի մադ րու թյու նը և ա ղմ կոտ, եր կա րատև զայ րույ թի 
պոռթ կումն ե րը սո վո րա կան եր ևույթ են: Հա սա րա կա կան վայ րե րում ծնող նե րը հա ճախ նեղ վում 
են և հայտն վում բարդ ի րա վի ճա կում:

4-6 տա րե կան ե րե խա ներ: Ծնող ներն սպա սում են, որ 4 տա րե կան ե րե խայի հետ ա վե լի 
հեշտ կլի նի: Սա կայն «դժ վար» ե րե խային կա ռա վա րե լը/ դաս տի ա րա կե լը ա վե լի է դժ վա րա նում: 
Ըն տա նի քում կա րող է ձևա վոր վել խնդ րա ծին օ ղակ, ի սկ ե րե խան հա ճախ տա ռա պի «մաշ վա-
ծու թյուն» վար քագ ծային դրս ևոր մամբ. ա նընդ հատ շա րու նակ վող տա րա ձայ նու թյուն նե րի/ բա-
խումն ե րի հետ ևան քով ե րե խայի մոտ կա րող են զար գա նալ ե րկ րոր դային խն դիր ներ: «Դժ վար» 
ե րե խան կա րող է դառ նալ նվն վան, գան գատ վող, փնթփն թան ու քմա հաճ՝ պա հան ջե լով մեծ 
ու շադ րու թյուն իր նկատ մամբ: Աս տի ճա նա բար սկս վում է ի նք նա ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը: 

Ման կա պար տե զում ե րե խան իր հետ բե րում է նոր տագ նապ ներ: Բարձր ակ տի վու թյան և 
ու շադ րու թյան հեշտ շեղ ման պատ ճա ռով նման ե րե խան չի կա րո ղա նում հան գիստ նս տել, ու-
շադ րու թյամբ հետ ևել և շարք կանգ նել: Նրա մղումն ային վար քը և վատ ի նք նա կա ռա վա րու մը 
դժ վա րաց նում են շփումն դաս տի ա րակ նե րի և խմ բա կից նե րի հետ: Վատ հար մար վող ե րե խա-
նե րը դժ վա րու թյամբ են կիս վում մյուս նե րի հետ և դժ վար են փո խում գոր ծու նե ու թյան տե սա-
կը, ի սկ սկզբ նա կան նա հան ջի պա րա գա յում կանգ նում են սե նյա կի մի ծայ րում և չեն մի ա նում 
մյուս նե րին: Ցածր զգա յա կան շե մով ե րե խան կա րող է ա մեն օր հագ նել նույն շո րե րը կամ կրել 
«ծի ծա ղա շարժ, տա րօ րի նակ», ան հա մա պա տաս խան հան դեր ձանք, ո րն ը նդ գծում է նրա «տար-
բեր» լի նե լը: Այ դու հան դերձ, ե րե խա նե րի մի մա սի մոտ ման կա պար տե զում նկատ վում է ո րո շա կի 
«լա վա ցում»: Ե րե խայի վի ճակն ա վե լի հեշտ է կա ռա վար վում ման կա պար տե զում քան տա նը: 
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�	�	Ու տե լու խն դիր ներ 

Ու տե լու խն դիր նե րի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող գոր ծոն ներ

1. Շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ.

 b  խիստ գրա ֆի կով և ոչ թե ը ստ պա հան ջի կե րակ րում

 b  բազ մա թիվ խնա մող ներ

 b  կե րակր ման ան կա նոն ժա մեր (որ ևէ գրա ֆի կի բա ցա կա յու թյուն)

 b ան հա մա պա տաս խան մի ջա վայր, օ րի նակ, չա փա զանց բարձր ա թոռ

 b ու շադ րու թյու նը շե ղող ազ դակ ներ, օ րի նակ, հե ռուս տա ցույ ցի բարձր ձայն:

2. Օր գա նա կան գոր ծոն ներ.

 b  բե րա նով կե րակր ման ու շ սկիզբ՝ ծանր հի վան դու թյան պատ ճա ռով

 b կլ ման շար ժո ղա կան խան գա րում

 b  նյար դա բա նա կան հի վան դու թյուն

 b ա ղես տա մոք սային հի վան դու թյուն, օ րի նակ, ստա մոքս-կե րակ րա փո ղային  
ռեֆ լուքս

 b  վատ ա խոր ժակ (օ րի նակ, ան հայտ պատ ճաոով ը նտ րո ղա բար ու տե լը):

 Զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ

3.  Զար գաց ման ու շա ցում.

 b  զար գաց ման տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ

4. Ծ նող նե րի վար վե լա կեր պը.

 b ծ նող նե րը չեն ճա նա չում ե րե խայի քաղ ցա ծու թյան կամ բա վա րար ման նշան նե րը

 b ս տի պում են ե րե խային ու տել, ե րբ նա քաղ ցած չէ

 b  թույլ չեն տա լիս ե րե խային ձեռք տալ սնն դին կամ ի նք նու րույն ու տել

 b  շատ խիստ են վե րահս կում ու տե լու ըն թաց քը: 

Ու տե լու դժ վա րու թյուն ներ ու նե ցող ե րե խայի ծնող նե րի հար ցու փոր ձը

 ` Ինչ պե՞ս են ծնող նե րը կե րակ րում ե րե խային (նե րա ռյալ սնն դի քա նա կը և տե սա կա նին, 
ըն դուն ման ժա մերն ու մի ջա վայ րը): Ե րե խան ի նք նու րույն ու տու՞մ է, ը նտ րու՞մ է իր սնուն-
դը: 

 ` Ինչ պե՞ս է կե րակր վել ե րե խան ան ցյա լում:

 ` Ինչ պե՞ս է ե րե խայի ը նդ հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կը: Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել 
ա ռող ջու թյան այլ շե ղումնե րին, ո րոնք կա րող են հան գեց նել ու տե լու խն դիր նե րի: 
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 ` Ե րե խայի զար գա ցու մը հա մա պա տաս խա նու՞մ է տա րի քին: Ու տե լու խն դիր նե րը կա-
րող են ե րե խայի նյար դա հո գե կան զար գաց ման հետ կապ ված ան կա րո ղու թյան վաղ 
նշան նե րից լի նել:

 ` Ծ նող նե րը փոր ձու՞մ են ստի պո ղա բար կե րակ րել ե րե խային: Ի նչ պե՞ս է ե րե խան պա
տաս խա նում հար կադր մա նը: Ծնող նե րը չու տե լու հա մար ե րե խային պատ ժու՞մ են: 
Ի նչ պի սի՞ն են նրանց փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը այլ հար ցե րում: Ու տե լու խն դի րը կա-
րո՞ղ է ի նք նու րույ նու թյան հա մար պայ քա րի կամ ըն տա նի քում վար քագ ծային խն դիր նե-
րի ար տա ցոլ ման ձևե րից մե կը լի նել: 

 ` Ու տե լու խն դիր նե րի ըն տա նե կան պատ մու թյուն կա՞, թե՞ ոչ:

 Մինչև 1 տա րե կան ե րե խայի չա փա զանց շատ ու տե լը 

 ` Ներ կա յաց վող գան գատ նե րը.

Ա նընդ հատ քաղ ցած է թվում, հա ճա խա կի փս խում է և լաց է լի նում, ե թե չեն կե րակ րում:

 ` Ա նամն եզ.

Ե րե խան ա վե լի շատ է կա լո րի ա ներ է ըն դու նում, քան ան հրա ժեշտ է ա ճի հա մար (ա վե լի քան 
120 կկալ/կգ օ րա կան):

 ` Ն շան ներ և ախ տա նիշ ներ.

 Քա շի ա վե լա ցու մը շատ ա րագ է (քաշ-հա սա կային կո րագ ծի վրա պեր ցեն տիլ նե րը հատ վում 
են դե պի վեր), ե րե խան հա ճախ փս խում է, կղան քը հա ճախ է և մեծ քա նա կու թյամբ:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

 b Ծ նող նե րին պետք է ցույց տալ ա ճի կո րա գի ծը:

 b  Սահմն ա փա կել կե րակ րումն ե րը մինչև հա մա պա տաս խան քա նա կու թյա նը:

 b  Հա ճույ քի հա մար ծծե լը փո խա րի նել այ լընտ րան քով, օ րի նակ՝ ե րե խային գր կե լով, 
օ րո րե լով, նրա հետ խո սե լով կամ ե րեշ տու թյամբ:

 Մինչև 1 տա րե կան ե րե խայի չա փա զանց քիչ ու տե լը 

 ` Ներ կա յաց վող գան գատ ներ.

Ծ նող նե րը նշում են, որ ե րե խան ու տե լու ըն թաց քում քնում է, ու տե լու հա մար եր բեք լաց չի 
լի նում, կար ճատև և ոչ հա ճա խա կի կե րակ րումն եր է պա հան ջում:

 ` Ա նամն եզ

Ե րե խան ա վե լի քիչ կա լո րի ա ներ է ըն դու նում, քան ան հրա ժեշտ է ա ճի հա մար (ա վե լի քիչ, 
քան 80 կկալ/կգ օ րա կան) և ու տում ա վե լի հազ վա դեպ, քան չորս ժա մը մեկ: 

 ` Ն շան ներ և ախ տա նիշ ներ.

 Քա շը վատ է ա վե լաց նում, քն կոտ է:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1. Ծ նող նե րին պետք է ցույց տալ ե րե խայի ա ճի կո րա գի ծը և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կար գա վո րել սնու ցու մը:
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2.  Ման կա բույ ժը պետք է քն նի ե րե խային՝ օր գա նա կան պատ ճառ նե րը ժխ տե լու 
նպա տա կով /օ րի նակ, օ րալ-մո տոր դիս ֆունկ ցի ա/:

3. Ծ նող նե րին պետք է խոր հուրդ տալ.

 ` Ա ռն վազն յու րա քան չյուր 4 ժա մը մեկ ա րթ նաց նել և կե րակ րել ե րե խային:

 ` Հա մոզ վել, որ կրծ քով (կամ կրծ քի կթած կա թով) սն վող ե րե խան ստա-
նում է իր կա թը: 

 ` Ա վե լաց նել կաթ նա խառ նուր դի կա լո րի ա կա նու թյու նը, ե թե ար հես տակ 
կաթ ու տող ե րե խան չի կա րող է մեծ քա նա կու թյան կաթ մար սել:

 ` 6 ամ սա կան հա սա կից սկ սել հա մա պա տաս խան հա վե լյալ սնու ցու մը

 Չա փա զանց շատ ու տող ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա ներ

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան ա նընդ հատ քաղ ցած է, շա րու նակ ու տում է կամ գեր 
է կամ էլ գան գատ ներ չու նեն:

Ե րե խան ան հագ («գայ լի») ա խոր ժակ ու նի:

Ե րե խան հա վե լյալ քաշ ու նի:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1.  Պետք է պար զել՝ ըն տա նե կան գի րու թյուն կա, թե՞ ոչ:

2. Ծ նող նե րին պետք է խոր հուրդ տալ.

 `  Սահ մա նա փա կել ե րե խայի ըն դու նած կա լո րի ա նե րի քա նա կը՝ նվազ կա-
լո րի ա կա նու թյամբ սնունդ ա ռա ջար կե լով (մր գեր, բան ջա րե ղեն և այլն): 

 ` Ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն նվի րել ե րե խային:

 `  Սահ մա նել ու տե լու ժա մե րը և թույլ չտալ դրանց միջև որ ևէ բան ու տել:

 ` Անն կատ նվա զեց նել յու րա քան չյուր ան գամ տր վող սնն դի քա նա կը:

 Չա փա զանց քիչ ու տող ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խա ներ

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան ու տել չի ու զում, չա փա զանց նի հար է և վի տա մին-
նե րի կա րիք ու նի:

Ե րե խան ու տե լու ժա մե րին շատ քիչ է ու տում, կա րող է շատ հե ղուկ խմել, չի սի րում սե ղա նի 
մոտ նս տած ու տել, ա վե լի քիչ կա լո րի ա ներ է ըն դու նում, քան ան հրա ժեշտ է ա ճի հա մար:

Ա ճի կո րագ ծի վրա քա շը և/ կամ հա սա կը հետ են մնում:

 ` Ծ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻՆ ՏՐ ՎՈՂ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ՆԵՐ

1. Ա վե լաց նել ե րե խայի ըն դու նած կա լո րի ա նե րի քա նա կը՝ բարձր կա լո րի ա կա նու-
թյամբ սնունդ ա ռա ջար կե լով:

2.  Սահ մա նա փա կել հե ղու կի քա նա կը, հատ կա պես ու տե լուն նա խոր դող մեկ ժամ վա 
ըն թաց քում:
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3.  Հիմն ա կան կե րա կուր նե րի միջև փոք րիկ նա խա ճա շեր ա ռա ջար կել և ե րե խային 
ներգ րա վել կե րա կու րի պատ րաստ ման մեջ:

4.  Ցույց տալ իր գո հու նա կու թյու նը, ե րբ ե րե խան շատ է ու տում, բայց ոչ մի դեպ քում 
չնա խա տել:

5. Սկզ բում քիչ քա նա կու թյամբ սնունդ դնել ափ սե ում, այ պես, որ ե րե խան ամ բողջն 
ու տի. Աս տի ճա նա բար սնն դի քա նակն ա վե լաց նել: 

6. Ու տե լու ժա մա նա կը ե րե խայի հա մար հա ճե լի դարձ նել՝ նրա հետ մտեր միկ զրու-
ցե լով: 

Ընտ րո ղա բար ու տող ե րե խա

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան ու տել չի ու զում, ա նընդ հատ նույն կե րակ րա տե սակն 
է ու տում:

Ե րե խան ու նի քիչ քա նա կու թյամբ սի րե լի կե րակ րա տե սակ ներ և մի այն դրանք է ու տում: Կա-
րող է յու րա հա տուկ վար քա գիծ ու նե նալ և դժ վա րու թյամբ հար մար վել նոր ի րա վի ճակ նե րին:

Ա ճի ցու ցա նիշ նե րը սո վո րա բար հա մա պա տաս խա նում են տա րի քին:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1. Ծ նող նե րին պետք է ցույց տալ ե րե խայի ա ճի կո րա գի ծը և հանգս տաց նել, ե թե 
ե րե խան նոր մալ է ա ճում:

2.  Պետք է գնա հա տել ե րե խայի օ րա բա ժի նի լի ար ժե քու թյու նը և ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում շտ կել այն:

3. Ծ նող նե րին պետք է խոր հուրդ տալ հետ ևյա լը.

 `  Դա դա րեց նել սնն դի ըն դուն ման վե րա բե րյալ վի ճա բա նու թյուն ներն ու 
պայ քա րը 

 ` Ե րե խային ա ռա ջար կել բազ մա թիվ սնն դա տե սակ ներ և ը նտ րե լու հնա-
րա վո րու թյուն տալ: 

 ` Օգ տա գոր ծել դրա կան խրա խու սան քի մե թո դը՝ գո վել և պարգ ևատ րել 
ե րե խային ա մեն ան գամ, ե րբ նա նոր սնն դա տե սակ է փոր ձում:

 `  Նոր սնն դա տե սա կը սկզ բում ա ռա ջար կել փոքր քա նա կու թյամբ այն պես, 
որ ա ռա ջին ան գամ ե րե խան մի այն համ տե սի: Սկզ բում ա ռա ջար կել նոր 
սնն դա տե սա կը, հե տո՝ ե րե խայի սի րած սնն դա տե սա կը: 

 ` Ա վե լի հա ճախ պատ րաս տել ե րե խայի չսի րած սնն դա տե սակ նե րը և ցույց 
տալ, թե ըն տա նի քի մյուս ան դամնե րը որ քան հա ճույ քով են դա ու տում:

Ու տե լիս ա նըն դու նե լի վար քա գիծ ցու ցա բե րող ե րե խա

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան ու տե լի քի նկատ մամբ ան խնամ վե րա բեր մունք է 
ցու ցա բե րում, թափթ փում է և փչաց նում, ու տե լիս զայ րույ թի պոռթ կումն եր է ու նե նում:
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Ե րե խան օգ տա գոր ծում է ու տե լու ժա մա նա կը՝ ծնող նե րի հա մար ա նըն դու նե լի հա մար վող 
վար քա գիծ ցու ցա բե րե լու հա մար:

Ե րե խան կա րող է նաև այլ վար քագ ծային խն դիր ներ ու նե նալ:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1. Ծ նող նե րը եր բեմն կա րիք ու նեն շտ կե լու ի նչ պես ե րե խայի, այն պես էլ ի րենց վար-
քա գի ծը: Պետք է պար զել` ծնող նե րի սպա սե լիք նե րը ե րե խայի վար քագ ծի վե րա-
բե րյալ հա մա պա տաս խա նու՞մ են տվյալ տա րի քում ե րե խայի զար գաց ման աս-
տի ճա նին: 

2. Ծ նող նե րին պետք է խոր հուրդ տալ հետ ևյա լը.

 ` Ե րե խային սո վո րեց նել ցան կա լի վար քագ ծային կա նոն ներ և չա փա վո րել 
ար գելք նե րը: 

 ` Ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն տրա մադ րել ե րե խային. եր բեմն ե րե խան ծնող-
նե րի հետ շփ վե լու ա ռիթ է ու նե նում մի այն ու տե լու ժա մա նակ և այդ ձևով 
փոր ձում է ու շադ րու թյուն գրա վել:

 ` Ե րե խային չկե րակ րել քնե լուց ա ռաջ կամ շատ հոգ նած ժա մա նակ:

 ` Ու տե լու հա մար ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված սահ մա նել (ո րից հե տո 
ու տե լը դա դա րեց վում է):

 ` Լավ վար քագ ծի դեպ քում գո վել և պարգ ևատ րել ե րե խային:

Ու տե լու տա րօ րի նակ սո վո րույթ ներ

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան տա րօ րի նակ վար քա գիծ է դրս ևո րում, օ րի նակ, աղ-
բից սնն դի մնա ցորդ է վերց նում և ու տում:

Ե րե խան սնն դամ թեր քի նկատ մամբ նր բա ճա շակ է, բայց սի րում է նաև ու տե լի քի մնա ցոր դի 
կամ աղ բի մեջ սնունդ փնտ րել կամ պա հել այն ու տե լի քի հա մար չնա խա տես ված դա րակ նե րում 
և այլ վայ րե րում:

Ե րե խայի ա ճը կա րող է ան բա վա րար լի նել. ըն տա նի քը հա ճախ ան բա րե կե ցիկ է: 

 ` ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1.  Պետք է պար զել ըն տա նի քի հո գե բա նա կան ա նամն ե զը և գնա հա տել ե րե խայի 
վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

2. Ո տե լու տա րօ րի նակ սո վո րույթ ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի և ծնող նե րի կամ այլ 
խնա մող նե րի միջև մտեր միկ կա պը սո վո րա բար բա ցա կա յում է:

3. Գ նա հատ ման և բուժ ման կազ մա կերպ ման նպա տա կով հա ճախ հարկ է լի նում 
դի մել հո գե բույ ժի:

Սնն դա տե սա կի նկատ մամբ կպ չուն վախ

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

 Սո վո րա բար ծնող նե րը գան գատ վում են, թե «Ե րե խան բո լո րո վին հրա ժար վում է ու տել այ-
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սին չը» կամ «Այ սին չի տես քից զայ րա նում է կամ ֆի զի կա պես վատ է զգում»:

Ո րո շա կի սնն դա տե սակ նե րի նկատ մամբ ե րե խան խիստ բա ցա սա կան հու զա կան վե րա բեր-
մունք ու նի (այն շատ ա վե լի ար տա հայտ ված է, քան ը նտ րո ղա բար ու տող կան ո րո շա կի սնն դա-
տե սակ նե րին գե րա պատ վու թյուն տվող ե րե խա նե րի վար քը):

Ե րե խան կա րող է նաև այլ վար քագ ծային շե ղումն եր ու նե նալ, հատ կա պես կպ չուն վա խեր և 
զայ րույ թի բռն կումն եր:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1. Ե թե ե րե խան թերս նուց ման վտան գի խմ բում չէ, նա խընտ րե լի է խու սա փել կպ չուն 
վախ ա ռա ջաց նող սնն դա տե սակ նե րից: 

2. Ե թե կան նաև վար քագ ծային այլ խան գա րումն եր կամ վա խը վտան գում է ե րե-
խայի բա րե կե ցու թյու նը, ցուց ված է ու ղեգ րել հո գե բույ ժին: 

Այ լա կերպ ված ա խոր ժակ

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան ա մեն ի նչ բե րանն է դնում, ա ղբ է ու տում, սա ռույց 
է ու տում:

Ա նամն ե զում կա րող են առ կա լի նել թու նա վոր նյու թեր կամ դե ղեր կուլ տա լու դր վագ ներ, 
ո րոնք հան գեց րել են թու նա վոր ման և շտապ օգ նու թյան կա րիք է զգաց վել:

Ե րե խան կա րող է գու նատ լի նել, դյու րագր գիռ և մտա վոր հե տամն ա ցու թյան նշան ներ ու նե-
նալ: 

 ` ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1.  Պետք է գնա հա տել ե րե խայի մտա վոր զար գա ցու մը: Այ լա կերպ ված ա խոր ժա կը 
կա րող է նոր մալ հա մար վել 2-3 տա րե կա նից փոքր ե րե խա նե րի հա մար: Ա վե լի 
մեծ ե րե խա նե րի այ լա կերպ ված ա խոր ժա կը կա րող է մտա վոր հե տամնա ցու թյան 
նշան նե րից լի նել:

2.  Պետք է ո րո շել կա պա րի և եր կա թի մա կար դակ նե րը:

3. Ծ նող նե րին պետք է զգու շաց նել ան վտան գու թյան կա նոն նե րին խս տո րեն  
հետ ևե լու և թու նա վոր նյու թերն ու դե ղե րը ե րե խայի հա մար ան հա սա նե լի տե ղում 
պա հե լու ան հրա ժեշ տու թյա նը:

4.  Պետք է գնա հա տել նաև ծնող նե րի վար քա գի ծը և պար զել՝ ա րդյոք ե րե խան բա-
վա րար ու շադ րու թյան ար ժա նա նո՞ւմ է, թե՞ ոչ, ծնող նե րի և ե րե խայի փոխ հա րա բե-
րու թյուն նե րը նոր մա՞լ են, թե՞ ոչ:

 Ռու մի նա ցի ա

 `  Գան գատ ներ և ախ տան շան ներ.

Ծ նող նե րը գան գատ վում են, որ ե րե խան թքում է և հա ճախ փս խում:

 Վաղ ման կա կան տա րի քի ե րե խան հա ճախ ռե գուր գի տա ցի ա է ու նե նում: Նա կա րող է քրո-
նի կա կան հի վան դու թյուն ու նե նալ կամ նրա ըն տա նե կան պայ ման նե րը կա րող են ան կա յուն լի-
նել:
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Ե րե խան ո րձ կում է` լե զուն կամ ձեռ քը կո կոր դին տա նե լով: Հա ճախ նա այդ պես է վար վում, 
ե րբ ի րեն չեն բա վա րա րում իր և շր ջա պա տող նե րի փոխ հա րա բե րու թյու նը:

 `  ՄԱՆ ԿԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ՎԱ ՐՈՒՄ.

1. Անհ րա ժեշտ է գնա հա տել շր ջա պա տի հո գե սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րը: Հնա րա-
վո րու թյան դեպ քում պետք է սահ մա նա փա կել խնա մող նե րի թի վը` մինչև մե կը 
կամ եր կու սը:

2.  Պետք է խու սա պել շատ նոսր կե րակ րա տե սակ նե րից:

3.  Պետք է բա րե լա վել ե րե խայի փոխ րա հա բե րու թյուն նե րը շր ջա պա տող նե րի հետ 
օր վա ըն թաց քում և հատ կա պես ու տե լու ժա մե րին:

 `  Կար ևոր նպա տակ նե րը

 b  Տա րի քին հա մա պա տաս խան ու տե լու վար քագ ծի խրա խու սու մը

 b Ե րե խայի լա վա գույն ֆի զի կա կան ա ճի և զար գաց ման ա պա հո վու մը

 b Ծ նող նե րի կե րակ րե լու կա րո ղու թյուն նե րի բա րե լա վու մը

 b Ծ նող-ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լա վու մը

�	�	Ք նի դժ վա րություն ներ 

Ք նի փու լեր

Ակ նագն դե րի ա րագ շար ժումն ե րի  
փուլ – ԱԱՇ

Ակ նագն դե րի դան դաղ շար ժումն ե րի 
փուլ – Ա ԴՇ

· մա կե րե սային քնի փուլ
· ակ նագն դե րի ը նդ հատ վող ա րագ շար ժումն եր
·  մարմն ի շար ժումն եր
· ե րազ ներ
·  հո գոց կամ տն քոց

· խո րը քնի փուլ
· ակ նագն դե րը ան շարժ են
· օր գա նիզ մը լից քա թափ վում է
· շն չա ռու թյու նը դան դաղ է և հա մա չափ
·  միտքն ա զատ է խո հե րից և ե րազ նե րից

Այս փու լում ե րե խա նե րը հա ճախ են ա րթ նա նում Ե րե խային ա րթ նաց նե լը հա մե մա տա բար դժ վար է

ԱԴՇ-ն կազմ ված է 1-4 են թա փու լե րից (չոր րորդն ա մե նա խորն է):

Ք նի ըն թաց քում Ա ԴՇ և ԱԱՇ փու լե րը պար բե րա բար հա ջոր դում են մի մյանց:

ԱԴՇ/ԱԱՇ 1 ցիկ լը մինչև մեկ տա րե կա նը տևում է 50-60 րո պե և աս տի ճա նա բար եր կա րե լով՝ 
դպ րո ցա կան տա րի քում դառ նում 90 րո պե, ի սկ չա փա հաս նե րի շր ջա նում՝ 2 ժամ:

Ե րե խայի 8-ժա մյա քու նը կազմ ված է 5-8 ցիկ լե րից, ո րոն ցից յու րա քան չյու րի ԱԱՇ փու լի ըն-
թաց քում նա կա րող է ա րթ նա նալ:
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Ք նի տա րի քային ֆի զի ո լո գի ան

 ` Օր վա ըն թաց քում քնի տևո ղու թյու նը.

 b  նո րա ծին ներ – 16-17 ժամ

 b 6 ամ սա կան ե րե խա ներ – մոտ 14.5 ժամ

 b  մեկ տա րե կան ներ – մոտ 13.5 ժամ

 `  Գի շե րային քնի տևո ղու թյու նը.

 b  մո տա վո րա պես 4 ամ սա կա նում հաս տա տուն է դառ նում և տևում է 6-8 ժամ

 b 6 ամ սա կա նում – 10-12 ժամ

 b 2.5 տա րե կա նից հե տո – 10-15 ժամ

 b 4 տա րե կա նից հե տո – 9-13 ժամ

 b  մինչև 1 տա րե կան ե րե խա նե րի 84%-ը գի շեր վա ըն թաց քում ա ռն վազն 1 ան գամ 
ա րթ նա նում է 

 b ա ռանց ա րթ նա նա լու քնել սկ սե լու տա րի քը կախ ված չէ ե րե խայի քա շից կամ հա-
վե լյալ սնն դի ներ մու ծու մից

 `  Ցե րե կային քնի հա ճա խա կա նու թյու նը և տևո ղու թյու նը.

 b 4-8 ամ սա կա նում – 2-3 ան գամ, 1-4 ժամ տևո ղու թյամբ

 b 9-12 ամ սա կա նում – 1-2 ան գամ, 1-4 ժամ տևո ղու թյամբ

 b 13-30 ամ սա կա նում – 1 ան գամ, 1-3 ժամ տևո ղու թյամբ

 b 2.5 տա րե կա նից մեծ ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ցե րե կը չի քնում

 b 4 տա րե կա նից մեծ ե րե խա նե րը շատ հազ վա դեպ են ցե րե կը քնում:

Ք նի դժ վա րու թյուն նե րին նպաս տող գոր ծոն նե րը

 `  պե րի նա տալ գոր ծոն նե րը (ան հա սու թյուն, պե րի նա տալ աս ֆիք սի ա)
 ` դժ վար բնա վո րու թյու նը (ցածր զգա յա կան շեմք, նվազ հար մար վո ղա կա նու թյուն)
 `  գի շե րային կե րակ րումն ե րը
 `  կո լի կան և չա փա զանց շատ լաց լի նե լը
 `  սուր հի վան դու թյուն նե րը և հո գե սո ցի ա լա կան զար գաց ման թռիչք նե րը
 ` ծ նող նե րի ան կող նում քնե լը
 ` ըն տա նե կան սթ րես նե րը
 `  մոր դեպ րե սի ան կամ գեր հոգ նա ծու թյու նը
 ` ք նե լուն ու ղեկ ցող ի րադ րու թյու նը. գի շերն ա րթ նա նա լիս ե րե խան կա րող է նո րից ի նք-

նու րույն քնել կամ պա հան ջել ծնող նե րի ներ կա յու թյունն ու մի ջամ տու թյու նը՝ կախ ված 
քնեց նե լու ե ղա նա կից 

 ` ա ռօ րյա հա րուստ տպա վո րու թյուն նե րը. Ե րե խան չի ցան կա նում թող նել իր հա մար հե-
տաքր քիր մի ջա վայ րը և գնալ քնե լու

 ` ծ նող նե րի` քնի մա սին ա նի րա կան պատ կե րա ցումն երն ու սպա սե լիք նե րը



ՎԱՐՔԱԳԻԾ

93

Ծ նող նե րի հար ցու փոր ձը

 Մինչև 1 տա րե կան ե րե խայի ծնող նե րի հետ զրու ցե լիս.

 ` Ինչ պե՞ս են վար վում ծնող նե րը, ե րբ ե րե խան ա րթ նա նում է: Ծնող նե րը պետք է հնա-
րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն, որ ԱԱՇ փու լի ըն թաց քում ա րթ նա ցած ե րե խան ի նք նու րույն վե-
րա դառ նա քնին: 

 ` Ինչ պե՞ս են ծնող նե րը քնեց նում ե րե խային: Ե թե ե րե խան սո վոր է քնել կե րակ րե լիս 
(կրծ քով կամ շշով), ծծակ ծծե լիս, մոր գր կում կամ օ րոր վե լով, ա պա գի շերն ա րթ նա նա-
լիս նա դժ վա րա նում է ի նք նու րո ւին քուն մտ նել և ծնո ղի մի ջամ տու թյան կա րիքն է զգում: 
Վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի ծնող նե րը պետք է ցե րե կը և գի շե րը տար բեր կերպ վար վե լու 
մի ջո ցով սո վո րեց նեն ե րե խային, որ գի շե րը պետք է քնել, ի սկ ցե րե կը՝ ար թուն լի նել:

 ` Ծ նող նե րը կե րակ րու՞մ են ե րե խային, ե րբ նա ա րթ նա նում է: Մո տա վո րա պես 6 ամ սա-
կա նից հե տո գի շե րային կե րակ րումներն ար դեն ան հրա ժեշտ չեն ե րե խայի ա ճի հա մար: 

Ա վե լի մեծ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հետ զրու ցե լիս.

 ` Ե րե խայի վար քագ ծի հետ կապ ված այլ խն դիր ներ ծնող նե րին ան հանգս տաց նու՞մ 
են, թե՞ ոչ: Ա ռա ջին հեր թին պետք է ու շադ րու թյուն դարձ նել ը նդ հա նուր վար քագ ծային 
խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի ցե րե կային և ոչ թե գի շե րային ժա մե րի վար քագ ծին, ե րբ 
բո լորն ար դեն հոգ նած են և լար ված:

 ` Ծ նող նե րը զայ րա ցա՞ծ են, որ չեն կա րո ղա նում վե րահս կել ե րե խայի վար քա գի ծը, 
նրանք մե ղադ րու՞մ են ե րե խային կամ նրա հետ պայ քա րի մեջ մտ նու՞մ են: Այս հար-
ցե րի մի ջո ցով կա րե լի է ո րո շել` ծնող նե րը հա վա նու թյուն տա լի՞ս են ե րե խայի ի նք նու րույ-
նու թյան դրս ևո րումնե րին, թե՞ քնի հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը փոր ձում են լու ծել 
ու ժի դիր քե րից:

 ` Ծ նող նե րը մտա վա խու թյուն ու նե՞ն, թե քնի դժ վա րու թյուն նե րը ա վե լի նշա նա կա լի 
վար քագ ծային խն դիր նե րի մի մասն են, թե՞ ոչ: Ո րոշ ծնող նե րի ան հանգս տաց նում է 
հատ կա պես այն են թադ րու թյու նը, թե քնե լու խն դի րը ա վե լի խո րը և նշա նա կա լի հո գե-
բա նա կան և բժշ կա կան խն դիր նե րի նշան նե րից մեկն է: 

 ` Որ քա նո՞վ են ծնող ներն ան հագս տա ցած այդ խնդ րով: Քնե լու դժ վա րու թյուն նե րը ըն-
տա նե կան խն դիր ներ են. նրանք հազ վա դեպ են բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նում 
մի այն ե րե խայի վրա:

 Խորհր դատ վու թյուն ծնող նե րին

 Բա ցատ րել.

 ` Ք նի փու լե րը. ԱԱՇ փու լի ըն թաց քում ե րե խան կա րող է շարժ վել, ձայ ներ հա նել, և ա րթ-
նա նա լու հա վա նա կա նու թյունն ա վե լի մեծ է: Ծնող նե րը պետք է այն պի սի պայ ման ներ 
ստեղ ծեն, որ ե րե խան նո րից ի նք նու րույն քնի:

 ` Ք նե լուն պատ րաստ վե լու ա րա րո ղու թյան կար ևո րու թյու նը. հատ կա պես կյան քի ա ռա-
ջին տար վա ըն թաց քում: 

 ` Ե րե խային ան կող նում պառ կեց նե լը ի րենց պար տա կա նու թյունն է, բայց ե րե խան ին
քը պետք է քուն մտ նի: Ծնող նե րը կա րող են պա հան ջել, որ ե րե խան ո րո շա կի ժա մի 
գնա քնե լու և պահ պա նի ո րոշ կա նոն ներ: Սա կայն, ե թե ե րե խային 7-ժա մյա քու նը բա-
վա րա րում է, ա պա պետք չէ փոր ձել ա վե լաց նել քնի տևո ղու թյու նը: 
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Խոր հուրդ տալ.

 ` Ե րե խային պառ կեց նել քնե լու, ե րբ նա դեռ ար թուն է: Քնե լուն պատ րաստ վե լու ա րա-
րո ղու թյու նը պետք է կի րա ռե լի լի նի նաև գի շե րային ա րթ նա ցումնե րի դեպ քում: 

 ` 6 ամ սա կա նից հե տո ե րե խային գի շե րը չկե րակ րել, այդ տա րի քում ե րե խան կա րող է 
գի շե րը 8-10 ժամ քնել՝ ա ռանց կե րակր վե լու: Գի շե րային կե րակ րումնե րը կա րող են ա րթ-
նա նա լու պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ա ռա ջաց նել: 

 ` Ե թե ե րե խան շատ ու շ է քնում և գի շե րը քն կոտ չէ, աա պա կա րե լի է ե րե խային ա մեն 
օր ա ռա վո տյան կես ժա մով ա վե լի վաղ ա րթ նաց նել, այն քան, մինչև հաս նեն ցան կա լի 
ժա մին քնե լուն: 

 ` Ե թե ե րե խան դժ վա րու թյամբ է հա մա կերպ վում ծնող նե րից ա ռան ձին քնե լուն, ա պա 
կա րե լի է լույ սը վառ և դու ռը բաց թող նել կամ ե րե խայի ան կող նում տիկ նիկ կամ այլ 
խա ղա լիք դնել:

 ` Ծ նող նե րը պետք է հետ ևո ղա կան լի նեն և խրա խու սեն ե րե խայի քնե լու դրա կան սո
վո րու թյու նը: 

 ` Ե րե խային ո րոշ ման րուք ներ ը նտ րե լու հնա րա վո րու թյուն տա լը (օ րի նակ, քնին նա-
խոր դող գոր ծո ղու թյուն նե րի կարգն ը նտ րե լու) նույն պես նպաս տում է դրա կան սո վո րու-
թյուն նե րի զար գաց մա նը:

3 տա րե կան ե րե խան հան կար ծա կի սկ սում է վա խե նալ մթու թյու նից: Նա ցան կա նում է լույ սը 
մի աց րած պա հել, և ե րբ այն ան ջա տում ե նք ե րե խայի քնած ժա մա նակ, նա ա րթ նա նում է գի շեր
վա կե սին և սկ սում ճչալ:

Մ թու թյու նից վա խը շատ սո վո րա կան եր ևույթ է: Հաս կա նա լու հա մար թե ին չու է դա տե ղի 
ու նե նում և ի նչ կա րող եք ա նել, հաշ վի ա ռեք հետ ևյալ գոր ծոն նե րը: Նախ մտա ծեք, թե ի նչ փո-
փո խու թյուն ներ են ե ղել նրա նե րաշ խար հում վեր ջերս՝ բա ժա նում սի րե լի մար դուց, նոր ե րե խա, 
նոր դա յակ, տե ղա փո խու թյուն: Ցան կա ցած փո փո խու թյուն կա րող է պատ ճառ հան դի սա նալ ե րե-
խայի մոտ ան պաշտ պա նու թյան և վա խի զգա ցո ղու թյան ա ռա ջաց մա նը:

 Թե որ զար գաց ման փու լում է գտն վում ե րե խան, նույն պես կար ևոր գոր ծոն է: Սկ սած մոտ 
2-3 տա րե կա նից ե րե խա նե րը ներ խու ժում են եր ևա կա յա կան աշ խարհ, սա կայն նրանք այն քան էլ 
չեն հաս կա նում եր ևա կա յա կա նի և ի րա կա նի տար բե րու թյու նը: Նրանց մտ քում ա մեն ի նչ կա րող 
է տե ղի ու նե նալ գի շե րը. քնի ժա մին պատ մած հե քի ա թի հրե շը կամ խն ջույ քի ծաղ րա ծուն կա րող 
են հան կարծ հայտն վել ստ վեր նե րի մի ջից և վա խեց նել ի րենց: 

Ի վեր ջո ե րե խայի խառն ված քը նույն պես կար ևոր է: Այն ե րե խա նե րը, ով քեր ի ծնե ա վե լի 
վախ կոտ և զգու շա վոր են կամ ով քեր հեշ տու թյամբ են գեր լար վում, ա վե լի հակ ված են վա խեր 
ու նե նա լուն: Որ պես զի օգ նեք ե րե խային հաղ թա հա րե լու իր մղ ձա վան ջային վա խե րը, հետ ևեք 
այս խոր հուրդ նե րին.

 `  Մի ծաղ րեք, նույ նիսկ դրա կան հու մո րով, մի փոր ձեք խոս քով հա մո զել նրան դուրս գալ 
այդ վի ճա կից: Դա կա րող է ա վե լի եր կա րաձ գել վա խը և խա փա նել Ձեր հան դեպ ու նե-
ցած նրա վս տա հու թյու նը: 

 ` Փոր ձեք զս պել Ձեր ու նե ցած ցան կա ցած բար կու թյու նը: զայ րույ թը կա րող է ա վե լաց նել 
Ձեր ե րե խայի սթ րե սը: Այն նաև ա վե լի է դժ վա րաց նում նր բան կա տո րեն ար ձա գան քե լու 
Ձեր կա րո ղու թյու նը: 

 ` Ն րա փա փուկ խա ղա լիք նե րից մե կը դարձ րեք նրա «պաշտ պա նը» և նե րա ռեք այն 
նրա քնի ռե ժիմ: Ցե րեկ վա ըն թաց քում հո րի նեք պատ մու թյուն ներ, որ տեղ «պաշտ պա նը» 
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պաշտ պա նում է մյուս նե րին: 

 ` Թույլ տվեք նրան քնել գի շե րային թեթև լույ սի ներ քո կամ մի աց րած թո ղեք մի ջանց քի 
լույ սը՝ բաց պա հե լով նրա նն ջա սե նյա կի դու ռը: Թույլ տվեք, որ ե րե խան ին քը ո րո շի, թե 
ե րբ է պատ րաստ քնել մթու թյան մեջ: 

 ` Ե թե նա ա րթ նա նում է գի շեր վա կե սին, զս պեք նրան Ձեր սե նյակ բե րե լու ցան կու
թյու նը: Դա կա րող է նշա նա կել, թե նա ի րա կա նում այն քան էլ ա պա հով չէ իր սե նյա կում 
մի այ նակ: Փո խա րե նը գնա ցեք նրա մոտ և հա մո զեք, որ հրեշ ներն ի րա կան չեն: 

Ե րե խա նե րի մեծ մա սի մոտ այս վա խերն ան ցնում են մի քա նի շա բա թից կամ ամ սից: Ձեր 
ա մե նա լավ ռազ մա վա րու թյու նը նր բան կատ և համ բե րա տար լի նելն է Ձեր ե րե խայի հետ և ի մա
նա լը, որ սա ևս կանց նի:

Ք նի խն դիր. ե րե խան շա րու նա կում է դուրս գալ ան կող նուց: 

Պատ ճառ. նա չի ցան կա նում քնել:

 Լու ծում. ե թե ե րե խայի հա մար դժ վար է ան կող նում մնա լը, փոր ձեք մեկ ժա մյա հան գիստ 
ա պա հո վել մինչև քնե լը: Ըն թեր ցա նու թյու նը, գր կա խառն վե լը, հանգս տաց նող լո գան քը կամ օ րո-
րո ցային ներ լսե լը կա րող են օգ նել նրան գի շե րային լավ քուն մտ նել: Ե թե նա շա րու նա կում է նույն 
պա հե լաձ ևը, տվեք նրան «գի շե րային ան ցում»: Թույլ տվեք դուրս գալ նն ջա սե նյա կից և ա սել, 
թե ի նչ է ու զում, բայց գի շեր վա մեջ մեկ ան գամ: Վար քա գիծ ձևա վո րե լու հա մար ա միս ներ կա-
րող են պա հանջ վել, այն պես որ հի շեք, որ կա յու նու թյու նը մի ակ լու ծումն է: Այս ան ցու մը մի որ ևէ 
ա պա հով ա ռար կայի հետ, ի նչ պի սին է բար ձը, փա փուկ խա ղա լի քը կամ վեր մա կը / հետզ հե տե 
նա ի նք նու րույն կընտ րի ի րեն դուր ե կած ա ռար կան/, կա րող է օգ տա կար լի նել ե րե խայի հա մար: 

Ք նի խն դիր. չա փա զանց եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում, մինչև ե րե խան քնի:

 Պատ ճա ռը կա րող են լի նել քնի կա յուն ռե ժիմ չու նե նա լը կամ ցե րե կային ու շ քա նի հա ճա-
խա կի դեպ քե րը:

 Լու ծում. կա նո նա վոր քնի հաս տա տումն ի դե ա լա կան է՝ զբաղ ված օր վա նից հան գիստ քնի 
ան ցնե լու հա մար: Ե րե խայի ռե ժի մի հան կար ծա կի փո փո խու թյու նը, ի նչ պի սին է կե սօր վա ու շ 
քու նը կամ ու շա ցած գի շե րային քու նը, կա րող են ազ դել քնի վրա: Ի սկ ան քնու թյու նը կա րող է 
հան գեց նել նման խն դիր նե րի: Նոր քայ լող/ վաղ կրտ սեր հա սա կի ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք 
դեռ եր կու ան գամ են քնում ցե րե կը, մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են տա լիս մոտ 45 րո պե ա նոց 
ա ռա վո տյան քուն՝ ժա մը 10:00-ին մոտ: Կե սօր վա քու նը դարձ րեք ժա մը 13.00-ին մոտ՝ մինչև 2 
ժամ տևո ղու թյամբ: Այն ե րե խա նե րի դեպ քում, ո րոնք սո վո րել են մե կան գա մյա ցե րե կային քնին, 
փոր ձեք ա ռա վո տը լց նել տար բեր զբաղ մունք նե րով և քնի ժամ սահ մա նեք կե սօ րից հե տո ժա մը 
13:30-ի մոտ՝ եր կու ժամ և ա վել տևո ղու թյամբ: 

Ք նի խն դիր. Ե րե խան գի շե րը Ձեզ է կան չում:

 Պատ ճառն այն է, որ նա չի ցան կա նում մի այ նակ մնալ:

 Լու ծում. ե րբ ե րե խան լա լիս է գի շե րը կամ կան չում Ձեզ իր սե նյակ, փոր ձեք ռե ժիմ սահ մա-
նել ե րե խայի սե նյակ այ ցե լե լու հա մար՝ յու րաքն չյուր խնդ րան քին պա տաս խա նե լու փո խա րեն: 
Ռե ժիմ սահ մա նե լով՝ լի նի այն հինգ րո պեն մեկ կամ այլ հա ճա խա կա նու թյամբ, կշա րու նա կեք 
բա վա րա րել ե րե խայի խնդ րան քը: «Ք նի լու ծումն եր: Հան գիստ գի շեր ներ Ձեզ և Ձեր ե րե խայի 
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հա մար ծնուն դից մինչև հինգ տա րե կա նը» գր քե րում Ռեչլ Վա դի լո վը խոր հուրդ է տա լիս սկ սել 
5-րո պե ա նոց ը նդ մի ջումն ե րից՝ այն եր կա րաց նե լով մինչև յոթ րո պե, հե տո տա սը: Ե թե ո չինչ չի 
խան գա րում (հի վան դու թյուն կամ թաց տակ դիր), ե րե խան հետզ հե տե ի նք նու րույն կհանգս տա-
նա և կք նի:

Ք նի խն դիր. Ձեր ե րե խան ու նի գի շե րային վախ և մղ ձա վանջ ներ:

 Պատ ճառ. քա նի որ ձևա վոր վում է նրա եր ևա կա յու թյու նը, նա կա րող է դեմ քեր հո րի նել մթու-
թյան մեջ և հրեշ ներ՝ մահ ճա կա լի տակ: Քա նի որ նա խադպ րո ցա կա նի եր ևա կա յու թյու նը զար-
գա նում է, նա կա րող է սկ սել մղ ձա վանջ ներ կամ գի շե րային սար սափ ներ ու նե նալ: Գի շե րային 
սար սափ նե րը սո վո րա բար տե ղի են ու նե նում քնի ա ռա ջին մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում, ե րբ 
ե րե խան խո րը քնած է: Մղ ձա վանջ նե րը սո վո րա բար լի նում են կես գի շե րից մինչև ժա մը 4:00-ն 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Գի շե րային վախ Գի շե րային մղ ձա վանջ ներ

Արթ նա նա լու խան գա րում է, ո րն ա ռա ջա նում է Ա ԴՇ չոր-
րորդ փու լից կտ րուկ ԱԱՇ փու լին ան ցնե լիս:

Ք նի ԱԱՇ փու լի ըն թաց քում ա ռա ջա ցող ե րե-
խային վշ տաց նող և վա խեց նող ե րազ ներ են:

Հա ճախ հան դի պում է նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա-
կան վաղ հա սա կի ե րե խա նե րի մոտ:

Պա տա հա կան (ոչ մշ տա կան) մղ ձա վան ջը 
տա րած ված եր ևույթ է:

Ե րե խան կա րող է 5-20 րո պե ան մխի թար լաց լի նել, 
շատ շփոթ ված ու վա խե ցած թվալ և ան կեն դան հա-
յացք ու նե նալ: Հա ճախ դա ու ղեկց վում է քրտ նար- 
 տադ րու թյամբ, հա ճա խասր տու թյամբ և հա ճա խաշն չա-
ռու թյամբ:

Հա ճա խա կի կրկն վող գի շե րային մղ ձա վանջ-
նե րը կա րող են զգա լի սթ րես նե րի նշան լի-
նել:

Թ վում է, թե ե րե խան չի ըն կա լում որ ևէ մե կի ներ կա յու-
թյու նը, քա նի որ ի րա կա նում նա ար թուն չէ, այլ գտն-
վում է քնի ԱԱՇ փու լում:

Ե րե խան հան կար ծա կի կա րող է սար սափա-
հար ա րթ նա նալ և պատ մել ե րա զը:

Այդ պա հին ե րե խայի ա րթ նաց նե լը կամ հանգս տաց նե լը 
դժ վար է, ի սկ ա ռա վո տյան նա չի հի շում մի ջա դե պը:

Ե րե խան հի շում է և կա րող է պատ մել ե րա-
զը: Նա կա րող է վա խե նալ նո րից քնե լուց:

Այս մի ջա դե պը խիստ ան հանգս տաց նում է ծնող նե րին, 
բայց ե րե խան չի հուզ վում և չի տա ռա պում:

Այդ դեպ քում ա հա բեկ վում է ին քը ե րե խան:

 Լու ծում. խորհր դատ վու թյուն և ման կա բու ժա կան վա րում
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Գի շե րային վախ Գի շե րային մղ ձա վանջ ներ

· Ծ նո ղին պետք է վս տա հեց նել, որ ե րե-
խան չի հուզ վում և չի տա ռա պում:

·  Պետք է խոր հուրդ տալ մի ջա դե պի ժա-
մա նակ ե րե խային պաշտ պա նել վնաս-
վե լուց և զգու շո րեն օգ նեն, որ նա վե րա-
դառ նա բնա կա նոն քնին:

·  Հա ճա խա կի կրկն վող գի շե րային վա խե րի 
դեպ քում կա րե լի է խոր հուրդ տալ ե րե-
խային ա րթ նաց նել նախ քան այն ժա մը, 
ե րբ մի ջա դե պը սո վո րա բար տե ղի է ու-
նե նում: դա կա րող է փո խել քնի ցիկ լե րը 
և կան խել ան կա նոն ա րթ նա ցու մը:

·  Պետք է ու սումն ա սի րել ե րե խայի կեն սա-
պայ ման նե րը և խոր հուրդ տալ խու սա փել 
ե րե խայի գեր հոգ նա ծու թյու նից:

·  Ծայ րա հեղ դեպ քում կա րե լի է ե րե խային 
դի ա զե պամ նշա նա կել, ո րը ճն շում է քնի 
ԱԱՇ փու լը:

· Մղ ձա վան ջից ա րթ նա նա լուց հե տո ե րե խային պետք է 
հագս տաց նել և բա ցատ րել, որ ին քը վատ ե րազ է տե սել, 
բայց ի րա կա նում ա պա հով է:

· Ա ռան ձին սե նյա կում քնող ե րե խային ծնող նե րը պետք 
է վս տա հեց նեն, որ կգան, հենց որ կան չի: Եր բեմն ան-
հրա ժեշտ է, որ ծնող նե րը մնան ե րե խայի մոտ կամ 
նրան տա նեն ի րենց սե նյակ և նույ նիսկ քնեց նեն ի րենց 
մահ ճա կա լում:

·  Հա ճախ ե րե խային հանգս տաց նում է լույ սը վառ թող նե լը 
և նրա մահ ճա կա լում որ ևէ սի րած խա ղա լիք դնե լը:

· Ծ նող նե րը կա րող են ե րե խային խնդ րել, որ պատ մի իր 
ե րա զը և օգ նել հաղ թա հա րե լու դժ վար ապ րումն ե րը: 
Ա նհ րա ժեշտ է խու սա փել ե րե խային վա խեց նե լուց կամ 
ջղային ի րա վի ճակ ստեղ ծե լուց, ի նչ պես նաև հե ռուս տա-
ցույ ցով հու զիչ հա ղոր դումն եր դի տե լուց:

·  Հա ճա խա կի կրկն վող գի շե րային մղ ձա վանջ նե րը կա-
րող են զգա լի սթ րես նե րի նշան լի նել և պա հան ջում են 
ծնող նե րի ու բժշ կի կող մից դրանց բա ցա հայ տում և մի-
ջամ տու թյուն: 

�	�	 Զայ րույ թի պոռթ կումն եր 

 Կա րող է ար տա յատ վել լա ցե լով, ճչա լով, դո փե լով, գլ խին խփե լով, ի րեն հա տա կին նե տե լով, 
լա ցե լիս շուն չը պա հե լով, շր ջա պա տի նկատ մամբ ագ րե սիվ վե րա բեր մուն քով, ա ռար կա նե րը 
կոտ րե լով և այլն: Նվազ դրա մա տիկ վար քագ ծի դեպ քում ե րե խան ա նընդ հատ դժ գո րում,  
նվն վում և վի րա վոր վում է:

 Տա րած վա ծու թյու նը.

 ` 2-3 տա րե կան ե րե խա նե րի 50-80%-ը ա ռն-
վազն շա բա թը մեկ զայ րույ թի պոռթ կում է 
ու նե նում, 20%-ը՝ ա մեն օ ր

 ` 2 տա րե կա նում հա ճա խա կի կրկն վող զայ-
րույ թի պոռթ կումներ ու նե ցող ե րե խա նե րի 
60%-ը շա րու նա կում է պոռթ կումներ ու նե-
նալ նաև 3 տա րե կա նում, ի սկ վեր ջին նե րիս 
60%-ը՝ նաև 4 տա րե կա նում: 

https://bit.ly/3NZWqTF
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 ` Հե տա գա տա րի նե րի ըն թաց քում զայ րույ թի պոռթ կումն ե րի տա րած վա ծու թյու նը մի ջի-
նում 5% է:

 `  Խիստ ար տա հայտ ված զայ րույ թի պոռթ կումն եր ու նե ցող ե րե խա նե րը հա ճախ վար քա- 
գ ծային զգա լի խն դիր ներ են ու նե նում, օ րի նակ, քնի խան գա րումն եր կամ գե րակ տի վու-
թյուն:

 `  Զայ րույ թի պոռթ կումն ե րի տա րած վա ծու թյու նը կախ ված չէ սե ռից կամ սո ցի ա լա կան խա-
վից:

 `  Գե նե տիկ կամ ըն տա նե կան նա խատ րա մադր վա ծու թյան վե րա բե րյալ տվյալ ներ չկան:

 Զայ րույ թի պոռթկ մա նը նպաս տող գոր ծոն ներ

 `  Զար գաց ման սահ մա նա փա կումն եր. Պոռթ կումն երն ա ռա ջա նում են, ե րբ զայ րույ թի կամ 
հի աս թա փու թյան բա ցա սա կան հույ զե րը գե րա զան ցում են դրանք վե րահս կե լու ե րե խայի 
հնա րա վո րու թյուն նե րը: Վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի ի նք նու րույ նու թյան ձգտ ման և շա րու-
նակ վող կախ վա ծու թյան զգա ցու մի միջև հա կա սու թյու նը հի աս թա փու թյուն և հու զա կան 
դիսթ րես է ա ռա ջաց նում: Ա վե լի մեծ տա րի քում զայ րույ թի պոռթ կու մը կա րող է ձեռք բե-
րո վի վար քա գիծ դառ նալ, ո րին նպաս տում է ծնող նե րի զի ջե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը 
կամ էլ ը նդ հա կա ռա կը՝ պոռթկ ման նկատ մամբ նրանց ծայ րա հեղ բա ցա սա կան վե րա-
բեր մուն քը:

 `  Խառն ված քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ. Ե ռան դուն, իմ պուլ սիվ ու ան համ բեր ե րե խա նե-
րը հակ ված են ի րենց զգաց մունք նե րը դրա մա տի կո րեն ար տա յա տե լու: Հա մառ ե րե խա-
նե րը հակ ված են պոռթկ ման ա վե լի եր կա րատև դրս ևո րումնե րի:

 ` Շր ջա կա մի ջա վայ րի գոր ծոն ներ. Բազ մա մարդ, ա ղմ կոտ մի ջա վայ րը, նեղ ված քը և 
տնից դուրս գա լու սահ մա նա փա կումնե րը, ըն տա նե կան այն պի սի գոր ծոն նե րը, ի նչ-
պի սիք են ըն տա նի քում տա րա ձայ նու թյուն ներն ու վե ճե րը կամ վի րա վո րանք ներն ու  
բռ նու թյուն նե րը, ա մուս նա լու ծու թյու նը, ծնող նե րի դեպ րե սի ան, հի վան դու թյու նը կամ  
մա հը, սո ցի ալ-տն տե սա կան սթ րես նե րը, ագ րե սիվ կամ շր ջա պա տի հա մար սի րե լի քրոջ/
եղ բոր առ կա յու թյու նը, հա ճա խա կի մարմն ա կան պա տիժ նե րը և կա յուն ար գելք ներ սահ-
մա նե լու ծնող նե րի ան կա րո ղու թյու նը: 

 ` Օր գա նա կան պատ ճառ ներ. Վե րին շն չու ղի նե րի հա ճա խա կի կրկն վող ին ֆեկ ցի ա նե րը, 
շն չա կան ա լեր գի ա նե րը, ան հան գիստ քու նը, լսո ղու թյան խան գա րումնե րը, բա նա վոր 
խոս քի զար գաց ման ու շա ցու մը, ու շադ րու թյան ան բա վա րա րու թյան և ար տա հայտ ված 
մտա վոր թեր զար գա ցու մը:

https://shutr.bz/3umkWXo https://bit.ly/3LRbO36 https://bit.ly/3DV4cti 
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 Զայ րույ թի պոռթ կու մը խն դիր հա մար վում, ե թե

 ` Ծ նող նե րը խիստ ան հանգս տա ցած կամ մտա հոգ ված են ե րե խայի զայ րույ թի բռն կումն ե-
րով: 

 ` Ծ նող նե րըը չեն ցան կա նում ե րե խայի մա սին որ ևէ դրա կան բան ա սել:

 ` Ե րե խան 4 տա րե կա նից մեծ կամ 1 տա րե կա նից փոքր է:

 ` Ե րե խան զայ րույ թի բռն կումն եր է ու նե նում մի ջին հաշ վով օ րա կան 3 ան գամ և ա վե լի, 
կամ դրանց մի ջին տևո ղու թյու նը 15 րո պե ից եր կար է: 

 ` Ե րե խան պար բե րա բար զայ րույ թի բռն կումն եր է ու նե նում դպ րո ցում:

 `  Զայ րույ թի բռն կումն երն ու ղեկց վում են թան կար ժեք ա ռար կա նե րը փչաց նե լով, շր ջա պա-
տող նե րի վրա հար ձա կումնե րով կամ ի նք նավնա սու մով: 

 ` Ե րե խան ու նի նաև այլ վար քագ ծային խն դիր ներ, օ րի նակ, քնի, սո վո րե լու կամ հա սա կա-
կից նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու դժ վա րու թյուն ներ:

Ծ նող նե րի հար ցու փոր ձը

1. Ե րե խայի վեր ջին զայ րույ թի պոռթկ ման ըն թաց քը. Ի ՞ն չը հան դի սա ցավ դրա պատ ճառ, 
ի ՞նչ էր ա նում ե րե խան, ի նչ պե՞ս վար վեց ծնո ղը, ա րդյո՞ք դա պոռթ կումնե րի սո վո րա կան 
ըն թացքն է: Պետք է հարց նել նաև հետ ևանք նե րի մա սին: 

2. Որ քա՞ն հա ճախ է զայ րույ թի բռն կումն ա վարտ վում նրա նով, որ ե րե խան հաս նում է իր 
ցան կու թյան կա տար մա նը: 

3. Արդյո՞ք ե րե խան զայ րույ թի բռն կումն եր ու նե նում է նաև դպ րո ցում:

4.  Զայ րույ թի բռն կումն ե րը խան գա րու՞մ են ըն տա նի քի նոր մալ գոր ծու նե ու թյա նը:

5. Ե րե խան ու ՞ նի այլ վար քագ ծային դժ վա րու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են գե րակ տի վու թյու նը, 
գի շե րային ան մի զա պա հու թյու նը կամ ըն կեր նե րի ու քրոջ/եղ բոր նկատ մամբ ագ րե սիվ 
վե րա բեր մուն քը: 

6. Ի՞նչ են զգում ծնող նե րը, ե րբ ե րե խան զայ րույ թի պոռթ կում է ու նե նում:

7. Ե՞րբ է ե րե խան գնում քնե լու:

8. Ինչ պե՞ս է ե րե խան ցույց տա լիս իր ու րա խու թյու նը:

9. Ե րե խան ա վե լի հա ճախ զայ րույ թի պոռթ կումն եր ու նե նում է մո՞ր, թե՞ հոր հետ:

 Ման կա բու ժա կան մի ջամ տու թյան հիմն ա կան նպա տակ նե րը.

 `  Հայտ նա բե րել պոռթ կումն ե րին նպաս տող գոր ծոն նե րը և հնա րա վո րին չափ նվա զեց նել 
կամ վե րաց նել դրանց ազ դե ցու թյու նը:

 ` Ն վա զեց նել ծնող նե րի մտա հո գու թյունն ու տագ նա պը` օգ նե լով նրանց հաս կա նալ ե րե-
խայի վար քա գի ծը և ա նի րա կան սպա սե լիք ներ չու նե նալ նրա նից:

 `  Լայ նաց նել ծնող նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը` նրանց ու շադ րու թյու նը հրա վի-
րե լով ե րե խայի տևա կան հու զա կան բա րօ րու թյան և ըն տա նե կան փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րի բա րե լավ ման հար ցե րին:

 Խոր հուր դատ վու թյուն ծնող նե րին

 ` Ե րե խայի շուրջ ստեղ ծել հան դարտ և հաս տա տուն մի ջա վայր` կա յուն սո վո րու թյուն նե-
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րով, օ րենք նե րով և տա րի քին հա մա պա տաս խան վար քագ ծի թույ լատ րե լի սահ ման նե-
րով: 

 ` Ե րե խային սո վո րեց նել ցան կա լի վար քագ ծային կա նոն ներ և այդ պի սի վար քա գիծ ցու-
ցա բե րե լու դեպ քում գո վել, խրա խու սել և պարգ ևատ րել նրան:

 `  Չա փա վո րել ար գելք նե րը` նվա զա գույ նի հասց նե լով այն ի րա վի ճակ նե րը, ե րբ ծնող նե րը 
ստիպ ված են ե րե խային ա սել «ոչ»:

 ` Հ նա րա վո րու թյուն տալ ե րե խային թույ լատ րե լի ի սահ ման նե րում ը նտ րու թյուն կա տա րել:

 ` Հ նա րա վո րին չափ սահ մա նա փա կել ե րե խային վշ տաց նող և հի աս թա փեց նող ի րա վի-
ճակ նե րը. ե րբ ե րե խան փոր ձում է որ ևէ բան ի նք նու րույն ա նել, բայց չի կա րո ղա նում և 
զայ րա նում է, պետք է շե ղել նրա ու շադ րու թյու նը: 

 ` «Ո չը» և «չի կա րե լին» պետք է բա ցար ձակ լի նեն:

 `  Զայ րույ թի պոռթ կումն ան տե սե լը այն ը նդ հա տե լու կամ չխո րաց նե լու ար դյու նա վետ ե ղա-
նակ է:

 `  Չի կա րե լի տե ղի տալ պոռթկ ման ձևով ներ կա յաց վող ե րե խայի պա հանջ նե րին, այ լա պես 
դրանց կրկն վե լու հա վա նա կա նու թյու նը կմե ծա նա:

 `  Զայ րույ թի պոռթ կու մից հե տո չպետք է պա խա րա կել ե րե խային, որ պես զի այն բա ցա սա-
բար չազ դի ե րե խայի ի նք նագ նա հատ ման վրա:

 `  Բարձր տա րի քի ե րե խա նե րը ի րենք պետք է դուրս գան տհաճ ի րա վի ճա կից:

�	�	Ագ րե սի ա

 Ին չու է դա տե ղի ու նե նում

Անհրաժեշտ է նշել, որ ագրեսիվ վարքը վաղ 
մանկական տարիքի երեխայի նորմալ զարգացման 
դրսևորում է: Այս տարիքի երեխաներին բնորոշ 
ֆիզիկական բռնության արտահայտությունները 
կարելի է բացատրել վաղ մանկական տարիքի 
երեխայի լեզվական հմտությունների թերի 
զարգացմամբ և ներքին մղումների (իմպուլսիվության) 
թույլ վերահսկողությամբ:

«Այն, որ երեխաները խփում և կծում են, ինչ-որ չափով տեղավորվում է նորմերի սահմաններում, 
քանի որ փոքրիկները կենտրոնացած են 
«Եսի» և «Իմի» վրա», - ասում է Նադինե Բլոկը՝ 
Կոլումբիայի Օհայո նահանգի «Արդյունավետ 
կարգապահության կենտրոնի» գործադիր 
տնօրենը:

 Խոր հուրդ է տր վում ե րե խայի կող քին լի նել 
ագ րե սիվ վար քագ ծի դրս ևոր ման ժա մա նակ, 
խու ճա պի չմատն վել, ձգ տել հաս կաց նել նրան, 
որ այդ ա րարքն ա նըն դու նե լի է, ցույց տալ ե րե-
խային, թե ի նչ պես կա րե լի է ար տա հայ տել 

https://bit.ly/3jiWJuP 

https://bit.ly/3r9P0mY 
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զգաց մունք ներն այլ կերպ: Դրա նով Դուք կօգ նեք փոք րի կին « լույ սի աղ բյուր» տես նել իր հա մար 
« մութ» և ա նե լա նե լի պա հին:

Նստել երեխայի կողքին՝ հետևելով մյուսների խաղին, միաժամանակ բացատրել, որ նա 
կրկին կխաղա երեխաների հետ միայն այն ժամանակ, երբ պատրաստ կլինի մյուսների հետ 
կիսելու խաղի հաճույքը առանց ցավ պատճառելու: Սա ավելի արդյունավետ մոտեցում է քան 
ծնողի/խնամողի զայրույթը:

Ինչ ա նել
 Հետ ևել տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյա նը: Ե թե ե րե խան խա ղահ րա պա րա կում 

ի րեն ագ րե սիվ է պա հում՝ գն դա կը մյուս նե րին չի տա լիս, հար վա ծում է ե րե խա նե րին, ա պա նրան 
պետք է դուրս հա նել խա ղից: 

Եթե սկսեք բղավել, խփել և ասել երեխային, թե նա ինչքան վատն է, դա չի բերի ցանկալի 
արդյունքի: Ընդհակառակը, ծնողը/խնամողը երեխային վատ օրինակ կծառայի և ավելի 
կբարկացնի նրան: Փոքրիկին ցույց տալը, որ Դուք կարող եք զսպել և հսկել Ձեզ, կօգնի նրան 
կատարել իր առաջին քայլերը վարքագիծն ինքնուրույն կառավարելու գործընթացում:

Դ նել հս տակ սահ մա նա փա կումն եր: Տես նե լով ե րե խայի ագ րե սի այի ար տա հայ տու թյուն ներ՝ 
աշ խա տել ան մի ջա պես ար ձա գան քել դրանց: Մի ու շաց րեք մի ջամ տու թյունն սպա սե լով, որ ե րե-
խան խփի իր եղ բո րը կամ քույ րի կին եր րորդ ան գամ, ե րբ ծնո ղի/խ նա մո ղի բա ցա կան չու թյու նը՝ 
«բա վա կան է» ար դեն որ ևէ ու ժ/ազ դե ցու թյուն չի ու նե նա: 

Երեխան պետք է անմիջապես հասկանա, որ ինչ-որ բան սխալ է անում: Պետք է դադարեցնել 
նրա գործողությունները և թույլ տալ 1-2 րոպե մենակ մնալ: Դա երեխային հանգստացնելու 
լավագույն միջոցն է:

 Մի քա նի ան գամ ցու ցա բե րե լով այս մո տե ցու մը՝ Դուք կհաս նեք նրան, որ ե րե խան կապ  
կգտ նի իր վար քագ ծի և հետ ևանք նե րի միջև: Այ սինքն՝ կհաս կա նա, որ ե րբ խփի և կծի, ա պա 
ժա մա նա կա վոր մե կու սաց ված կլի նի բո լո րից և ա մեն ին չից:

 Լի նել հետ ևո ղա կան կար գա պա հու թյան վար ժեց ման հար ցում: Ը ստ հնա րա վո րու թյան 
ար ձա գան քել ագ րե սի այի ա մեն հա ջոր դող ար տա հայ տու թյանն այն պես, ի նչ պես ար ձա գան քել 
է իք նա խորդ ան գամ: Կան խա գու շա կե լի ար ձա գան քը՝ «Քա նի որ դու նո րից խփե ցիր Կա րե նին, 
դա նշա նա կում է, որ նո րից պետք է մե կու սա նաս», մշա կում է ե րե խայի մոտ մի մո դել, ո րը նա 
ար դեն ճա նա չում է և իր հա մար սպա սե լի է: Այ սինքն, ե թե նա ի րեն վատ կպա հի, ա պա պետք է 
մե կու սա նա: Ան գամ հա սա րա կա կան վայ րում վար քի կրկն ման դեպ քում, ե րբ ծնո ղը/խ նա մո ղը 
կա րող է ի րեն ճնշ ված զգալ ե րե խայի վար քի պատ ճա ռով, թույլ չտալ, որ պես զի ծնո ղի/խ նա մո ղի 
շփոթ մուն քը դառ նա ե րե խային ապ տա կե լու պատ ճառ: Տես նե լով շր ջա պա տում գտն վող մարդ-
կանց ու շադ րու թյու նը՝ ու ղ ղա կի ա սեք. «Բա վա կան դժ վար է 2 տա րե կան փոք րիկ ու նե նալ»: Այ-
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նու հետև ե րե խային կար գի հրա վի րեք այն պես, ի նչ պես Դուք սո վո րա բար ա նում եք:

 Սո վո րեց նել եր կընտ րան քի: Սպա սել մինչև ե րե խան հանգս տա նա, այ նու հետև հան գիստ և 
մեղմ քն նար կել պա տա հա ծը: Հարց նել, ա րդյո՞ք ե րե խան կա րող է ա սել/ հաս կա նալ, թե ի նչն էր 
հան դի սա ցել նրա նման վար քի պատ ճա ռը: Հա մա ռոտ բա ցատ րել նրան, որ զայ րա ցած լի նե լը 
բնա կան զգաց մունք է, բայց չի կա րե լի ար տա հայ տել գրգռ վա ծու թյու նը՝ խփե լով և կծե լով ու րիշ-
նե րին: Խրա խու սել նրան՝ գտ նե լու հա կադր ման ա վե լի ար դյու նա վետ մի ջոց, օ րի նակ, ա սե լով. 
«Կա րե՛ն, դու ի նձ գժ վեց նում ես», կամ հար վա ծե լով գն դա կին, կամ հայ ցե լով մե ծե րից որ ևէ մե կի 
օգ նու թյու նը: Դուք կա րող եք նաև ե րե խայի հա մար գիրք կար դալ, որ տեղ խոս վում է զգաց մունք-
նե րի, վր դով մունք նե րի մա սին: Ե րե խային փոր ձել հաս կաց նել, որ նա պետք է նե րո ղու թյուն խնդ-
րի՝ ի նչ-որ մե կին ծե ծե լու հա մար: Հնա րա վոր է, որ սկզ բում նրա նե րո ղու թյունն ան կեղծ չլի նի, 
բայց դասն ան պայ ման իր հետ քը կթող նի: Ե րե խա նե րը, ը ստ է ու թյան, կա րեկ ցող են, բայց բուռն 
զգաց մունք նե րը վաղ ման կա կան տա րի քում կա րող են եր բեմն քո ղար կել կա րեկ ցան քի զգա ցու-
մը: Ի վեր ջո, ե րե խան ու րի շին ցավ պատ ճա ռե լիս նե րո ղու թյուն խնդ րե լու սո վո րու թյուն է ձեռք 
բե րում:

Խ րա խու սել ե րե խայի դրա կան վար քը:

Երեխային ուշադրություն դարձնել ոչ միայն վատ վարքի դեպքում, այլ նկատել նաև լավ 
վարքը: Օրինակ, երբ նա խելոք սպասում է ճոճանակով ճոճվելու իր հերթին և չի հրում մյուս 
երեխային՝ իր տեղը զբաղեցնելու համար:

Գովել երեխային երբ նա մտքերը բառերով է արտահայտում. «Դա շատ լավ է, որ դու 
հարցրեցիր քո հերթի մասին»: Շուտով երեխան կգիտակցի և կհամոզվի, թե որքան հզոր է 
խոսքը: Կարելի է նաև խրախուսել նրան «աստղիկներով»` որպես պարգևատրում, ամեն անգամ 
երբ երեխան կարողանում է հսկել/կառավարել իր զգացմունքները:

 Սահ մա նա փա կել հե ռուս տա ցույց դի տե լու ժա մա նա կը: Մուլտ ֆիլ մե րը և մյուս հա ղոր դում-
նե րը կա րող են լց ված լի նել ագ րե սիվ կադ րե րով՝ ճա կա տա մար տեր, սպառ նա լիք ներ, հար ված ներ 
և այլն: Հետ ևա բար ծնո ղը/խ նա մո ղը պետք է դի տի հա ղոր դումն ե րը ե րե խայի հետ մի ա սին և 
փոր ձի ճիշտ ծրա գիր ը նտ րել նրա հա մար, հատ կա պես այն դեպ քում ե րբ ե րե խան հա կում ու նի 
ագ րե սի այի հան դեպ: Ե թե ծնո ղը/խ նա մո ղը թույլ է տա լիս ե րե խային դի տե լու հա ղոր դու մը/ ֆիլ-
մը, ա պա մեկ նա բա նել էկ րա նի վրայի ի րա վի ճա կը. «Սա ցան կա ցա ծին հաս նե լու լա վա գույն 
մե թո դը չէ, այդ պես չէ՞»: Ա մե րի կայի ման կա բու ժա կա նակ ա կա դե մի ան խոր հուրդ է տա լիս մինչև 
2 տա րե կան ե րե խա նե րին ը նդ հան րա պես թույլ չտալ դի տել հե ռուս տա ցույց: Ե թե ե րե խան չա-
փա զանց աշ խույժ է և շար ժուն, թող նել նրան ծախ սել իր է ներ գի ան ա զատ մի ջա վայ րում, գե րա-
դա սե լի է՝ բա կում:

Փնտ րել ա ջակ ցու թյուն (խոր հուրդ ծնո ղին/խ նա մո ղին): Եր բեմն ման կա կան ագ րե սի ան 
ա վե լի մեծ մի ջամ տու թյուն է պա հան ջում, ին չը ծնող նե րը չեն կա րող ա պա հո վել ա ռանց կողմ-
նա կի օգ նու թյան: Ե թե Ձեր ե րե խան շատ ագ րե սիվ է, ե թե նա վա խեց նում կամ նե ղաց նում է մյուս 
ե րե խա նե րին, ե թե նրան սան ձե լու Ձեր ջան քերն ա պար դյուն են, ա պա դի մեք Ձեր ման կա բույ-
ժին, ո րն իր հեր թին կա րող է ու ղեգ րել Ձեզ ե րե խայի հետ ման կա կան հո գե բույ ժի կամ հո գե բա նի 
խորհր դատ վու թյան: Այս մաս նա գետ նե րի հետ Դուք կա րող եք գտ նել նման վար քի պատ ճա ռը 
և օգ նել ե րե խային: Հի շե՛ք, որ նա դեռ շատ փոքր է: Հետ ևա բար, ե թե Դուք համ բե րա տար աշ-
խա տեք նրա հետ և ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում ցու ցա բե րեք, ա պա ա մե նայն հա վա նա կա նու-
թամբ ե րե խայի ագ րե սի վու թյու նը և կռ վե լու հակ վա ծու թյու նը շու տով կմն ան ան ցյա լում:
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�	�	ԻՆՔ ՆԱՎՍ ՏԱ ՀՈՒԹՅՈՒՆ/ԻՆՔ ՆԱԳ ՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Ինչ կա րե լի է ա նել 

1. Ար տա հայ տել ե րե խայի հան դեպ Ձեր սե րը բա ռե րով և ա ռն վազն օ րը մեկ ան գամ գր կել 
նրան՝ հա վաս տի աց նե լով, որ ու րախ եք նրան տես նել որ պես ըն տա նի քի ան դամ: Եր բեք 
պայ ման ներ չա ռա ջադ րել սի րե լու հա մար: 

2. Օգ տա գոր ծել «ն կա րագ րա կան» գո վա սանք: Նկա րագ րել այն, ի նչ ա րել է ե րե խան և 
Ձեր սե փա կան զգա ցումնե րը: «Քո նկա րած նկա րի վրա աչ քի են զար նում վառ կա պույ տը 
և կար մի րը, սա կայն մյուս ե րանգ նե րը նույն պես հե տաքր քիր են: Կար ծես ծի ա ծան լի նի 
պատ կեր ված: Վառ գույ ներն այն պես ու րա խաց նում են ի նձ»: 

Աշ խա տել խու սա փել այն պի սի գնա հա տա կան նե րից և մեկ նա բա նու թյուն նե րից, ի նչ պի-
սիք ե ն՝ «Հի ա նա լի նկար է», «Դու այն քան լավ նկա րիչ ես»: Ե րե խա նե րը և չա փա հաս նե րը 
լավ գի տեն ի րենց թե րու թյուն նե րը և չեն հա վա տում նմա նօ րի նակ հա ճո յա խո սու թյա նը, 
ան գամ ե թե դա ար վել է բա րի մղու մով: Ու շադ րու թյան և ու սուց ման խն դիր ներ ու նե ցող 
ե րե խա նե րը շատ զգա յուն են ի րենց սահ մա նա փա կումն ե րի նկատ մամբ: Գո վա սան քը, 
ո րը չի ը նդ գծում ե րե խայի բնա վո րու թյու նը և չի բնու թագ րում նրա ան հա տա կա նու թյու-
նը, ե րե խային դարձ նում է այն պի սին, որ նա սկ սում է չվա խե նալ սխալ ներ թույլ տալ և 
ցու ցա բե րում է հա մա ռու թյուն:

3.  Վար քի և ու սուց ման խն դիր նե րով ե րե խա նե րը խո ցե լի են և կա րե լի է հեշ տու թյամբ վի-
րա վո րել նրանց զգաց մունք նե րը: Ե րե խային եր բեք չն սե մաց նել կամ չս տո րաց նել: Եր-
բեք ե րե խայի վար քա գի ծը կամ ձեռք բե րած ա ռա ջըն թա ցը չհա մե մա տել մյուս ե րե խա նե-
րի հետ: Փո խա րե նը՝ սո վո րեց նել ե րե խային այն, ի նչ ան հրա ժեշտ է նոր մալ վար քագ ծի 
հա մար:

Ս տեղ ծել այն պի սի սո ցի ա լա կան մի ջա վայր, ո րը կն պաս տի ե րե խայի հա ջո ղություն նե-
րին: Ու շադ րու թյան խան գա րում ու նե ցող ե րե խա նե րը հա ճախ սո ցի ա լա պես հա սուն չեն և մյուս 
ե րե խա նե րի հետ ը նդ հար վե լիս ա ռանց օ ժան դա կու թյան չեն կա րող հա ջո ղու թյան հաս նել: Կազ-
մա կեր պել պարզ և կար ճատև խա ղային ի րա վի ճակ ներ, որ տեղ ու շադ րու թյան խան գա րու մով 
ե րե խայից բա ցի մաս նակ ցում է մի այն մեկ խա ղըն կեր: Ե րբ ե րե խան լավ տի րա պե տի ի րա վի-
ճա կին, կա րե լի է խա ղե րը բար դաց նել: Պետք է լի նել մո տա կայ քում՝ ե րե խային հս կե լու հա մար: 
Նա խա տե սել այն պի սի մի ջո ցա ռումն եր, որ եր կու մաս նա կից ներն ա վե լի շատ հա ճույք ստա-
նան և զվար ճա նան, ոչ թե տա րա ձայ նու թյուն նե րի մեջ մտ նեն: Դա ա վե լի հեշտ է ի րա կա նաց նել  
կրտ սեր հա սա կի ե րե խա նե րի հետ: Ձեր օգ նու թյամբ ե րե խան կա րող է սո վո րել և մյուս ե րե-
խա նե րի նման հա ջո ղու թյան հաս նել: Պետք է լի նել համ բե րա տար: Ե րե խայի տա րի քին զու գա-
հեռ աս տի ճա նա բար սկ սել օ գտ վել կազ մա կերպ ված այն պի սի մի ջո ցա ռումն ե րից, ի նչ պի սիք ե ն՝  
«Տ ղա հե տա խույզ ներ» (բոյս կաուտ ներ), «Աղ ջիկ հե տա խույզ ներ» (գըրլս կաուտ ներ) և այլն:

Ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ե րե խային կա նո նա վոր «հա տուկ» ժամ տրա մադ րել: Շա բա-
թա կան մի քա նի ան գամ հատ կաց նել 5-10 րո պե: Ե րե խան ին քը կա րող է ծնող նե րի հա մա ձայ նու-
թյամբ ը նտ րել այդ «հա տուկ» ժա մը: Յու րա քան չյուր ե րե խային կա նո նա վոր ժա մա նակ տրա մա- 
դ րե լով՝ խթա նում եք ե րե խա նե րի փո խա դարձ շփու մը և ա ռա ջաց նում նրանց մեջ զգաց մունք-
նե րը կի սե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Նա խա տե սեք «հա տուկ» ժամ նաև օր վա գի շե րային կե սին: 
Նախ քան ան կո ղին մտ նե լը ե րե խա նե րը կխո սեն օր վա ըն թաց քում կա տար վա ծի և կար ևոր ի րա-
դար ձու թյուն նե րի մա սին: 

Դ րա կան ար տա հայտ վել ա մուս նու (կ նոջ) և սե փա կան աշ խա տան քի մա սին: Ե րե խա նե-
րին մե ծաց նե լը ծանր և կար ևոր աշ խա տանք է: Ե րբ ե րե խան ա կա նա տես է լի նում, թե ի նչ պես 
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են ծնող նե րը մե կը մյու սին նսե մաց նում, կամ լսում է նրանց բա ցա սա կան ար տա հայ տու թյուն-
նե րը մե կը մյու սի աշ խա տան քի հան դեպ, ե րե խան որ դեգ րում է նույն վե րա բեր մուն քը՝ չգ նա հա-
տե լով ծնող նե րի թա փած ջան քե րը: Օ րի նակ, «Ես չեմ կա րող սպա սել մինչև շա բաթ վա վեր ջը» և  
«Ինչ ՞ու այ սօր տու նը լավ չես մաք րել» նա խա դա սու թյուն նե րը ե րե խան կա րող է հաս կա նալ հետ-
ևյալ կերպ. «Ես իս կա պես չեմ սի րում աշ խա տան քի գնալ և լավ կլի ներ չաշ խա տել», «Տու նը մա-
քուր պա հե լով այն քան էլ լավ աշ խա տանք չես կա տա րում»: Ա վե լի ա ռողջ տես քով այն կհն չեր 
այս պես. «Ես իս կա պես սի րում եմ իմ աշ խա տան քը և աշ խա տա վայ րում քրտ նա ջան աշ խա տում 
եմ: Հանգս տա նա լու ոչ մի հար մար ա ռիթ բաց չեմ թող նում և նա խա պես ո րո շում եմ իմ ա նե լի քը 
ե կող հանգս տյան օ րե րին», «Դու հա վա նա բար այ սօր շատ գործ ու նես: Ո րո շել ես վա ղը տու նը 
կար գի բե րել կամ ու զու՞մ ես, որ այս ե րե կո քեզ օգ նենք»:

�	�	ԻՆՔ ՆԱՎ ՆԱՍ ՄԱՆ ՎԱՐ ՔԱ ԳԻԾ

Ի՞նչ է ի նք նավն աս ման վար քա գի ծը: Ի նք նավն աս ման վար քա գի ծը (Ի ՎՎ) ի րե նից ներ կա-
յաց նում է սե փա կան մարմն ին ու ղղ ված ցան կա ցած կա մային, գի տակց ված գոր ծու նե ու թյուն, ո րը 
պատ ճա ռում է մաշ կի կարմ րու թյուն, կապ տուկ ներ կամ վնա սում է մարմն ի ցան կա ցած հյուս-
վածք: Ե րե խա նե րը եր բեմն.

 ` Գ լուխ նե րը հար վա ծում են ներք նա կին, հա տա կին կամ խա ղա լիք նե րին:

 `  Պո կում են ի րենց մա զե րը, ո րի հետ ևան քով գլ խի վրա ա ռա ջա նում են ճա ղատ մա սեր:

 ` Կ ծո տում են ի րենց ձեռ քե րը, ոտ քե րը կամ շր թունք ներն՝ ը նդ հուպ մինչև կարմ րե լը, կոշ-
տուկ ներ ա ռա ջա նա լը կամ ա րյու նոտ վե լը:

 `  Մա տը կամ որ ևէ ա ռար կա մտց նում են (խո թում են) մարմն ի բնա կան ան ցքե րը, մաս նա-
վո րա պես հե տանց քը կամ ճանկռ տում և վնա սում են այդ հատ ված նե րը: 

 ` Ապ տա կում են ի րենց ե րե սին կամ ձեռ քերն ու ժ գին ի րար են խփում:
 

ԻՎՎ-ն ա վե լի հա ճախ նկատ վում է տղա նե րի, քան աղ ջիկ նե րի մոտ: Այն գնա հատ վում է 
«մեղմ», ե թե ե րե խան դա դա րեց նում է այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը զգու շաց ման կամ հի շեց ման դեպ-
քում: Ի ՎՎ-ն հա մար վում է «ծանր», ե րբ մի այն ֆի զի կա կան մի ջամ տու թյամբ է հնա րա վոր կանգ-
նեց նել ե րե խային: Ան կախ նման վար քագ ծի դրս ևոր ման ծան րու թյան աս տի ճա նից, ծնող նե րի 
ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը ցա վով և կս կի ծով է տա նում ե րե խայի ի նք նավն ա սու մը: 

ԻՎՎ-ի ձևե րից է գլ խով հար վա ծե լը: Ե րե խան գլ խով տար բեր ու ժգ նու թյամբ հար վա ծում է իր 
մյուս մարմն ա մա սե րին, կող քի մարդ կանց կամ ա ռար կա նե րին: Ի ՎՎ-ի այս և այլ ձևե րը կա րող 
են նկատ վել ցան կա ցած ե րե խայի մոտ՝ մինչև 4 տա րե կա նը, ո րից հե տո նման վար քագ ծի առ կա-
յու թյու նը լուրջ խն դիր է հան դի սա նում: 

Ինչ ՞ու են ե րե խա ներն ի րենց վնա սում: Ո րոշ ե րե խա ներ ծն վում են ֆի զի կա կան խն դիր-
նե րով, ո րը նպաս տում է ի նք նավն աս մա նը: Պրա դեր-Ո ւի լի ի հա մախ տա նի շով ե րե խան հա ճախ 
փն ջե րով պո կում է մա զե րը կամ ճանկ ռում և մա տով փորփ րում է ձեռ քե րի կամ ոտ քե րի վեր քե րը: 
Լեշ-Նի ա նի հա մախ տա նի շի՝ ա ռաջ նային հի պե րու րի կե մի այի դեպ քում ե րե խան եր բեմն դա ժա-
նո րեն ծա մում է սե փա կան մատ նե րը, շր թունք նե րը և լե զուն:

 Հա ճախ ե րե խան գի տակ ցում է նման վար քա գի ծը: Ի ՎՎ-ն կա րող է դառ նալ ըն տա նի քի ան-
դամն ե րի կամ այլ մարդ կանց վրա ազ դե լու կամ կա ռա վա րե լու ար դյու նա վետ մի ջոց:

Ինչ պե՞ս է ե րե խան ձեռք բե րում նման վար քա գիծ: Գո յու թյուն ու նեն ի նք նավն աս ման վար-
քագ ծի ձևա վոր ման մի քա նի ու ղի ներ:
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 Վաղ ման կա կան տա րի քի հի վան դու թյուն: Ա կան ջի կրկն վող վա րակ նե րի հետ ևան քով կա-
րող է զար գա նալ գլ խով հար վա ծե լու կամ Ի ՎՎ-ի այլ ձև:

Գլ խի և պա րա նո ցի շար ժումն ե րը հա մար վում են ե րե խայի ա ռա ջին կա մային վար քագ ծային 
դրս ևո րումն ե րից: Ա կան ջի վա րակն ու ղեկց վում է ցա վե րով, ի սկ գլ խով խփե լը ո րոշ չա փով մեղ-
մաց նում է ցա վը: Բուժ վե լուց հե տո գլ խի կոմ պեն սա տոր բնույ թի այդ շար ժումն ե րը ոչ մի այն չեն 
դա դա րում, այլ հա կա ռա կը, սաստ կա նում ե ն՝ ան հար մա րու թյուն պատ ճա ռե լով ե րե խային: Վար-
քա գի ծը հե տա գա յում կրկն վե լու մեծ հա վա նա կա նու թյուն ու նի:

Ս տի պո ղա կան մե կու սա ցում: Ե րբ ե րե խան եր կար ժա մա նակ ան կող նում է կամ մնում է մա-
նե ժում՝ ա ռանց մարդ կային շփ ման, խա ղա լիք նե րի կամ այլ խթա նող ա ռար կա նե րի, կա րող է 
զար գա նալ Ի ՎՎ:

 Սահ մա նա փակ շար ժումն եր: Ի ՎՎ-ն զար գա նում է ե րբ ե րե խային ո րո շա կի ժա մա նա կով ար-
գե լում են շարժ վել՝ ել նե լով բժշ կա կան ցու ցումն ե րից: Օ րի նակ՝ վի րա բու ժա կան մի ջամ տումն ե րից 
հե տո վեր ջույ թը պետք է ան շար ժաց նել:

Շր ջա պա տող մի ջա վայ րը շատ հա ճախ նպաս տում է Ի ՎՎ-ի շա րու նա կա կա նու թյա նը: Վաղ 
տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար խիստ կար ևոր է, որ ըն տա նի քը ճիշտ ար ձա գան քի վնա սա կար 
փոր ձե րին:

Ինչ պե՞ս կա րե լի է դա դա րեց նել ե րե խայի Ի ՎՎ-ն: Ձեր ա ռա ջին գործն է՝ լի նել հան գիստ: 
Խո րը ներշն չեք և դան դա ղո րեն ար տաշն չեք այդ պա հե րին: Ե թե վար քա գիծն այն քան ծանր չէ, 
որ հասց նի ա րյու նոտ վեր քե րի, կա րե լի է մի քա նի օր մի այն հետ ևել: ՉՓՈ ԽԵԼ ե րե խայի նկատ-
մամբ Ձեր նախ կին վե րա բեր մուն քը: ՉՓՈՐ ՁԵԼ ու ժով դա դա րեց նել վար քա գի ծը՝ բա ցա ռու թյամբ 
այն դեպ քե րի, ե րբ ան հրա ժեշտ է կան խել ծանր վնաս վածք նե րի ա ռա ջա ցու մը: Ե րե խան ՉՊԵՏՔ 
է տես նի Ձեր մտա հո գու թյու նը:

Ե թե Ի ՎՎ-ը շա րու նակ վում է մի քա նի օր, պլա նա վո րել ե րե խայի ման կա բու ժա կան լի ար ժեք 
քն նու թյու նը: Ե րե խայի ան հանգս տու թյան պատ ճառ կա րող է լի նել որ ևէ ֆի զի կա կան խն դիր:
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Ի՞նչ է ստե րե ո տիպ վար քա գի ծը: Ստե րե ո տիպ վար քա գիծն այն գոր ծո ղու թյունն է, ո րի մեջ 
ե րե խան կր կին ու կր կին ներգ րավ վում է: Այս վար քագ ծի տե սակ նե րը ե րե խա նե րի մոտ հա վա-
նա բար շատ հա ճախ են հան դի պում կամ եր կար են տևում և չու նեն ֆունկ ցի ո նալ նշա նա կու թյուն:

Տ ղա ներն ա վե լի հա ճախ են ցու ցա բե րում նման վար քա գիծ քան աղ ջիկ նե րը: Ո րոշ ե րե խա-
ներ աչ քի են ը նկ նում մի քա նի տե սա կի ստե րե ո տիպ վար քագ ծե րով: Ա հա ստե րե ո տիպ վար քի 
մի քա նի օ րի նակ ներ.

 ` Նս տած վի ճա կում ճոճ վում է հետ ու ա ռաջ կամ մի կող մից դե պի մյու սը:

 ` Կտ րուկ շար ժումն ե րով ձեռքն ա րա գո րեն տա նում են հետ ու ա ռաջ՝ մատ նե րի ա րան քով 
նայե լով ա ռաս տա ղի լույ սին: 

 ` Ոտ նա թա թի մատ նե րի ծայ րե րի վրա ցատ կո տում են, թևե րը թա փա հա րում ա ղա ղա կող 
աք լո րի նման: 

Արդյո՞ք ստե րե ո տիպ վար քա գիծ ու նե նա լը խն դիր է: Ոչ միշտ: Կրծ քի տա րի քի և քայ լող 
ե րե խա նե րի մո տա վո րա պես 20 տո կո սի մոտ հայտ նա բեր վում է ստե րե ո տի պային վար քա գիծ, 
ո րն ան հե տա նում է մո տա վո րա պես 4 տա րե կա նում:
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 Ման կա կան տա րի քի ո րոշ փու լե րում կրկն վող վար քը նպաս տում է ե րե խայի սո ցի ա լա կան, 
զգաց մուն քային և մտա վոր զար գաց մա նը: Ա վե լի մեծ ե րե խա նե րը կա րող են ա ռանց հոգ նե լու 
կամ ձանձ րա նա լու եր կար ժա մա նակ պահմ տո ցի խա ղալ, ի սկ քայ լող ե րե խա նե րը՝ մինչև քնելն 
ան կող նում ճոճ վել հետ ու ա ռաջ:

Ե՞րբ է ստե րե ո տիպ վար քա գի ծը վե րած վում խնդ րի: Ստե րե ո տիպ վար քա գի ծը վե րած վում 
է խնդ րի, ե րբ ե րե խան.

 `  Գե րա դա սում է իր վար քա գիծն ա մեն ին չից և ա մեն մե կից:

 `  Կար ծես թե ի նչ-որ ան ձնա կան, ա ռան ձին տե ղում է, որ տեղ Դուք չեք կա րող հաս նել:

 `  Լի ո վին ներգ րավ ված է այդ վար քի մեջև, նույ նիսկ ձեռ քի տակ գտն վող խա ղա լիք նե րը 
չեն հե տաքրք րում:

 `  Շա րու նա կում է նույն վար քա գի ծը 4 տա րե կա նից հե տո:

Ի՞նչ պետք է ա նել: Կապ հաս տա տել ե րե խայի բժշ կի հետ, նկա րագ րել կամ ցույց տալ այդ 
վար քա գի ծը: Ման կա բույ ժին կա րող է թվալ, որ վար քագ ծի նման դրս ևո րումն ե րը նոր մալ են և 
ան հանգս տա նա լու պատ ճառ չեն հան դի սա նում:

 Սա կայն, ե թե Դուք կամ բժիշ կը մտա հոգ ված եք ե րե խայի վար քագ ծով, ա պա պետք է ու ղե- 
գ րել ե րե խային զար գաց ման հար ցե րով զբաղ վող մաս նա գե տի խորհր դատ վու թյան:

Ի՞նչ կա րե լի է ա նել տա նը: Ո րո շա կի ո րեն կա րե լի է փոր ձել մի քա նի մի ջոց: Հա ճախ ե րե-
խան դրս ևո րում է այս կամ այն տի պի վար քա գիծ շատ կարճ ժա մա նա կով և, որ պես ա նօ գուտ 
և ա վե լորդ զբաղ մունք, հրա ժար վում է դրա նից: Սա կայն այդ վար քագ ծի նկատ մամբ ըն տա նի քի 
ան դամն ե րի ոչ ճիշտ վե րա բեր մուն քը կամ ար ձա գան քը ե րե խային կա րող են դր դել պահ պա նել 
այդ վար քա գի ծը:

Ե թե Ձեր ար ձա գանքն ամ րապն դում է ե րե խայի վար քա գիծն, ա մե նայն հա վա նակա նու թյամբ 
նա նո րից կօգ տա գոր ծի այն: Ցա վոք, ո րոշ ող ջա խո հու թյան ռե ակ ցի ա ներ ի րա կա նում կա րող են 
ամ րապն դել կամ ու ժե ղաց նել վար քա գի ծը:

Ինչ պե՞ս խու սա փել ստե րե ո տիպ վար քա գիծն ամ րապն դե լուց: Փոր ձել հաս կա նալ ե րե-
խայի նման վար քագ ծի պատ ճառ նե րը: Վար քագ ծից ա զատ վե լուն ու ղղ ված ռազ մավա րու թյու նը 
պետք է հե տապն դի հա ման ման վերջ նա կան նպա տակ: Ա նհ րա ժեշտ է հետ ևել հետ ևյալ հիմն ա-
կան կա նոն նե րին.

 `  Թույլ չտալ, որ ստե րե ո տիպ վար քա գիծ ցու ցա բե րե լով ե րե խան կա ռա վա րի Ձեզ: Պետք է 
պար զել, ա րդյո՞ք ե րե խան սկ սեց ստե րե ո տի պային վար քա գիծ դրս ևո րել այն բա նից հե-
տո կամ այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խայից ի նչ-որ բան եք պա հան ջել կամ ստի պել որ ևէ բան 
ա նել: Նա հան ջեք Ձեր պա հան ջից, այ լա պես կն պաս տեք, որ ե րե խան ա վե լի հա ճախ կի-
րա ռի այդ վար քա գի ծը հե տա գա պա հանջ նե րից ա զատ վե լու կամ խու սա փե լու հա մար:

 `  Չի կա րե լի գո վա բա նել վար քա գի ծը: Փոր ձե՞լ եք ե րբ ևէ ա վե լի շատ ու շադ րու թյուն դարձ-
նել ե րե խային կամ ցույց տալ որ ևէ գրա վիչ խա ղա լիք, ե րբ ե րե խան ցու ցա բե րում է ստե-
րե ո տի պային վար քա գիծ: Ե թե այո, ա պա ե րե խան կա րող է սո վո րել հաղ թա հա րել ձանձ-
րույ թը կամ ան գոր ծու թյու նը՝ օգ տա գոր ծե լով այն պի սի վար քա գիծ, ո րն ար ժա նի է Ձեր 
ու շադ րու թյա նը կամ խա ղա լի քով պարգ ևատ րե լուն:
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 Ինչ կա րե լի է ա նել 

1. Դ րա կա նո րեն մտա ծել կար գա պա հու թյան մա սին: Կար գա պա հու թյունն ու սուց ման գոր-
ծըն թաց է, ո րի ըն թաց քում ե րե խան սո վո րում է վար քի կա նոն նե րը և մյուս նե րի հետ 
փո խազ դե ցու թյան հնա րա վոր հետ ևանք նե րը: Դա մարդ կանց գոր ծու նե ու թյան սահ ման-
նե րի և ի րա վունք նե րի աս տի ճա նա կան ու սու ցումն է և ոչ թե պա տիժ: Կար գա պա հու-
թյու նը մի մասն է այն գոր ծըն թա ցի, ո րը ե րե խայի մոտ զար գաց նում է կյան քի ի մաս տի 
և նպա տա կի ը մբռ նու մը: Ա նհ րա ժեշտ են ա ռա վե լա գույն հնա րա վո րու թյուն ներ, որ պես զի 
ե րե խայի մոտ զար գա նա ի նք նավս տա հու թյուն, սե փա կան ար ժա նա պատ վու թյան զգա-
ցում և մյուս նե րի նկատ մամբ հար գանք: Ա ճին և զար գաց մա նը զու գա հեռ մենք սո վո րում 
ե նք պա տաս խա նա տու լի նել մեր ա րարք նե րի հա մար, գնա հա տել սե փա կան հնա րա-
վո րու թյուն նե րը և ապ րել ու գոր ծել այն պես, որ չվն ա սենք ի նք ներս մեզ և մյուս նե րին: 
Ե րե խա նե րը կա րիք ու նեն գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի սահ ման նե րի և այն ա պա հո վող կա-
ռուց ված քի՝ կախ ված ե րե խայի տա րի քից, զար գաց ման մա կար դա կից և հա սու նաց ման 
աս տի ճա նից: Ի վեր ջո, ժա մա նա կի ըն թաց քում ե րե խա նե րը պետք է զար գաց նեն ի րենց 
ներ քին վե րահս կու մը և սո վո րեն հե տաձ գել ի րենց ան հա պաղ ցան կու թյուն նե րի կա տա-
րու մը՝ ի օ գուտ եր կա րա ժամ կետ գո հու նա կու թյուն նե րի և ձեռք բե րումն ե րի: Հի շե՛ք, որ 
ե րե խան սո վո րում է օ րի նա կի մի ջո ցով:

2. Ն կա տել և գո վա բա նել ե րե խայի լավ վար քա գի ծը: Նկա րագ րեք Ձեզ հա մար ցան կա լի 
լավ վար քա գի ծը: Ե րե խա նե րը, հատ կա պես դժ վար դաս տի ա րակ վող, դրա կան քա ջա լե-
րանք նե րի կա րիք ու նեն: Կա րի նեն սի րա լիր հարց նում է. «Մայ րի՛կ, ի նձ կօգ նե՞ս պատ րաս-
տել դպ րո ցա կան կե սօ րյա նա խա ճա շի կը»: Հի ա նա լով, որ Կա րի նեն դա ա սել է ա ռանց 
մռթմռ թա լու կամ նվն վա լու, մայ րը պա տաս խա նում է. «Կա րի նե՛, դու հար ցը տվե ցիր հան-
գիստ ձևով: Ի նձ իս կա պես շատ է դուր գա լիս, ե րբ դի մում են նման հան գիստ ձևով: Ես 
ու րա խու թյամբ քեզ կօգ նեմ»:

3.  Պատ ժե լիս լի նել հետ ևո ղա կան: Զգու շաց նել մեկ ան գամ և գոր ծել հաս տատ ված հա-
ջոր դա կա նու թյամբ: Ոչ հա մար ժեք վար քագ ծի դեպ քում հետ ևանք նե րը պետք է լի նեն 
ան հա պաղ և հա կիրճ/ կարճ: Չի կա րե լի ե րե խային վա խեց նել պատ ժով, ե թե գի տեք որ 
հետ ևո ղա կան չեք լի նե լու:

4. Ե թե ե րե խան հա ճա խա կի է ու նե նում զայ րույ թի պոռթ կումն եր, ա ռանձ նաց նել նրան խա-
ղաղ, մի ա պա ղաղ և ա պա հով մի ան կյու նում (լո գա սե նյակ, աս տի ճա նա հար թակ), որ-
տեղ նա կա րող է հան դարտ վել՝ ա ռանց ի րեն վնա սե լու կամ ե ղած կա հույ քը փչաց նե լու: 
Հնա րա վո րու թյան դեպ քում խու սա փել ե րե խայի նն ջա սե նյա կից: Ան կար գու թյուն ա նե լու 
դեպ քում ե րե խային կա րող եք ու ղար կել այն տեղ կամ ան ձամբ տա նել և մի ա ժա մա նակ 
զգու շաց նել, որ նա կա րող է հետ վե րա դառ նալ, ե թե ի րեն զուսպ պա հի: Ե թե շա րու նա-
կում է ի րեն ան կարգ պա հել, վե րա դարձ նել նույն տե ղը, սա կայն «պատ ժե լուց» պետք 
է գոր ծել ա րագ: Զգու շաց նել մեկ ան գամ և մյուս նման վար քի հա մար «պատ ժել» նրան 
(ա ռանձ նաց նել), ո րի ըն թաց քում չպետք է խո սել, գո ռալ կամ վի ճել/ փաս տար կել մինչև 
«պատ ժի» ա վար տը՝ բա ցա ռու թյամբ «պատ ժի» կա նոն նե րը հի շեց նե լուց: 

5. Պահ պա նել հու մո րի զգա ցու մը: Բազ մա թիվ դժ վար ի րա վի ճակ նե րից կա րե լի է ա վե լի 
ա րագ դուրս գալ հու մո րի, քան զայ րույ թի օգ նու թյամբ:

6.  Խո սել ցած րա ձայն և չբար կա նալ: Ծնող նե րի հա մար շատ դժ վար է վար վել այդ պես, 
հատ կա պես հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խայի դեպ քում: Քնե լուն պետք է բա վա րար 
ժա մա նակ տրա մադ րել, քա նի որ հոգ նած ծնո ղը սո վո րա բար դյու րագր գիռ է լի նում:
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7. Ու ժե րից վեր գործ չկա տա րել: Չի կա րե լի գե րագ նա հա տել սե փա կան ու ժե րը: Տվյալ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տե լու հա մար ը նտ րել խան գար ված վար քագ ծի մեկ կամ 
եր կու դրս ևո րում: Դրա կան փո փո խու թյուն նե րը կն կատ վեն աս տի ճա նա բար, և՛ ծնո ղի/
խ նա մո ղի, և՛ ե րե խայի հա մար ա վե լի հեշտ է գնալ քայլ առ քայլ: Յու րա քան չյուր փոքր 
հա ջո ղու թյա նը պետք է հա ջոր դի լավ տրա մադ րու թյուն: 

�	�	 ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵ ՍՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐՈՎ Ե ՐԵ ԽԱՆ ԵՐ

 Ե րե խան հիմն ա կա նում սո վո րում է՝ զն նե լով շր ջա պա տող մի ջա վայ րը, կենտ րո նաց նե լով հա-
յացքն ա ռար կա նե րի վրա և խոր հե լով կա տար ված գոր ծո ղու թյան մա սին: Մտա ծե լու կա րո ղու թյան 
ձևա վո րու մից ա ռաջ ե րե խան տե սո ղու թյան օգ նու թյամբ է ըն կա լում և հաս կա նում շր ջա պա տող 
աշ խար հը: Փոր ձե րը ցույց են տա լիս, որ 5 ամ սա կան ե րե խան ցույց տր վող տար բեր մարդ կանց 
նկար նե րի շար քում ճա նա չում է մոր ոչ մի այն սև ու սպի տակ լու սան կա րը, այլև՝ գծան կա րը: Այս-
պի սով ե րե խան ի րա կան փոր ձից ան ցում է կա տա րում դե պի վե րա ցա կան (ա բստ րակտ) հաս կա-
ցու թյուն նե րը: Նոր մալ տե սո ղու թյամբ վաղ տա րի քի ե րե խա ներն սկ սում են զգու շու թյամբ ձեռք 
մեկ նել և խա ղալ մո տա կայ քում գտն վող խա ղա լիք նե րով, ի սկ կույր ե րե խա նե րը մնում են պա սիվ:

 Տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ե րե խա նե րը հիմն ա կա նում մի այ նակ են խա ղում, քա նի որ ի վի-
ճա կի չեն տե սո ղու թյան օգ նու թյամբ ըն կա լել շր ջա պա տը: Սկզ բում նրանք օգ տա գոր ծում են լսո-
ղու թյու նը և հպ ման զգա ցո ղու թյու նը, ի սկ հե տա գա յում՝ նաև մաս նա կի ո րեն պահ պան ված տե սո-
ղու թյու նը: Նման ե րե խան ու րի շի ձեռ քում գտն վող խա ղա լի քը մի ան գա մից չի ճա նա չում, քա նի 
որ չի կա րո ղա նում հի շո ղու թյամբ վե րար տադ րել տվյալ խա ղա լի քի մտա պատ կե րը: Սո վո րե լու 
հա մար եր կար ժա մա նակ է պա հանջ վում: Պատ ճառ նե րից մեկն էլ այն է, որ այս ե րե խա նե րին 
քիչ են մաս նա կից դարձ նում ը նդ հա նուր խա ղե րին:

 Կույր ե րե խա ներն ա վե լի հեշտ են լե զու սո վո րում քան լսո ղու թյան բա ցա կա յու թյամբ ե րե խա-
նե րը: Նրանք լսում են ի րենց ծնող նե րի պա տա հա կան խո սակ ցու թյուն նե րը, հրա հանգ նե րը և 
խոր հուրդ նե րը: Չնա յած, որ չեն տես նում, սո վո րե լու ա մե նօ րյա հնա րա վո րու թյուն նե րը կա րո ղա-
նում են լի ար ժեք օգ տա գոր ծել:

 Ծանր և հա մառ աշ խա տանք է պա հան ջում գործ նա կան կյան քում թույլ տե սո ղու թյամբ ե րե-
խային սո վո րե լու ու նա կու թյուն ներ հա ղոր դե լը, որ պես զի նա կա րո ղա նա սո վո րել իր փոր ձա ռու-
թյան շնոր հիվ: Լավ տես նող ե րե խան ցան կա ցած ի րա վի ճա կում կա րո ղա նում է ի նչ-որ բան սո-
վո րել, մինչ դեռ վատ տես նող ե րե խան զրկ ված է այդ հնա րա վո րու թյու նից: Օ րի նակ, լավ տես նող 
ե րե խան կա րող է շոյել կատ վին, զգալ փա փուկ մոր թին և տես նել մլա վող կատ վի բաց ված բե-
րա նը: Տե սո ղա կան խան գար ման դեպ քում փորձ ձեռք բե րե լը տար բեր վում է, քա նի որ ե րե խան 
չի կա րող ի մա նալ, թե ի նչ բան է մլա վո ցը, մռն չյու նը կամ մռլ տո ցը: Նա կա րող է ճշգ րիտ նշել, թե 
որ տե ղից է գա լիս ձայ նը, սա կայն չի կա րող տես նել, թե ի նչ կեն դա նի է այն ար ձա կում: Ե րե խան 
չի տես նում, որ, օ րի նակ, կա տուն ու նի գլուխ, ա կանջ ներ, մար մին, չորս վեր ջույթ, չորս թաթ՝ 
ի րենց ճան կե րով և պոչ: Ե րբ կա տուն ճանկ ռում է ե րե խայի ձեռ քը, նա չի կա րո ղա նում կան խա- 
զ գալ ճան կե րի հայտն վելն ու ան հե տա նա լը:

 Տե սո ղու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա ներն ան ցնում են նոր մա տի պայինյից տար բեր վող 
զար գաց ման ու ղի: Նման տար բե րու թյուն ներ կլի նեն, քա նի որ տե սո ղա կան խան գա րումն երն 
ը նդ հա նուր զար գաց ման վրա ազ դում են այն պես, որ սո վո րա կան վար քագ ծե րը յու րաց վում են 
այլ կերպ: Այս ե րե խա նե րի ձեռք բե րա ծը չի կա րե լի հա մե մա տել նոր մալ զար գաց ման հետ: Այն, 
ի նչ ու րիշ ե րե խա նե րի մոտ կհա մար վի զար գաց ման հա պա ղում, տե սո ղա կան խան գա րու մով 
ե րե խայի հա մար նոր մալ կդի տարկ վի:
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 Մա սե րի և ամ բող ջի փոխ հա րա բե րու թյան ըն կա լում: Մարդ կանց մեծ մասն ի սկզ բա նե 
տես նում է ան բող ջա կան ա ռար կան և հե տո նոր ու սումն ա սի րում մա սե րը: Տե սո ղա կան խն դիր-
նե րով ե րե խա նե րը ցան կա ցած պա հի ու նեն տե սո ղու թյան կամ զգա ցո ղու թյան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն ներ: Նրանք պետք է կա ռու ցեն ի նչ-որ բա նի ամ բող ջա կան պատ կե րը կամ գա-
ղա փա րը, ո րը եր բեք չեն տե սել որ պես ամ բող ջու թյուն: Դա նման է այն «գ լուխ կոտ րուկ» պատ-
կե րի կա ռուց մա նը, ո րի լու սան կա րը բա ցա կա յում է: Դա այն քան էլ մեծ խն դիր չէ ե րե խային 
տր ված ման կա կան փոքր չա փե րի խա ղա լիք նե րի դեպ քում, սա կայն ա ճին զու գա հեռ ե րե խան 
աս տի ճա նա բար սկ սում է ու սումն ա սի րել այն ա ռար կա ներն ու խա ղա լիք նե րը, ո րոնք ա վե լի խո-
շոր են և ա վե լի բարդ: Ի ՞նչ կա րե լի է ա սել այդ սի րե լի փի սի կի մա սին: Քա նի դեռ ե րե խան տվյալ 
պա հին կա րող է զգալ մարմն ի մի այն մեկ մա սը, նրա ու ղե ղում փի սի կի մտա պատ կերն ամ բող ջո-
վին կտար բեր վի Ձեր ու նե ցած պատ կե րից: Դա ա մեն ևին էլ չի նշա նա կում, որ ճա նա չել սո վո րելն 
ան հնար է: Մի ակ ան հրա ժեշտ բա նը պատ կե րի աս տի ճա նա կան կա ռու ցումն է: Ի սկ դրա հա մար 
ե րե խան պետք է ստա նա բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը և ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյամբ:

 Պատ կե րաց րեք, որ Դուք ցան կա նում եք ե րե խային ցույց տալ իր եղ բոր նոր սայ լը (բաց 
վա գոն): Սկզ բում նրան պետք է տե ղա վո րել սայ լի մեջ, ո րից հե տո ե րե խան կսկ սի ոտ քե րով և 
ձեռ քե րով հպ վե լով ու սումն ա սի րել սայ լի տակն ու ե րե սը: Ե րբ նկա տեք, որ ե րե խան ար դեն ի րեն 
հար մար է զգում սայ լի ներ սում, պետք է օգ նեք, որ նա զգա սայ լի ար տա քին մա սերն ու ա նիվ-
նե րը: Հե տո սայ լից կա րե լի է ի ջեց նել և օգ նել, որ ու սումն ա սի րի շր ջա պա տը: Այդ պա հին ե րե խայի 
ձեռ քը կա րե լի է դնել սայ լի ներ սի ա թո ռա կի վրա, որ պես զի ե րե խային հի շեց նեք, որ նա նս տած 
էր վա գո նի ներ սում ըն դա մե նը մի քա նի րո պե ա ռաջ: Վեր ջում ե րե խային ցույց տալ (զ գալ տալ) 
բռ նա կը և մի ա սին քայ լել, որ պես զի նա հաս կա նա, որ քա նի դեռ դուք քայ լում եք և բռ նակն էլ ձեր 
ձեռ քե րում է, սայ լակն ան պայ մա նո րեն կհետ ևի ձեզ: Այժմ դուք պատ րաստ եք շարժ վե լու: Ե րե-
խայի սի րած խա ղա լի քը կամ լցո նած խա ղա լիք-կեն դա նին տե ղա վո րեք սայ լի մեջ և թույլ տվեք, 
որ ե րե խան կարճ տա րա ծու թյան վրա հրի սայ լը: Այն պես ա րեք, որ ե րե խան հա մոզ ված լի նի, որ 
խա ղա լի քը սայ լի մեջ է և «հետ ևում է ի րեն»: 

Ե րե խային հա ճույք է պատ ճա ռում նաև սայ լի մեջ նս տե լը, ե րբ Դուք այն հրում եք: Հրե լով 
վա գո նը՝ խո սեք ե րե խայի հետ այն պես, որ նա զգա շար ժու մը և իր դի մաց լսի ծնո ղի/խ նա մո ղի 
ձայ նը: Ե րբ սկ սում եք հրել սայ լը, ե րե խային ան պայ ման զգու շաց րեք, որ եզ րե րից բռ նի, քա նի 
որ տե սո ղու թյան խան գա րու մը նրան թույլ չի տա լիս նա խա պատ րաստ վել, ի սկ եղ բայրն օ րի նակ, 
տես նե լով, որ պատ րաստ վում եք հրել, ան մի ջա պես կառ չում է սայ լի եզ րե րից:

 Դա սա կար գում: Մարդ կանց և ա ռար կա նե րը դա սա վո րե լու և տե սա կա վո րե լու մի ջոց է, ո րն 
ակ տի վո րեն սկ սում են օգ տա գոր ծել 3 տա րե կա նից բարձր ե րե խա նե րը: Նրանք ա ռար կա նե րը 
տե սակ նե րի են բա ժա նում՝ ել նե լով ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րից, ի նչ պես օ րի նակ՝ գույն, ձև և 
այլն: Ա վե լի ու շ տե սա կա վո րում են խմ բե րով, օ րի նակ, «ս նունդ», գոր ծա ռույ թով՝ «բա ներ, ո րոնց 
օգ նու թյամբ ու տում ե նք», և զու գոր դու մով՝ «բա ներ, ո րոնք ան հրա ժեշտ են ճա նա պար հոր դու-
թյան հա մար»: Դա սա կարգ ման մի ջո ցով մտա ծո ղու թյու նը կազ մա կերպ վում է այն պես, որ կա րող 
ե նք հա ջո ղու թյամբ նոր բա ներ սո վո րել և հիմն վել գո յու թյուն ու նե ցող հաս կա ցու թյուն նե րի և գի-
տե լիք նե րի վրա: Տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ե րե խա նե րի հա մար ի մա ցա կան այս կա րո ղու թյան 
ձեռք բե րու մը դժ վար է, ո րով հետև նրանք չեն կա րող տես նել շր ջա պա տող մի ջա վայ րի ա ռար-
կա նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը: Դուք կա րող եք ե րե-
խային սո վո րեց նել դա սա կար գե լը՝ ոչ մի այն բա ռե րով նշե լով ա ռար կա նե րի նմա նու թյուն ներն ու 
տար բե րու թյուն նե րը, այլև բա ցա հայ տե լով (ցույց տա լով) դրանց շո շա փե լի (տակ տիլ) զգա յա կան 
հատ կու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ե րե խան ա ռա ջին ան գամ է տես նում մո տո ցիկ լետ: Ա նհ րա ժեշտ է 
ցույց տալ, որ այն ու նի 2 ա նիվ և նս տա տեղ՝ հի շեց նե լով հե ծա նիվ: Սա կայն այս նոր սարքն ու նի 
ըն թաց քի բա նա լի և ա ղմ կում է մե քե նայի պես: 
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Ա ռար կայի մնա յու նու թյան/ պահ պան ման հաս կա ցու թյուն: Կա րե լի է ա սել նաև ա ռար կայի 
մտա պատ կեր, ո րը շա րու նա կում է ար տա ցո լել այն ա ռար կան, ո րը չեք կա րող տես նել, շո շա փել 
կամ զգալ մյուս զգա յա րան նե րով: Օ րի նակ, փոք րիկ ար ջու կը շա րու նա կում է ներ կա գտն վել, չնա-
յած որ այն թաքց րել եք խա ղա լիք նե րի ա րկ ղի մեջ: Ե րբ ան ջա տում եք փո շեծ ծի չը և տե ղա փո խում 
մի այլ փակ տեղ, այն շա րու նա կում է գո յու թյուն ու նե նալ Ձեր եր ևա կա յու թյան մեջ: Ե րբ ե րե խան 
չի գի տակ ցում ա ռար կայի մնա յու նու թյու նը, ա մեն ի նչ նո րու թյուն է լի նում նրա հա մար ցան կա ցած 
պա հին: Ը նդ հատ վում է ժա մա նա կա հատ ված նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը և ա ռար կա նե րի միջև 
ե ղած կա պը: Թույլ տե սո ղու թյան պայ ման նե րում ա վե լի է դժ վա րա նում ե րե խայի մոտ ա ռար կայի 
մնա յու նու թյան (մ տա պատ կե րի) գա ղա փա րի ար մա տա վո րու մը, ո րով հետև նման տե սո ղու թյու նը 
չի կա րող ա պա հո վել բա վա րար տե ղե կու թյուն շր ջա պա տում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի 
մա սին: Ան գամ խա ղա լիք նե րը, ո րոնք ե րե խան շպր տում է, ան հե տա նում են ոչ մի այն նրա տե-
սա դաշ տից, այլև հի շո ղու թյու նից: Ե րբ ի նչ-որ բան է ը նկ նում նման ե րե խա նե րի ձեռ քից, նրանց 
հա մար մի ակ մի ջոցն ի մա նա լու, որ ա ռար կան դեռ գո յու թյուն ու նի, դա ձեռք տալն է կամ լսե լը: 
Ե թե մյուս զգա յա րան նե րի մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն չս տեղծ վի, ա ռար կան լրիվ կան հե-
տա նա ե րե խայի մտա ծե լա կեր պից: Նույ նիսկ տե սո ղու թյան խն դիր նե րով վաղ տա րի քի ե րե խայի 
մոտ, կար ծես բա վա կան հեշ տու թյամբ է ձևա վոր վում ա ռար կայի մտա պատ կե րը: Ե րե խան ճա-
նա չում է մո րը կամ հո րը և գի տակ ցում է, որ նրանք ան պայ ման վե րա դառ նա լու են, ե թե ան գամ 
շատ կարճ ժա մա նա կով «ան հե տա նում են»: Կա րե լի է օգ նել ե րե խային զար գաց նե լու ա ռար կայի 
մնա յու նու թյան պատ կե րա ցու մը: Այդ նպա տա կով պետք է այն պես ա նել, որ ե րե խան զգա ձեռ-
քից ըն կած ա ռար կայի մոտ լի նե լը (ներ կա յու թյու նը) և լսի ա ռար կա նե րի նույն ան վա նումն ե րը և 
դրանց հետ կա տար վող գոր ծո ղու թյուն ներն ար տա հայ տող միև նույն բա ռե րը:

�	�	 Սո ցի ա լա կան ար գելք ներ

 Սո ցի ա լա կան զար գա ցու մը կար ևոր է բո լոր, այդ թվում և տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ու նե-
ցող, ե րե խա նե րի հա մար: Ճիշտն ի նչ պես ա ռողջ ե րե խա նե րը, ան բա վա րար տե սո ղու թյամբ ո րոշ 
ե րե խա ներ եր բեմն կա րո ղա նում են ա վե լի հեշտ ձեռք բե րել սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ քան 
մյուս նե րը: Ո րոշ ե րե խա ներ բնա կա նից ա վե լի ա ռա ջա դեմ են և հեշ տու թյամբ կողմն ո րոշ վում են 
սո ցի ա լա կան տար բեր ի րա վի ճակ նե րում: Բայց և այն պես, տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ե րե խա-
նե րի հա մար գո յու թյուն ու նեն մի քա նի ը նդ հա նուր դժ վա րու թյուն ներ: Օ րի նակ, թույլ տես նող 
նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րը հա ճախ մեծ դժ վա րու թյամբ են փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներ հաս տա տում մյուս ե րե խա նե րի հետ, սո ցի ա լա կան մի ջո ցա ռումն ե րի մաս նակ ցում և խա ղում 
հա սա կա կից նե րի հետ կողք-կող քի: Դուք կա րող եք օգ նել ե րե խային՝ կա նո նա վոր հնա րա վո րու-
թյուն ներ ստեղ ծե լով, որ ե րե խան խա ղա և շփ վի մյուս ե րե խա նե րի հետ:

 Կապ վա ծու թյուն: Սա գոր ծըն թած է, ո րի մի ջո ցով ե րե խա նե րը և ծնող նե րը սո վո րում են 
սի րել մի մյանց, մե կը մյու սի նկատ մամբ հո գա տար լի նել, մարդ կային կա պեր հաս տա տել: Դա  
կար ևոր է, քա նի որ ստեղ ծում է ա պա հո վու թյան զգա ցում և նպաս տում է զգաց մունք նե րի ձևա-
վոր մա նը: Կապ վա ծու թյու նը դան դաղ է զար գա նում թույլ տե սո ղու թյամբ փոքր ե րե խա նե րի մոտ: 
Դա եր ևում է այն փաս տից, որ ե րե խան հա ճախ չի փա թաթ վում ծնո ղին այն պես, ի նչ պես մյուս-
նե րը. գր կե լու փոր ձե րի ժա մա նակ նա ձգում է մար մի նը կամ լա ցում և կար ծես փոր ձում է հաս-
կաց նել, որ ի րեն հան գիստ թող նեն: Սա կայն ի րա կա նում նրան պար զա պես զար մաց նում է հան-
կար ծա կի գր կե լու Ձեր փոր ձը, ո րին նա պա տաս խա նում է վա խի ռե ակ ցի այով: Պետք է հի շել, որ 
թույլ տես նող փոքր ե րե խա նե րը միշտ չէ, որ կա րող են տես նել ի րենց մո տե ցող նե րին, ի սկ Դուք 
չեք կա րող հա մոզ ված լի նել, որ ե րե խան կա րող է լսել կամ հաս կա նալ մո տե ցող ոտ նա ձայ նե րը:

 Թույլ տե սո ղու թյուն ու նե ցող փոքր ե րե խա ներն ան պայ մա նո րեն կապ ված են ի րենց ծնող-
նե րի հետ և կա րող են փա թաթ վել նրանց: Նման ե րե խա նե րին պետք է ո րո շա կի ո րեն նա խա-
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պատ րաս տել մինչև որ ևէ հան կար ծա կի շար ժում կա տա րե լը: Փոր ձել սկզ բում ձեռ քով հպ վել 
ե րե խային և խո սել հե տը՝ դրա նով ի սկ նրան կողմն ո րոշ վե լու ժա մա նակ տա լով, և մի այն հե տո 
ե րե խային «∙ր կել» հար մար ու ա պա հով՝ վերց նե լով նրան մահ ճա կա լից կամ ման կա կան ա թո-
ռից: Ե րե խային պետք է համ բե րու թյամբ և ը մբռ նու մով մո տե նալ՝ փոր ձե լով հաս կա նալ նրա 
ազ դան շան նե րը և հա մար ժե քո րեն բա վա րա րե լով կա րիք նե րը:

�	�	 ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ԱՐ ԳԵԼՔ ՆԵՐ

 Թույլ տե սո ղու թյամբ ե րե խա նե րի հա մար ա ռանձ նա կի դժ վա րու թյուն չի ներ կա յաց նում  
հն չյու նային և բա նա վոր խոս քի ըն դօ րի նա կու մը: Նրանք շատ ա րագ են սո վո րում, օ րի նակ, բա-
նա վոր խա ղե րը (բա ռա խա ղե րը), ման կա կան ո տա նո վոր նե րը և եր գե րը, ո րոն ցից հա ճույք են 
ստա նում ոչ մի այն ի րենք, այլ նաև ծնող նե րը: Դրա հետ մեկ տեղ գո յու թյուն ու նեն հա ղոր դակ-
ցու թյան այլ բնա գա վառ ներ, որ տեղ թույլ տես նող ե րե խան բնո րոշ խն դիր ներ ու նի: Նախ ևա ռաջ, 
տե սո ղա կան հե տա դարձ ան բա վա րար կա պի պայ ման նե րում դժ վա րա նում է հա ղոր դակց վե լը 
(շփ վե լը): Տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ու նե ցող ե րե խա նե րը վատ են կենտ րո նաց նում հա յաց քը, 
այդ ի սկ պատ ճա ռով դժ վար է ա սել, թե ի նչ ՞ի վրա են նրանք ու շադ րու թյուն դարձ նում՝ այն գոր-
ծո ղու թյան, որ կա տար վում է, թե այն բա նի, ի նչ աս վում է: Ե րե խայի հա մար դժ վար է կռա հել, ե րբ 
ի նչ-որ մեկն իր վրա ու շադ րու թյուն է դարձ նում. նա չի կա րո ղա նում գու շա կել խո սե լու իր հեր թը, 
ե թե զրու ցա կի ցը որ ևէ ակ նար կով զգաց նել չի տա լիս: Դուք կա րող եք օգ նել ե րե խային՝ փոր ձե լով 
հեր թով փո խա րի նել ի րար, և նմա նա կել վաղ ման կա կան հա սա կի ձայ նե րը: Մի քիչ սպա սե լով՝ 
ե րե խային հնա րա վո րու թյուն է տր վում ար ձա գան քել, ի սկ հե տո նույ նը կրկն վում է:

 Թույլ տես նող ե րե խայի հետ դժ վար է հա ղոր դակց վել նշան նե րի լեզ վով (ժես տե րով), օ րի-
նակ՝ մատ նա ցույց ա նել, ձեռ քով նշան ա նել կամ թա փա հա րել, գլու խը տա րու բե րել: Ա ռանց այդ 
ժես տե րը տես նե լու և ըն կա լե լու ե րե խան ի նք նա բե րա բար չի կա րող դրանք սո վո րել: Ե րե խային 
պետք է սո վո րեց նել այս պարզ և ի մաս տա լից ժես տե րը, ո րոնք մյուս նե րին կօգ նեն հեշ տու թյամբ 
հաս կա նալ նրան: Ա վե լի ար դյու նա վետ է նրանց վար ժեց նել բնա կան ի րա վի ճակ նե րում: Օ րի նակ, 
ե րբ խա ղում եք ե րե խայի հետ և նա ժպ տում է, պետք է ա սել, որ նրա ժպի տը Ձեզ շատ դուր է 
գա լիս և որ այն վկա յում է ե րե խայի ու րա խու թյան մա սին:

�	�	 ՇԱՐ ԺՈ ՂԱ ԿԱՆ ԱՐ ԳԵԼՔ ՆԵՐ

 Տե սո ղու թյան խն դիր ներն ը նդ հան րա պես չեն ազ դում մկան ներն օգ տա գոր ծե լու ե րե խայի 
կա րո ղու թյան վրա, սա կայն բա ցա սա բար են ան դրա դառ նում այն ու ղու վրա, ո րով ե րե խան սո-
վո րում է օգ տա գոր ծել այդ մկան նե րը: Մի կող մից ե րե խայի ձեռք բե րած շար ժո ղա կան հմ տու-
թյուն նե րի մեծ մա սը ձևա վոր վում է մեկ ու րի շի ա րած նե րը դի տե լով, նրանց ըն դօ րի նա կե լով և 
ա նընդ հատ կրկ նե լով այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ ե րե խան մեկ ու-
րի շին նայե լով ի նք նա բե րա բար կա րող է ձեռք բե րել այն պի սի ու նա կու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են 
չո րեք թաթ ման գա լը, քայ լե լը, ցատ կե լը և թռչ կո տե լը: Մյուս կող մից, տե սո ղու թյան խան գա րում-
նե րը կա րող են ազ դել ե րե խայի շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րի վրա, քա նի որ նա չի կա րող տես-
նել գրա վիչ խա ղա լիք նե րը և չի ձգ տի դիպ չել խա ղա լի քին կամ հափշ տա կել այն: Ե թե ե րե խան չի 
տես նում թե որ տեղ է գնում, սո վո րա բար դժ վա րու թյամբ է հե տա զո տում շր ջա պա տը:

 Նուրբ շար ժո ղա կան հմ տու թյուն ներ: Կա րե լի է մտա ծել, որ թույլ տես նող փոքր ե րե խա նե րը, 
բնա կա նա բար, կօգ տա գոր ծեն ի րենց ձեռ քերն՝ այդ պի սով ստա նա լով բա վա րար տե ղե կու թյուն-
ներ: Սա կայն պետք է հաշ վի առ նել, որ կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րը չու նեն նույն տե սո ղա կան 
փոր ձա ռու թյու նը. նրանք վատ են տես նում ի րենց ձեռ քե րը, չեն կա րող հետ ևել ի րենց և մյուս նե րի 
ձեռ քե րի շար ժումն ե րին: Կա րող եք ե րե խային ցույց տալ, թե ի նչ ա նել՝ ձեռ քե րը ե րե խայի ձեռ քե-
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րի վրա դնե լով և մի ա ժա մա նակ օգ նե լով: Նման մի ջոցն ար դյու նա վետ է ցան կա ցած գոր ծո ղու-
թյան դեպ քում՝ լի նի դա ու տե լը, խո րա նար դիկ ներն ի րար վրա շա րե լը թե մա տի տով խզբ զե լը:

Ե րե խայի նուրբ շար ժո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը կա րող է դան դա ղել նաև այն 
պատ ճա ռով, որ նա չի ու զում պառ կել փո րի վրա կամ էլ չո րեք թաթ ման գալ, ի նչ պես դա տե ղի 
է ու նե նում տե սո ղու թյան խան գա րումն եր ու նե ցող ո րոշ ե րե խա նե րի հետ: Կար ևոր է նաև այն 
հան գա ման քը, որ ման կան ձեռ քով հափշ տա կե լու ռե ակ ցի ան ա վե լի է կա տա րե լա գործ վում այն 
ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան ձեռ քե րով ծան րու թյուն է կրում կամ էլ այն մեկ ձեռ քից մյու սը տե ղա փո-
խում: Այս հմ տու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խան դժ վա րու թյամբ է մատ նե րով ու-
տում և ա ռար կա նե րով խա ղում: Այ նու հետև պետք է ստու գել մեծ շար ժո ղա կան ու նա կու թյուն նե-
րը, ո րոնք շատ կար ևոր են այս պա րա գա յում: Լայ նա ծա վալ շար ժո ղա կան ակ տի վու թյան խթան-
ման հա մար են ծա ռա յում հետ ևյալ վար ժու թյուն ներն ու պա րապ մունք նե րը. ձեռ քե րի տար բեր 
շար ժումն եր պա հան ջող խա ղա լիք ներ, «ծա փիկ-ծա փիկ», գն դա կով խա ղա լը, մի ա նիվ ձեռ նա-
սայ լակ գլո րե լը, խո չըն դոտ նե րի օգ նու թյամբ մագլ ցե լուն, ցատ կե լուն նպաս տե լը և այլն:

 Տե ղա շար ժում: Ի նք նու րույն մեկ տե ղից մյու սը տե ղա փոխ վե լը թույլ տե սո ղու թյամբ ե րե խա-
նե րի հա մար ա մե նադժ վար խն դիրն է: Նոր մալ տե սո ղու թյամբ ե րե խայի հա մար տե ղա շարժ վե լու 
շար ժա ռիթ կա րող է ծա ռայել, նախ ևա ռաջ, մյուս նե րի տե ղա շարժ ման տե սո ղա կան ըն կա լու մը, 
ի սկ հե տո՝ ան մի ջա կան հար ևա նու թյամբ գտն վող խիստ ցան կա լի ա ռար կան: Տե սո ղա կան խան-
գա րումն եր ու նե ցող ե րե խա նե րը չու նեն այս փոր ձա ռու թյու նը: Հետ ևա բար, նրանք զար գաց ման 
տե սան կյու նից ա ռն վազն մի փոքր հետ են մնում, այ սինքն ու շ են սկ սում սո ղալ կամ քայ լել: Թույլ 
տես նող ե րե խային կա րե լի է ցույց տալ, թե ի նչ պես տե ղա շարժ վել՝ օգ տա գոր ծե լով ձեռ քը ե րե-
խայի ձեռ քի վրա դնե լու տեխ նի կան: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րե լի է նաև նս տել հա տա-
կին և սո վո րեց նել ե րե խային: Կա րող եք օգ տա գոր ծել այլ զգա յա կան մի ջոց ներ, օ րի նակ, ձայն 
տալ, ե րե խայի սի րած խա ղա լի քով ձայ ներ հա նել, ո րոնք ե րե խային կօգ նեն հաս կա նալ, որ «այս-
տե ղից այն կողմ» կա ի նչ-որ ար ժե քա վոր բան: 

�	�	Զ ԳԱՅԱ ԿԱՆ ԱՐ ԳԵԼՔ ՆԵՐ

 Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ վաղ զար գաց ման ըն թաց քում ե րե խայի տե-
սո ղու թյու նը 90 տո կո սով մաս նակ ցում է ու սուց ման գոր ծըն թա ցին: Միև նույն ժա մա նակ ե րե խան 
շր ջա պա տող աշ խար հի մա սին գա ղա փար է կազ մում բո լո րո վին այլ ճա նա պար հով: Ե րե խան 
վս տա հում է իր հո տա ռու թյա նը, լսո ղու թյա նը, հպ ման (շո շափ ման) և հա մի զգա ցո ղու թյուն նե րին, 
ե րբ ցան կա նում է ստա նալ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ: Այդ պես ե րե խայի հա մար դժ վար կլի-
նի սո վո րել, ո րով հետև չի կա րո ղա նա տես նել և ըն դօ րի նա կել ու րի շի ա րա ծը: Ար դյուն քում նվա-
զում են ե րե խայի ու սուց ման շար ժա ռիթ նե րը, քա նի որ նա իր շր ջա պա տում չի կա րող տես նել 
գայ թակ ղիչ ա ռար կա ներ: Միջզ գա յա կան կոոր դի նա ցի այի մի ջո ցով ան գամ ե րե խան մեծ դժ վա-
րու թյամբ է սո վո րում ա ռար կա նե րի և մարդ կանց մա սին տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ:

 Միջզ գա յա կան կոոր դի նա ցի ա: Տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րե լու գոր ծըն թաց է, ո րի ըն թաց-
քում զգա յա կան մեկ հա մա կար գի մի ջո ցով մուտք գոր ծած տե ղե կու թյուն նե րը փո խանց վում են 
մեկ այլ հա մա կարգ: Զգա յա կան կոոր դի նա ցի այի օգ նու թյամբ հաշ վարկ վում է, թե ի նչ պես են մի 
զգա ցո ղու թյամբ ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րը հա րա բեր վում (կա պակց վում) մեկ այլ զգա ցո ղու-
թյամբ ձեռք բե րած տե ղե կու թյուն նե րի հետ: Օ րի նակ, հա մե մա տա բար ա վագ տա րի քի ե րե խան 
կա րող է լսել ձայ նային ազ դան շա նը և կռա հել աղ մու կը, ո րը կապ ված է հենց նոր սլա ցած մեծ 
կար միր հր շեջ մե քե նայի հետ: Միջզ գա յա կան կոոր դի նա ցի այի մեջ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
տե սո ղու թյու նը, քա նի որ ի նք նա բե րա բար կա պակ ցում է մյուս զգա յա րան նե րը: Մշ տա պես առ կա 
լի նե լով՝ տե սո ղու թյու նը զգա յա կան տե ղե կու թյուն նե րի ա ռան ձին մա սե րը մի աց նում է մեկ ամ-
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բող ջու թյան մեջ:

 Տե սո ղու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում վե րո հի շյալ գոր ծըն թացն ա վե լի է դժ վա րա-
նում, քա նի որ մյուս զգա յա կան տե ղե կու թյուն նե րը չեն մի ա վոր վում կա յուն հիմ քի վրա: Խա ղա-
լիք նե րը եր բեմն ձայ ներ են ար ձա կում, սա կայն դրանց լսե լի ու թյու նը սե նյա կի հե ռու հատ ված նե-
րում և ձայ նի աղ բյու րի ան մի ջա կան հար ևա նու թյամբ տար բեր է: Ձայ նը կա րող է հան կար ծա կի 
ան հե տա նալ մարտ կոց նե րի պարպ վե լու կամ լա րո վի մե խա նիզ մի կանգ առ նե լու հետ ևան քով: 
Ե րե խան կա րող է դիպ չել ա ռար կա նե րին և հոտ քա շել դրան ցից, ե թե դրանք գտն վում են հա-
սա նե լի ու թյան սահ ման նե րում: Տե սո ղու թյան խան գա րումն ե րով ե րե խա նե րը վեր ջի վեր ջո զար-
գաց նում են ի րենց միջզ գա յա կան կոոր դի նա ցի ան, բայց մինչև այդ ցան կա լի է ե րե խայի զգա-
ցո ղա կան ո լոր տը չծան րա բեռ նել և «ռմ բա կո ծու թյան» չեն թար կել զա նա զան գր գիռ նե րով: Տվյալ 
պա հին ե րե խայի մոտ պետք է ա ռա ջաց նել մի այն մեկ տե սա կի զգա յա կան գր գիռ: Օ րի նակ, 
սկզ բում ե րե խային թույլ է տր վում մի այն ձեռ քը հպել խա ղա լի քին, ի սկ հե տո նա կա րող է ձեռ-
քե րով սեղ մել այն և մի աց նել ձայ նը: Կամ էլ ե րե խան շո շա փում է ու տե լի քը մինչև համ տե սե լը: 
Միև նույն ժա մա նակ նրան ներ կա յաց նում եք նոր ա ռար կա՝ բա ցատ րե լով ի նչ եք ցույց տա լիս և 
ա սում. «Շո շա փիր բր դոտ ար ջու կը: Լսիր նրա ար ձա կած գե ղե ցիկ հն չյուն նե րը…»: Ի նչ պես նշ վել 
է «Ա ռար կայի մնա յու նու թյուն» բաժ նում, ա ռար կա ներն ա ռա ջին ան գամ նկա րագ րե լիս ան պայ-
ման օգ տա գոր ծեք նույն բա ռե րը, որ պես զի ե րե խան չշ փոթ վի:

�	�	ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ՆՊԱՍ ՏԵԼ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱ ՆԸ

 Ե րե խայի զար գաց մանն օ ժան դա կե լու լա վա գույն ու ղի նե րից մեկն ի նք ներդ Ձեզ օգ նելն է: 
Կան օ րենք ներ, ո րոնք ըն տա նի քին ի րա վունք են տա լիս օ գտ վել վաղ մի ջամ տու թյան և հա տուկ 
կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րից: Այդ ծա ռա յու թյուն ներն ու ղղ ված են ե րե խայի հնա րա վոր ա ռա վե-
լա գույն զար գա ցումն ա պա հո վե լուն:

 Ծա ռա յու թյուն նե րը չպետք է ծան րա բեռ նեն և ձանձ րաց նեն: Եվ քա նի որ թույլ տե սո ղու թյամբ 
ե րե խա նե րը տար բեր ազ դան շան ներ են ար ձա կում և շր ջա պատն ու սումն ա սի րում են այլ կերպ, 
ծա ռա յու թյուն նե րը պետք է նե րա ռեն կու րու թյան և տե սո ղու թյան խան գա րումն ե րի բնա գա վա-
ռում ի րա զեկ մաս նա գետ՝ տե սո ղու թյու նը «մար զող» ու սու ցիչ կամ կողմն ո րոշ ման և շար ժու նա-
կու թյան հրա հան գիչ: Այս մաս նա գետ նե րը պետք է վե րա պատ րաստ ված լի նեն, որ պես զի հաս-
կա նան թե ի նչ պես են թույլ տես նող ե րե խա նե րը վար վում ա ռար կա նե րի կամ այլ ի րե րի հետ՝ 
մի ա ժա մա նակ սո վո րեց նե լով նրանց: Մաս նա գետ նե րը սո վոր են տես նել ոչ թե սահ մա նա փա-
կումն երն ու ար գելք նե րը, այլ թույլ տես նող մարդ կանց հա մար նա խա տես ված հար մա րու թյուն-
ներն ու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ե րբ հետ ևեք ե րե խայի ա ճին և կր թու թյա նը, ան պայ ման կտես-
նեք հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Ե րե խայի զար գաց ման խն դիր նե րի լուծ մանն ու ղղ ված մաս նա գետ նե րի գոր ծու նե ու թյու նից 
բա ցի կան նաև այլ ու ղի ներ, ո րոնք կօգ նեն ե րե խայի ու սուց մա նը: Գո յու թյուն ու նեն մի շարք 
ը նդ հա նուր սկզ բունք ներ.

 `  Հե տա զո տել աշ խար հը ե րե խայի տե սան կյու նից: Դա նշա նա կում է պառ կել հա տա կին և 
սո վո րել նո րից սո ղալ ու չո րեք թաթ ման գալ կամ աչ քե րը փակ վի ճա կում բռ նել բա ժա կը 
և խմել: Նպա տակ մեկն է՝ գա ղա փար կազ մել ե րե խայի ըն կալ ման և գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մա սին:

 ` Ս տեղ ծել հնա րա վո րու թյուն ներ, ե թե դրանք չկան: Չնա յած դեռ քն նար կում և ու սումն ա-
սի րում ե նք թույլ տես նող ե րե խա նե րի զար գաց ման հար ցը, պարզ է որ նրանք եր բեք 
չեն սո վո րի այն, ի նչ չեն փոր ձել: Քա նի դեռ չեք կա րող հույս դնել պա տա հա կան ու սուց-
ման վրա, պետք է ստեղ ծել ու սուց ման հնա րա վո րու թյուն ներ: Օ րի նակ ե րբ ձուն ը նկ նում-
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կոտր վում է, փոք րիկ ե րե խան կա րող է օգ նել՝ մաք րե լով հա տա կը, ի սկ Դուք այդ պա հին 
խո սեք ձվի մա սին և ըն կած ձուն հա մե մա տեք նա խա ճա շի ձվի հետ: Պետք է հար մար 
ժամ գտ նել և օ գտ վել ա ռի թից:

 `  Դարձ նել ե րե խային ակ տիվ կա տա րող և ոչ թե պա սիվ ըն դօ րի նա կող, օգ նել որ նա սո-
վո րի իր ձևով, ի նք նու րույն և նրա փո խա րեն չա նել ա մեն ի նչ: Հնա րա վո րու թյուն տալ 
ե րե խային ի նք նու րույն կա տա րել և ա վար տել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, մի ա ժա մա նակ նրան 
պար զո րոշ հաս կաց նե լով, որ նրա նից սպաս վում է ոչ մի այն ի նք նու րույն գոր ծե լու ակ-
տի վու թյուն, այլ նաև վս տա հեց նել, որ նա ա մեն ի նչ կհասց նի ա վար տին: Ա վե լի կրտ սեր 
տա րի քում կար ևոր է, որ ե րե խան հա ճախ հա ջո ղու թյուն ներ ու նե նա նոր գոր ծեր ձեռ-
նար կե լիս: Ե րե խայի ա ճի ըն թաց քում կար ևոր է ի մա նալ, որ ձեռ նար կած գոր ծո ղու թյուն-
նե րի մի մա սը կա րող է դժ վար լի նել՝ պատ ճա ռե լով հի աս թա փու թյուն: Պետք է օգ նել 
ե րե խային հաղ թա հա րել պլան նե րի խա փան ման տհաճ ապ րումնե րը: Նման հատ կա-
նի շի ձևա վո րումն ա վե լի ար ժե քա վոր կլի նի, ե րբ ե րե խան վե րա ճի ան կախ և շնոր հա լի 
ե րի տա սար դի: 

 ` Հատ կաց նել բա վա րար ժա մա նակ՝ նոր հմ տու թյուն սո վո րե լու, ի սկ հե տա գա յում այն 
փոր ձե լու և կի րա ռե լու հա մար: Դուք ստիպ ված կլի նեք օր վա գրա ֆի կը փո խել, սա կայն 
դրա նով ե րե խային կդարձ նեք «կա տա րող»: 

 ` Օգ նել որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա կա պակ ցել (կա պել): Դժ վար է նախ կի նում սո վո-
րած գի տե լիք նե րը կա պել նոր կու տակ ված փոր ձին (ը նդ հան րաց նել), ե թե Դուք չեք կա-
րող տես նել հին ու նոր ի րա վի ճակ նե րի միջև ե ղած նմա նու թյուն նե րը: Հա տա կին ըն կած 
ձուն կա պակ ցե լով նա խա ճա շի հետ՝ ե րե խային օգ նում եք կա պեր հաս տա տել: Նույն 
նպա տակն եք հե տապն դում, ե րբ ե րե խային մատ նա ցույց եք ա նում մե քե նայի ա նիվնե րի 
կլոր լի նե լը և միև նույն ժա մա նակ օգ նում եք նրան ե փած կար տո ֆի լը կտ րա տել եր կ րա-
չա փա կան տար բեր պատ կեր նե րով: 

 ` Կա տա րել հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն ներ: Նոր հմ տու թյուն նե րի ու սուց ման նպա տա կով 
կար ևոր դեր են խա ղում «ձեռ քը ե րե խայի ձեռ քի վրա» մե թո դը և հա մա տեղ գոր ծո ղու-
թյուն նե րը: 

 ` Օգ տա գոր ծել ի րա կան (կոնկ րետ) ա ռար կա ներ և փոր ձեր: Ե րե խայի հա մար ա վե լի դյու-
րին է ըն կա լել ռե ալ՝ ի րա կա նում գո յու թյուն ու նե ցող, ա ռար կայի (նաև շն չա վոր) հաս կա-
ցու թյու նը, քան թե հաս կա նալ այդ ա ռար կան ներ կա յաց նո ղին: Օ րի նակ, ի րա կան կա-
տուն սո վո րե լու ա վե լի լավ մի ջոց է, քան կատ վի խրտ վի լա կը կամ խա ղա լի քը: 

 ` Չ կա տա րել հրա շա գործ կն քա մոր դե րը: Օգ նել որ ե րե խան հաս կա նա վերջ նա կան ար-
դյուն քի  բե րող բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյու նը և ոչ թե մի այն վեր ջին գոր ծո-
ղու թյու նը՝ որ պես հենց նոր կա տար ված ի րո ղու թյուն: Ե րե խան ան պայ ման պետք է հաս-
կա նա, որ նա խա ճա շի ժա մա նակ իր բա ժա կի մեջ խն ձո րի հյու թը մի ան գա մից չհայտն-
վեց: Նա պետք է նկա տի և ըն կա լի բո լոր փու լե րը՝ սառ նա րա նի դու ռը բա ցե լը, հյու թի 
շի շը վերց նե լը, բա ժա կի մեջ լց նե լը և սե ղա նի վրա դնե լը: 

 ` Օգ տա գոր ծել հպ ման զգա ցո ղու թյու նը: Ձեր հպ վե լը ե րե խայի հա մար մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նի: Ան գամ ե րե խայի ու սին թեթ ևա կի հպ վե լը եր բեմն մեծ վս տա հու թյուն և հա մոզ վա-
ծու թյուն է հա ղոր դում նրան: 

 ` Օգտ վել նկա րագ րա կան հա րուստ լեզ վից: Ոչ ան հրա ժեշ տու թյուն, ոչ էլ հնա րա վո րու-
թյուն կա ամ բողջ օ րը խո սել ե րե խայի հետ, բայց ե րբ խո սում եք, պետք է փոր ձեք հնա-
րա վո րին չափ շատ տե ղե կու թյուն տրա մադ րել: Բա ցատ րեք այն ա մենն, ի նչ տե ղի է ու-
նե նում շր ջա պա տում, կամ էլ բա ցատ րեք թե ին չու է, օ րի նակ, մար դը ծի ծա ղում: Խո սեք 



ՎԱՐՔԱԳԻԾ

115

գույ նե րի, տար բեր մա կե րես նե րի և ե ղա նա կի մա սին:

 `  Լի նել հետ ևո ղա կան՝ ան վա նումն երն օգ տա գոր ծե լիս: Ե րե խան կա րող է շփոթ վել, ե թե 
Դուք տվյալ պա հին խո սում եք նրա ար տա հա գուս տի մա սին, ի սկ հա ջորդ պա հին այն 
ան վա նում եք տա բատ: Ա ռար կա ներն ու դեպ քերն ան հրա ժեշտ է ան վա նել նույն բա ռե-
րով մինչև այն տա րի քը, ե րբ ե րե խային հնա րա վոր կլի նի մատ նան շել նմա նու թյուն ներն ու 
տար բեն րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև օգ նել նրան՝ սո վո րեց նե լով եր ևույթ նե րի կա պակ ցու մը:

 `  Հա ճախ օգ տա գոր ծել ե րե խայի ա նու նը: Տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ե րե խան չի կա րող 
տես նել զրու ցակ ցի դեմ քի ար տա հայ տու թյու նը կամ մարմնի հու շող շար ժումնե րը, ո րի 
հետ ևան քով չի կա րո ղա նում կռա հել, որ ի րեն են դի մում: Այդ նպա տա կով բազ մա մարդ 
մի ջա վայ րում ե րե խայի կամ մեկ ու րի շի հետ խո սե լիս պետք է նրանց ա նուն նե րը տալ, 
դի մել:

 `  Մատ նան շել տե սա նե լի հատ կա նիշ նե րը: Ե րբ ե րե խայի տե սո ղու թյու նը ո րոշ չա փով պահ-
պան ված է, այն կա րող է օգ նել նրան նկա րագր ված ա ռար կայի տե սո ղա կան բնու թա- 
գ րիչ նե րից ը նտ րել իր տե սա ծը: Ե րե խայի ու շադ րու թյու նը հրա վի րել այն փաս տին, որ 
խա ղա լի քը վառ դե ղին գույ նի է կամ լա քած կաշ վե կո շիկ նե րը փայ լում են: Ե թե ան գամ 
մտա ծում եք, որ ե րե խան լրիվ կույր է, պետք է հա ճախ օգ տա գոր ծել «Տե՛ս» և «Նայի՛ր» 
ան հրա ժեշտ բա ռե րը:

 ` Ու շադ րու թյուն հրա վի րել մարդ կանց, ա ռար կա նե րի և ի րա դար ձու թյուն նե րի այն հատ-
կանիշ նե րի վրա, ո րոնք կա րե լի է զգալ: Ե րբ ան ցնում եք հա ցի խա նու թի մո տով, ա պա 
նկա րագ րեք թարմ հա ցի բուր մուն քը: Ե րե խան նույն պես զգա լու է այդ հո տը, սա կայն 
մինչև վերջ չի ը մբռ նե լու դրա ի մաս տը քա նի դեռ չեք բա ցատ րել: Մատ նան շեք, որ հո-
րա քույր Կա րի նե ից միշտ ծա ղիկ նե րի հոտ է բու րում, ի սկ հո րեղ բայր Ա րամն ու նի մա զոտ 
թևեր: Ցույց տվեք, որ խո տա ծածկ մա կե րե սը գոր գային ծած կույ թի հա մե մա տու թյամբ 
այլ հոտ է ար ձա կում: 

 ` Են թադ րու թյուն ներ չա նել: Եր բեք չի կա րե լի հա մոզ ված լի նել, որ ե րե խան, Ձեր ա ռօ րյա 
ի րա դար ձու թյուն նե րին ներ կա լի նե լով, ա մեն ի նչ հաս կա ցել է ճիշտ նույն կերպ: Չի կա-
րե լի ըն դու նել, որ ե րե խան ար դեն սո վո րել է այս կամ այն բա նը: Պետք է կա նո նա վոր 
ստու գել, փոր ձել և հար ցեր տալ: Շա րու նա կա կան ու սուց ման մթ նո լոր տում գտն վե լը դեռ 
չի նշա նա կում տե ղե կու թյուն նե րի ըն կա լում և գի տե լիք նե րի ձևա վո րում:

 ` Խ րա խու սել մարդ կանց հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և տար բեր մի ջա վայ րե րում  
գտն վե լը: Ան բա վա րար տե սո ղու թյամբ ե րե խա նե րը սո ցի ա լա կան ի րա վի ճակ նե րում չեն 
կա րող ռիս կի դի մել, քա նի որ չու նեն նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը: Օ րի նակ, նման ե րե-
խան զրու ցակ ցի մարմն ի շար ժումն ե րից չի կա րող կռա հել, թե ա րդյոք նա ող ջու նե լի կլի-
նի ի րենց խմ բի մեջ: Ա նհ րա ժեշտ է նպաս տել, որ ե րե խան ի րեն ա զատ զգա մե ծե րի հետ 
շփ վե լիս, ի նչ պես նաև ցույց տալ, թե ի նչ պես են խա ղում հա սա կա կից նե րի հետ: Նոր 
մի ջա վայ րում ի րեն հար մար զգա լու և շր ջա պատն ու սումն ա սի րե լու հա մար ե րե խան օգ-
նու թյան կա րիք ու նի:

 `  Քա ջա լե րել սո ցի ա լա կան նոր մե րին հա մա պա տաս խա նող վար քագ ծեր: Թույլ տես նող 
ե րե խան չի կա րող տե սո ղա կան շփում հաս տա տել, բայց կա րող է գլու խը շր ջել ի րեն 
դի մո ղի կող մը: Յու րա քան չյուր պա տա նի գնա հա տում է «Խնդ րում եմ» և «Շ նոր հա կա-
լու թյուն» բա ռե րը: Ա վե լի մեծ տա րի քում ե րե խային պետք է բա ցատ րել հա սա րա կա կան 
վայ րե րում թույ լատ րե լի և ան թույ լատ րե լի վար քագ ծե րը:

 `  Հի շել, որ աչ քի ֆունկ ցի ան կա րող է տար բեր լի նել: Տե սո ղու թյան խն դիր նե րով ե րե խայի 
վրա ազ դում են տար բեր լու սա վո րու թյուն նե րը, օր վա տար բեր ժա մե րը և ան գամ ե ղա-
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նա կի փո փո խու թյուն նե րը: Նման ե րե խայի վար քա գի ծը, բնա կա նա բար, կա յուն չէ: Համ-
բե րու թյամբ պետք է վե րա բեր վել այն բա նին, որ մի օր ե րե խան հա ճույ քով է կա տա րում 
տե սո ղա կան գոր ծա ռույ թին ա ռընչ վող ա ռա ջադ րանք նե րը, ի սկ հա ջորդ օ րը կա րող է 
հի աս թափ վել և չկա տա րել դրանք:

 `  Հա ղոր դել ո րո շա կի ի մաստ՝ ձայ նի օգ նու թյամբ: Ձայ նի ու ժի և տո նի տա տա նումն ե րից 
ե րե խան կռա հում է Ձեր տրա մադ րու թյունն ու մտադ րու թյուն նե րը՝ ա րդյո՞ք ու րախ եք, 
տխուր, բար կա ցած, համ բե րու թյու նից դուրս ե կած, թե՞ խիստ հոգ նած: Սո ցի ա լա կան 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րում ե րե խան օ գտ վում է այս մի ջո ցից:

 `  Մարմն ա մա սե րին վե րա բե րող ցու ցումն եր տալ: Յու րա քան չյուր հնա րա վո րու թյան դեպ-
քում տալ այն պի սի ցու ցումներ, ո րոնք ա ռնչ վում են ե րե խայի մարմնի մա սե րի գրա ված 
դիր քե րի հետ: «Քո չխկչխ կան խա ղա լի քը գցել ես հա տա կին» նա խա դա սու թյան փո խա-
րեն կա րե լի է ա սել «Քո չխկչխ կան խա ղա լի քը հա տա կի վրա է՝ քո ոտ քի հետ ևում»:

Ան բա վա րար տե սո ղու թյամբ ե րե խան կա րող է սո վո րել ի նք նու րույն շարժ վել, սա կայն Ձեր 
օգ նու թյան կա րիքն ու նի որ պես զի զար գաց նի ի նք նավս տա հու թյու նը: Տան պայ ման նե րում շատ 
բան կա րե լի է ա նել ե րե խայի շար ժումն ե րը խրա խու սե լու ու ղ ղու թյամբ: Ձեր ե րե խան կա րող է 
նա խընտ րել մեջ քի վրա պառ կե լը, ո րն ա վե լի հար մար է և քիչ ջան քեր է պա հան ջում, քան փո րի 
վրա պառ կե լը: Նոր մալ տես նող ե րե խան փո րի վրա պառ կած վի ճա կում հա ճույ քով է ու սումն ա սի-
րում ա նընդ հատ փո փոխ վող աշ խար հը: Տե սո ղու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում ե րե խան կա րիք 
չու նի գլու խը բարձ րաց նե լու և հա ճույ քով չի ա նում դա: Շար ժո ղա կան շատ հմ տու թյուն ներ զար-
գա նում են փո րի վրա պառ կած դիր քում: Ե րե խային պետք է հնա րա վո րու թյուն տալ, որ այդ 
դիր քում խա ղա լով զվար ճա նա:

Խ րա խու սեք փո րի վրա պառ կել: Ստորև կշա րադր վեն մի քա նի վար ժու թյուն ներ, ո րոնք 
պետք է փոր ձել կա տա րել վատ տես նող ե րե խայի հետ: 

 ` Ձեր մար մինն օգ տա գոր ծեք որ պես մա կե րես՝ ե րե խայի պառ կե լու հա մար: Այս դիր քում 
ե րե խան զգում է Ձեր մար մի նը, լսում է խո սակ ցու թյու նը և կա րող է գլու խը բարձ րաց նել 
խա ղա լու հա մար: Ե րե խան իր դեմ քի վրա զգում է Ձեր շն չա ռու թյու նը և զվար ճա նում է՝ 
ա ռանց պատ կե րաց նե լու, որ գտն վում է բե րանք սի վայր վի ճա կում: 

 ` Ե րե խային տե ղա վո րել ման կա կան մահ ճա կա լի կամ հա տա կի վրա՝ փո րի վրա դիր քով: 
Ե թե նա մինչ այդ մեջ քի վրա էր պառ կած, դան դա ղո րեն շր ջել փո րի վրա: Այս դիր քում 
խա ղա լը խթա նե լու հա մար ձեռ քի տակ պետք է ու նե նալ աղ մուկ հա նող խա ղա լիք ներ: 

 ` Եր գեք Ձեր ա զդ րե րի վրա բե րանք սի վայր պառ կած ե րե խայի հա մար:

 ` Այս դիրքն օգ տա գոր ծել ան դրա վար տի քը կամ գի շե րազ գես տը հա նե լու հա մար:

Այս բո լոր դիր քե րում ե րե խան մար զում է իր գլու խը բարձ րաց նե լու շար ժու մը և սո վո րում է 
զվար ճա նալ փո րի վրա պառ կած դիր քում: Ե րե խան պատ րաստ վում է փո րի վրա պառ կե լուն և 
այդ դիր քից գլոր վե լով դուրս գա լուն: Գլ խու խը բարձ րաց նե լը խթա նե լու հա մար ե րե խային պետք 
է գր կում պա հել:

Խ րա խու սեք ձեռ քերն ա ռաջ պար զել: Վաղ ման կա կան հա սա կում ե րե խա նե րի մեծ մա սը 
գտն վում է (հանգս տա նում է) կծկ ված կամ ծալ ված դիր քում: Որ ևէ բան վերց նե լու հա մար ե րե-
խան ա նընդ հատ փոր ձում է դուրս գալ այս դիր քից և նո րից վե րա դառ նալ նույն դիր քին:

 Տե սո ղու թյան խան գա րումն ե րով վաղ տա րի քի ե րե խա նե րը, ո րոնք ան հաս են, ար գան դում 
ա վե լի քիչ են գտն վում կծկ ված վի ճա կում, ի սկ ծն վե լիս նրանց ծա լիչ մկան նե րի տո նու սը հա մե-
մա տա բար ա վե լի ցածր է: Նրանք հա ճախ հարթ պառ կած են ան կող նում և մեծ դժ վա րու թյամբ 
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են բարձ րաց նում ձեռ քերն ու ոտ քե րը: 

Ե րե խային պետք է շատ հնա րա վո րու թյուն ներ տալ, որ կծ կի իր մար մի նը՝ ձեռ քերն ա ռաջ 
պար զե լով և ոտ քե րը վեր բարձ րաց նե լով:

�	�	Զ ՎԱՐ ՃԱ ՑԻՐ ՔՈ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ՀԵՏ

 Ինչ պես զար գաց նել տե սո ղա կան հմ տու թյուն ներ

 `  Խա ղա ցեք «Ես լր տես եմ» խա ղը՝ օգ տա գոր ծե լով կար միր, կլոր, փայ տյա, ա պա կյա և այլ 
ա ռար կա ներ:

 ` Ն պաս տեք, որ պես զի Ձեր ե րե խան նկա րագ րի տար բե րու թյու նը եր կու նմա նա տիպ 
ա ռար կա նե րի միջև, օ րի նակ՝ ձեռ նոց նե րի, նկար նե րի, մե քե նա նե րի, ափ սե նե րի, թռ չուն-
նե րի:

 ` Խնդ րեք ե րե խային նկա րագ րել ըն տա նի քի բա ցա կայող ան դամն ե րին կամ ի ՞նչ հա գուստ 
են նրանք կրել այ սօր:

 `  Փո խեք ի նչ-որ բան սե նյա կում և հարց րեք ե րե խային, թե ի ՞նչն է փոխ վել:

 `  Տե ղադ րեք սե ղա նի մա կե րե սին մի քա նի ա ռար կա և հնա րա վո րու թյուն տվեք ե րե խային 
ու սումնա սի րել այդ ի րե րը մեկ կամ եր կու րո պե: Ե րբ ե րե խան փա կում է աչ քե րը, հե ռաց-
րեք ա ռար կա նե րից մե կը, այ նու հետև խնդ րեք ե րե խային, որ ստու գի և ա սի, թե ո րն է 
պա կա սում: Ե րե խայի ա վե լի փոր ձա ռու լի նե լու հետ մեկ տեղ աս տի ճա նա բար ա վե լաց րեք 
ա ռար կա նե րի քա նա կը: 

 ` Ե րեք ա ռար կա շար քով դրեք սե ղա նի մա կե րե սին: Ե րբ ե րե խան կու սումն ա սի րի դրանք, 
հա վա քեք և հե տո ա ռա ջար կեք ե րե խային տե ղադ րել այդ ա ռար կա նե րը նույն հեր թա կա-
նու թյամբ: Աս տի ճա նա բար ա վե լաց րեք ա ռար կա նե րի քա նա կը:

 `  Նա մա կա նիշ նե րի, շշե րի, բա ժակ նե րի, խխունջ նե րի, քա րե րի, կո ճակ նե րի և այլ հա վա-
քա ծու ներն օգ տա կար են տար բե րակ ման հմ տու թյուն ներ սո վո րե լու հա մար: Այս ա ռար-
կա նե րը կա րող են տե սա կա վոր վել ը ստ գույ նի, չափ սի, ձևի և այլն:

 `  Խա ղա ցեք « Կենտ րո նա ցում» խա ղը: Դրեք խա ղաթղ թե րը սե ղա նի մա կե րե սին շրջ ված: 
Ձեր հեր թը հաս նե լուն պես շր ջեք եր կու խա ղա թուղթ. ե թե դրանք ի րար չեն հա մա պա-
տաս խա նում, նո րից շր ջեք և փոր ձեք հի շել, որ պես զի հա ջորդ ան գամ գտ նեք հա մա պա-
տաս խան զույ գը: 

�	�	Լ ՍՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ

L սո ղա կան ան բա վա րա րու թյու նը, հատ կա պես խլու թյու նը, տե սո ղա կան լուրջ խան գա րում-
նե րի հետ զու գակց վե լիս, ա վե լի ծանր և խորն է ան դրա դառ նում ե րե խայի զար գաց ման վրա: 
Լսո ղու թյան կո րուս տը միշտ բա ցա սա բար է ազ դում լեզ վի զար գաց ման վրա, ո րն էլ իր հեր-
թին ար գե լա կում է ի մա ցա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Ի մա ցա կան ու նա կու թյուն նե րը և լեզ վա կան 
հմ տու թյուն նե րը 18 ամ սա կա նից հե տո հա մար վում են գրե թե ան բա ժա նե լի: Մի ջին ծան րու թյան 
և ծանր լսո ղա կան ան բա վա րա րու թյամբ շատ ե րե խա ներ ու սուց ման բնա գա վա ռում խիստ հետ 
են մնում՝ մինչև 3-5 տա րի: Դեռ ա վե լին, կա րող են ու նե նալ ար տա հայտ ված սո ցի ա լա կան և 
վար քագ ծային խն դիր ներ: Խա ղային հմ տու թյուն նե րը մինչև 2 տա րե կա նը, կար ծես, նոր մալ են 
զար գա նում: Եր կու տա րե կա նում լսող ե րե խա ներն սկ սում են ի մաս տա լից օգ տա գոր ծել բա ռե րը, 
խա ղե րի ու մի ջո ցա ռումն ե րի պա րա գա նե րին «կպց նում են» այս կամ այն բա ռը: Վատ լսող ե րե-
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խա նե րը սո վո րա բար ա ռան ձին են խա ղում և զուրկ են վառ եր ևա կա յու թյու նից:

Լ սո ղու թյան կորս տի տե սակ ներ

 `  Հա ղորդ չա կան (կոն դուկ տիվ):

 `  Նյար դա-զ գա յա կան (նեյ րո սեն սոր):

 `  Խա ռը:

 Հա ղորդ չա կան բնույ թի լսո ղու թյան կո րուստ: Պայ մա նա վոր ված է ար տա քին կամ մի ջին 
ա կան ջի ախ տա հար մամբ: Կոչ վում է « հա ղորդ չա կան», քա նի որ ա կան ջի ներ սում խան գար ված 
է ձայ նի հա ղոր դու մը: Պատ ճառ ներն են. 

 ` ա կան ջի լսո ղա կան խո ղո վա կում մեծ քա նա կու թյամբ ա կան ջային ծծմ բի (ա կան ջա կեղ-
տի) կու տա կում,

 ` թմբ կա թա ղան թի ան ցք,

 `  կոտր ված լսո ղա կան ո սկ րիկ(ներ),

 `  մի ջին ա կան ջի բոր բո քում/ վա րակ:

Ա մե նա հա ճախ հան դի պող պատ ճառ նե րից է մի ջին ա կան ջի վա րա կային ախ տա հա րու մը, 
ո րի հետ ևան քով ա ռա ջաց րած բոր բո քային հե ղու կը լց վում է ամ բողջ մի ջին ա կան ջը՝ դան դա-
ղեց նե լով ձայ նային տա տա նումն ե րի հա ղոր դու մը:

Եր բեմն ե րե խան ծն վում է լրիվ չձ ևա վոր ված ա կան ջով. ար տա քին ա կան ջի մի մա սը կա րող 
է բա ցա կայել կամ լի նել ձևա փոխ ված, ի սկ լսո ղա կան ան ցու ղին՝ նե ղա ցած կամ փակ:

 Հա ղորդ չա կան բնույ թի լսո ղա կան կորս տի դեպ քե րի մեծ մա սը կա րե լի է բու ժել, այդ թվում՝ 
վի րա բու ժա կան ե ղա նակ նե րով: Ե թե ե րե խան ծն վել է ա կան ջի ան կա նո նու թյամբ (բ նա ծին 
ա րատ), միշտ չէ որ վի րա հա տու թյամբ կա րե լի է շտ կել վի ճա կը: Այդ դեպ քե րում օ ժան դակ տեխ-
նի կա կան մի ջոց նե րը՝ լսո ղա կան սար քե րը, նպաս տում են ա վե լի լավ լսե լուն:

 Նյար դա-զ գա յա կան բնույ թի լսո ղու թյան կո րուստ: Պայ մա նա վոր ված է ներ քին ա կան ջի 
կամ լսո ղա կան նյար դի ախ տա հար մամբ: Խխուն ջի ախ տա հար ման դեպ քում ձայնն ըն կալ վում 
է ա ղա վաղ ված ձևով: Լսո ղու թյան կորս տի աս տի ճա նը կախ ված է վնաս ման տե ղա կա յու մից և 
տա րած վա ծու թյու նից: Խխուն ջի նյար դային բջիջ նե րի ախ տա հար ման պատ ճառ ներն են. 

 ` Հ ղի ու թյան շր ջա նում մոր տա րած հի վան դու թյուն նե րը՝ կարմ րախտ, վե նե րա կան հի վան-
դու թյուն ներ, այլ վի րու սային վա րակ ներ: Այս հի վան դու թյուն նե րի մի մա սը մո րից կա րող 
է փո խանց վել ե րե խային ար գան դի խո ռո չում կամ ծն վե լուց հե տո: 

 ` Ռե զուսգոր ծոն: Մոր և ե րե խայի ա րյան խմ բե րը կա րող են չհա մա պա տաս խա նել՝ լի նե լով 
ան հա մա տե ղե լի:

 `  Դե ղա մի ջոց ներ: Ո րոշ դե ղեր կա րող են վնա սել կամ քայ քայել խխուն ջի նյար դային բջիջ-
նե րը:

�	�	Լ ՍՈ ՂԱ ԿԱՆ ՀՄ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

 Օգ նեք ե րե խային ճա նա չել ձայ նե րը, որ պես զի նա կա րո ղա նա տար բե րա կել ան ձր ևի, ժա-
մա ցույ ցի, օ դա փո խի չի և սառ նա րա նի ձայ նե րը, նաև՝ ձյան ճռճ ռո ցը, ա ման նե րի չխչխ կո ցը, ծո-
րա կի կաթկ թո ցը, ծա ռե րի, թռ չուն նե րի ձայ նը, մար դու հա ռա չան քը և այլն: Խնդ րեք, որ ե րե խան 
փա կի աչ քե րը և կենտ րո նա նա ա ռան ձին ձայ նե րի վրա: Ե րբ ե րե խայի աչ քե րը փակ են, տե սեք 
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թե՝ լսե լով Ձեր ձայ նը, ա րդյո՞ք կկա րո ղա նա ա սել, թե որ տեղ եք Դուք: Խրա խու սեք ե րե խային 
ա ռանց մարդ կանց տես նե լու տար բե րա կել ձայ նե րը. «Ո՞վ է խո սում ճա շա սե նյա կում՝ Ար մե նը, թե՞ 
Ար սե նը»:

Ե րե խա նե րը սի րում են, ե րբ ի րենց կան չե լիս օգ տա գործ վում է որ ևէ կո դային ձև: Օ րի նակ, 
կաթ սայի կա փա րի չին գդա լով ե րեք ան գամ խփե լը նշա նա կում է « Ժա մա նակն է լվա նալ ձեռ քե րը 
ճա շից ա ռաջ»: Չորս ան գա մը կա րող է նշա նա կել « Ճա շը սե ղա նին է, ա րի և կեր»: Ե րե խա նե րը 
սի րում են ստեղ ծել ի րենց սե փա կան ազ դան շան նե րը:

Խ րա խու սեք Ձեր ե րե խային եր գել կամ կրկ նել եր գի բա ռե րը, ո րը նա լսում է ռա դի ոյով, հե-
ռուս տա ցույ ցով կամ ձայ նաս կա վա ռա կով: Խնդ րեք որ պես զի նա կրկ նի հան գե րը, հե ռուս տա-
տե սային գո վազդ նե րը և շու տա սե լուկ նե րը, օ րի նակ՝ « Սա րի ու սին սի րուն լու սին, սի րուն լու սին 
սա րի ու սին»:

 Խա ղի ձևով ե րե խային տվեք հանձ նա րա րու թյուն ներ՝ սկզ բում մի այն մե կը կամ եր կու սը: 
Խնդ րեք որ պես զի նա կրկ նի հանձ նա րա րու թյու նը և հե տո կա տա րի այն: Օ րի նակ՝ «Գ նա՛ քո սե-
նյակ և ի նձ բեր քո կա պույտ գուլ պա նե րը»:

Օգ նեք ե րե խային սո վո րել և ար տա սա նել այ բու բե նը, թվե րը, շա բաթ վա օ րե րը և տար վա 
ա միս նե րը ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյամբ:

Զ վար ճա ցեք՝ խա ղա լով բա ռե րի հետ: Փո խեք բա ռե րի հան գե րը: Օ րի նակ՝ Դուք ա սում եք 
« Տուն», ե րե խան ա սում է « Շուն», Դուք ա սում եք «Ա նուն» և այս պես շա րու նակ:

Խ րա խու սեք Ձեր ե րե խային խո սե լու իր փոր ձա ռու թյան մա սին. ու տե լու/ ճա շե լու ըն թաց քը 
լավ է խո սե լու և լսե լու հա մար:

Ինչ քան հնա րա վոր է հա ճախ բարձ րա ձայն կար դա ցեք Ձեր ե րե խայի հա մար՝ նրա հետ մի-
ա սին:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ
 Ման կան զար գաց ման հս կո ղու թյու նը: Զար գաց ման հա պա ղում (դան դա ղում) ու նե ցող ե րե-

խա նե րի հա մար հնա րա վո րին չափ վաղ մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բազ միցս ա պա-
ցուց ված է, սա կայն այս պի սի ե րե խա նե րի վաղ հայտ նա բե րու մը դեռևս մնում է դժ վար լու ծե լի 
խն դիր: Ա ռաջ նային օ ղա կի ման կա բույ ժին ան հրա ժեշտ է ման կա կան զար գաց ման հա պա ղում-
նե րի հայտ նա բեր ման բա վա կա նա չափ զգա յուն գոր ծիք, ո րը մի ա ժա մա նակ պրակ տիկ է թե՛ ժա-
մա նա կի, թե՛ աշ խա տա տա րու թյան ա ռու մով, և կա րող է դառ նալ նրա կլի նի կա կան ա ռօ րյայի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սը:

 Զար գաց ման գնա հատ ման տար բեր թես տե րի օգ տա գոր ծու մը լայն տա րա ծում չի գտել, քա-
նի որ նրանք պա հան ջում են եր կար ժա մա նակ և ու նեն ո րոշ թե րու թյուն ներ եզ րա հան գումն ե րի 
ա ռու մով: Սա կայն մյուս կող մից մի այն կլի նի կա կան գնա հատ ման ար դյունք նե րի վրա հիմն վե լը 
հան գեց նում է զար գաց ման, վար քագ ծային կամ զգաց մուն քային/ հու զա կան ո լոր տի շե ղումն ե-
րով ե րե խա նե րի ան բա վա րար հայտ նա բեր մա նը վաղ ման կա կան հա սա կում:

 Որ պես այս խնդ րի լուծ ման ըն դու նե լի այ լընտ րան քային տար բե րակ ո րոշ հե ղի նակ ներ 
(Dworkin) ա ռա ջար կում են զար գաց ման հս կո ղու թյու նը, ո րը բնո րոշ վում է որ պես «շա րու նա կա-
կան և ճկուն գոր ծըն թաց, ո րն իր բնույ թով ա վե լի լայն է, քան ը նդ հատ գնա հա տումն ե րը» քա-
նի որ են թադ րում է ման կա բույ ժի հմուտ դի տար կում ա ռողջ ման կան բո լոր այ ցե լու թյուն նե րի 
ժա մա նակ»: Այս մո տե ցու մը բազ մա կող մա նի է և իր մեջ նե րա ռում է հս կում, հայտ նա բե րում և 
գնա հա տում: Այն լի ո վին հա մա պա տաս խա նում է ա ռողջ ման կան կան խար գե լիչ հսկ ման սխե-
մային, ո րն ա ռա ջար կում է ու թ այց կյան քի ա ռա ջին տա րում և հինգ այց մե կից չորս տա րե կա-
նում: Բա ցի այդ, այն հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում վեր լու ծել ա նամն ե զում նշ ված զգա յա րան նե րի  
ֆունկ ցի այի զնն ման, զար գաց ման ու վար քագ ծի գնա հատ ման ու ղե ցույց նե րի տվյալ նե րը:

 Զար գաց ման հս կո ղու թյու նը պետք է լի նի ման կա բույ ժի զնն ման ա բա ժա նե լի մաս, ո րը նե-
րա ռում է օբյեկ տիվ քն նու թյուն, ե րե խային շր ջա պա տող մի ջա վայ րի գոր ծոն նե րի ման րակր կիտ 
ի մա ցու թյուն, ի նչ պես նաև գի տե լիք նոր մալ զար գաց ման և զար գա ցու մը բնու թագ րող ցու ցիչ նե-
րի հա րա բե րա կան կար ևո րու թյան մա սին:

Ա նամն ե զը, որ պես զար գաց ման հս կո ղու թյան կար ևոր մաս, պետք է պա րու նա կի ման րա-
մասն տվյալ ներ ման կան ազ գա կան նե րի շր ջա նում զար գաց ման շե ղումն ե րի առ կա յու թյան վե-
րա բե րյալ, ի նչ պես նաև տե ղե կու թյուն հղի ու թյան, ծնն դա բե րու թյան և պե րի նա տալ շր ջա նի վե-
րա բե րյալ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տար բե րա կել զար գաց ման ա ռու մով ռիս կի խմ բի 
ե րե խա նե րին: Կար ևոր է նաև հո գե բա նա կան և սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի ի մա ցու թյու նը. ծնող-
ե րե խա փոխ հա րա բե րու թյու նը, ման կան զար գա ցու մը խթա նող գոր ծոն նե րի առ կա յու թյունն ու 
բնույ թը և տվյալ նե րը մեր ձա վոր սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րի վե րա բե րյալ (եղ բայր ներ, քույ րեր, հա-
սա կա կից ներ, այլ խնա մող ներ):

Հս կո ղու թյան կար ևո րու թյու նը հիմն ված է այն հա մոզ մուն քի վրա, որ զար գաց ման ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն նե րը կյան քի վաղ շր ջա նում կան խո րո շում են ե րե խայի հե տա գա ըն թաց քը: 



121

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

Կեն սա բա նա կան հա սու նաց ման գոր ծո նը շր ջա պա տի հետ փոխ ներ գոր ծու թյան պայ ման նե րում 
պայ մա նա վո րում է փո փո խու թյուն նե րը զար գաց ման աս պա րե զում: Ո րո շա կի տա րի քում նվաճ-
վող զար գաց ման փու լե րի հա ջոր դա կա նու թյունն ըն դուն վում է որ պես նոր մա տի վային և կի րառ-
վում է հա մե մա տու թյան մի ջո ցով ե րե խայի զար գա ցու մը գնա հա տե լու հա մար: Զար գաց ման 
յու րա քան չյուր փուլ նե րա ռում է նվա ճումն եր ո րո շա կի հիմն ա կան աս պա րեզ նե րում / խոս քը, 
շար ժումն ե րը (նուրբ և խո շոր), խն դիր նե րի լուծ ման կա րո ղու թյու նը/ և հո գե բա նա-սո ցի ա լա կան 
ո լորտ նե րում: Ը նդ ո րում, նվա ճումն ե րը տար բեր աս պա րեզ նե րում ու նեն տար բեր կար ևո րու թյան 
աս տի ճան ներ՝ ման կան հե տա գա զար գա ցու մը կան խո րո շե լու հար ցում: Սիմ վո լիկ մտա ծո ղու-
թյու նը, խոս քը և նուրբ շար ժումն ե րի կոոր դի նա ցի ան, հատ կա պես վաղ հա սա կի ե րե խայի մոտ, 
ա վե լի կար ևոր ախ տո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նեն քան ա վան դա բար ըն դուն ված զար գաց ման 
այն պի սի ցու ցա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են մեծ շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րը (նս տե լը, կանգ նե լը և 
այլն):

Ն վա ճումն ե րը խոս քի և լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման ո լոր տում ա մե նա շատ  
տե ղե կու թյուն ներն են պա րու նա կում հե տա գա նոր մալ զար գա ցու մը կան խո րո շե լու հա մար: 
Կար ևո րու թյամբ ե րկ րորդ տե ղը զբա ղեց նում են խոս քի զար գաց ման հետ սեր տո րեն կապ ված 
սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն նե րը՝ հա մա պա տաս խան վար քա գի ծը, կա նո նա վոր փոխ հա րա բե րու-
թյուն ներն ու շփու մը շր ջա պա տի մարդ կանց հետ: Ու շա ցած կամ ան սո վոր խոսքն ու սո ցի ա լա-
կան վար քա գի ծը շատ կար ևոր են զար գաց ման ա ռու մով ռիս կի խմ բում գտն վող ե րե խա նե րի 
հայտ նա բեր ման հա մար: Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է բարձր զգո նու թյուն ման կան հու զա կան և 
վար քագ ծային դժ վա րու թյուն նե րի նկատ մամբ: Ե թե այս պի սի դժ վա րու թյուն նե րը հեշ տու թյամբ 
կա րող են հայտ նա բեր վել դպ րո ցա հա սակ ե րե խայի մոտ, ա պա կրծ քի տա րի քի և վաղ հա սա կի 
ե րե խա նե րի մոտ դա շատ ա վե լի բարդ է: Մշակ ված են վաղ հա սա կի (մինչև ե րեք տա րե կան) 
ե րե խա նե րի հու զա կան ո լոր տի և վար քագ ծի բնույ թի ո րոշ ման ու ղե ցույց ներ (Medoff-Cooper), 
ո րոնք զգա լի ո րեն հեշ տաց նում են այս խն դի րը:

 Զար գաց ման հս կո ղու թյան մյուս է ա կան սկզ բուն քը զար գաց ման տեմ պի կար ևո րու թյան ըն-
կա լումն է: Դի տար կումն երն ու գնա հա տումն ե րը պետք է ի րա կա նաց վեն եր կու և ա վել ան գամ, 
որ պես զի ո րոշ վի զար գաց ման տեմ պը: Սա հատ կա պես կար ևոր է զար գաց ման ան ցո ղիկ դան-
դա ղումն ե րը տար բե րա կե լու հա մար, ո րոնք կա րող են լի նել հի վան դա գին վի ճակ նե րի ար դյունք 
կամ նոր մայի տար բե րակ: Ը նդ հան րա պես, չնա յած ո րոշ աս պա րեզ նե րում զար գաց ման վի ճա կը 
կա րող է գնա հատ վել մեծ ճշ տու թյամբ, պետք է շատ զգույշ լի նել հե տա գա ին տե լեկ տու ալ մա-
կար դա կի կան խա գու շակ ման հար ցում և խու սա փել այդ պի սի գնա հա տա կան ներ տա լուց: Պետք 
է հի շել, որ զար գաց ման նոր մա տիվն ե րից ան հա տա կան շե ղումն ե րը կա րող են լի նել ան ցո ղիկ և 
պար զա պես վկայել ա վե լի խո րաց ված գնա հատ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: 

�	�	Ին չու է կար ևոր զար գաց ման գնա հա տու մը

 `  Զար գաց ման խն դիր ու նե ցող ե րե խա նե րը հազ վա դեպ են դիս մոր ֆիկ:

 ` Ն րանց մե ծա մաս նու թյան շր ջա նում չի հա ջող վում գտ նել ախ տա հար ման տե սա նե լի 
պատ ճառ:

 ` Ն րանց խն դիր նե րը հա ճախ դժ վար նշ մա րե լի են և ա ռանց զար գաց ման մա կար դա կը 
չա փե լու կա րող են մնալ ան նկատ:

 `  Ման կա բույժ ներն ա վե լի հակ ված են ե րե խայի զար գա ցու մը նոր մալ հա մա րել, քա նի որ 
ի րենց պրակ տի կա յում տի պիկ (նոր մալ) ե րե խա ներն ա վե լի հա ճախ են հան դի պում կամ 
տվյալ ե րե խայի զար գա ցու մը նախ կի նում նոր մալ է ե ղել:
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 Խոս քի և լեզ վի հս կու մը: Զար գաց ման սկ րի նին գի կար ևո րա գույն մասն է կազ մում խոս քի 
զար գաց ման հս կու մը, քա նի որ հենց այս ո լորտն է ե րե խայի հե տա գա մտա վոր զար գաց ման 
մա կար դա կի ա մե նա կար ևոր կան խո րո շի չը: Հա ճախ խոս քի ու շա ցու մով ե րե խա նե րը չեն ստա-
նում հա տուկ ծա ռա յու թյուն ներ՝ բու ժաշ խա տող նե րի «Ս պա սենք, կտես նենք» մո տեց ման պատ-
ճա ռով: Մինչ դեռ լեզ վի և խոս քի զար գաց ման կրի տի կա կան հմ տու թյուն ներն ի հայտ են գա լիս 
բա վա կան հաս տա տուն ժա մա նա կաշր ջա նում, և դա հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա մե մա տե լու 
մի ջո ցով գնա հա տել ե րե խայի խո սակ ցա կան հմ տու թյուն նե րը: Օ րի նակ, ե թե ե րե խան չի խո սել 
մինչև եր կու տա րե կա նը և մինչև չորս տա րե կա նը նրա խոս քը ե ղել է ան հաս կա նա լի, ա պա նա 
դժ վա րու թյամբ կհաղ թա հա րի այս խն դի րը տա րի քի հետ:

 Խոս քի գնա հա տու մը պետք է են թադ րի նախ ևա ռաջ ե րե խայի լսո ղու թյան հս կո ղու թյու նը, 
ո րը պար տա դիր պետք է մտ նի ա ռողջ ե րե խայի հսկ ման սխե մայի նեջ:

 Ա ռա ջին բա ռի հայտն վե լը ե րե խայի խոս քի զար գաց ման ա ռա ջին վկա յու թյունն է, այն պետք 
է տե ղի ու նե նա մո տա վո րա պես 12 ամ սա կա նում: Ը նդ հան րա պես, ե թե ե րե խան 18 ամ սա կա նում 
դեռևս ոչ մի բառ չի ա սում, նրան պետք է ու ղար կել հե տա գա գնա հատ ման: Ը նդ ո րում, պետք 
է հաշ վի առ նել, որ «մա մա»-ն և «պա պա»-ն այս դեպ քում չի կա րե լի հա մա րել ի մաս տա լից բառ, 
ո րով հետև այն սո վո րա բար նշա նա կում է մի այն «ղուն ղու նա լու» զար գա ցած փու լի առ կա յու թյուն 
ե րե խայի մոտ և ե թե գնա հատ վի որ պես ա ռա ջին բառ, ա պա ա ռա ջին բա ռի ի հայտ գա լու տա-
րի քը պետք է զգա լի ո րեն ի ջեց վի՝ մինչև 6-8 ամ սա կա նը:

 Եր կու բա ռից կազմ ված ար տա հայ տու թյուն նե րի ի հայտ գա լը խո սել սո վո րե լու հա ջորդ  
կար ևոր փու լի ար տա հայ տու թյունն է: Դա նշա նա կում է ե րե խայի կող մից նախ նա կան շա րա հյու-
սա կան ըն կա լում, ո րով հետև նա սկ սում է հաս կա նալ, թե ի նչ պես կա րող է փոխ վել կամ կոնկ րե-
տա նալ խոս քի ի մաս տը եր կու բա ռի զու գակ ցու թյան ար դյուն քում: Ե րկ բառ ար տա հայ տու թյուն-
նե րը մե ծա պես լա վաց նում են ե րե խայի հա ղոր դակց ման հնա րա-վո րու թյուն նե րը: Դրանք նոր-
մա յում ի հայտ են գա լիս 18 ամ սա կա նում: Ե թե ե րե խան դեռևս չի տի րա պե տում այս հմ տու թյա-
նը 24 ամ սա կա նում, նա պետք է ու ղեգր վի հե տա գա գնա հատ ման:

 Ե րեք տա րե կա նում ե րե խա նե րի մեծ մա սը տի րա պե տում է 500 բա ռից կազմ ված բա ռա պա-
շա րի: Բա ցի այդ, նրանց շա րա հյու սա կան ու նա կու թյուն նե րը զար գա նում են այն քան, որ նրանք 
կա րո ղա նում են խո սել 3-4 բա ռից կազմ ված նա խա դա սու թյուն նե րով: Այս տա րի քում ե րե խան 
կա րո ղա նում է գոր ծա ծել հոգ նա կի թի վը, ան ցյալ ժա մա նա կը, «ես», «դու», «իմ» դե րա նուն նե րը: 
Ե րեք տա րե կա նը հաս կա նում է «ինչ ՞ու» հար ցի նշա նա կու թյու նը՝ որ պես պատ ճա ռի և հետ ևան քի 
գնա հա տում: Սո վո րա բար, ե րեք տա րե կա նի խոս քը լավ հաս կա նա լի է ան ծա նո թի հա մար, և նա 
ի վի ճա կի է ի մաս տա լից խո սակ ցու թյուն վա րել մե ծա հա սակ նե րի հետ:

 Չորս տա րե կա նի խոս քը քե րա կա նա կան հմ տու թյուն նե րի ա ռու մով նման վում է մե ծա հա սա-
կի խոս քին: Ի տար բե րու թյուն 2 կամ 3 տա րե կա նի՝ 4 տա րե կան ե րե խան խո սում է ա վար տուն 
նա խա դա սու թյուն նե րով: Թեև նա սո վո րա բար չի տի րա պե տում միև նույն միտքն ար տա հայ տե-
լու մի քա նի ե ղա նա կի, սա կայն տի րա պե տում է մեկ ե ղա նա կի իր բո լոր մտ քերն ար տա հայ տե լու 
հա մար: Այս տա րի քում ե րե խայի բա ռա պա շա րը բա վա կա նին մեծ է: Նրանց մե ծա մաս նու թյու նը 
գի տի մի քա նի գույն, կա րող է հաշ վել մինչև տա սը, հաս կա նում է տեղ ար տա հայ տող կա պե րը 
(մեջ, վրա, տակ, կող քին և այլն) և պա տաս խա նում է «Ինչ քա՞ն …», «Ի՞նչ կլի նի, ե թե…» և այլ նպա-
նա տիպ բարդ հար ցե րին:

 Հինգ տա րե կան ե րե խան տի րա պե տում է դպ րո ցի հա մար ան հրա ժեշտ խոս քի հմ տու թյուն-
նե րի մեծ մա սին: Նա կա րող է ը նտ րել և դա սա կար գել օբյեկտ ներն ը ստ կա տե գո րի ա նե րի, ան-
վա նել բո լոր հիմն ա կան գույ նե րը: Նա ըն կա լում է ժա մա նա կի («Ե՞րբ» հար ցի) և քա նա կի (մինչև 
10 մի ա վոր) հաս կա ցո ղու թյուն նե րը: Խոս քի ար տա սա նու թյու նը ևս հղկ ված է: Ար տա սա նու-
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թյան ցան կա ցած մնա ցոր դային թե րու թյունն այս տա րի քում պետք է դիտ վի որ պես խոս քի խան-
գա րում և ե րե խան ան հա պաղ պետք է ու ղեգր վի լո գո պե դի մոտ:

 Խոս քի ար տա բեր ման մաք րու թյու նը հմ տու թյուն է, ո րը սո վո րա բար ժա մա նակ է պա հան ջում 
լի ո վին հա սու նա նա լու հա մար և այդ ժա մա նա կը կազ մում է շուրջ 3-4 տա րի: Սա կայն խոս քի ար-
տա բեր ման մաք րու թյու նը գնա հա տե լու հա մար հարկ չկա սպա սե լու մինչև 5 տա րե կա նը, քա նի 
որ այդ տա րի քում ար դեն կա րող է բա վա կան ու շ լի նել մի ջամ տե լը: Կան նշան ներ, ո րոնք թույլ 
են տա լիս խոս քի ար տա սա նու թյան տա րի քին բնո րոշ թե րու թյուն նե րը տար բե րա կել հի վան դա-
գին թե րու թյուն նե րից մինչև 2-3 տա րե կան ե րե խայի մոտ: Չխո րա նա լով սպե ցի ֆիկ/ա ռանձ նա-
հա տուկ նշան նե րի մեջ՝ կար ևոր է հի շա տա կել, որ ման կա բույ ժի ա մե նա լավ զենքն այս հար ցում 
խոս քի հաս կա նա լի ու թյան մա սին հար ցումն է: Նոր մալ տա րի քային թո թո վա խո սու թյան դեպ-
քում ե րե խա նե րի խոս քը սո վո րա բար հեշ տու թյամբ հաս կաց վում է: Դա նշա նա կում է, որ չնա յած 
ի րենց խո սակ ցա կան սխալ նե րին, նոր մալ/ տի պիկ ե րե խա ներն ա ռանձ նա պես չեն դժ վա րա նում 
հա ղոր դակց վե լիս մինչև ի սկ ան ծա նոթ ու նկն դիր նե րի հետ: Մինչ դեռ այն ե րե խա նե րը, ո րոնց 
խոսքն ան հաս կա նա լի է կամ ծնող նե րը նշում են, որ դժ վար են հաս կա նում նրանց, սո վո րա-
բար ու նեն ար տա սա նու թյան այն պի սի խան գա րումն եր, ո րոնք չեն հան դի սա նում նոր մալ/ տի պիկ 
զար գաց ման ար տա հայ տու թյուն և պա հան ջում են մաս նա գի տա կան հե տա գա գնա հա տում:

 Զար գաց ման գնա հա տու մը: Զար գաց ման մա կար դա կը գնա հա տե լու հա մար օգ տա գործ-
վում է զար գաց ման գոր ծա կի ցը (ԶԳ): ԶԳ-ը կա րող է հաշ վարկ վել զար գաց ման տվյալ ո լոր տի 
կամ ը նդ հա նուր զար գաց ման հա մար: Այն հա վա սար է ե րե խայի զար գաց ման տա րի քի (ԶՏ) և 
ժա մա նա կագ րա կան տա րի քի (ԶՏ) քա նոր դին՝ բազ մա պատ կած 100-ով:

ԶԳ = ԶՏ / ԺՏ x 100

ԶԳն ար տա հայ տում է ե րե խայի զար գաց ման տեմ պը ժա մա նա կի ըն թաց քում և մեծ կան խո-
րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նի այն ե րե խա նե րի դեպ քում, ո րոնց զար գաց ման հա պա ղումն ե րը մնում 
են կա յուն: Զար գաց ման եր կու ա ռան ձին գնա հա տումն ե րը (ը ստ կա տար ման ժամ կե տի) ա վե լի 
մեծ կան խո րո շիչ ու ժ ու նեն, քան մեկ գնա հա տու մը: Գնա հա տու մը պետք է ը նդ գր կի հմ տու թյուն-
նե րի մի քա նի ո լորտ: Քա նի որ խոս քը հե տա գա մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի լա վա գույն կան խո-
րո շիչն է, նվա ճումն ե րը մյուս ո լորտ նե րում պետք է գնա հատ վեն՝ հա մե մատ վե լով խոս քի ո լոր տի 
նվա ճումն ե րի հետ:

 Զար գաց ման ըն թաց քի սահ մա նու մը

 `  Զար գաց ման հա պա ղում, ե րբ ցու ցա բեր վող կա րո ղու թյուն նե րը զգա լի ո րեն ցածր են մի-
ջի նից. տվյալ զար գաց ման ո լոր տում 70-ից ցածր ԶԳ-ը նշա նա կում է զար գաց ման հա-
պա ղում: 

 ` Ան հա մա չափ զար գա ցում, ե րբ զար գաց ման տեմ պի մեծ տար բե րու թյուն կա զար գաց-
ման եր կու ո լորտ նե րի միջև: Օ րի նակ նե րը նե րա ռում են գի տակ ցա կան և շար ժո ղա կան 
ո լորտ նե րում զար գաց ման տեմ պի տար բե րու թյուն ներն ու ղե ղային պա րա լի զով ե րե խա-
նե րի մոտ: 

 ` Ա տի պիկ զար գա ցում, ե րբ զար գաց ման տվյալ ո լոր տում հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
հա ջոր դա կա նու թյու նը տար բեր է: Օ րի նակ, մեկ ձեռ քին գե րա պատ վու թյուն տա լը 12 ամ-
սա կա նում հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման նոր մալ հա ջոր դա կա նու թյան խախ տում է և կա-
րող է վկայել մյուս ձեռ քի հետ կապ ված խնդ րի առ կա յու թյան մա սին:
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 Զար գաց ման ո լոր տի հիմն ա կան հի վան դու թյուն նե րը

 ` Մ տա վոր հե տամն ա ցու թյուն (ԻԳ-ը 70-75-ից ցածր)

 `  Ման կա կան ու ղե ղային պա րա լիզ (ՄՈՒՊ)

 ` Ող նու ղե ղային ճող վածք (մե նին գո մի ե լո դիսպ լա զի ա)

 `  Հա ղոր դակ ցու թյան հի վան դու թյուն ներ (ըն կալ ման և/ կամ ար տա հայտ ման)

 `  Զար գաց ման պեր վա զիվ/ընդ հա նուր հի վան դու թյուն ներ

 ` Ու շադ րու թյան պա կա սի և գե րակ տի վու թյան հի վան դու թյուն/ հա մախ տա նիշ

 Զար գաց ման հս կո ղու թյան մի ջոց նե րը

 Զար գաց ման հս կո ղու թյան հա մար ման կա բույ ժը կա րող է կի րա ռել ի րար փո խա դար ձա բար 
լրաց նող ա ռն վազն ե րեք մի ջոց՝ կլի նի կա կան դի տար կում, ծնող նե րի ներգ րա վում և սկ րի նին-
գային թես տեր: 

Ա րագ աճ և զար գա ցում ապ րող վաղ հա սա կի ման կան մոտ կա րող են ի հայտ գալ զար-
գաց ման ո րա կա կան ցու ցիչ ներ՝ կլի նի կո րեն տե սա նե լի նշան նե րի և ախ տա նիշ նե րի ձևով: Այս 
նշան նե րի կար ևո րու թյան աս տի ճա նը կա րող է տա տան վել կախ ված ի հայտ գա լու տա րի քից, 
ար տա հայտ ման հա ճա խա կա նու թյու նից, տևո ղու թյու նից և այլն: Դրանք կա րող են բնո րոշ լի նել 
ը նդ հան րա պես զար գաց ման հա պա ղումն ե րին, ի նչ պես նաև կապ ված լի նել ո րոշ սպե ցի ֆիկ/
ա ռանձ նա հա տուկ ախ տա բա նու թյուն նե րի հետ: Ստորև բեր վում են զար գաց ման ու շաց ման կամ 
ան սո վոր բնույ թի մա սին վկայող հիմն ա կան նշան ներն ու ախ տա նիշ նե րը՝ խմ բա վոր ված ը ստ 
զար գաց ման հիմն ա կան ո լորտ նե րի.

 `  Շար ժո ղա կան ո լորտ. մկան նե րի հի պո տո նուս կամ հի պեր տո նուս, սո ղա լու և քայ լե լու 
ու շա ցում, շար ժումնե րի վատ կոոր դի նա ցի ա

 ` Մ տա վոր ո լորտ. ու շա ցած կամ ա տի պիկ խաղ, ա ռար կա նե րի ու շա ցած կամ ա տի պիկ 
գոր ծա ծու թյուն, սիմ վո լիկ պատ կե րա ցումնե րի ու շա ցած զար գա ցում

 `  Հա ղոր դակ ցու թյան և խոս քի ո լորտ. ար տա սա նու թյան և ար տա հայտ ման սխալ ներ, 
տհաս խոսք, խոս քի ու շա ցում կամ բա ցա կա յու թյուն

 `  Սո ցի ա լա կան և է մո ցի ա նալ ո լորտ. ան տար բե րու թյուն, հուզ վա ծու թյուն, քնի խան գա-
րումներ, դեպ րե սի ա, մար դա խու սու թյուն, ու շադ րու թյան ը նտ րո ղա կան խան գա րումներ

 `  Վար քագ ծային ո լորտ. սո վո րու թային ռիթ միկ գոր ծո ղու թյուն ներ, մի ա պա ղաղ, կրկն վող 
վար քա գիծ, գրգ ռա կա նու թյան փո փո խա կան շեմ, ակ տի վու թյան փո փո խա կան մա կար-
դակ

 Ման կա կան զար գաց ման հս կո ղու թյան կար ևոր մի ջոց նե րից է նաև ծնող նե րի ներգ րա վու մը 
գնա հատ ման գոր ծըն թաց: Կար ևոր է ծնող նե րից ի մա նալ ոչ մի այն ման կան ա նամն ե զի տվյալ-
նե րը, այլև նրանց հիմն ա կան մտա հո գու թյուն նե րը զար գաց ման վե րա բե րյալ, սպա սե լիք նե րը 
գնա հատ ման ար դյունք նե րից և դրանց ի րա տե սու թյան աս տի ճա նը: Հաս տատ ված է, որ ծնող-
նե րը կա րող են լի նել ի րենց ման կան զար գաց ման գնա հատ ման վս տա հե լի և հա վաս տի աղ բյուր, 
և որ զար գաց ման սկ րի նին գի տվյալ նե րը մե ծա պես հա մա պա տաս խա նում են ման կան զար գաց-
ման վե րա բե րյալ ծնող նե րի ու նե ցած մտա հո գու թյուն նե րին:

 Զար գաց ման գնա հատ ման խն դիրն է զար գաց ման նշա նա կա լի խն դիր ներ ու նե ցող ե րե-
խային տար բե րա կել նրան ցից, ով քեր ու նեն տա տա նումն եր նոր մայի սահ ման նե րում: Բժշ կա կան 
քն նու թյան և գնա հատ ման ը նտր ված թես տի զու գակց ված կի րա ռու մը սո վո րա բար թույլ է տա լիս 
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բա վա րար հա վաս տի ու թյամբ և ար դյու նա վե տու թյամբ գնա հա տել ե րե խայի զար գաց ման աս-
տի ճա նը: Ա ռա ջարկ վում են գնա հատ ման մի քա նի թես տեր, ո րոնք ու նեն բա վա րար հա վաս տի-
ու թյան և վս տա հե լու թյան աս տի ճան: Օ րի նակ՝ Վաղ սկ րի նին գի ու ղե ցույ ցը (ESI), Մի նե սո տայի 
նա խադպ րո ցա կան սկ րի նին գի ու ղե ցույ ցը (MPSI), Բո թա լի (Battelle) զար գաց ման ու ղե ցույց- 
սկ րի նին գի թես տը, Դեն վե րի (Denver) զար գաց ման սկ րի նին գի թես տը, Այր տո նի (Ireton) ման-
կան զար գաց ման ու ղե ցույ ցը և այլն:

Ա ռաջ նային ման կա բու ժա կան բուժս պա սարկ ման օ ղա կում վե րո հի շյալ մի ջոց նե րի օգ նու-
թյամբ կա րե լի է տար բե րա կել զար գաց ման ու շա ցում կամ շե ղումն եր ու նե ցող ե րե խա նե րին: 
Զար գաց ման հա պա ղու մը/ու շա ցու մը բնո րոշ վում է որ պես վի ճակ, ո րի ժա մա նակ ե րե խայի 
ֆունկ ցի ո նալ զար գա ցու մը մեկ կամ մի քա նի ո լորտ նե րում եր կու և ա վել ստան դարտ շե ղու մով 
հետ է մնում սպաս վող մա կար դա կից: Ե թե զար գաց ման ու շա ցու մով ե րե խայի մոտ բա ցա կա յում 
են զար գաց ման կամ վար քագ ծային սպե ցի ֆիկ հի վան դու թյուն նե րին բնո րոշ նշան նե րը, ա պա 
«զար գաց ման ու շա ցում/ հա պա ղում» տեր մինն է օգ տա գործ վում՝ նրան հա տուկ մի ջամ տու թյան 
մեջ ը նդ գր կե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը նշե լու հա մար: 

Վար քագ ծային և զգաց մուն քային ո լոր տում խն դիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի տար բե րակ ման 
հա մար մշակ ված են գնա հատ ման այն պի սի մի ջոց ներ, ի նչ պի սիք են «Վար քագ ծի սկ րի նին գի 
հար ցա շա րը» և «Կր թու թյա նը պատ րաստ վե լու ման կա բու ժա կան քն նու թյու նը»: Ե րե խայի մոտ 
խոս քե րի ա նի մաստ կրկ նու թյան (է խո լա լի ա), կրկն վող, մի օ րի նակ շար ժումն ե րի, մար դա խու սու-
թյան, ան կա ռա վա րե լի ու թյան, ի նք նավն աս ման կամ մեր ժո ղա կան վար քագ ծի առ կա յու թյու նը, 
ի նչ պես նաև խո սո ղին չնայե լը կա րող են լի նել վար քագ ծային և զգաց մուն քային ո լոր տի խան գա-
րումն ե րի նշան ներ, ո րոնք պա հան ջում են հո գե բույ ժի կամ հո գե բա նի խորհր դատ վու թյուն: Մի ա-
ժա մա նակ ան հրա ժեշտ է հի շել, որ ե րե խայի վար քա գի ծը պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն ներ քին, 
այլև մեծ չա փով ար տա քին գոր ծոն նե րով և այդ ա ռու մով զգու շա նալ ա ռանց ե րե խայի մի ջա վայ-
րը ու շա դիր ու սումն ա սի րե լու հապ ճեպ եզ րա կա ցու թյուն ներ ա նե լուց:

Ո րոշ ե րե խա նե րի զար գա ցու մը խիստ ան հա մա չափ է: Հա ճախ նրանք դժ վա րա նում են մեծ 
կամ փոքր շար ժո ղա կան կոոր դի նա ցի այի և խոս քի ըն կալ ման կամ ար տա հայտ ման մեջ, ի նչ պես 
նաև տա ռե րի և թվե րի մեկ նա բան ման կամ կի րառ ման հար ցե րում՝ մի ա ժա մա նակ ցու ցա բե րե լով 
զար գաց ման նոր մալ մա կար դակ այլ ո լորտ նե րում: Վի ճա կը գնա հատ վում է որ պես ֆունկ ցի ո նալ 
դե ֆի ցիտ այն դեպ քում, ե րբ զար գաց ման տար բեր ո լորտ նե րի միջև նկատ վում է ան հա մա պա-
տաս խա նու թյուն ա վե լի քան մեկ եր րորդ չա փով: Այս պի սի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը պետք 
է հիմք հան դի սա նա ու ղեգ րե լու ե րե խային զար գաց ման մաս նա գե տի մոտ՝ հե տա գա գնա հատ-
ման նպա տա կով: Այն կա րող է լի նել զգա յա րան նե րի ախ տա հար ման ար դյունք, ըն կալ ման կամ 
սո վո րե լու ան կա րո ղու թյուն: 

Զար գաց ման հա պա ղու նե րի/ շե ղումն ե րի վա րու մը: Ման կա բույ ժի դե րը զար գաց ման հա-
պա ղու մով ե րե խայի բուժ ման գոր ծում տար բեր վում է հի վան դու թյուն նե րի մեծ մա սի բուժ ման 
մո տե ցումն ե րից/ հայե ցա կար գից: Այս դեպ քում սո վո րա բար ան հնար է լի նում գոր ծա ռույ թի լի-
ար ժեք վե րա կանգ նու մը: Ե րե խայի գնա հատ ման և բուժ ման գոր ծըն թա ցում ներգ րավ ված մաս-
նա գետ նե րի մեծ մա սը բժշ կա կան բնա գա վա ռից չեն: Ման կա բույ ժը, ո րը պար տա վոր է հայտ նել 
ծնող նե րին ե րե խայի կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նակ մա նը հան գեց նող խրո նի կա կան խն դիր նե-
րի մա սին, պետք է նկա տի ու նե նա նրանց ե լա կե տային դիր քո րո շու մը և զգույշ լի նի: Պետք է 
բա վա կա նա չափ ժա մա նակ տրա մադ րել թե՛ ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րի մա տուց ման, թե՛ 
ծնող նե րի ապ րումն ե րը կի սե լու հա մար: Լա վա գույն մո տե ցումն ի սկզ կա նե ծնող նե րի կար ծի քը 
խնդ րի վե րա բե րյալ բա ցա հայ տելն է: Հա ճախ ման կա բույ ժը պար զում է, որ իր հայտ նա բե րա ծը 
պար զա պես ծնող նե րի վա ղուց ի վեր ու նե ցած կաս կած նե րի հաս տա տումն է: Ծնող նե րը կա րող 
են մինչև ան գամ թեթ ևու թյուն ապ րել նրա նից, որ ի նչ-որ մե կը վեր ջա պես լուրջ է վե րա բեր վում 
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ի րենց կաս կած նե րին ու մտա հո գու թյուն նե րին: Ծնող նե րին տր վող տե ղե կու թյու նը պետք է լի նի 
ան կեղծ և լի ար ժեք, ի նչ-որ բան թաքց նե լը կա րող է մի այն խո րաց նել ան վս տա հու թյու նը մաս նա-
գե տի հան դեպ: Ա նհ րա ժեշտ է ան կեղ ծո րեն հայտ նել նաև ախ տո րո շու մը, ե թե այն կա, քա նի որ 
չհայտ նե լը հան գեց նում է ան պտուղ հույ սեր փայ փայե լու և գոր ծում ի վնաս ե րե խայի: Հա կա ռակ 
պա րա գա յում, ե թե ծնո ղը չի ըն դու նում կամ ժխ տում է ման կա բույ ժի ա սա ծը, պետք չէ փոր ձել 
հա մո զել նրան կամ վի ճել նրա հետ:

 Զար գաց ման հա պա ղու մով և ո րո շա կի ա ռանձ նա հա տուկ հի վան դու թյուն չու նե ցող ե րե խայի 
վա րու մը ե րե խայի ա ռաջ խա ղաց ման հս կումն ու ե րե խայի և ծնող նե րի նկատ մամբ հո գա տար վե-
րա բեր մունքն են: Ա ռանձ նա հա տուկ հի վան դու թյուն (ման կա կան ու ղե ղային պա րա լիզ, աու տիզմ 
և այլն) ու նե ցող ե րե խայի վա րու մը, բա ցի վե րո հի շյա լից, նե րա ռում է նաև տվյալ դեպ քե րում ցուց-
ված վե րա կանգ նո ղա կան բու ժու մը և մի ջամ տու թյուն նե րը: Քա նի որ զար գաց ման խն դիր նե րով 
ե րե խա նե րի մեծ մա սը բարդ ու բազ մաբ նույթ կա րիք ներ ու նի, շատ ցան կա լի է, որ նրանց գնա-
հա տումն ու վա րումն ին տեգ րաց ված լի նի ե րե խայի խնամ քի ան հա տա կան և բազ մա կող մա նի 
պլա նի մեջ: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ զար գաց ման շե ղու մով ե րե խայի ըն տա նի քը 
կա րող է շփ ման մեջ լի նել բժշ կա կան և ոչ բժշ կա կան աս պա րե զի բազ մա թիվ մաս նա գետ նե րի 
հետ, կար ևոր է որ ման կա բույ ժը լի նի մա տուց վող բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րի կոոր դի նա տո րը/ հա-
մա կար գո ղը: Ե րե խային և ըն տա նի քին սա տար լի նե լը կար ևոր է թե՛ բու ժա կան գոր ծըն թա ցի հա-
ջո ղու թյան, թե՛ ե րե խայի նե րու ժի խրա խուս ման հա մար:

 Ի՞նչ ա նել վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի մտա վոր զար գա ցու մը խթա նե լու և նրանց մեջ սո վո-
րե լու նկատ մամբ դրա կան մո տե ցում դաս տի ա րա կե լու հա մար: 

 ` Խ րա խու սել հե տա զո տե լը. ա ջակ ցել շր ջա պատն ու սումն ա սի րե լու ե րե խայի փոր ձե րին: 

 ` Ու ղե ցույց լի նել հիմն ա կան հմ տու թյուն նե րում. ե րբ ե րե խան փոր ձում է գոր ծադ րել իր 
հիմնա կան մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը, ան վա նել, դա սա կար գել, տե սա կա վո րել, հա մե-
մա տել, հա ջոր դա կա նու թյուն սահ մա նել այդ գոր ծըն թա ցում:

 `  Տո նել ե րե խայի նվա ճումն ե րը. խրա խու սել ե րե խայի նոր ձեռք բե րումն ե րը զար գաց ման 
աս պա րե զում՝ հատ կա պես նշե լով այն, ին չի վրա նա շատ ժա մա նակ ու ջանք է գոր ծա- 
դ րել: 

 ` Կրկ նել և ըն դար ձա կել նոր կա րո ղու թյուն նե րը. մղել ե րե խային, որ կրկ նի ու ըն դար ձա կի 
իր նոր կա րո ղու թյուն նե րը՝ մե ծե րի հս կո ղու թյան ներ քո:

 `  Պաշտ պա նել ե րե խային ան տե ղի նկա տո ղու թյու նից կամ պատ ժից. խու սա փել նկա տո-
ղու թյու նից, պատ ժից կամ դժ գո հե լուց, ե րբ ե րե խայի նոր ձեռք բե րած հմ տու թյուն նե րի 
կի րա ռու մը կամ շր ջա պատն ու սումնա սի րե լու նրա փոր ձե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են փոր-
ձի ու սխա լի մի ջո ցով ե րե խայի ու սուց ման նոր մալ գոր ծըն թա ցին, ան ցան կա լի ա վարտ 
են ու նե նում: Սա չի նշա նա կում, որ չի կա րե լի քն նա դա տել կամ վար քագ ծի բա ցա սա-
կան հետ ևանք նե րը բա ցատ րել ե րե խային՝ հետ պա հե լու նրան այն ա րարք նե րից, ո րոնց 
ա նըն դու նե լի լի նե լը ե րե խան ի վի ճա կի չէ հաս կա նալ: 

 ` Ա պա հո վել հա րուստ և ար ձա գան քող լեզ վա կան մի ջա վայր. շատ խո սել ե րե խայի հետ և 
պատ րաս տա կա մո րեն ար ձա գան քել նրա բա ցատ րե լու փոր ձե րին:
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Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Ե րե խայի զար գաց ման գնա հա տում

�	�	Սկ րի նին գի կա տար ման կար գը

 Զար գաց ման հս կո ղու թյան հա մար ման կա բույ ժը կա րող է կի րա ռել ա ռն վազն ե րեք ի րար փո-
խա դար ձա բար լրաց նող մի ջոց.

 ` ա ռողջ ե րե խայի զն նում,

 ` ծ նող նե րի ներգ րա վում,

 ` սկ րի նինգ թես տեր (Այր տո նի քարտ):

Ա ռողջ ե րե խայի զնն ման մի ջո ցով բժիշ կը պար զում է ե րե խայի զար գաց ման վե րա բե րյալ 
ի րեն հե տաքրք րող ցան կա ցած հարց. օ րի նակ՝ ի նչ պես է ե րե խան քայ լում/ վա զում, նկա րում, խո-
սում և այլն:

 Ման կան զար գաց ման հս կո ղու թյան կար ևոր մի ջոց նե րից է ծնող նե րի ներգ րա վու մը գնա-
հատ ման գոր ծըն թա ցին՝ ա նամն եզ, ծնող նե րի սպա սե լիք նե րը և մտա հո գու թյուն ներն ե րե խայի 
զար գաց ման վե րա բե րյալ£ 

Զար գաց ման գնա հատ ման նպա տակն է զար գաց ման խն դիր նե րով ե րե խային տար բե րա կել 
նրան ցից, ով քեր ու նեն տա տա նումն եր նոր մայի սահ ման նե րում£

�	�	 Զար գաց ման սկ րի նին գի մե թո դը

1.  Զար գաց ման հար ցազ րույց. ան ց է կաց նում տե ղա մա սային ման կա բույ ժը՝ ա ռողջ ե րե-
խայի այ ցե լու թյան ժա մա նակ:

2. Զն նում. կա տա րում է տե ղա մա սային ման կա բույ ժը՝ ա ռողջ ե րե խայի այ ցե լու թյան ժա մա-
նակ: 

3. Ե րե խայի զար գաց ման քարտ (ա ռան ձին՝ ա ռա ջին 21 ա միս նե րի և ա ռա ջին 5 տա րի նե րի 
հա մար). լրաց նում է տե ղա մա սային ման կա բույ ժը՝ ա ռողջ ե րե խայի վե րո հի շյալ այ ցե-
լու թյուն նե րի ժա մա նակ: Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո րո շում կա յաց նե լու ե րե խային 
հս կո ղու թյան ե րկ րորդ փուլ ու ղար կե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին՝ նրա զար գա ցու մը 
տա րի քային տի պային ցու ցա նիշ նե րի հետ հա մե մա տե լու մի ջո ցով:

4. Ծ նո ղա կան հար ցա թեր թիկ («Ման կան զար գաց ման գրան ցու մը»՝ 6 և 15 ամ սա կան ե րե-
խա նե րի հա մար, և «Ե րե խայի զար գաց ման ամ փո փու մը»՝ 2, 3, 4 և 5 տա րե կան ե րե-
խա նե րի հա մար). լրաց նում է ծնո ղը՝ ման կա կան բուժք րոջ օգ նու թյամբ, ման կա բույ ժին 
հան դի պե լուց ա ռաջ: Հար ցա թեր թի կը պա րու նա կում է ման րա մասն հար ցեր ե րե խայի 
զար գաց ման ա ռաջ խա ղաց ման վե րա բե րյալ: Լրաց ված հար ցա թեր թի կի տե ղե կու թյուն-
ներն օգ նում են ման կա բույ ժին կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ա վե լի լի ա կա տար պատ-
կե րա ցում կազ մել ման կան զար գաց ման մա սին:

 

�	�	Ե րե խայի զար գաց ման սկ րի նին գի եր կու փու լե րը

Ա ռա ջին փու լը կա տա րում են տե ղա մա սային ման կա բույ ժը, բու ժա կը/ բուժ քույ րը ա ռողջ ե րե-
խայի այ ցի ժա մա նակ: Մե թոդ ներն են. 
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1. Ա ռողջ ե րե խայի զն նում:

2. Ծ նո ղա կան հար ցա թեր թի կի լրա ցում: Կի րառ վում է 2 հա տուկ հար ցա թեր թիկ. 

ա) ման կան զար գաց ման գրան ցում (6 և 15 ամ սա կան ե րե խա նե րի հա մար),

բ) ե րե խայի զար գաց ման ամ փո փում (2, 3, 4 և 5 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար): 

3. Ե րե խայի զար գաց ման քար տի (ը ստ Այր տո նի) լրա ցում՝ զար գաց ման հար ցազ րույ ցի հի-
ման վրա: 

�	�	Ծ նո ղա կան հար ցա թեր թիկ նե րի լրաց ման կար գը

ա) Ման կան զար գաց ման գրան ցում

 b «Ման կան զար գաց ման գրան ցու մը» (ՄԶԳ) լրաց վում է 6 և 15 ամ սա կա նում:

 b  Հար ցա թե թի կը լրաց նում է ե րե խայի ծնո ղը՝ բուժք րոջ օգ նու թյամբ, նախ քան ե րե-
խային կզն նի բժիշ կը:

 b  Ման կա բույ ժը ծնող նե րի հետ քն նար կում է հար ցա թեր թի կի տվյալ նե րը և ստա-
ցած տե ղե կու թյուն ներն օգ տա գոր ծում է «Ե րե խայի զար գաց ման քար տը» լրաց-
նե լու հա մար (որ պես զի գնա հատ վի, ա րդյո՞ք ե րե խայի զար գա ցումն ըն թա նում է 
նոր մալ, թե՞ կան շե ղումներ):

բ) Ե րե խայի զար գաց ման ամ փո փում.

 b «Ե րե խայի զար գաց ման ամ փո փու մը» (Ե ԶԱ) լրաց վում է 2, 3, 4 և 5 տա րե կա նում:

 b  Հա ցա թե թի կը լրաց նում է ե րե խայի ծնո ղը՝ բուժք րոջ օգ նու թյամբ, նախ քան ե րե-
խային կզն նի ման կա բույ ժը:

 b  Ման կա բույ ժը ծնո ղի/ծ նող նե րի հետ քն նար կում է ամ փոփ ման տվյալ նե րը և ստա-
ցած տե ղե կու թյուն ներն օգ տա գոր ծում է «Ե րե խայի զար գաց ման քար տը» լրաց-
նե լու հա մար, որ պես զի գնա հատ վի, ա րդյո՞ք ե րե խայի զար գա ցումն ըն թա նում է 
նոր մալ, թե՞ կան շե ղումներ:

�	�	Ե րե խայի զար գաց ման քար տը (ը ստ Այր տո նի) լրաց նե լու կար գը

Ե րե խայի զար գաց ման սկ րի նին գը և մո նի տո րին գը կա տար վում են մինչև վեց տա րե կան 
ա ռողջ ե րե խայի հետ ևյալ այ ցե րի ժա մա նակ՝ 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 15, 18 ամ սա կա նում և 2, 3, 4, 
5 տա րե կա նում:

Գ նա հատ վող զար գաց ման ո լորտ նե րը

1.  Գի տակ ցա կան զար գա ցում. մտա վոր կա րո ղու թյուն, հաս կա նա լու ու նա կու թյուն և տե ղե-
կատ վու թյան մշա կում: 

2. Ար տա հայտ չա կան լե զու. մարդ կանց հետ բա ռե րով կամ շարժ ու ձևով հա ղոր դակց վե լու 
կա րո ղու թյուն:

3.  Լեզ վի ըն կա լում. բա ռե րը կամ շարժ ու ձևը հաս կա նա լու կա րո ղու թյուն:

4.  Սո ցի ա լա կան (հա ղոր դակց ման ու նա կու թյուն նե րի) զար գա ցում. ի նչ պես է ե րե խան  
շփ վում ծնող նե րի հետ, ըն տա նի քի այլ ան դամն ե րի, մե ծա հա սակ նե րի և այլ ե րե խա նե րի 
հետ (ո րոնք ըն տա նի քի ան դամ չեն): Սա ը նդ գր կում է ե րե խայի վար քագ ծի հետ կապ ված 
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այն պի սի խն դիր նե րը, ի նչ պի սիք են բռնկ վող բնա վո րու թյու նը, հա սա րա կա կան վայ րե-
րում պա հե լու ձևը և կար գա պա հու թյու նը:

5.  Խո շոր/ մեծ (ը նդ հա նուր) շար ժո ղա կան ու նա կու թյուն ներ. բազ մա թիվ մկա նախմ բեր օգ-
տա գոր ծե լու կա րո ղու թյու նը՝ շրջ վե լու, նս տե լու, սո ղա լու, կանգ նե լու, քայ լե լու և վա զե լու 
հա մար:

6.  Նուրբ շար ժո ղա կան ու նա կու թյուն ներ. փոքր մկա նախմ բեր օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյու-
նը (ա ռա ջին հեր թին՝ ձեռ քե րի), ո րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս շր ջա պա տի ա ռար կա-
նե րով «նուրբ» գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել (օ րի նակ՝ գդալ կամ մա տիտ օգ տա գոր ծել): 

7. Ինք նաս պա սար կում. հիմն ա կան ի նք նաս պա սարկ ման՝ հագն վե լու, հան վե լու, լվաց վե լու 
կամ զու գա րա նից օ գտ վե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

Ե րե խայի նոր մալ զար գա ցումն ու նի նոր մա տի վային լայն սահ ման ներ՝ 30% տա րի քային տա-
տա նումն ե րով:

 

Ա ղյու սակ 1.  
Տա րի քային մա կար դա կից 30%-ով ցածր և բարձր ցու ցա նիշ նե րը  

մինչև 12 ամ սա կան ե րե խա նե րի հա մար:

Տա րիք՝
ա միս ներ

30%  
ցածր

30%  
բարձր

Տա րիք՝
ա միս ներ

30%  
ցածր

30%  
բարձր

2 1.5 2.5 7 5 9

3 2 4 8 5.5 10.5

4 3 5 9 6 12

5 3.5 6.5 10 7 13

6 4 8 11 8 14

 

 Զար գաց ման յու րա քան չյուր ո լոր տի հա մար ան հրա ժեշտ է գնա հա տել, ա րդյո՞ք ե րե խայի 
վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է իր տա րի քային մա կար դա կին (սահ ման նե րին), թե ցածր 
կամ բարձր է այդ մա կար դա կից:

 Հար ցազ րույցն ան հրա ժեշտ է սկ սել վար քագ ծի մա սին այն հար ցե րով, ո րոնք վե րա բե րում են 
նրա նից մո տա վո րա պես 30%-ով կրտ սեր ե րե խայի զար գաց մա նը:
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Ա ղյու սակ 2.  
Տա րի քային մա կար դա կից 30%-ով ցածր և բարձր ցու ցա նիշ նե րը  

12 ամ սա կա նից 5 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար:

Տա րիք՝
ա միս ներ

30%  
ցածր

30%  
բարձր

Տա րիք՝
 տա րի ներ

30%  
ցածր

30%  
բարձր

12 8.5 16.0 3-2 2-2 4-0

13 9.0 17.0 3-3 2-3 4-3

14 10.0 18.0 3-4 2-4 4-4

15 10.5 20.0 3-5 2-4 4-5

16 11.0 21.0 3-6 2-5 4-7

17 12.0 22.0 3-7 2-6 4-8

18 12.5 24.0 3-8 2-6 4-9

19 13.0 2-1 3-9 2-7 4-11

20 14.0 2-2 3-10 2-8 5-0

21 14.5 2-3 3-11 2-9

22 15.5 2-5 4-0 2-10

23 16.0 2-6 4-1 2-10

�	�	 Երբ ե րե խային ու ղեգ րել զա գաց ման սկ րի նին գի ե րկ րորդ փուլ

Ու ղեգր ման չա փա նիշ նե րը (ցու ցումն ե րը)

1. Հս կո ղու թյան ե րկ րորդ փուլ ու ղեգր ման են թա կա են բո լոր այն ե րե խա նե րը, ո րոնց մոտ 
ախ տո րոշ վել է նոր մալ զար գաց մա նը խո չըն դո տող որ ևէ հա մախ տա նիշ կամ վի ճակ, նե-
րա ռյալ՝

 b  զար գաց ման ծանր ա րատ ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ spina bifida («փեղեք ված ող նա շար»),

 b ք րո մո սո մային ան կա նո նու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Դաու նի հա մախ տա նի շը, 

 b գլ խու ղե ղային պա րա լիզ, նյար դա-մ կա նային հա մա կար գի այլ հի վան դու թյուն ներ,

 b  խոր ան հա սու թյուն (հես տա ցի ոն տա րի քը՝ 32 շա բա թա կա նից փոքր),

 b  հաս տատ ված ծանր պե րի նա տալ բար դու թյուն ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ ներ գան գային 
ա րյու նա զե ղում կամ նո րած նային ցն ցումներ. այս կե տը չի նե րա ռում փոքր բար դու-
թյուն նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ ան րա կի կոտր ված քը: 
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2. Այն ե րե խա նե րը, ո րոնց մոտ ա ռա ջին փու լի սկ րի նին գի ժա մա նակ հայտ նա բեր վել է զար-
գաց ման ար տա հայտ ված հա պա ղում՝ «Ե րե խայի զար գաց ման քար տի», «Ման կան զար-
գաց ման գրանց ման» կամ «Ե րե խայի զար գաց ման ամ փոփ ման» ձևե րի լրաց ման ար-
դյուն քում: Նե րա ռում է ե րե խա նե րի հետ ևյալ կա տե գո րի ա նե րը.

 b  մինչև 18 ամ սա կան ե րե խա ներ, ո րոնց մոտ առ կա է մեծ շար ժո ղա կան ո լոր տի զար-
գաց ման դան դա ղում ի րար հա ջոր դող վեր ջին 3 այ ցե լու թյուն նե րի (գ նա հա տումնե րի) 
ժա մա նակ,

 b 2-6 տա րե կան ե րե խա ներ, ո րոնց մոտ առ կա են խոս քի զար գաց ման հա պա ղումն եր,

 b 6 ամ սա կա նից 6 տա րե կան ե րե խա ներ, ո րոնց մոտ առ կա են զար գաց ման հա պա-
ղումներ/ դան դա ղումներ ցան կա ցած եր կու կամ ա վե լի ո լորտ նե րում՝ ի րար հա ջոր դող 
վեր ջին 2 այ ցե լու թյուն նե րի (գ նա հա տումնե րի) ժա մա նակ:

�	�	 Զար գաց ման հա պա ղու մով ե րե խա նե րին սպա սար կող  
վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն ներ

Անձ նա կազմ

 Ծա ռա յու թյուն ներն ի րա կա նաց նում են մաս նա գետ նե րը, ո րոնք ան ցել են հա մա պա տաս խան 
վե րա պատ րաս տում:
 

Ընտ րու թյուն

Ըստ հս կո ղու թյան ե րկ րորդ փու լի ար դյունք նե րի վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյան հա մա-
կարգ են ներգ րավ վում ներ քո հի շյալ ե րե խա նե րը.

 ` ե րե խա ներ, ո րոնք բա ցի նոր մալ զար գաց մա նը խո չըն դո տող որ ևէ հա մախ տա նի շից կամ 
վի ճա կից (տես վեր ևում), ու նեն նաև եր կու կամ ա վե լի ստան դարտ շե ղու մով հա պա ղում 
զար գաց ման ցան կա ցած մեկ կամ ա վե լի ո լոր տում:

 `  մինչև 18 ամ սա կան ե րե խա ներ, ո րոնք ու նեն եր կու կամ ա վե լի ստան դարտ շե ղու մով հա-
պա ղում զար գաց ման խո շոր շար ժո ղա կան ո լոր տում:

 ` 0-6 տա րե կան ե րե խա ներ, ո րոնք ու նեն եր կու կամ ա վե լի ստան դարտ շե ղու մով հա պա-
ղում զար գաց ման ցան կա ցած եր կու կամ ա վե լի ո լոր տում:

 Հար ցազ րույց զար գաց ման վե րա բե րյալ

Ծ նո ղա կան հար ցա թեր թիկ նե րի և կան խար գե լիչ այ ցե լու թյան ժա մա նակ ա ռողջ ե րե խայի 
զնն ման հետ մի ա սին զար գաց ման վե րա բե րյալ հար ցազ րույ ցը ծա ռա յում է որ պես տե ղե կու թյուն-
նե րի աղ բյուր՝ ե րե խայի զար գաց ման ա ռա ջըն թա ցի մա սին: Զար գաց ման վե րա բե րյալ հար ցա- 
զ րույ ցը յու րա քան չյուր ա ռողջ ե րե խայի այ ցե լու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

Ա ռողջ ե րե խայի այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ ծնո ղը լրաց րել է «Ման կան զար գաց ման 
գրան ցում» կամ «Ե րե խայի զար գաց ման ամ փոփ ման» ձևե րը, մինչև ծնո ղի հետ հար ցազ րույց  
սկ սելն ան հրա ժեշտ է ըն թեր ցել հար ցա թեր թի կը: Ծնո ղի պա տաս խան նե րը մեկ նա բա նե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել, թե դրանք ու ՞մ են վե րա բե րում՝ ա ռողջ ե րե խային, ո րի ծնո ղը որ ևէ գան գատ չի 
ու նե ցել, թե այն ե րե խային, ո րի ծնո ղը նշել է գան գատ ներ կամ ան հանգս տա ցել է ա ռող ջու թյան 
հա մար ը նդ հան րա պես: Այ նու հետև ծնո ղի հետ մի ա սին պետք է քն նար կել պա տաս խան նե րը՝ 
հնա րա վո րու թյուն տա լով, որ նա պար զա բա նի դրանք կամ գրա ծին որ ևէ բան ա վե լաց նի: Պետք 
է պատ կե րա ցում կազ մել ոչ մի այն ե րե խային վե րա բե րող ծնո ղի մտա հո գու թյուն նե րի և նշած 
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գան գատ նե րի, այլ նաև ե րե խայի ու ժեղ կող մե րի և հա տուկ շնորh նե րի մա սին:

Ե թե ա ռողջ ե րե խայի այ ցե լու թյան ժա մա նակ ծնո ղը չի լրաց րել հար ցա թեր թի կը, պետք է 
տալ հնա րա վո րու թյուն, որ պես զի նա զրու ցի Ձեզ հետ այդ հար ցե րի շուրջ:

Ծ նո ղա կան հար ցազ րույ ցը կա րող է սահ մա նա փակ վել ծնո ղա կան հար ցա թեր թի կում ծնո ղի 
տված պա տաս խան նե րի ըն թերց մամբ և քն նարկ մամբ: Կամ էլ հար ցազ րույց ան ցկաց նո ղը կա-
րող է շա րու նա կել այն՝ ստա նա լով լի ար ժեք պա տաս խան ներ:

 Զար գաց ման վե րա բե րյալ հար ցազ րույ ցի նպա տակն է ո րո շել, թե ի նչ է կա րո ղա նում ա նել 
ե րե խան զար գաց ման այն ո լորտ նե րում, ո րոնք թվարկ ված են հար ցա թեր թիկ նե րի վեր ջում: 
Զար գաց ման վե րա բե րյալ լրիվ հար ցազ րույցն ի րա կա նաց վում է փու լե րով:

 Ժա մա նակ խնայե լու նպա տա կով հար ցազ րույց ան ցկաց նո ղը կա րող է տե ղե կու թյուն նե րի 
հա մար դի տել ե րե խայի զար գաց ման քար տը և պար զա պես հարց նել զար գաց ման յու րա քան-
չյուր բնա գա վա ռում վար քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին՝ ե րե խայի տա րի քային մա կար-
դա կին հա մա պա տաս խան:

Ա ռա ջին փուլ: «Խնդ րում եմ պատ մե՛ք, թե ե րե խան ի ՞նչ է ա նում վեր ջին ժա մա նակ նե րում»: 
Բժիշ կը կա րող է այս պա տաս խա նին ծա նո թա նալ ծնո ղա կան հար ցա թեր թի կի ըն թեր ցու մից կամ 
ծնո ղին տա լով այս հար ցը՝ որ պես զար գաց ման վե րա բե րյալ հար ցազ րույ ցի ա ռա ջին փուլ:

Ան կաշ կանդ և ան մի ջա կան զրույ ցը նպաս տում է, որ ծնողն իր ձևով ար տա հայտ վի իր ե րե-
խայի մա սին: Այն նաև հար ցազ րույց վա րո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս գա ղա փար կազ մել 
տա րի քային այն մա կար դա կի մա սին, ո րին բնո րոշ վար քագ ծե րը պետք է ու սումն ա սիր վեն ե րե-
խայի մոտ: Ե րե խայի զար գաց ման քար տում նա պետք է նշի այն վար քագ ծե րը, ո րոնք նշում է 
ծնո ղը:

Ո՞ր մա կար դա կից սկ սել զար գաց ման վե րա բե րյալ հար ցազ րույ ցը: Դուք կա րող եք որ պես 
ու ղե ցույց օգ տա գոր ծել ե րե խայի տա րի քը և զրույցն սկ սել վար քագ ծե րի մա սին այն հար ցե րով, 
ո րոնք վե րա բեր վում են նրա նից մոտ 30%-ով կրտ սեր ե րե խայի զար գաց մա նը: Օ րի նակ՝ 18 ամ-
սա կան ե րե խայի դեպ քում հար ցազ րույ ցը կա րե լի է սկ սել 12 ամ սա կա նին բնո րոշ վար քագ ծե րի 
մա սին հար ցումն ե րից: Դա ա վե լի նվազ տագ նա պա հա րույց կլի նի ծնող նե րի հա մար, քա նի որ 
նրանց հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նախ քան «Ո՛չ, իմ ե րե խան դեռ չի ա նում….» ա սե լը, նշել ի րենց 
ե րե խայի ո րոշ նվա ճումն ե րը: Այս ա ռու մով ծնող նե րին կա րող է քա ջա լե րել նաև այն, որ վեր ջաց-
նեք հար ցազ րույ ցը՝ ե րե խայի հա ջո ղու թյուն նե րի հա մա ռոտ ամ փո փու մով: 

Ե՞րբ դա դա րեց նել հար ցեր տա լը: Զար գաց ման ցան կա ցած ո լոր տի հա մար ի մաստ չու նի 
հարց նել ա վե լի բարդ վար քագ ծե րի մա սին« ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում կա տա րել ա վե լի պար-
զը£ Դա դա րեց րեք հար ցազ րույ ցը, ե րբ տր ված տա րի քային մա կար դա կին վե րա բե րող բո լոր 
հար ցե րին ծնո ղը տվել է «ՈՉ» պա տաս խա նը: Դա դա րեց րեք նաև այն դեպ քում, ե թե միև նույն 
հո րի զո նա կան շար քի հա ջոր դա կան 3 հար ցե րին ծնո ղը նույն պես «ՈՉ» է գրել: Ե թե ե րե խան 

https://bit.ly/3NPx2zY https://bit.ly/3v0cEDS
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ցու ցա բե րել է ա ռն վազն իր տա րի քին բնո րոշ հա սու նու թյուն և ե թե Ձեզ չի հե տաքրք րում տա րի-
քի հա մե մա տու թյամբ ե րե խայի ա վե լի ա ռա ջըն թաց զար գաց ման գնա հա տու մը, հար ցազ րույցն 
ա նի մաստ է շա րու նա կել: 

 Հար ցազ րույ ցի վեր ջում ման կա բույ ժը կամ բուժ քույ րը պետք է լրաց նի «Ե րե խայի զար գաց-
ման քար տը» (Ե ԶՔ, CDC): Ծնող նե րի մեծ մա սը ող ջու նում է ե րե խա նե րի և նրանց կա րո ղու թյուն-
նե րի մա սին խո սե լու հնա րա վո րու թյան ըն ձե ռու մը: Հա ճախ ծնող ներն ան հանգս տա նում են, թե 
ի նչ պես է ի րենց ե րե խան այս կամ այն գոր ծո ղու թյու նը կա տա րում կամ ա ռն վազն հար ցեր ու նեն 
ի րենց ե րե խա նե րի մա սին: Աշ խա տանքն ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի, ե թե ծնող նե րի պատ մա ծին 
գու մար վեն Ձեր սե փա կան դի տար կումն ե րը: Պետք է քա ջա լե րել ծնող նե րին ար տա հայ տել ի րենց 
սպա սուն մե րը, խո րա նալ նրանց հու զող հար ցե րի և հոգ սե րի մեջ: Այ նու հետև հա մե մա տեք ե րե-
խայի վե րա բե րյալ ծնո ղի ի մա ցա ծը և Ձեր դի տարկ ման ար դյուն քե րը՝ ել նե լով ծնո ղի բարձ րաց-
րած հար ցե րից:

Ծ նող նե րի հետ աշ խա տե լիս «Ե րե խայի զար գաց ման ամ փո փու մը» օգ տա գործ վում է մի քա-
նի նպա տա կով: Նա խա պես կա րող եք տալ ծնո ղին Ե ԶՔ-ն՝ նշե լով ե րե խայի զար գաց ման ար-
դյունք նե րը (ն վա ճումն ե րը): Կա րե լի է նաև քարտն օգ տա գոր ծել ծնո ղի հետ քն նարկ ման ըն թաց-
քում: Ամ փո փե լիս պետք է հի շել, որ ծնող նե րին ցան կա լի կլի ներ, որ հաս տատ վե ին ի րենց ե րե-
խայի նվա ճումն ե րը զար գաց ման բնա գա վա ռում և գնա հատ վե ին ի րենց ծնո ղա կան ջան քե րը: 
Դա հատ կա պես կար ևոր է, ե րբ ե րե խան զար գաց ման հա պա ղումն եր ու նի, կամ էլ ծնող նե րը 
հու սա հատ ված են:

 Սո վո րա բար ա վե լի հեշտ է զրու ցել այն ծնող նե րի հետ, ո րոնք ար դեն տե ղյակ են ի րենց ե րե-
խայի խն դիր նե րին, քան նրանց, ով քեր ե րե խայի զար գաց ման հնա րա վոր դժ վա րու թյուն նե րի 
մա սին ա ռա ջին ան գամ լսում են Ձե զա նից: Ե րբ խոս վում է ե րե խայի խն դիր նե րի և կա րիք նե րի 
մա սին, պետք է ցու ցա բե րել սր տա ցա վու թյուն, նր բան կա տու թյուն և տակտ: Ա նհ րա ժեշտ է այդ 
զրույ ցին տրա մադ րել բա վա րար ժա մա նակ: 

Յու րա քան չյուր ո լոր տում ե րե խայի զար գաց ման մա կար դա կը գնա հա տե լու հա մար կա-
րե լի է օգ տա գոր ծել հետ ևյալ բնու թագ րե րը.

 ` Ա - Ա րա գըն թաց (ա ռաջ ըն կած): Ցու ցա բե րած վար քա գի ծը բնո րոշ է ա վե լի բարձր տա-
րի քի ե րե խային: Վար քա գիծն ա վե լի քան 30%-ով գե րա զան ցում է հա սա կային նոր ման: 
Օ րի նակ՝ 3 տա րե կան ե րե խա, ո րի խոս քի գոր ծա ռույ թը բնո րոշ է 4 տա րե կա նին:

 ` ՄՏ - Մո տա վոր տա րի քային մա կար դակ: Ցու ցա բե րած վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա-
նում է տա րի քին կամ մոտ է դրան՝ տա տան վե լով տա րի քային ցու ցա նիշ նե րի սահ ման-
նե րում (տա րի քից 30%-ով ա վե լի կամ պա կա սի սահ ման նե րում): Օ րի նակ՝ 3 տա րե կան 
ե րե խայի վար քա գի ծը տա տան վում է 2-4 տա րե կա նի սահ ման նե րում

 ` ԿԶ - Կաս կա ծե լի զար գա ցում: Ցու ցա բե րած վար քա գիծն ա վե լի ցածր է քան ի րե նից 30%-
ով կրտ սեր ե րե խայի նը: Օ րի նակ՝ 3 տա րե կան ե րե խա, ո րի վար քա գիծն ա վե լի քիչ է հա-
սուն 2 տա րե կան ե րե խայի վար քագ ծից: 

 ` ԶՀ - Զար գաց ման հա պա ղում: Ե թե ե րե խայի զար գա ցու մը 50%-ով և ա վել հետ է իր տա-
րի քային մա կար դա կից. վար քա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է ե րե խայի ան ձնագ րային 
տա րի քի կե սից էլ ցածր մա կար դա կին: Օ րի նակ՝ 2 տա րե կան ե րե խա, ո րն ը նդ հան րա-
պես չի խո սում:

 Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ սրանք ե րե խայի զար գաց ման մի այն մո տա վոր գնա հա տումն երն են 
և ցույց են տա լիս հնա րա վոր խնդ րի առ կա յու թյու նը, այլ ոչ թե վերջ նա կա նո րեն բնո րո շում են 
ե րե խայի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
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Դի տումն երն ու գնա հա տումն ե րը պետք է ի րա կա նաց վեն եր կու և ա վե լի (այ ցե րի ըն թաց քում) 
ան գամ, որ պես զի ո րոշ վի զար գաց ման տեմ պը£ Սա հատ կա պես կար ևոր է զար գաց ման ան ցո-
ղիկ դան դա ղումն ե րը գնա հա տե լու հա մար« ո րոնք կա րող են լի նել տար բեր հի վան դու թյուն նե րի 
և հի վան դա գին վի ճակ նե րի հետ ևանք, ան գամ նոր մայի տար բե րակ: 

Ե թե զար գաց ման սկ րի նին գի ե րկ րորդ փու լի ար դյուն քում հաս տատ վում է ե րե խայի զար-
գաց ման որ րէ խն դիր, ա պա ե րե խան ու ղեգր վում է հա մա պա տաս խան կենտ րոն/ ներ՝ վաղ մի-
ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն ստա նա լու նպա տա կով: Այդ կենտ րոն նե րում ծա ռա յու թյուն ներն ի րա-
կա նա ցում են մաս նա գետ ներ (մաս նա գի տա կան թիմ), ո րոնք ու նեն հա մա տաս խան կր թու թյուն և 
ան ցել են հա մա տաս խան վե րա պատ րաս տումն եր: Օ րի նակ, թի մում կա րող են ը նդ գրկ ված լի նել 
վե րա կանգ նո ղա բան, նյար դա բան, հո գե բույժ, հո գե բան, լո գո պեդ և այլ մաս նա գետ ներ՝ կախ-
ված նրա նից, թե զար գաց ման որ ո լոր տում է հայտ նա բեր վել խն դի րը:

 Զար գաց ման ու շաց ման կամ ան սո վոր զար գաց ման հիմն ա կան նշան նե րը՝ ը ստ զար-
գաց ման հիմն ա կան ո լորտ նե րի.

 `  Սո ցի ա լա կան և է մո ցի ո նալ ո լորտ ՝ ան տար բե րու թյուն, հուզ վա ծու թյուն, քնի խան գա րում-
ներ, դեպ րե սի ա, մար դա խու սու թյուն, ու շադ րու թյան ը նտ րո ղա կան խան գա րումներ:

 `  Հա ղոր դակ ցու թյան և խոս քի ո լորտ՝ ար տա հայտ չա կան և/ կամ ըն կա լո ղա կան լեզ վի 
խան գա րում, ար տա սա նու թյան և ար տա հայտ ման սխալ ներ, տհաս խոսք, խոս քի ու շա-
ցում կամ բա ցա կա յու թյուն: 

 ` Մ տա վոր ո լորտ՝ ու շա ցած կամ ա տի պիկ խաղ, ա ռար կա նե րի ու շա ցած կամ ա տի պիկ 
գոր ծա ծու թյուն, սիմ վո լիկ պատ կե րա ցումնե րի ու շա ցած զար գա ցում:

 `  Վար քագ ծային ո լորտ ՝ նմա նա տիպ կրկն վող շար ժումն եր, մի ա պա ղաղ, կրկն վող վար-
քա գիծ, գրգ ռա կա նու թյան փո փո խա կան շեմ, ակ տի վու թյան փո փո խա կան մա կար դակ:

 `  Շար ժո ղա կան ո լորտ՝ մկան նե րի հի պո տո նուս կամ հի պեր տո նուս, սո ղա լու և քայ լե լու ու-
շա ցում, շար ժումնե րի վատ կոոր դի նա ցի ա: 

 b Տես հա վել ված 2-ը Զար գաց ման սկ րի նին գի ալգո րիթմ

 b  Տես հա վել ված 2.1-ը Խաղա լիք ներ և գնա հա տում

 b  Տես հավել ված 2.2-ը Կար միր դրոշ ներ

Ու ղեգր ման գոր ծըն թաց

�	�	 Վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի չա փա նիշ նե րը

 ` 0 -18 ամ սա կան
Ե րե խայի զար գաց ման գրանց ման (Ե ԶԳ) ձևաթղ թում -2.0 ստան դարտ շե ղումն ե րի (ՍՇ) չա-

փով շար ժո ղա կան զար գաց ման հա պա ղում/ դան դա ղում ու նե ցող յու րա քան չյուր ե րե խա հա մար-
վում է վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու թեկ նա ծու:

 ` 0 - 3 տա րե կան 
Յու րա քան չյուր ե րե խա, ո րն ու նի նոր մալ զար գաց մա նը խո չըն դո տող ախ տո րոշ ված բժշ կա-
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կան վի ճակ և Ե ԶԳ ձևաթղ թում -2.0 ՍՇ չա փով ար տա հայտ ված զար գաց ման հա պա ղում/ դան-
դա ղում` մեկ կամ ա վե լի ո լորտ նե րում, նույ նա պես ու ղեգր վե լու է վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու-
թյուն ներ ստա նա լու:

 Կամ

 ` 0 - 3 տա րե կան 
ԵԶԳ ձևի վրա զար գաց ման եր կու ո լորտ նե րում -2.0 ՍՇ հա պա ղում/ դան դա ղում ու նե ցող յու-

րա քան չյուր ե րե խա ու ղեգր վե լու է վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու:

Ծն վե լու պա հից մինչև 3 տա րե կա նը տան պայ ման նե րում ի րա կա նաց վող վաղ մի ջա- 
մ տու թյան ծա ռա յու թյուն նե րը 

 ` 0 - 1 տա րե կան

2 շա բա թը մեկ ան գամ տնային այց ե րե խային/ըն տա նի քին: Յու րա քան չյուր տնային այ ցի 
տևո ղու թյու նը` 1-1.5 ժամ: Ըն տա նի քի կա րիք նե րը հաշ վի առ նե լով` տնային այ ցեր ը ստ ծնող նե րի 
հայ տի:

 ` 1 - 3 տա րե կան:

 Շա բա թը մեկ ան գամ տնային այց ե րե խային/ըն տա նի քին: Յու րա քան չյուր տնային այ ցի 
տևո ղու թյու նը` 1-1.5 ժամ: Ե թե ծնող նե րը սրա նից զատ հայտ ներ կա յաց նեն քիչ թվով տնային այ-
ցեր, պետք է հաշ վի առ նել ըն տա նի քի կա րիք նե րը:

 `  Քա նի ե րե խայի հետ կա րող է աշ խա տել մեկ մաս նա գե տը 

Ծն վե լու պա հից մինչև 3 տա րե կան 15 ե րե խա` տնային պայ ման նե րում: Տնային և կենտ րո նի 
պայ ման նե րի զու գակց ման դեպ քում` տնային պայ ման նե րում` 7 ե րե խա, կենտ րո նում՝ 8 ե րե խա:

�	�	Կրտ սեր/կրծ քի տա րի քի ե րե խա նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը

 Ման րակր կիտ և հա մա պա տաս խան ու ղեգ րելն ու գնա հա տումն ա ռող ջա պա հու թյան ա ռաջ-
նային օ ղա կում ե րե խայի զար գաց ման մշ տա դի տարկ ման գոր ծըն թա ցի ա մե նա կար ևոր մասն 
են: Սկ րի նին գը և գնա հա տումն ու նեն ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և նպա տակ նե րը:  
Սկ րի նին գը գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի ըն թաց քում հայտ նա բեր վում են հե տա գա գնա հատ ման կա-
րիք ու նե ցող ե րե խա նե րը: Գնա հա տու մը վե րա բե րում է այն նախ նա կան մի ջո ցա ռումն ե րին, 
ո րոնց օգ նու թյամբ ո րա կա վոր ված մաս նա գետ նե րը բա ցա հայ տում են ե րե խայի հա տուկ կա րիք-
նե րը, ըն տա նի քի մտա հո գու թյուն նե րը և փոք րի կի զար գաց ման հետ կապ ված ա ռաջ նա հերթ  
խն դիր նե րը: Գնա հատ մամբ ար դյունք նե րի ամ փո փու մով ո րոշ վում են վաղ մի ջամ տու թյան ծա-
ռա յու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, բնույթն ու ծա վա լը: Ծնող նե րը պետք է ներ կա լի նեն սկ րի-
նին գի և ա ռաջ նային գնա հատ ման փու լե րին: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ե րե խային ստու գում 
են տա նը, բնա կա նոն մի ջա վայ րում:

 Կյան քի ա ռա ջին տա րում/ տա րի նե րին հա տուկ կա րիք նե րով ե րե խա նե րը կա րող են չհա մա-
պա տաս խա նել վաղ մի ջամ տու թյան ու ղեգր ման պա հանջ նե րին կամ չա փա նիշ նե րին: Ե րե խայի 
զար գաց ման ցու ցա նիշ նե րը տա տան վում են նոր մայի սահ ման նե րում (-1 … -1.5 ՍՇ), ո րոնք, 
սա կայն, ե րե խայի ժա մա նա կագ րա կան տա րի քին զու գա հեռ աս տի ճա նա բար և շա րու նա կա-
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կան իջ նե լու են` նոր մալ զար գաց ման մա կար դա կի հա մե մա տու թյամբ: Ե րե խայի զար գաց ման 
հա պա ղու մը սո վո րա բար ա կն հայտ է դառ նում 3 տա րե կա նում կամ ա վե լի բարձր տա րի քում: 
Այդ պատ ճա ռով կար ևոր նշա նա կու թյուն են ստա նում ե րե խայի պար բե րա կան ստու գումն ե րը/ 
կրկն վող գնա հա տումն ե րը:

Կրծ քի տա րի քի և ար դեն քայ լող ե րե խա նե րի սկ րի նին գը և գնա հա տու մը պա հան ջում են, 
որ մաս նա գե տը տի րա պե տի տար բեր հմ տու թյուն նե րի և մի ա ժա մա նակ լի նի ա վե լի ճկուն քան 
ա վե լի մեծ ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս: Նա պետք է հար մա րեց նի իր խոսքն ու վար վե լա կեր պը 
ե րե խայի զար գաց ման մա կար դա կին: Տա րի քին բնո րոշ և ոչ բնո րոշ զար գաց ման դրս ևո րումն ե-
րի մա սին գի տե լիք ու նե նա լը նույն պես շատ կար ևոր է: Մաս նա գե տը պետք է ի րա զեկ ված լի նի մի 
քա նի ու ղե նի շե րից, ո րոնք կհեշ տաց նեն ստու գե լը: Ե թե օգ տա գործ վե լու են չա փո րո շիչ ներ, ա պա 
դրանք հաս տա տող թես տե րը պետք է կա տար վեն հա տուկ ե ղա նա կով/ձ ևով.

 `  Վաղ հա սա կի ե րե խա ներն այն քան էլ հեշտ չեն ակ տի վա նում օ տա րի ներ կա յու թյամբ: 
Սկ րի նին գից կամ գնա հա տու մից ա ռա ջե րե խային պետք է ժա մա նակ տրա մադ րել, որ-
պես զի նա հար մար վի ան ծա նոթ մի ջա վայ րին և ի րեն ա զատ ու մտե րիմ զգա մաս նա գե-
տի հետ: 

 ` Մինչև մեկ տա րե կան ե րե խա նե րը ի րենց կա րո ղու թյուն նե րի ի րա կան պատ կե րը ցույց 
կտան մի այն այն դեպ քում, ե թե ծնող նե րին թույլ տր վի մաս նակ ցել գնա հատ ման գոր ծըն-
թա ցին: Օ րի նակ, ե թե մաս նա գե տը խնդ րի ծնո ղին` փոր ձել հա մո զել ե րե խային , որ նա 
խո րա նար դի կը դնի տու փի մեջ: 

 ` Ա նել այն պես, որ գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը նման վի խա ղային ի րա վի ճա կի, մաս նա գե-
տը լի նի ֆի զի կա պես ակ տիվ և շփ վի ե րե խայի հետ: 

 ` Ե թե ե րե խան չի կա րո ղա նում մինչև վերջ ու շա դիր լի նել և լրիվ ըն կա լել փոր ձը, ստուգ-
ման ըն թաց քում պետք է պար բե րա բար ը նդ մի ջումներ ա նել՝ գնա հատ ման փաս - 
տաթղ թային ձևի վրա նշե լով ը նդ մի ջումն ե րի թի վը:

 `  Թես տա վոր ման ըն թաց քում լի նել հար մար վող, վս տահ, խրա խու սող: Գնա հա տումն ան-
ցկաց նել հա ճե լի, հե տաքրք րա կան և գո վես տի բազ մա թիվ ար տա հայ տու թյուն ներ օգ-
տա գոր ծե լով: 

 ` Ընտ րել այն պի սի խա ղա լիք ներ, ո րոնք կհե տաքրք րեն ե րե խային:
 

�	�	Ըն տա նիքն ը նդ գր կող ծա ռա յու թյուն նե րը

Ըն տա նիքն ը նդ գր կող ծա ռա յու թյու նը, որ պես նոր հաս կա ցու թյուն, վեր ջերս է ի հայտ ե կել: 
Նման մո տե ցում ցու ցա բե րե լիս ըն տա նիք նե րը, խորհր դակ ցե լով մաս նա գետ նե րի հետ, ի րենք են 
ո րո շում ան հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րի ցան կը և մաս նա գետ նե րի հետ մի ա սին ի րենց ե րե խայի 
վաղ մի ջամ տու թյան պլա նի վե րա բե րյալ ըն դու նում են հա մա տեղ ո րո շում: Մաս նա գետ նե րի դերն 
այս տեղ այն է, որ ա պա հո վեն ե րե խային և նրա ըն տա նի քը նա խա տես ված խնամ քի և ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա վաս տի պլա նով և հետ ևեն դրա կա տար մա նը, ի նչ պես նաև օգ նեն ծնող նե րին` 
հաս նել ե րե խայի հա մար ա ռա ջադր ված ի րենց նպա տակ նե րին: Նրանք հաշ վե տու են ոչ մի այն 
Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյա նը և կազ մա կեր պիչ նե րին, այլ նաև ծնող նե րին:

 Ըն տա նիքն ը նդ գր կող ծա ռա յու թյուն ներն ի րա կա նաց նում են պարզ, փո խա դարձ հար գան-
քի և փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյան մթ նո լոր տում, ո րը հաս տատ վում է ըն տա նի քի և մաս նա գե տի 
միջև: Կար ևոր է հաս կա նալ ըն տա նի քի մտա հո գու թյուն նե րը, ա ռաջ նա հերթ լու ծում պա հան ջող 
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խն դիր նե րը, ծնող նե րի հույ սերն ու ե րա զանք նե րը: Մաս նա գե տը պետք է հաշ վի առ նի, որ ըն-
տա նիք նե րին ան հրա ժեշտ է լի նել ու ժեղ՝ զար գաց նե լով ի րենց ու նա կու թյուն նե րը: Ա ջակ ցու թյուն 
ստա նա լով՝ ըն տա նիք նե րը հնա րա վո րու թյուն են ու նե նում օգ տա գոր ծել ի րենց ու նե ցած ու նա-
կու թյուն ներն ու ձիր քե րը կամ զար գաց նել նոր հմ տու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն բա վա րա րել ի րենց 
և ե րե խա նե րի կա րիք նե րը: Ըն տա նիք նե րին ըն ձե ռե լով ար տո նու թյուն ներ և հնա րա վո րու թյուն-
ներ (ի րա վունք ներ)՝ նպաս տում են, որ նրանք կա րո ղա նան վե րահս կել ի րենց կյան քը և հա վա-
տալ, որ հաս նե լու են դրա կան ար դյունք նե րի:

�	�	Ու ղեգ րու մը

Ու ղեգ րելն սկս վում է մաս նա գե տի ի րա կա նաց րած զար գաց ման սկ րի նին գով: Ե րկ րորդ կար-
գի սկ րի նին գի/գ նա հատ ման են ու ղեգ րում այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան չի հա վա քում Այր տո նի 
«Ե րե խայի զար գաց ման քար տով» (Ե ԶՔ) նա խա տես ված ան հրա ժեշտ մի ա վոր նե րը: Ու ղե գիրն 
ար տա ցո լում է հիմն ա կան մտա հո գու թյան պատ ճա ռը՝ կար ևո րե լով ե րե խայի վե րա բե րյալ հե տա-
գա տե ղե կու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Մաս նա գե տը ծնող նե րին խնդ րում է պատ մել ի րենց 
հոգ սե րի, ե րե խայի զար գաց ման վե րա բե րյալ ի րենց ան հանգս տու թյուն նե րի մա սին: Այս ժա մա-
նա կա հատ վա ծում հա վաք ված հիմն ա կան տե ղե կու թյուն նե րը հե տա գա յում կար ևոր դեր են խա-
ղում ե րե խայի գնա հատ ման ար դյունք նե րի ամ փոփ ման ըն թաց քում և ե րե խայի զար գաց մանն 
ու ղղ ված ծրագ րի պլա նա վոր ման ժա մա նակ:

�	�	 Նախ նա կան ըն տա նե կան հան դի պու մը և ա ռաջ նային գնա հա տու մը

 Զար գաց ման ա ռաջ նային գնա հատ ման ու ղեգր ված ե րե խայի հա մար նա խա տես ված է 
ըն դուն ման ձև, ո րը լրաց վում է (ու մ կող մից է լրաց վում և ու ր է ու ղեգր վում ա ռաջ նային գնա-
հատ ման) գնա հատ ման ար դյունք ներն ըն տա նի քի հետ քն նար կե լուց հե տո: Ու ղեգ րե լուց հե տո 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը պետք է սկ սել որ քան հնա րա վոր է շուտ: Գնա հա տումն ա վար տե լու 
հա մար մաս նա գե տի և ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի միջև պետք է լի նի փո խա դարձ հա մա-
ձայ նու թյուն: Մաս նա գետն ըն տա նի քին տե ղե կաց նում է վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես գնա հատ ման գոր ծըն թա ցի, թի մի հան դիպ ման, սպաս վող ծա ռա յու թյուն նե-
րի և դրանց հա ճա խա կա նու թյան մա սին: Գ նա հա տումն օգ նում է մատ նան շել ե րե խայի զար-
գաց ման «ու ժեղ» և «թույլ» ո լորտ նե րը: Ե րե խային գնա հա տում ե ն՝ հիմն վե լով Այր տո նի Ե ԶՔ-ի 
փաս տաթղ թային ձևի վրա, ո րի մի ջո ցով հաշ վե լուց և չա փա նիշ նե րը հա մա պա տաս խա նեց-
նե լուց հե տո մաս նա գետն ար դեն կա րող է ո րո շել ե րե խայի զար գաց ման մա կար դա կը՝ ի մա-
ցա կան, խոսք և լե զու, ֆի զի կա կան կամ մարմն ի շար ժումն եր, ի նք նաս պա սար կում, սո ցի ալ- 
վար քագ ծային: Այր տո նի փաս տաթղ թով ծնող նե րի հետ մի ա սին ո րո շում են նաև ե րե խայի ու ժեղ 
կող մերն ու կա րիք նե րը (թույլ կող մե րը):

Այ նու հետև Զար գաց ման ձեռք բե րումն ե րի քար տի վրա ո րոշ վում է տվյալ ե րե խային հա մա-
պա տաս խան զար գաց ման մա կար դա կը՝ վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րա վոր ման հա մար:

Ծ նող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն ներն ու դի տար կումն ե րը շատ  
կար ևոր են հա ջող գնա հատ ման և ծրագ րի պլա նա վոր ման ու ի րա գործ ման հա մար: Ծնող նե-
րի մի քա նի ան գամ դի տար կած հմ տու թյուն նե րը մաս նա գե տը, հնա րա վոր է, բնու թագ րի որ-
պես «նոր սկս վող» և գնա հատ ման ժա մա նակ դրանք հաշ վի չառ նի: Սա կայն նա ա մեն դեպ քում 
պետք է նշի, որ ե րե խան նոր հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման սկզբ նա կան փու լում է գտն վում, 
այ սինքն չան տե սի այն: 
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1.  Պարզ ա սե լու հա մար, թե ի նչ պես եք ար դյունք ներն օգ տա գոր ծե լու ըն տա նի քի հետ մի-
ա սին: 

2. Ընդգ ծե լու ե րե խայի զար գաց ման գոր ծըն թա ցի դրա կան կող մե րը:

3.  Պար զե լու ե րե խայի ու ժեղ կող մե րը (ա ռա վե լու թյուն նե րը և նե րու ժը) և կա րիք նե րը՝ ել նե-
լով ըն տա նի քի ան դամնե րի պա տաս խան նե րից: 

4. Ե րաշ խա վո րե լու գնա հատ ման ար դյունք նե րի գաղտ նի ու թյու նը:

�	�	 Թի մի ան դամն ե րի հան դի պու մը 

Թի մի և ծնող նե րի հա վա քը կազ մա կերպ վում է ե րե խայի տա նը: Հան դիպ ման ժա մա նակ 
մաս նա գետ նե րը և ծնող նե րը տե ղե կու թյուն ներ են փո խա նա կում գնա հատ ման ար դյունք նե րի 
վե րա բե րյալ, քն նար կում են ե րե խայի ա ռա վե լու թյուն ներն ու թույլ կող մե րը (կա րիք նե րը), ի նչ պես 
նաև բա ցատ րում են, թե ի նչ պես է ե րե խան ը նտր վել վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի թեկ-
նա ծու: Հա ջորդ քայ լը վե րա բե րում է ծրագ րային նպա տակ նե րի ձևա կերպ մանն ու զար գաց մա նը:

 Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ծրագ րային նպա տակ նե րի պար զա բա նու մը: Ա նհ րա ժեշտ է 
ծնող նե րին հա վաս տի աց նել, որ նրանք գործ ու նեն ե րե խայի հա մընդգր կուն նկա րագ րի հետ, 
ո րը ձեռք է բեր վել հետ ևո ղա կան և հա մա տեղ աշ խա տան քի շնոր հիվ, և որ հե տա գա գոր ծու նե ու-
թյունն այն լի ար ժեք ա վարտ ված կդարձ նի: Ե թե մաս նա գետ նե րը կա րո ղա նան հս տակ բարձ րա-
ձայ նել, թե ի նչ են ա կն կա լում ե րե խայից, ի րենք ի րեն ցից և ըն տա նի քից, ծնող նե րը կամ խնա մա-
կալ ներն էլ կկա րո ղա նան հաս կա նալ/ տես նել ի րենց դե րը վաղ մի ջամ տու թյան գոր ծըն թա ցում: 
Որ քան շատ մաս նա գետ նե րը բա ցատ րեն, թե ի նչ են ա նում և ին չու, այն քան շատ ծնող նե րը 
հակ ված կլի նեն մաս նակ ցե լու այդ կար ևոր գոր ծըն թա ցին:

Ծ նող ներ նը և մաս նա գետ նե րըը մի ա սին լրաց նում են վաղ մի ջամ տու թյան ցան կը: Նրանք 
բնու թագ րում են ե րե խային ու ժեղ կող մե րով՝ ը ստ ի րենց դի տար կումն ե րի: Ծնող նե րը ներ կա յաց-
նում են ի րենց մտա հո գու թյուն նե րը, ի սկ մաս նա գետ նե րը՝ զար գաց ման այն ո լորտ նե րը, որ տեղ 
տես նում են հե տա գա աշ խա տանք նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

�	�	 Թի մի հան դիպ ման օ րա կար գը

1.  Հա վա քույ թի բա ցում և ող ջույ նի խոս քեր: Մաս նա գետ նե րը ներ կա յա նում են, ող ջու նում 
ծնող նե րի մաս նակ ցու թյու նը և նե րա ծա կան խոսք են ա սում:

2.  Հան դիպ ման նպա տա կի շա րադ րում: Մաս նա գետ նե րը ներ կա յաց նում են օ րա կար գի այն 
հար ցե րը, ո րոնք պետք է լուծ վեն հան դիպ ման շնոր հիվ, կար գա վո րում են ժո ղո վի ըն թա-
ցա կար գը:

3. Գ նա հատ ման գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա ե րե խայի ու ժեղ 
կող մե րի ամ փո փում: Ի րենց տե սա կետ ներն են ար տա հայ տում և ծնող նե րը, և մաս նա-
գետ նե րը:

4. Գ նա հատ ման ժա մա նակ ստաց ված տվյալ նե րի հի ման վրա ե րե խայի կա րիք նե րի վե րա-
նա յում: Սա նույն պես կա տար վում է ծնող նե րի և մաս նա գետ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու-
թյամբ:

5. Ն պա տակ նե րի ներ կա յա ցում, ո րոնց ու ղ ղու թյամբ աշ խա տե լու է թի մը (ծ նող ներ և մաս-
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նա գետ ներ): 

6. Եզ րա փա կում՝ հար ցեր, պլա նի հա մա ռոտ շա րադ րանք, հե տա գա յում լու ծե լի խն դիր ներ, 
հա ջորդ տնային այ ցե լու թյան օ րն ու ժա մը:

�	�	 Վաղ մի ջամ տու թյան փաս տա թուղ թը

Այս փաս տա թուղթն ար տա ցո լում է ե րե խայի զար գաց ման ու ժեղ կող մերն ու կա րիք նե րը, 
ի նչ պես նաև նշում է կա րիք նե րը բա վա րա րե լու լա վա գույն տար բե րակ նե րը: Վաղ մի ջամ տու թյան 
պլա նը պար զո րոշ հաս տա տում է ե րե խայի հա մար ժեք զար գաց մանն ու ղղ ված նպա տակ նե րը և 
այն քայ լե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ ըն տա նի քը և մաս նա գետ նե րը հաս նե լու են այդ նպա տակ նե րին: 
Պլա նը ծնող նե րին օգ նում է այլ կերպ նայել սե փա կան ըն տա նի քին և ու շադ րու թյու նը կենտ րո-
նաց նել ի նչ պես ի րենց հա մար կար ևոր հար ցե րի, այն պես էլ ե րե խայից ու նե ցած ա կն կա լիք նե րի 
վրա: 

Ար ձա նագր ված պլա նը, ո րը հա մա տեղ մշա կում են ծնող նե րը և մաս նա գետ նե րը, պետք է 
նե րա ռի.

1. Ե րե խայի այդ պա հի ու ժեղ կող մե րի և ըն թա ցիկ կա րիք նե րի հաս տա տու մը:

2. Ե րե խայի զար գաց ման հիմն ա կան ար դյունք նե րի հաս տա տու մը, ո րոնք ար տա հայտ վում 
են չա փե լի բնու թագ րիչ նե րով: 

3. Ար դյունք նե րի վե րա նա յու մը յու րա քան չյուր 6 ա մի սը մեկ:

4.  Տա րե կան հան դի պու մը, ո րի ըն թաց քում հա ջորդ տար վա հա մար վե րագ նա հատ վում են 
զար գաց ման ար դյունք նե րը:

5.  Վաղ մի ջամ տու թյան պլա նի կա տար ման պա տաս խա նա տու ան ձի՝ տվյալ դեպ քի վա րո-
ղի ա նու նը և հե ռա խո սի հա մա րը:

6. Ծ նող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի թույլտ վու թյու նը (հա մա ձայ նու թյու նը) և պլա նը՝ հնա րա-
վո րին չափ հաս կա նա լի տեքս տով: 

�	�	Վաղ մի ջամ տու թյան պլա նի վե րա նա յու մը:

 Քա նի որ մի ջամ տու թյան ցան կա ցած պլան և ծրա գիր մշ տա պես փո փոխ վող հա մա կարգ է, 
ի սկ ե րե խա նե րը շատ փոքր են և ու նեն ա րագ փո փոխ վող կա րո ղու թյուն ներ ու կա րիք ներ, վե-
րա նա յու մը և գնա հա տու մը նույն պես պետք է լի նեն շա րու նա կա կան: Պլա նը պետք է վե րա նայ վի 
ա ռն վազն 6 ա մի սը մեկ ան գամ, ի սկ տա րին մեկ ան գամ գր վի նոր պլան, ո րը հա մընկ նում է տա-
րե կան վե րագ նա հատ ման հետ: Ոչ պաշ տո նա կան վե րա նա յու մը և տա րե կան վե րագ նա հա տու մը 
պետք է բարձ րաց նեն հետ ևյալ հար ցե րը.

1. Արդյո՞ քառ ա ջըն թա ցը հա մա պա տաս խա նում է հաս տատ ված նպա տակ նե րին և խն դիր-
նե րին: 

2. Արդյո՞ք նպա տակ ներն ու դրանց հաս նե լու խն դիր նե րը դեռ չեն կորց րել ի րենց ար դի ա-
կա նու թյու նը: 

3. Արդյո՞ք տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն ներն այն պի սին են, որ պա հան ջում են ա վե լի հա-
մար ժեք մի ջամ տու թյուն:

4.  Կա ա րդյո՞ք լրա ցու ցիչ նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի ան հրա ժեշ տու թյուն:
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Ծ նող նե րի և մաս նա գետ նե րի մի ջո ցով զար գաց ման տար բեր ո լորտ նե րում ե րե խայի ձեռք բե-
րումն ե րի մա սին տվյալ նե րի շա րու նա կա կան հա վա քագ րու մը շատ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի 
վե րա նայ ման և վե րագ նա հատ ման ժա մա նակ:

Յու րա քան չյուր 2 տա րին մեկ Ե ԶԳ ձևը պետք է նո րից լրաց վի: Ե թե ե րե խայի զար գաց ման 
հմ տու թյուն ներն ար դեն հա սել են ի րենց ժա մա նա կագ րա կան տա րի քին, ե րե խան դուրս է մնում 
ծրագ րից:

 ՎԱՂ ՄԻ ՋԱՄ ՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆԱՅԻՆ ԱՅ ՑԵՐ

 Տունն այն ի րա կան մի ջա վայրն է, որ տեղ զար գաց ման բո լոր հմ տու թյուն նե րը նո րից ու նո րից 
են փոր ձարկ վում, ի սկ ըն տա նի քի ան դամն երն ի րենց ան հա տա կան ներդ րումն են ու նե նում ե րե-
խայի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: Տնային այ ցե լու թյու նը հա մար վում է ե րե խա նե րի, ծնող նե րի և 
ա ջակ ցող նե րի ու սուց ման շատ ճկուն, մատ չե լի և ար դյու նա վետ ռազ մա վա րու թյուն: Այս հա տուկ 
օգ նու թյու նը հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին պետք է ցու ցա բեր վի որ քան հնա րա վոր է 
շուտ: Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող վաղ հա սա կի ե րե խա նե րը եր բեմն ա ճում և սո վո րում են ա վե
լի դան դաղ քան մյուս ե րե խա նե րը: Հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք շատ ե րե խա ներ հեշ տու թյամբ են 
ձեռք բե րում, դժ վա րու թյամբ են տր վում կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ե րով ե րե խային: 
Պատ րաստ ված մաս նա գե տը ծնող նե րին կա րող է ցույց տալ, թե ի նչ պես խա ղի ժա մե րը և ա ռօ ր- 
յա պարզ ի րա վի ճակ նե րը վե րա ծել ու սուց ման ժա մե րի, ի նչ պես նաև ու սու ցումն ա վե լի դյու րին 
դարձ նե լու մի ջոց ներ մշա կել. օ րի նակ, ի նչ պես ե րե խային ար դյու նա վե տո րեն սո վո րեց նել նս տել. 
այդ դիր քում փոք րիկն ա վե լի հեշտ է խա ղում խա ղա լիք նե րով և ու սումն ա սի րում շր ջա պա տը:

 Վաղ մի ջամ տու թյան տնային այ ցե րը, որ պես ծա ռա յու թյան մի տե սակ, ի րա կա նաց վում են 
ե րե խայի տա նը, ե թե նրա 3 տա րին դեռ չի լրա ցել: Կրծ քի տա րի քի և ար դեն քայ լող ե րե խա-
նե րը վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րում ը նդ գրկ վում են այն դեպ քում, ե րբ ու նեն զար գաց ման զգա-
լի հա պա ղում (ը ստ նշ ված չա փա նիշ նե րի): Տնային այ ցե րը պլա նա վոր վում են մո տա վո րա պես 
յու րա քան չյուր 2 շա բա թը մեկ, ծնող նե րից (խ նա մա կալ նե րից) մե կի կամ եր կու սի մաս նակ ցու-
թյամբ: Ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րի ա ռա ջին ու սու ցիչն են: Վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն-
ներն ա ռա վել ար դյու նա վետ են լի նում, ե րբ ծնող ներն ի րենց փոք րիկ նե րի ու սու ցիչն են դառ նում: 
Խիստ կար ևոր է, որ ծնող ներն ի մա նան ի րենց ա նե լի քը և մաս նա գե տի գնա լուց հե տո կա րո ղա-
նան կա տա րել պա հանջ վա ծը:

Երբ տնային այ ցե րը կա նո նա վոր են, մաս նա գետն իր հետ կա րող է բե րել ու սու ցո ղա կան 
նյու թեր կամ օգ տա գոր ծել հենց տան ե ղա ծը: Նա ցու ցադ րում է դրանց օգ տա գործ ման ձևը: Ծնո-
ղը հե տա գա յում ա ռաջ նորդ վում է մաս նա գե տի խոր հուրդ նե րով` մշ տա պես հե տա դարձ կա պի 
մեջ լի նե լով նրա հետ: Մաս նա գե տը նաև խոր հուրդ ներ է տա լիս, թե ի նչ պես ծնո ղը կա րող է 
ը նդ լայ նել և զար գաց նել գոր ծու նե ու թյու նը` այ ցե լու թյուն նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում: Ո րոշ տնային այ ցեր ա վե լի ար դյու նա վետ են քան մյուս նե րը: Այդ պատ ճա ռով մաս նա գե տը 
պետք է պատ րաստ լի նի ա նակն կալ նե րի. ա ռա ջարկ վում է ե րե խայի հետ փոր ձել 5 տար բեր գոր-
ծո ղու թյուն (ակ տի վու թյուն)` 5 տար բեր մի ջոց նե րով:

�	�	 Վաղ մի ջամ տու թյան ո րա կյալ ծրա գի րը

1.  Թույլ է տա լիս ու նե նալ ար ձա նագր ված պլան, ո րն ար տա ցո լում է ե րե խայի ա ռա վե լու-
թյուն ներն ու կա րիք նե րը, նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը, ծնող նե րի ներգ րա վու մը, ու սուց-



141

Ե ՐԵ ԽԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

ման հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյու նը և ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյու նը գնա հա-
տե լու հա մար նա խա տես ված ամ փո փիչ մի ջո ցա ռումնե րը:

2.  Հիմն վում է գնա հատ ման տվյալ նե րի և ըն տա նի քի ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րի վրա:

3. Ար տա ցո լում է ծնող նե րի և մաս նա գետ նե րի տված խոր հուրդ նե րը:

4.  Հաս տա տում է զար գաց մա նը հա մա պա տաս խա նող նպա տակ ներ և խն դիր ներ, ո րոնք 
կա րե լի է գնա հա տել քա նա կա պես:

5.  Վե րա նայ վում է պար բե րա բար, հա մա պա տաս խան ժա մա նա կա ցույ ցով:

6.  Նե րա ռում է հա մա ռոտ եզ րա կա ցու թյուն, ի նչ պես նաև հանձ նա րա րա կան ներ ըն տա նի-
քին` հա ջորդ մի քա նի շա բաթ վա հա մար՝ յու րա քան չյուր հան դիպ ման վեր ջում:

Տ նային այ ցի օ րա կար գը

 ` Ող ջույն, որ պի սու թյան հար ցում` 5-10 րո պե:

 `  Նա խորդ այ ցի կարճ ամ փո փում՝ 5-10 րո պե:

 ` Ծ նող նե րի նշած մտա հո գու թյուն նե րի և բարձ րաց րած հար ցե րի քն նար կում՝ 5-15 րո պե:

 `  Զար գաց մա նը նպաս տող մի ջո ցա ռումն ե րի քն նար կում ե րե խայի և ծնո ղի հետ՝ 15-20 րո պե:

 ` Այ ցի ամ փո փում, եզ րա կա ցու թյան ար ձա նագ րում և մտահ ղաումն ե-
րի ա ռա ջարկ ներ` մինչև հա ջորդ այ ցը ի րա կա նաց նե լու հա մար` 5-10 
րո պե:

 

�	�	Ու սուց ման ը նդ հա նուր ռազ մա վա րու թյու նը

 Հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լիս կա րե լի է կի րա ռել ռազ մա վա-
րա կան տար բեր մո տե ցումն եր, ո րոնք կբարձ րաց նեն աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Կրծ-
քի տա րի քի և ար դեն քայ լող ե րե խա նե րի հա մար մի ջո ցա ռումն եր մշա կե լիս չպետք է մո ռա նալ 
ստորև թվարկ վող կե տե րը և դրանք կի սել ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի հետ:

 `  Լի նել հնա րա վո րին չափ հետ ևո ղա կան, դիս տիպ լի նայով: Հետ ևո-
ղա կա նու թյան հաս նե լը և այն պահ պա նե լը դժ վար խն դիր է, սա կայն հնա րա վո րու թյան 
սահ ման նե րում կա րե լի է լի նել հետ ևո ղա կան: Հետ ևո ղա կա նու թյու նը օգ նում է ե րե խային 
հաս կա նալ, թե ի րե նից ի նչ է սպաս վում:

 `  Սահ մա նել հս տակ եր կա րա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ ներ: Են թադ րենք ե րե-
խային սո վո րեց նում եք ա ռար կա նե րը դնել տու փի մեջ՝ ա կն կա լե լով, որ հա ջորդ 3 օր վա 
ըն թաց քում ե րե խան կկա րո ղա նա տու փի մեջ դնել 3 փոքր ա ռար կա (օ րի նակ՝ գն դեր): 
Դա կօգ նի Ձեզ լի նել հետ ևո ղա կան, ի սկ ար դյունք նե րը կլի նեն կան խա տե սե լի և չափ ման 
են թա կա: Այս պես նաև հնա րա վոր կլի նի տես նել նպա տակ նե րի ի րա գոր ծու մը և ե րե-
խայի` հա ջորդ քայ լին պատ րաստ լի նե լը:

 `  Բա ժա նել ա ռա ջադ րան քը փոքր մա սե րի: Ե թե Դուք ե րե խային օգ նում եք չո րեք թաթ ման 
գալ/ չոչ ա նել, ա պա ա ռա ջին քայ լը կա րող է լի նել ե րե խային ձեռ քե րի և ծնկ նե րի վրա 
պա հե լը: Հետ ևեք, թե որ քան եր կար ե րե խան կա րող է մնալ այդ դիր քում: Հա ջորդ քայ-
լը կլի նի լի նի այդ դիր քում հետ ու ա ռաջ ճոճ վե լը, հե տո` նույն դիր քում հեն վե լով ե րեք 
վեր ջույթ նե րի վրա՝ մի ձեռքն ա ռաջ մեկ նե լը: Նպա տակ նե րի բա ժա նու մը փոքր քայ լե րի 
կամ մա սե րի կթեթ ևաց նի Ձեր աշ խա տան քը և թույլ կտա բա ցա հայ տել ա ռա ջադ րան քի` 
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ե րե խայի հա մար դժ վար մա սը: 

 ` Ե րե խայի ու սուց ման գոր ծըն թա ցում շատ կար ևոր է կրկ նո ղու թյու նը: Կա րող եք մտա ծել, 
որ դա ձանձ րա լի գործ է, սա կայն ու շա դիր հետ ևեք և սպա սեք ե րե խայի ռե ակ ցի ային: 
Հա ճախ կրկ նո ղու թյու նը ճիշտ այն է, ի նչն ան հրա ժեշտ է դրա կան ար դյունք ստա նա լու 
հա մար:

 `  Լի նել համ բե րա տար և հաս տա տա կամ: Սկզբ նա կան քայ լե րը միշտ դժ վար է կա տա րել: 
Զար գաց ման ո լորտ նե րից որ ևէ մե կում ա ռա ջըն թա ցը կա րող է պա հան ջել այն քան շատ 
ժա մա նակ, որ ա ռա ջաց նի հու սա հա տու թյուն մաս նա գե տի, ե րե խայի և ծնող նե րի ի մոտ: 
Չհու սալք վել և չհ րա ժար վել: Ե թե ե րբ ևի ցե հու սա հատ վեք, հի շեք, որ այդ պես լի նում է 
բո լո րի հետ: 

 ` Անհ րա ժեշտ է ու նե նալ դրա կան մո տե ցում, ո րը Ձեզ շատ կօգ նի: Հա ճա խա կի գո վա-
սանքն ու պարգև նե րը, դրա կան և բա րյաց կամ վե րա բեր մունք ստեղ ծե լով, խթա նում են 
ե րե խայի ակ տի վու թյու նը: Ը նդ ո րում, ե թե ե րե խան կա տա րել է հանձ նա րա րու թյու նը, 
նրան պետք է պարգ ևատ րել ան մի ջա պես: 

 ` Օգ նել ե րե խային սո վո րել՝ հու շե լով և ակ նարկ ներ ա նե լով: Ա նհ րա ժեշտ է ժա մա նակ 
տրա մադ րել ե րե խայի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար: Կան հու շե լու բազ մա թիվ մի-
ջոց ներ. ֆի զի կա պես օգ նե լը ե րե խային հու շե լու ա մե նաօգ տա վետ ձևն է: Օ րի նակ, ե րե-
խային կա րե լի է օգ նել, որ նա խզբ զի թղ թի վրա՝ ձեռ քը նրա ձեռ քի վրա դնե լով: Եր բեմն 
էլ ան հրա ժեշտ է լի նում մի այն տե սո ղա կան ակ նարկ ա նել կամ ժեստ, բա նա վոր հի շե-
ցում այն մա սին, թե ի նչ է հա ջոր դե լու այդ պա հի գոր ծո ղու թյա նը:

Տ ՆԱՅԻՆ ԱՅ ՑԻ ՎԱՐ ՎԵ ԼԱ ԿԵՐՊ
1.  Հա մոզ ված լի նել, որ ծնող նե րը հա վա նու թյուն են տա լիս տնային այ ցին: Ո մանք կա րող են 

դա ան բա րյաց կա մո րեն ըն դու նել՝ տնային այ ցե լու թյու նը դի տե լով որ պես ներ խու ժում ի րենց 
ան ձնա կան կյանք: Պետք է հար գել նրանց ցան կու թյուն նե րը: 

2. Այ ցը պլա նա վո րել ծնո ղին հար մար ժա մե րին և լի նել հար մար վող: Ցան կա լի է այ ցե լել ե րե կո-
յան ժա մե րին, ե րբ եր կու ծնող ներն էլ ներ կա են: Ե րբ պատ րաստ վում եք աշ խա տել ե րե խայի 
հետ, ան պայ ման հաշ վի առ նել ե րե խայի օ րա կար գը և օր վա հար մար ժա մե րը:

3.  Հետ ևել մշակ ված ժա մա նա կա ցույ ցին և ա ռանց խիստ ան հրա ժեշ տու թյան չփո փո խել այն: 
Ժա մա նա կա ցույցն ի նք նա կա մո րեն փո խե լը նսե մաց նում է ծնող նե րի դե րը, ի նչ պես նաև 
նրան ցից ստի պո ղա բար խլում է շատ ջան քեր, որ պես զի նա խա պատ րաստ վեն Ձեր այ ցին և 
ար ժա նա նան Ձեր ու շադ րու թյա նը: Ե թե չեք կա րող այ ցե լել, ա պա որ քան հնա րա վոր է շուտ 
տե ղե կաց րեք այդ մա սին: 

4. Եր բեք չհե ռա նալ ան սպա սե լի ձևով: Ոչ ոք դա լավ չի գնա հա տում՝ հա մա րե լով այն ան հար-
գա լից վե րա բեր մունք:

5.  Լի նել տե ղում ճիշտ ժա մին: Դա վկա յում է այն մա սին, որ հար գում եք ծնող նե րի ժա մա նա կը 
և նրանց է լօ րի նակ ծա ռա յում: 

6. Եր բեք այ ցե լու թյա նը չգալ մեկ այլ ան ձի հետ՝ ա ռանց ծնող նե րին զգու շաց նե լու:

7.  Հագն վել հար մա րա վետ և հա մա պա տաս խան: Հա գուս տի ը նտ րու թյու նը կախ ված է ըն տա-
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նի քի մա կար դա կից և սո վո րու թյուն նե րից, սա կայն ա մեն դեպ քում պետք չէ չա փա զանց շքեղ 
հագն վել, քան զի ծնող նե րը կա րող են ճնշ վել կամ ան հար մար զգալ: Եվ հա կա ռա կը, ոչ ոք 
չի կա մե նա պա տա ռոտ ված և թափթփ ված հագն վե լով «շշ մեց նել» ըն տա նի քի ան դամնե րին: 
Պետք է ար դա րաց նել նրանց սպա սումնե րը. հաշ վի նս տել բո լո րի կար ծի քի հետ, զգալ որ-
պես ը նդ հան րու թյան մի մաս և հագն վել հա մա պա տաս խա նա բար: Հաշ վի առ նել նաև, որ 
կա րող է պա տա հել, որ ե րե խայի հետ զբաղ վեք հա տա կի վրա, ո ւս տի պետք է ը նտ րել հար-
մար հա գուստ: 

8. Այ ցե լել ո րո շա կի նպա տա կով` չխ լե լով ծնող նե րի ժա մա նա կը: Ե թե, օ րի նակ, պլա նա-
վո րում եք ծնող նե րին տալ ե րե խայի վե րա բե րյալ նշումնե րի ձևե րը կամ նրանց բա ժա նել  
տպագր ված նյու թեր, ան պայ ման դրանք վերց րեք Ձեզ հետ:

9. Ի մա նալ, որ Ձեզ ու տե լու կամ խմե լու որ ևէ բան ա ռա ջար կե լով` ծնող նե րը ցան կա նում են  
որ ևէ ձևով վար ձա հա տույց լի նել Ձեր գոր ծադ րած ջան քե րի հա մար և կվի րա վոր վեն, ե թե 
մեր ժեք հյու րա սի րու թյու նը: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում կա րե լի է օ գտ վել կամ մերժ ման 
դեպ քում բա ցատ րել` ա սե լով, որ ար դեն ճա շել եք:

10. Ակն կա լել ո րոշ շփո թու թյուն և պատ րաստ լի նել հար մար վե լու:

11. Միշտ գաղտ նի պա հել այն տե ղե կու թյու նը, ո րը ծնո ղը կի սում է Ձեզ հետ:

12. Ծ նո ղի հետ լի նել «իս կա կան»/»բ նա կան»: Սա նշա նա կում է՝ լի նել ազ նիվ և բաց, օգ նել ծնո-
ղին ի րեն զգալ հա վա սա րը հա վա սա րի, այլ ոչ թե մի այն ծա ռա յու թյուն ներ ստա ցո ղի դե րում: 

13. Ն կա տո ղու թյուն չա նել ծնո ղին իր տա նը գտն վող որ ևէ բա նի վե րա բե րյալ. մենք բո լորս կար-
ծում ե նք, որ մեր տու նը յու րա հա տուկ է: 

14. Շ նոր հա կա լու թյուն հայտ նել ծնող նե րին, որ թույլ են տա լիս Ձեզ գտն վել ի րենց տա նը: Ե թե 
Դուք պայ մա նա վոր վել եք ա նել ի նչ-որ բան (ու ղար կել տե ղե կատ վու թյուն, զան գա հա րել), 
ա պա հետ ևեք խոս տու մի ի րա գործ մա նը:
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Ե րե խայի ու սուց ման գոր ծում ծնող նե րը և ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րը գոր ծըն կեր ներ 

են: Ծնող նե րը, ա մեն դեպ քում, ա վագ գոր ծըն կեր ներն են: Ե րե խայի ա ճի և զար գաց ման եր կար 
տա րի նե րի ըն թաց քում ծնող նե րը կրում են ա ռաջ նային (հիմն ա կան) և մշ տա կան պա տաս խա-
նատ վու թյուն: Ծնող նե րի մաս նակ ցու թյու նը եր կու նպա տակ ու նի.

1.  Շա րու նա կա բար ա ջակ ցել վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րին:

2.  Պահ պա նել և զար գաց նել ե րե խայի ձեռք բե րումն ե րը:

 Մաս նա գի տա կան խում բը ծնող նե րին պետք է վե րա բեր վի հար գան քով և ը ստ ար ժան վույն 
գնա հա տի նրանց մշա կույ թը, ար ժեք նե րը, սո վո րու թյուն նե րը և ու սուց ման ո ճը: Ե րկ կող մա նի հա-
ղոր դակ ցու թյու նը խն դիր նե րի ը մբռն ման կենտ րո նա կան ա ռանցքն է: Ար դյու նա վետ կա պի հիմ-
քե րը ստեղծ վում են, ե րբ մաս նա գետ նե րը խո սում են ծնող նե րի հետ, ոչ թե մի այն ցու ցումն եր 
տա լիս նրանց: 

Ա. Ե րե խա նե րի վաղ ու սուց ման և վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րի մեջ ծնող նե րի մաս նակ-
ցու թյան խրա խուս ման փաս տարկ նե րը

1. Ծ նող ներն ա վե լի լավ գի տեն ի րենց ե րե խա նե րին քան մաս նա գետ նե րը: Նրանք հա մար-
վում են տե ղե կու թյուն նե րի ա մե նա մատ չե լի աղ բյու րը: 

2. Ըն տա նի քի ան դամն ե րը կա րող են ե րե խային օգ նել ու սու մը շա րու նա կել տա նը և շր ջա-
պա տող մի ջա վայ րում: Մաս նա գե տը շա բա թա կան ը նդ հա մե նը մի քա նի ժամ է ան ցկաց-
նում ե րե խայի հետ, ի սկ ե րե խան ամ բողջ օ րը լի նում է ըն տա նի քի հետ:

3.  Պետք է ա ջակ ցել չա փա հաս նե րի/ մե ծա հա սակ նե րի սպա սումն ե րի (ա կն կա լիք նե րի) 
հետ ևո ղա կա նու թյան պահ պան մա նը: Վաղ հա սա կի ե րե խա նե րը շատ են զայ րա նում, 
ե րբ «հե ղի նա կա վոր» չա փա հաս նե րը չեն ար դա րաց նում ի րենց սպա սումնե րը: Օ րի նակ՝ 
ե րե խան կա րող է շփոթ վել կամ նույ նիսկ դի մադ րել, ե րբ մաս նա գե տը սպա սում է, որ 
ե րե խան ի նք նու րույն հագ նի իր վե րար կուն, մինչ դեռ նախ կի նում ե րե խայի փո խա րեն դա 
միշտ կա տա րել են ծնող նե րը:

4. Ծ նող նե րը ե րե խա նե րին բա վա կա նու թյուն պատ ճա ռող և մշ տա կան ա ջակ ցու թյան աղ-
բյուրն են: Նրանք են ա պա հո վում փոք րի կի սնուն դը, ջեր մու թյու նը, հար մա րա վե տու թյու-
նը, խա ղա լիք նե րը, հա գուս տը, զբաղ մուն քը և, ը նդ հան րա պես, ա մեն ի նչ:

5.  Կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ե րով ե րե խա ներն ա վե լի ա րագ կա րող են ձեռք 
բե րել զար գաց ման հմ տու թյուն ներ, ե թե ծնող նե րը սո վո րեն մաս նակ ցել տնային ու սուց-
ման գոր ծըն թա ցին:
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6.  Վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րին մաս նակ ցե լը ծնող նե րին հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
ա ջակ ցու թյուն ստա նալ մյուս ծնող նե րից և հույս ու նե նալ ա վե լի լավ հե ռան կար նե րի՝ ել-
նե լով ի րենց ե րե խա նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րից ու կա րիք նե րից:

 Գո յու թյուն ու նի վտանգ, որ ե րե խայի հետ կապ չու նե ցող լուրջ և ճն շող ո րոշ խն դիր ներ կա-
րող են ծնող նե րի ու շադ րու թյու նը շե ղել ե րե խայի կա րիք նե րից՝ մի դեպ քում կար ճատև, մյուս-
նե րում՝ ա վե լի եր կա րատև ըն թաց քով: Ծնող նե րի մաս նակ ցու թյան տե սան կյու նից կան եր կու  
կար ևոր գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են վտան գել վաղ մի ջամ տու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Ը նդ-
հան րա պես, վաղ մի ջամ տու թյունն ա վե լի ար դյու նա վետ է այն դեպ քում, ե րբ ըն տա նի քի կյան քում 
ե րե խան ու նի մեծ կար ևո րու թյուն (բարձր ա ռաջ նու թյուն), և ծնող նե րը մտա հոգ վում են ման կան 
ներ կա և ա պա գա զար գաց մամբ: Զգա լի ար տա քին և ներ քին լար վա ծու թյան տակ գտն վող ո րոշ 
ըն տա նիք նե րում, հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով, ե րե խան գե րակ շիռ դեր է խա ղում ծնող նե րի հա-
մար: Նախ քան ե րե խա նե րի մա սին մտա ծե լը և նրանց խնա մե լը, ծնող նե րը պետք է կա րո ղա նան 
հաղ թա հա րել ի րենց հիմն ա կան խն դիր նե րը: Վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րի վրա բա ցա սա բար 
են ան դրա դառ նում նաև մաս նա գի տա կան խմ բի և ծնող նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող վատ  
փո խըմբռ նու մը և ան ներ դաշ նակ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Բ. Օ ժան դա կե լու պար տա կա նու թյուն նե րը և վար քա գի ծը

1. Ծ նող նե րին հնա րա վո րու թյուն տալ վե րահս կե լու տնային այ ցի ժա մա նակ ե րե խայի հետ 
կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րը:

2.  Խու սա փել «հե ղի նա կու թյուն - ոչ մաս նա գետ կամ հա սա րակ մարդ» փոխ հա րա բերու-
թյուն նե րից: Մաս նա գե տը մի ա ժա մա նակ պետք է լի նի ակ տիվ ո ւնկն դիր. Կա րո ղա ցեք 
լսել ծնող նե րին և թույլ մի տվեք, որ նրանց մոտ տպա վո րու թյուն ստեղծ վի, թե մաս նա-
գետն է այս գոր ծի մի ակ հե ղի նա կու թյունն ու նա է, որ ա մեն ի նչ գի տի: 

3. Հար գել ծնող նե րի այն նպա տակ ներն ու ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րը, ո րոնք վե րա բե րում 
են ե րե խային և կա րող են նույ նիսկ ա նի րա կան թվալ: 

4. Ե թե մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րից դրա կան տե ղա շարժ չի նկատ վում, ծնող նե րը 
պար տու թյան (ձա խող ման) զգա ցում չպետք է ապ րեն: Ա ռա ջար կու թյուն նե րը ծնող նե րին 
պետք է մա տու ցել այն պես, որ ո ՛չ սար սա փեց նեն, ո ՛չ էլ պար տադ րեն նրանց, այլ ը նտ րե-
լու հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեն:

5. Ս տեղ ծել հնա րա վո րու թյուն ներ, որ պես զի ծնող նե րը կա րո ղա նան կի սել ի րենց մտա հո-
գու թյուն նե րը:

6. Հ նա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել, որ պես զի ըն տա նիք նե րը ցու ցադ րեն կամ նկա րագ րեն այն 
ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնք օ ժան դա կում են ե րե խայի զար գաց մա նը և ը նդ գծում նրա ու ժեղ 
կող մե րը:

7.  Բա ցա սա կան հն չող մեկ նա բա նու թյուն նե րը և ար տա հայ տու թյուն նե րը հնա րա վո րինս  
շր ջա փո խել և վե րա կա ռու ցել՝ դարձ նե լով դրա կան:

8. Ընդգ ծել ա ջակ ցող ոչ պաշ տո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամն ե րի դե րը` որ պես 
օգ նու թյան և ա ջակ ցու թյան սկզբ նա կան աղ բյուր: 

9. Ա նել հա մար ժեք ա ռա ջար կու թյուն ներ, տալ հա մա պա տաս խան խոր հուրդ ներ կամ մատ-
նան շել հան դիպ ման կա րիք նե րը բա վա րա րե լու մի ջոց նե րը: 

10. Ըն տա նի քի հետ կա յաց րեք վերջ նա կան ո րո շու մը. հնա րա վոր է ըն տա նի քը ըն դու նի կամ 
մեր ժի այն: 
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11. Ա ռա ջար կել այն պի սի օգ նու թյուն, ո րը կհա մա պա տաս խա նի ըն տա նի քի ա ռաջ նա հերթ 
կա րիք նե րին (ըն տա նի քի կող մից գնա հատ ված): 

12. Ա ռա ջար կել օգ նու թյուն և տալ այն պի սի խոր հուրդ ներ, ո րոնք ըն տա նի քից չպա հան ջեն 
շատ ժա մա նակ, ե ռանդ կամ մի ջոց ներ:

13. Ս տեղ ծել հնա րա վո րու թյուն ներ, որ պես զի ըն տա նի քը կա րո ղա նա ցույց տալ առ կա կա-
րո ղու թյուն նե րը կամ ձեռք բե րի այն պի սի նոր կա րո ղու թյուն ներ, ո րոնք կբա վա րա րեն 
ե րե խայի կա րիք նե րը:

Լ ՐԱ ՑՈՒ ՑԻՉ ԿԱՆ ՈՆ ՆԵՐ
 ` Ըն դու նել, որ ըն տա նի քի բո լոր ան դամն ե րը ցան կա ցած ժա մա նակ ա նում են ա ռա վե լա գույ նը 

և հար գել նրանց ան հա տա կա նու թյու նը, փոր ձը և զգաց մուն քային հա սու նու թյան աս տի ճա-
նը: Ձեզ ի րա վունք չի վե րա պահ վում որ ևէ մե կին դա տա պար տել, քն նա դա տել կամ փո խել 
նրա վար քա գի ծը:

 `  Ձեր պար տա կա նու թյունն է նպաս տել (ճա նա չել և օ ժան դա կել) ըն տա նի քի ա ռա վե լու թյուն-
նե րի ա ճին, խրա խու սել ե րե խայի կա րիք նե րը բա վա րա րե լու ըն տա նի քի կա րո ղու թյուն նե րը 
և ար մա տա վո րել ներ կայի և ա պա գայի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան գա ղա փա րը: Աշ խա-
տել ըն տա նի քի հետ՝ հայտ նա բե րե լու հա մար բո լոր կա րիք նե րը, և հա վա տաց նել, որ կան  
դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու բազ մա թիվ ու ղի ներ: Չա փից դուրս կիրթ, բժշ կա կան կամ 
բյու րոկ րա տա կան խոս քը չի օգ նի գոր ծին: Այն կա րող է հու սալ քել ըն տա նի քին և հետ պա-
հել մար տա կան ո րո շումն եր ըն դու նե լուց ու մատ չե լի ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լուց, ի նչ պես 
նաև նվա զեց նել ե րե խայի հետ ծնող նե րի կապ վա ծու թյու նը:

 `  Ձեզ վի ճակ ված է աշ խա տել վշ տի (տխ րու թյան) տար բեր փու լե րում գտն վող մարդ կանց հետ: 
Պետք է հի շել, որ վիշ տը եր կա րատև, դան դաղ ըն թա ցող նոր մալ գոր ծըն թաց է, ո րը ժա-
մա նա կի ըն թաց քում տար բեր ձևե րով է դրս ևոր վում: Միշտ չէ, որ հնա րա վոր է հաս կա նալ 
մարդ կանց վիշ տը հաղ թա հա րե լու ռազ մա վա րու թյու նը, և դա պար տա դիր չէ: Դուք պետք է 
ըն դու նեք և գնա հա տեք նրանց:

 `  Լի նել հա սա նե լի և ար ձա գան քող (կա րե կից), ե րբ ըն տա նի քի ան դամն ե րը ցան կա նում են 
հար ցեր տալ կամ զրու ցել: Տրա մադ րել այն քան ժա մա նակ որ քան ան հրա ժեշտ է: Ո րոշ հար-
ցեր հարկ է լի նում քն նար կել շատ ան գամ կամ ձևա կեր պել տար բեր ար տա հայ տու թյուն նե-
րով, մինչև ստեղծ վեն ի րա կան կա պեր: Քա նի որ գո յու թյուն ու նեն սո վո րե լու և ու սուց ման 
բազ մա թիվ աշ խա տաո ճեր, պա հանջ վում են ո րո շա կի ջան քեր` հաս կա նա լու այս բնա գա-
վառ նե րում տվյալ ան ձի նա խա պատ վու թյուն նե րը:

 ` Ունկնդ րել և հաս կա նալ նրանց զգաց մունք նե րը: Զայ րա ցած խո սե լը եր բեմն քո ղար կում է 
այն պի սի զգաց մունք նե րը, ի նչ պի սիք են պլան նե րի խոր տա կու մը, ցա վը, հու սա հա տու թյու նը, 
մեղ քի զգա ցու մը: Վի րա վո րան քը կա րող է ար տա հայտ վել լուռ բար կու թյամբ, հյուծ վա ծու-
թյամբ, մի այ նա կու թյամբ/ մի այ նու թյամբ: Զսպ վա ծու թյուն ցու ցա բե րել և ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին չհարց նել, թե ի նչ պես են զգում, քա նի որ դա կա րող է վնա սել ի նք նու թյան զգա ցու մը 
և լի նել ոչ ճշգ րիտ: Հետ ևել, որ պես զի սե փա կան զգաց մունք նե րը չպար տադ րեք ըն տա նի քի 
ան դամնե րին: Սրանք կազ մում են պա տաս խա նա տու, վս տա հու թյան ար ժա նի, կա րե կից և 
ար հես տա վարժ մաս նա գե տի հատ կա նիշ նե րի մի մա սը:
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 `  Հար գել ըն տա նի քի սո վո րու թյուն նե րը, կրո նը, ըն տա նե կան մի աս նու թյու նը, դաս տի ա րա կու-
թյու նը, տն տե սու թյուն վա րե լու ձևը և այլն: Ա նա չառ լի նել սե փա կան նա խա պա շա րումնե րի, 
շաբ լո նային գոր ծե լա կեր պի և փոր ձա ռու թյան պա կա սի նկատ մամբ և դրանց առ կա յու թյան 
դեպ քում հա վե լյալ ժա մա նակ և ե ռանդ տրա մադ րել հա ղոր դակ ցու թյու նը կա յաց նե լու հա-
մար:

 ` Ծ նող նե րին սո վո րա բար վր դո վեց նում է այն, որ չեն կա րո ղա նում ժա մա նա կին ստա նալ շա-
րու նա կա կան, լի ա վարտ, ճշգ րիտ տե ղե կու թյուն ներ: Օգ նել և քա ջա լե րել ծնող նե րին, որ պես-
զի գտ նեն հու սա լի և ստույգ տե ղե կատ վա կան աղ բյուր ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս ստա նալ 
տե ղե կու թյուն ներ մայ րե նի լեզ վով, հա րա զատ ո ճով և ի րենց հա մար լրիվ հաս կա նա լի: Կա-
րե լի է փոր ձել այն պի սի ձևեր, ի նչ պի սիք ե ն՝ ձեռք բե րել և փո խան ցել տպագր ված կրկ նօ րի-
նակ ներ, հա կիրճ և մի քա նի ան գամ կրկն վող զրույց ներ/ հա ղոր դումներ, ձայ նային փոս տի 
մի ջո ցով ման րակր կիտ լու րեր, հա մա տեղ աշ խա տանք գոր ծա կա լու թյուն նե րի և մյուս ար հես-
տա վարժ մաս նա գետ նե րի հետ և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րել նախ կին տվյալ նե-
րի խմ բա վո րում: Լսել ծնո ղին ան կեղծ: 
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�	�	 Վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րի կար ևո րու թյու նը

 Վաղ սո վո րելն այն հիմքն է, ո րից սկս վում է ե րե խայի հե տա գա զար գա ցու մը: Վաղ ման-
կա կան և կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րը ձեռք են բե րում բազ մա թիվ հմ տու թյուն ներ և կա րո ղու-
թյուն ներ: Կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ե րե խան հս կա յա կան ա ռա ջըն թաց է ապ րում 
ֆի զի կա կան, մտա վոր, զգա յա կան, սո ցի ա լա կան և զգաց մուն քային ո լորտ նե րում: Այս շր ջանն 
ան նա խա դեպ ա ճի մի ժա մա նա կա հատ ված է, ո րն իր տեմ պե րով զի ջում է մի այն պրե նա տալ շր-
ջա նին: Վաղ ման կա կան հա սա կում ձևա վոր վում են սո վո րե լու և վար քագ ծի այն տի պային հատ-
կա նիշ նե րը, ո րոնք պայ մա նա վո րում են հե տա գա զար գաց ման բնույ թը՝ նե րազ դե լով դրա վրա: 
Սա այն ժա մա նակն է, ե րբ ձևա վոր վում են հե տա գա ու սուց ման բո լոր հիմ քե րը: Հետ ևա պես այս 
տա րի նե րը դիտ վում են այն պի սի մի կա տա րյալ շր ջան, ե րբ պետք է նպաս տել ե րե խայի զար-
գաց մա նը՝ հեշ տաց նե լով այն, և լա վա գույնս օգ տա գոր ծել ու ս ման նկատ մամբ ե րե խայի ու նե ցած 
ե ռանդն ու պատ րաս տա կա մու թյու նը:

 

�	�	Ինչ է շա հում ե րե խան վաղ մի ջամ տու թյու նից

 Վաղ մի ջամ տու թյու նը խիստ կար ևոր է: Այդ կերպ հնա րա վոր է կան խել զար գաց ման կու-
տա կային դե ֆի ցիտ նե րի խո րա ցու մը, ի նչն ան հնար է հաղ թա հա րել ա վե լի ու շ շր ջա նում: Ե թե 
ե րե խան հետ մնա իր հա սա կա կից նե րից, խն դիր նե րը կա րող են բար դա նալ դպ րո ցում. ե րե խան 
չի կա րո ղա նա հա ջո ղու թյամբ կա տա րել ու սումն ա կան հանձ նա րա րու թյուն նե րը: Այս ե րե խա ներն 
ա վե լի ռիս կային դիր քում ե ն՝ զար գաց ման վատ թա րաց ման տե սան կյու նից: Նրանց այս կամ այն 
կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մը սո վո րե լու/ու սուց ման գոր ծըն թա ցին խան գա րում է ոչ 
մի այն հենց տվյալ սահ մա նա փակ ման տե սան կյու նից, այլ ը նդ հա նուր՝ ը նդ գր կե լով զար գաց ման 
մյուս ո լորտ նե րը նույն պես: 

Օ րի նակ՝ կու րու թյու նը կամ տե սո ղու թյան կո րուս տը. այս խն դի րը փոք րի կին զր կում է շր ջա-
պատն ու սումն ա սի րե լու և ա ռար կա նե րով գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նից՝ 
զու գա հե ռա բար դժ վա րաց նե լով ու սու ցու մը սո վո րա կան մե թոդ նե րով: Կամ ե թե ե րե խան նյար-
դային հա մա կար գի ախ տա հար ման պատ ճա ռով ան շարժ կամ քիչ շար ժուն է, նա ա վե լի քիչ 
հնա րա վո րու թյուն, հետ ևա բար և հմ տու թյուն կու նե նա շր ջա պատն ու սումն ա սի րե լու ու տա րի-
քին հա մա պա տաս խան փորձ ձեռք բե րե լու հա մար: Քա նի որ կր ճատ վում են փոր ձա ռու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րը, տու ժում են նաև ե րե խայի սո վո րե լու հմ տու թյուն նե րը: Նման ե րե խայի և 
նոր մա տի պային զար գա ցող հա սա կա կից նե րի զար գաց ման մա կար դակ նե րի միջև առ կա ճեղ քի 
լայ նաց ման դեպ քում մեծ է այն հա վա նա կա նու թյու նը, որ հե տա գա յում այն գնա լով ա վե լի կա ճի: 

Հիմն ա կան հաշ ման դա մու թյան (օ րի նակ՝ ման կա կան ու ղե ղային պա րա լիզ, խլու թյուն կամ 
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ծան րալ սու թյուն) դեպ քում վնաս ված քը պարզ է: Բա ցի այդ, «դո մի նոյի» սկզ բունքն ան խու սա փե-
լի է հաշ ման դա մու թյան հան գեց նող այս ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: 
Օ րի նակ՝ լսո ղու թյան խան գա րու մը նվա զեց նում է զգա յա կան ե ղա նա կով (լ սե լով) ե րե խայի սո վո-
րե լու կա րո ղու թյու նը, ի նչն էլ իր հեր թին խո չըն դո տում է խոս քի և, հնա րա վոր է, լեզ վի զար գաց-
մա նը, հատ կա պես ծանր խան գար ման դեպ քում: Հիմն ա կան հաշ ման դա մու թյան ախ տո րոշ ման 
այլ ազ դե ցու թյու նը կախ ված է բժշ կա կան, կր թա կան և թե րա պի այի մի ջամ տու թյուն նե րի հնա-
րա վոր ծա վա լից: Ա մեն դեպ քում, ախ տո րոշ ման են թա կա հաշ ման դա մու թյու նը (կա րո ղու թյան 
սահ մա նա փա կու մը) պա հան ջում է ան հե տաձ գե լի մի ջամ տու թյուն ներ, ո րով հետև ռիսկ կա, որ 
հա տուկ օգ նու թյուն չցու ցա բե րե լու դեպ քում կտու ժի ե րե խայի նոր մալ մտա վոր զար գա ցու մը ևս:

Երբ ե րե խայի մոտ առ կա են հաշ ման դա մու թյան բե րող վի ճակ ներ, մի ջամ տու թյան ծրագ րե-
րը պետք է կենտ րո նա նան ո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ նպա տակ նե րի վրա. 

 ` Ս տեղ ծել այն պի սի կր թա կան մի ջա վայր կամ հար մա րեց նել առ կա մի ջա վայրն այն պես, 
որ ե րե խան չտու ժի դրա նից: Ա վե լի ար դյու նա վետ է փոր ձի հնա րա վո րու թյուն նե րը մո-
տեց նել ե րե խային, քան սպա սել այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան ի նքն իր հա մար 
կգտ նի կամ կս տեղ ծի սո վո րե լու սե փա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Այս ռազ մա վա րու-
թյու նը մաս նա կի ո րեն փոխ հա տու ցում է ե րե խայի՝ կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փակ-
ման հետ ևան քով կորց րած սո վո րե լու հնա րա վո րու թյու նը:

 ` Սո վո րեց նել ե րե խային հա տուկ հմ տու թյուն ներ, ո րոնք կօգ նեն փոխ հա տու ցել նրա կա-
րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մը և հաղ թա հա րել ու սուց ման ու ա ռօ րյա կյան քի դժ վա-
րու թյուն նե րը:

 ` Ս տեղ ծել սո վո րե լու կամ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու այ լընտ րան քային ու ղի ներ, ո րոնք 
թույլ կտան շր ջան ցել ախ տա բա նա կան վի ճակ նե րից ա ռա ջա ցած սահ մա նա փա կումնե-
րը՝ օգ տա գոր ծե լով հա տուկ նյու թեր, հար մա րո ղա կան սար քեր կամ սար քա վո րումներ, 
օր թեզ ներ/պ րո թեզ ներ, ու սուց ման տեխ նի կա կան մի ջոց ներ:

 ` Սո վո րեց նել ե րե խային զար գաց մա նը բնո րոշ հմ տու թյուն ներ, ո րոնց խո չըն դո տում է վաղ 
տա րի քի հաշ ման դա մու թյու նը: 

 ` Օգ նել ե րե խային ձեռք բե րել հար մար վե լու հմ տու թյուն ներ, ո րոնք կն պաս տեն նրա ան-
կա խու թյան և ու նա կու թյուն նե րի ա ճին այն պես, որ նա կա րո ղա նա.

 b գոր ծել հա սա րա կու թյան մեջ իր հա սա կա կից նե րի հետ հա վա սար,

 b  ձեռք բե րել ի նք նա կա ռա վար ման հմ տու թյուն ներ,

 b  զար գաց նել սե փա կան դրա կան կեր պար:

�	�	 Հե տա զո տու թյուն ներ IQ-ի վե րա բե րյալ

Այս ո լոր տում կա տար ված վաղ աշ խա տանք ներն (Sheels and Dya, 1939) ա պա ցու ցել են, որ 
IQ-ի դրա կան տե ղա շար ժե րը պայ մա նա վոր ված են զար գաց ման տե սան կյու նից «ս տե րիլ» և 
խթա նու մից զուրկ մի ջա վայ րից ե րե խային մեկ այլ՝ ա վե լի բա րեն պաստ, հա գե ցած մի ջա վայր 
տե ղա փո խե լով: Մինչև 3 տա րե կան 13 ե րե խայի ման կատ նից տե ղա փո խել են հա տուկ հաս տա-
տու թյուն նե րից մե կում գտն վող մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն ու նե ցող կա նանց հի վան դա սե նյակ: 
Ե թե նախ կին կա ցա րա նում ե րե խա նե րը չէ ին շփ վում մե ծա հա սակ նե րի հետ՝ չու նե նա լով ի րենց 
զար գաց մա նը հա մա պա տաս խան ա ռար կա ներ/ խա ղա լիք ներ և շփ ման խթան, ա պա գտն վե լով 
կա նանց խնամ քի տակ և խա ղա լով նրանց հետ՝ ե րե խա նե րը զգա լի խթան է ին ստա ցել. ա պա-
հով ված է ին խա ղա լիք նե րով, ու սու ցո ղա կան նյու թե րով ու ձեռ նարկ նե րով: Հե տո հե տա զոտ վող 
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(նոր մի ջա վայր տե ղա փոխ ված) ե րե խա նե րի IQ-տ վյալ նե րը հա մե մա տել են ման կա տան «ս տե-
րիլ» պայ ման նե րում գտն վող ե րե խա նե րի հա ման ման հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հետ: Հե-
տա զոտ վող խմ բի յու րա քան չյուր ե րե խայի մոտ կար IQ-ի ար ժե քի ան հա տա կան աճ, մինչ դեռ 
կոնտ րոլ / ման կա տան/ խմ բում այն նվա զել էր բո լոր ե րե խա նե րի մոտ, բա ցի մե կից:

Հե տա գա յում ար ված մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ (Heber & Dever, 1970; Dever & Conry, 
1972; Garber & Heber, 1977) ա պա ցու ցել են, որ վաղ մի ջամ տու թյան ծրա գի րը է ա կա նո րեն նպաս-
տում է IQ-ի ար ժե քի դրա կան ա ճին այն ե րե խա նե րի մոտ, ո րոնց հա մար ա մե նա վաղ հա սա կից 
ստեղծ վում է ա ռա վե լա գույն չա փով խթա նող և հա գե ցած ա ռօ րյա մի ջա վայր: Ե րե խա նե րը, ո րոնց 
մայ րերն ու նե ին IQ-ի 80-ից ցածր ար ժեք և ա վե լի ցածր սո ցի ա լա կան, մշա կու թային ու տն տե սա-
կան մա կար դակ, բա ժան վե ցին 2 խմ բի՝ հե տա զոտ վող և կոնտ րոլ: Այն ե րե խա նե րը, ո րոնք ը նդ-
գրկ վել է ին ին տեն սիվ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րում, ցու ցա բե րել են IQ-ի ար ժե քի ա վե լի մեծ ա ճ՝ 
կոնտ րոլ խմ բի հա մե մա տու թյամբ: Հե տա զո տու թյան սկզ բում այս եր կու խմ բե րի ար դյունք նե րը 
գրե թե նման է ին, սա կայն հե տա գա յում հե տա զոտ վող խմ բում 5 տա րե կան 6 ամ սա կան ե րե խա-
նե րի IQ-ի մի ջին ար ժե քը կազ մել էր 124, ի սկ կոնտ րոլ խմ բում ՝ 94:

Այս պի սով, հե տա զո տու թյուն նե րը վկա յում են, որ IQ ցու ցա նի շը չի կա րե լի հա մա րել մար-
դուն բնու թագ րող ֆիքս ված ան փո փոխ հատ կա նիշ: Չնա յած IQ ցու ցա նի շը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում դառ նում է ա վե լի կա յուն, այն կա րող է փո փոխ վել՝ հատ կա պես կյան քի վաղ շր ջա նում: 
Ը ստ Bloom-ի (Bloom, 1964) մտա վոր կա րո ղու թյու նը զար գա ցող ֆունկ ցի ա է, ո րն ա վե լի կա յուն 
է դառ նում ե րե խայի տա րի քային ա ճին զու գա հեռ: Հե ղի նա կը նշում է, որ մտա վոր կա րո ղու թյան 
ա ռա վե լա գույն ճկու նու թյու նը և մտա վոր ֆունկ ցի ա նե րի զար գաց ման ա րագ տեմ պե րը բնո րոշ 
են վաղ ման կա կան տա րի քին: Շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյու նը (ի նչ պես դրա կան, այն պես 
էլ բա ցա սա կան) այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րող է զգա լի ո րեն ան դրա դառ նալ զար գաց ման 
մա կար դա կի վրա: Bloom-ի կար ծի քով 8 տա րե կա նում ար դեն մի ջա վայ րի բազ մա թիվ գոր ծոն ներ 
հա րա բե րա կա նո րեն ա վե լի քիչ են ազ դում ե րե խայի IQ-ի ար ժե քի վրա:

�	�	 Ինչ է շա հում ըն տա նի քը՝ վաղ մի ջամ տու թյու նից

 Վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րը ծնո ղա կան ար դյու նա վետ փորձ ու հմ տու թյուն ներ փո խան-
ցե լու հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում: Դրանք օգ նում են ծնող նե րին ը մբռ նել ե րե խայի խնդ րի է ու-
թյու նը, սո վո րել և հե տա գա յում սո վո րեց նել ու ա ջակ ցել ի րենց ա ռանձ նա հա տուկ ե րե խային այն-
պես, որ հաշ ման դա մու թյան բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րը նվա զա գույ նի հաս նեն: Ծնող նե րը 
ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն հատ կա պես սկզբ նա կան շր ջա նում, ե րբ վշ տա ցած են, շփոթ ված և 
հույ սե րի խոր տակ ման զգա ցում ու նեն: Ծնող նե րին ցու ցա բեր վող վաղ օգ նու թյու նը հնա րա վո րին 
չափ կան խում է ըն տա նի քի քայ քա յու մը՝ դրա կան հա րա բե րու թյուն ներ ար մա տա վո րե լով ծնող-
նե րի և ե րե խա նե րի միջև: Այս նվա ճումն ե րը կա րող են ու ղեկց վել այն պի սի ցան կա լի ար դյունք-
նե րով, ի նչ պի սիք են ըն տա նե կան հա մե րաշ խու թյու նը, ե րե խայի խն դիր նե րով պայ մա նա վոր ված 
սթ րես նե րի նվա զու մը, ե րե խայի հա տուկ կա րիք նե րը բա վա րա րե լիս ծնող նե րի մոտ ա ռա ջա ցող 
բա վա կա նու թյան զգա ցու մը: Շա հում են նաև ըն տա նի քի մյուս ե րե խա նե րը: Ըն տա նի քի մյուս 
ան դամն ե րի կա րիք նե րի նկատ մամբ նույն քան ու շա դիր լի նե լու դեպ քում ծնող նե րը ստա նում են 
նրանց օգ նու թյու նը, ո րն այն քան ան հրա ժեշտ է ե րե խայի հա տուկ կա րիք նե րը հո գա լիս: Բա ցի 
այդ, ըն տա նի քի մյուս ե րե խա նե րը, մաս նա կից լի նե լով ի րենց եղ բոր կամ քրոջ հա տուկ կա րիք նե-
րը բա վա րա րե լու գոր ծըն թա ցին և ըն տա նի քի կա ռու ցո ղա կան ջան քե րին, հաս կա նում և գնա հա-
տում են ի րենց օգ տա կար դե րը: Ե թե ծնող նե րը ևս սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նեն, վաղ 
մի ջամ տու թյան ծրագ րե րի դրա կան ար դյունք նե րի հա վա նա կա նու թյու նը մե ծա նում է ըն տա նի քի 
մյուս ե րե խա նե րի մաս նակ ցու թյան դեպ քում մի այն: Եվ այդ ար դյունք նե րը հա ճախ ի րենց կնիքն 
են դնում ըն տա նի քի մյուս՝ ա ջակ ցող ե րե խա նե րի ա ճի և զար գաց ման վրա նույն պես:
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�	�	 Հա տուկ կր թու թյան ծախ սեր

 Ման կատ նե րում կամ հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րում ի րա կա նաց վող խնամ քի ծախ սե րը 
խիստ մեծ են: Վաղ մի ջամ տու թյունն այն ա ռա ջին քայլն է, ո րի օգ նու թյամբ կա րե լի է նվա զեց-
նել ման կատ նե րում հայտն վող փոք րիկ նե րի թի վը և մի ա ժա մա նակ ա պա հո վել ա ջակ ցու թյան 
ոչ ծախ սա տար ձևեր: Ման կատ նե րի կամ հա տուկ հաս տա տու թյուն նե րի հաշ ման դամ ան ձանց 
խնամ քի հա մար տա րե կան ծախս վող գու մար նե րի չա փը ստի պում է կան խար գե լիչ ու ղի ներ փնտ-
րել: Ծախ սե րը զգա լի ո րեն կր ճատ վում են, օ րի նակ, ե թե փոք րա նում է շուր ջօ րյա լրիվ խնամք 
պա հան ջող ե րե խա նե րի թի վը: Դրան հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է ե րե խա նե րին ին տեն սի-
վո րեն սո վո րեց նել ապ րե լա կեր պի տար րա կան կա նոն նե րը, խթա նել ը նդ հա նուր զար գա ցու մը՝ 
այդ պի սով նվա զեց նե լով նրանց կախ վա ծու թյան աս տի ճա նը: Վաղ մի ջամ տու թյունն ու դպ րո ցա-
կան շր ջա նում պա հանջ վող հա տուկ կր թու թյու նը կա րող են է ա կան խնայո ղու թյուն նե րի աղ բյուր 
հան դի սա նալ:  

�	�	Ամ փո փում

Ե թե վաղ տա րի քի ե րե խայի մոտ հաս տատ վում է զար գաց ման հա պա ղում կամ հաշ ման դա-
մու թյուն, մի ջամ տու թյու նը պետք է սկս վի որ քան հնա րա վոր է շուտ, ո րով հետև.

 ` ՈՒ սուց ման և վար քագ ծի սկզբ նա կան ձևե րը, ո րոնք հետք են թող նում և ազ դում հե տա-
գա ո ղջ զար գաց ման վրա, ձևա վոր վում են վաղ ման կա կան շր ջա նում:

 ` Հե տա զո տու թյուն նե րը հաս տա տում են, որ գո յու թյուն ու նեն վճ ռա կան շր ջան ներ, մաս-
նա վո րա պես վաղ ման կա կան տա րի քում, ե րբ ե րե խան ա ռա վել ըն կա լու նակ է ու սուց ման 
նկատ մամբ:

 ` Մ տա վոր և մարդ կային այլ ու նա կու թյուն նե րը, ո րոնք ի ծնե ամ րա կայ ված, ան փո փոխ 
կամ կարծ րա ցած հատ կա նիշ ներ չեն, այս կամ այն չա փով ձևա վոր վում և զար գա նում են 
շր ջա պա տող մի ջա վայ րի ազ դե ցու թյան տակ և վաղ ու սուց ման մի ջո ցով:

 `  Հաշ ման դա մու թյան բե րող ախ տա բա նա կան վի ճակ ներն ու զար գաց ման և ու սուց ման 
այլ գոր ծոն նե րը, ո րոնք ե րե խային կրկ նա կի ռիս կի են են թար կում, եր բեմն այն պես են 
մի ա խառն վում, որ կա րո ղու թյուն նե րի սկզբ նա կան սահ մա նա փա կումն ա վե լի է խո րա-
նում՝ ի հայտ բե րե լով ե րկ րոր դային հաշ ման դա մու թյուն: 

 ` Ե րե խայի շր ջա պա տը և վաղ փոր ձա ռու թյու նը հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում 
ի նչ պես հե տա գա զար գաց ման և ու սուց ման, այն պես էլ նրա նե րու ժի լրիվ դրս ևոր ման 
վրա:

 `  Վաղ մի ջամ տու թյան ծրագ րե րը կա րող են զգա լի ո րեն խթա նել ե րե խայի զար գա ցու մը, 
ը նդ ո րում՝ ա վե լի ա րագ, քան տար րա կան դպ րո ցում սո վո րե լիս:

 ` Ծ նող նե րը նույն պես ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նեն վաղ հա սա կի հաշ ման դամ ե րե խայի 
զար գաց ման գոր ծում. նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան մո տեց ման ար մա տա վո րու մը, հա մար-
ժեք խնամ քի ա պա հո վու մը, բա վա րար խթա նումն ու ու սու ցու մը վճ ռա կան են ե րե խայի 
վաղ ման կա կան տա րի քում, ե րբ ձեռք են բեր վում զար գաց ման հիմնա կան ո րակ նե րը:

 `  Վաղ մի ջամ տու թյու նը շա հա վետ է նաև սո ցի ալ-տն տե սա կան տե սան կյու նից, քա նի որ 
կան խե լով կամ այս կամ այն չա փով բու ժե լով վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի զար գաց ման 
խան գա րումնե րը, հնա րա վոր է նվա զեց նել կամ մեղ մաց նել այն ա ռա վել ծանր բար դու-
թյուն նե րը, ո րոնք հե տա գա յում բեռ են դառ նա լու հա սա րա կու թյան հա մար՝ պա հան ջե լով 
հս կա յա կան ծախ սեր:
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Այս դրույթ նե րը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող և ռիս կի խմ բի ե րե խա նե րի խն դիր նե րի  
շտկ մանն ու ղղ ված վաղ մի ջամ տու թյան տրա մա բա նա կան հիմքն են կազ մում: Դրանք ցույց են 
տա լիս, թե ի նչ պես է նպաս տում վաղ մի ջամ տու թյու նը ֆունկ ցի ո նալ սահ մա նա փա կումն եր ու նե-
ցող ե րե խա նե րի հնա րա վո րին չափ նոր մա տի պային զար գաց մա նը:

 Թեև վաղ մի ջամ տու թյու նը չի կա րող լի ար ժեք բու ժել կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում-
նե րով յու րա քան չյուր ե րե խայի, բայց կա րող է ա վե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ըն ձե ռել նրանց՝ 
ի րենց նե րու ժը դրս ևո րե լու, ի րաց նե լու հա մար: Այն, իս կա պես, ար դյու նա վետ մո տե ցում է և կա-
րող է ան գամ խնդ րի ամ բող ջա կան լուծ ման ճա նա պարհ լի նել:
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 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ  
ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

�	�	 Աու տիզմ

 Աու տիզ մը զար գաց ման մի շարք ո լորտ նե րի ծանր խան գա րում է, ո րի հիմն ա կան նշան ներն 
ի հայտ են գա լիս կյան քի ա ռա ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում:

 Պատ ճառ նե րը լրիվ պար զա բան ված չեն: Աու տիզ մը հա մար վում է բազ մա պատ ճա ռային հի-
վան դու թյուն, ո րում մեծ տեղ է տր վում գե նե տիկ տե սու թյա նը: Գո յու թյուն ու նի 5 տո կոս հա վա-
նա կա նու թյուն, որ աու տիզմ ու նե ցող ե րե խա նե րի քույ րե րը կամ եղ բայր նե րը նույն պես կու նե նան 
աու տիզմ: Ո րոշ ախ տա բա նա կան վի ճակ ներ և մի ջա վայ րի ան բա րեն պաստ գոր ծոն ներ նպաս-
տում են աու տիզ մի ա ռա ջաց մա նը: Աու տիզմն ա վե լի հա ճախ հան դի պում է տղա նե րի, քան աղ-
ջիկ նե րի մոտ: 

Աու տիզ մի ժա մա նակ հիմն ա կա նում ախ տա հար վում են հետ ևյալ ո լորտ նե րը.

 `  Հա ղոր դակ ցու թյուն (խոս քային և ոչ խոս քային): Խոս քը զար գա ցած չէ կամ քիչ է զար-
գա ցած, ե րե խան ու նի է խո լա լի ա՝ կրկն վող խոսք, իր մա սին խո սում է 2-րդ կամ 3-րդ 
դեմ քով, օգ տա գոր ծում է ոչ ի մաս տա լից բա ռեր, ցու ցա մա տով մատ նա ցույց չի ա նում, չի 
հաս կա նում ժես տե րը: 

 ` Սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու թյուն: Մե կու սա նում է, ապ րում է իր «սե փա կան աշ խար-
հում», քիչ է հե տաքրքր վում այլ մարդ կան ցով, քիչ է ար ձա գան քում սո ցի ա լա կան ազ-
դակ նե րին՝ չի ժպ տում, չի նա յում աչ քե րի մեջ, ան տե սում է ի րեն ո ւղղ ված խոս քը, կան չը:

 ` Զ գա ցո ղու թյուն: Կա րող է լի նել ան սո վոր զգա յուն հա տուկ պատ կեր նե րի, ձայ նե րի,  
հպ ման, հո տի և հա մի նկատ մամբ, օ րի նակ, բարձր ձայ նե րից փա կի ա կանջ նե րը կամ 
ա ղմ կի: Ը նտ րո ղա կան է ու տե լի քի նկատ մամբ, հո տո տում է ա ռար կա նե րը, ու տե լի քը, 
ծնող նե րին:

 `  Վարք: Կա րող է լի նել գե րակ տիվ կամ շատ պա սիվ, ու նե նա կպ չուն հե տաքրք րու թյուն 
որ ևէ մեկ ա ռար կայի, խա ղա լի քի, ակ տի վու թյան կամ ան ձի նկատ մամբ: Վար քագ ծի 
հիմ քում ըն կած է ե րե խայի նույ նու թյուն պահ պա նե լու և փո փո խու թյուն նե րին դի մադ րե լու 
ձգ տու մը, օ րի նակ, ա մեն օր հա մա ռո րեն ցան կա նում է նույն սնն դա տե սա կը, զայ րա նում 
է փո փո խու թյուն նե րից, չի սի րում նոր մի ջա վայր: Աու տիզ մով ե րե խան ցու ցա բե րում է 
սահ մա նա փակ, կրկն վող և մի օ րի նակ վար քա գիծ, օ րի նակ, ա ռար կա նե րը դա սա վո րում 
է գծային կամ ո րո շա կի կար գով, վա զում է ու ղիղ գծով կամ շր ջա նա կով, ճոճ վում է, ու սում-
նա սի րում է մատ նե րը, լեզ վով ձայ ներ է հա նում, զն նում է ման րուք նե րը և այլն:
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 Պետք է հի շել, որ

 ` Ախ տա նիշ նե րը շատ բազ մա զան են և կա րող են լի նել տար բեր ծան րու թյան:

 ` Յու րա քան չյուր ե րե խայի մոտ կա րող է լի նել ի րեն բնո րոշ ախ տա նիշ նե րի խումբ:

 `  Նույն ո լոր տի խան գա րու մով ե րե խա նե րը կա րող են գոր ծել շատ տար բեր կերպ և կա րող 
են ու նե նալ տար բեր ու ժեղ կող մեր և հմ տու թյուն ներ:

 Բու ժում: Գո յու թյուն չու նի աու տիզ մի սպե ցի ֆիկ դե ղո րայ քային բու ժում, սա կայն ո րոշ դե ղե րի 
օգ նու թյամբ կա րե լի է մեղ մել աու տիզ մին բնո րոշ դրս ևո րումն ե րը (ագ րե սիվ վար քա գիծ, հի պե ր- 
ակ տի վու թյուն): Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ո րոշ դեպ քե րում վար քագ ծի շտկ ման և 
խոս քի զար գաց ման խթան ման հա մար աու տիզ մով ե րե խային կա րող են օգ նել շա րու նա կա կան 
ջան քե րը և բե րել նկա տե լի լա վաց ման: Ա վե լի մեծ է ար դյունքն աու տիզ մի վաղ հայտ նա բեր ման 
և մի ջամ տու թյան վաղ կազ մա կերպ ման դեպ քում: Շատ կար ևոր վում է տե ղա մա սային/ըն տա
նե կան բժշ կի դե րը՝ ե րե խայի վար քագ ծում շե ղումն ե րի վաղ հայտ նա բեր ման գոր ծում: Տա րի քի 
հետ ե րե խա նե րը չեն ա զատ վում աու տիզ մից: Ե րե խայի ան հա տա կան խոս քի և մտա վոր զար-
գաց ման ը նդ հա նուր մա կար դա կը կա րող են օգ նել աու տիզ մի հե տա գա կան խա տես ման հար-
ցում:

 Տես հա վել ված 3-ը Ման կա կան աուտիզ մի թեստ (դոկ տոր Բա րոն Կո հեն)

�	�	Բ նա ծին հի պո թի րե ոզ

Բ նա ծին հի պո թի րե ո զը վա հա նաձև գեղ ձի ֆունկ ցի այի բնա ծին խան գա րումն է, ո րը վաղ 
ախ տո րոշ ման և բուժ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում հան գեց նում է գլ խու ղե ղի ծանր ու ան դառ-
նա լի փո փո խու թյուն նե րի, ա ռա ջա նում են մտա վոր և ֆի զի կա կան զար գաց ման լուրջ խն դիր ներ: 

Գ րամն եր կշ ռող վա հա նաձև գեղ ձը տե ղա կայ ված է պա րա նո ցի ա ռա ջային հատ վա ծում: 
Գտն վե լով մաշ կի տակ՝ այն տե սա նե լի չէ, սա կայն շո շափ վում է: Վա հա նաձև գեղ ձում ար - 
տադր վում է թի րե ոիդ կամ թի րօք սին հոր մո նը, ո րը կար ևոր դեր է խա ղում ֆի զի կա կան և մտա-
վոր զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:

 Պատ ճառ նե րը: Բնա ծին հի պո թի րե ո զի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը շատ տար բեր են:

 Չոր սից ե րեք դեպ քե րում պատ ճա ռը վա հա նաձև գեղ ձի զար գաց ման ա րատն է: Գեղ ձը կամ 
նոր մալ չի զար գա նում կամ ճիշտ չի տե ղա կայ վում՝ նոր մա յում այն նե րար գան դային կյան քում 
տե ղա փոխ վում է լեզ վի հիմ քից դե պի պա րա նո ցի հիմ քը: 

Հին գից մե կի դեպ քում գեղ ձի տե ղա կա յու մը լի նում է ճիշտ, սա կայն լի ար ժեք հոր մոն չի ար-
տադր վում: Այս դեպ քում խոս քը գնում է թի րե ոիդ հոր մո նի ար տադր ման խա թա րումն ե րի մա սին, 
ո րոնք եր բեմն կրում են ժա ռան գա կան և կա յուն բնույթ:

 Հի վան դու թյա նը բնո րոշ վաղ նշան ներն են. մեծ լե զու, ցածր, խռ պոտ ձայն, մար սո ղա կան 
հա մա կար գի խան գա րումն եր՝ փոր կա պու թյուն, կլ ման ակ տի դժ վա րու թյուն, մկա նային լար վա-
ծու թյան ի ջե ցում, ձգձգ վող դեղ նու թյուն: Դիտ վում է քա շի և հա սա կի նոր մայից քիչ ա վե լա ցում, 
մաշ կի չո րու թյուն և թե փո տում, չոր, կոտ րատ վող մա զեր, ծայ րան դամն ե րի սառ նու թյուն: Այս 
նշան նե րը շատ հազ վա դեպ են ար տա հայտ վում ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո, սա կայն դրանք կա-
րող են զար գա նալ կյան քի ա ռա ջին շա բաթ նե րի և ա միս նե րի ըն թաց քում: Ե թե հի վան դու թյու նը 
ժա մա նա կին չի ախ տո րոշ վում և բու ժում չի ի րա կա նաց վում, ա պա 5-6 ամ սա կա նից նկա տե լի է 
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 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

դառ նում շար ժո ղա կան և մտա վոր զար գաց ման հա պա ղու մը: 

Հայտ նա բե րու մը/ախ տո րո շու մը: Քա նի որ բնա ծին հի պո թի րե ո զի վաղ նշան նե րը յու րա հա-
տուկ և ար տա հայտ ված չեն, հի վան դու թյու նը սո վո րա բար ախ տո րոշ վում է 6 ամ սա կա նից հե տո, 
ե րբ ա վե լի ա կն հայտ է դառ նում շար ժո ղա կան և մտա վոր զար գաց ման հա պա ղու մը: Հի վան դու-
թյան հետ ևանք նե րը վաղ կան խե լու նպա տա կով շատ ե րկր նե րում 40 տա րուց ի վեր ի րա կա նաց-
վում է նո րած նային սկ րի նինգ: Ծնն դա տա նը, ե րե խայի ծն վե լուց հե տո 72-96 ժամ վա ըն թաց քում, 
կրուն կից վերց նում են ա րյան կա թիլ, տե ղադ րում ֆիլտ րող թղ թի վրա և հա տուկ քար տի հետ 
մի ա սին ու ղար կում լա բո րա տո րի ա, որ տեղ և կա տար վում է վա հա նաձև գեղ ձի հոր մո նի հե տա-
զո տու թյու նը:

 Հա յաս տա նում բնա ծին հի պո թի րե ո զի նո րած նային սկ րի նին գը կա տար վում է 2005թ.-ից: 
Պետք է տե ղե կաց նել ա պա գա մայ րի նե րին, որ նրանք ծնն դա տա նը հարց նեն` ար վե՞լ է բնա ծին 
հի պո թի րե ո զի նո րած նային սկ րի նին գը: 

Բու ժու մը: Բնա ծին հի պո թի րե ո զի բու ժու մը շատ պարզ է և իր բնույ թով փո խա րի նող է: Ե րե-
խային պետք է տալ հա բե րի տես քով ար տադր վող թի րե ոիդ հոր մոն (Levothyroxin): Այս բու ժու-
մը նպաս տում է ե րե խայի նոր մալ զար գաց մա նը: Բուժ ման ճիշտ կազ մա կեր պու մը հիմն ված է  
հետ ևյալ ե րեք սկզ բունք նե րի վրա.

 `  Բու ժու մը պետք է լի նի ան հա տա կան՝ յու րա քան չյուր ե րե խայի հա մար (ը ստ ե րե խայի 
քա շի և տա րի քի): 

 ` Բու ժու մը պետք է ան ցկաց նել ա մեն օր:

 `  Դե ղո րայ քը պետք է օգ տա գոր ծել ո ղջ կյան քի ըն թաց քում: 

 Կա րո՞ղ է ա րդյոք բնա ծին հի պո թի րե ո զը վե րա նալ: Մե ծա մա սամբ՝ ոչ: Զար գաց ման ա րա-
տի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած հի պո թի րե ոզն, ի նչ պես նաև հոր մո նի սին թե զի խան գա րումն ե րը, 
կրում են կա յուն բնույթ: Այս դեպ քե րում բնա ծին հի պո թի րե ո զը պահ պան վում է ամ բողջ կյան քի 
ըն թաց քում: Հետ ևա բար՝ բու ժու մը ևս պետք է կա տար վի ցմահ:

 Շատ քիչ դեպ քե րում գո յու թյուն ու նի այս պես կոչ ված ան ցո ղիկ (տ րան զի տոր) հի պո թի րե ոզ: 
Հղի ու թյան ժա մա նակ մո րից ե րե խային կա րող է ան ցնել նոր մայից շատ թի րե ոտ րոպ հոր մոն, 
ո րը ժա մա նա կա վո րա պես կխա թա րի վա հա նաձև գեղ ձի նոր մալ գոր ծու նե ու թյու նը: Ծն վե լուց հե-
տո, ե րբ դա դա րում է մայ րա կան այդ նյու թի ազ դե ցու թյու նը, ե րե խայի վա հա նաձև գեղձն աս տի-
ճա նա բար սկ սում է նոր մալ գոր ծել, հետ ևա բար, բու ժու մը կա րե լի է դա դա րեց նել:

 Հի վան դու թյան վե րահս կում. ծնողն ա նընդ հատ կա պի մեջ պետք է լի նի ման կա կան էն դո- 
կ րի նո լո գի հետ, քա նի որ նա է գնա հա տում հոր մո նալ բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը: Ըն տա նե-
կան բժիշ կը կամ ման կա բույ ժը կշա րու նա կեն հետ ևել ե րե խայի զար գաց մա նը և կի րա կա նաց նեն 
բու ժու մը ման կա կան էն դոկ րի նո լո գի հետ մի ա սին:

�	�	 Ֆե նիլ կե տո նու րի ա

 Ֆե նիլ կե տո նու րի ան (Ֆ ԿՈՒ) ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն է, ո րը բնո րոշ վում է մեկ ան փո-
խա րի նե լի ա մի նաթ թու՝ ֆե նի լա լա նի նը յու րաց նե լու ան կա րո ղու թյամբ:

 Պատ ճառ նե րը: Օր գա նիզ մի սպի տա կուց նե րը կա ռուց վում են ա մի նաթ թու նե րից: Ան փո խա-
րի նե լի ա մի նաթ թու նե րը մենք կա րող ե նք ստա նալ մի այն սնն դի մի ջո ցով, քա նի որ դրանք չեն 
ար տադր վում օր գա նիզ մում: Ֆե նիլ կե տո նու րի այի դեպ քում ֆեր մեն տը կամ խմո րի չը, ո րը ճեղ-
քում է ֆե նի լա լա նի նը, լի ո վին կամ գրե թե լի ո վին բա ցա կա յում է: Այս ֆեր մեն տը նոր մա յում ֆե-
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նի լա լա նի նը վե րա ծում է մեկ այլ ա մի նաթթ վի՝ թի րո զի նի: Ֆեր մեն տի բա ցա կա յու թյան դեպ քում 
ֆե նի լա լա նի նը և նրա մի ջան կյալ ար գա սիք նե րը կու տակ վում են օր գա նիզ մի հե ղուկ նե րում և 
կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գում: Նրանց բարձր մա կար դա կը վնա սում է գլ խու ղե ղը՝ 
բա ցա սա բար ազ դե լով վաղ տա րի քում բուռն զար գա ցում ապ րող ե րե խայի վրա:

 Ֆե նիլ կե տո նու րի ան ժա ռան գա բար փո խանց վում է, ե թե եր կու ծնող ներն էլ ու նե նում են ախ-
տա ծին գե նը: Ժա ռան գա կա նու թյան այդ ձևը կոչ վում է աու տո սոմ-ռե ցե սիվ: Ծնո ղը կա րող է 
ու նե նալ ախ տա ծին գե նը, բայց հի վանդ չլի նել: Սա կոչ վում է ախ տա ծին գե նակ րու թյուն: Ֆե նիլ-
կե տո նու րի ան փո խանց վում է, ե րբ ծնող նե րը հան դի սա նում են գե նի կրող ներ, սա կայն տե ղյակ 
չեն այդ մա սին:

Կ լի նի կա կան նշան նե րը: Ծն վե լիս ե րե խա նե րը թվում են նոր մալ. հա ճախ նրանք ու նե նում են 
կա պույտ աչ քեր և շեկ մա զեր, ին չով կա րող են տար բեր վել ծնող նե րից: Հի վան դու թյու նը չհայտ-
նա բե րե լու և չբու ժե լու դեպ քում ի հայտ են գա լիս վաղ նշան ներ, ո րոն ցից են փս խու մը, բարձր 
գրգ ռա կա նու թյու նը, էկ զե մայի տի պի ցա նա վո րու մը և մե զի յու րա հա տուկ` «մ կան» հո տը: Հե տա-
գա յում զար գա նում են ծանր մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն, ցն ցումն եր: Բնո րոշ են նաև միկ րո ցե-
ֆա լի ան (փոքր գլ խու ղեղ), ի րա րից հե ռու տե ղա կայ ված ա տամն ե րը, ա տա մի է մա լի թե րի զար-
գա ցու մը և հա սա կի դան դաղ ա ճը:

 Հայտ նա բե րու մը/ախ տո րո շու մը: Քա նի որ ֆե նիլ կե տո նու րի այի վաղ նշան նե րը յու րա հա-
տուկ և ար տա հայտ ված չեն, ա պա հի վան դու թյու նը սո վո րա բար ախ տո րոշ վում է 6 ամ սա կա-
նից հե տո, ե րբ ա վե լի ա կն հայտ է դառ նում մտա վոր զար գաց ման հա պա ղու մը: Հի վան դու թյան  
հետ ևանք նե րը վաղ կան խե լու նպա տա կով շատ ե րկր նե րում 40 տա րուց ի վեր ի րա կա նաց վում է 
նո րած նային սկ րի նինգ: Ծնն դա տա նը, ե րե խայի ծն վե լուց հե տո 72-96 ժա մե րի ըն թաց քում, կրուն-
կից վերց վում է ա րյան կա թիլ, տե ղադր վում ֆիլտ րող թղ թի վրա և հա տուկ քար տի հետ մի ա սին 
ու ղարկ վում լա բո րա տո րի ա, որ տեղ և կա տար վում է ֆե նի լա լա նի նի մա կար դա կի ո րո շու մը: 

Հա յաս տա նում ֆե նիլ կե տո նու րի այի նո րած նային սկ րի նին գը կա տար վում է 2008թ.-ից, Այդ 
պատ ճա ռով, սի րե լի՛ ա պա գա մայ րիկ ներ, ե րե խայի ծն վե լուց հե տո ծնն դա տա նը պար տա դիր 
հարց րե՛ք, ա րդյո՞ք ե րե խան ֆե նիլ կե տո նու րի այի նո րած նային սկ րի նինգ է ան ցել, թե՞ ոչ:

 Բու ժու մը: Ֆե նիլ կե տո նու րի այի հիմն ա կան բու ժու մը խիստ դի ե տան է ամ բողջ կյան քի ըն-
թաց քում՝ ֆե նի լա լա նի նից զուրկ կամ դրա չն չին քա նա կու թյուն ներ պա րու նա կող հա տուկ  
սնն դային խառ նուրդ նե րի օգ տա գործ մամբ: Ըն դա նուր առ մամբ գլ խա վոր միտքն այն է, որ պետք 
է օգ տա գոր ծել ֆե նի լա լա նի նի այն պի սի քա նա կու թյուն, ո րն ան հրա ժեշտ է նոր մալ ա ճի և օր գա-
նիզ մի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար, բայց ոչ ա վել: Շատ կար ևոր է խու սա փել սպի տա-
կուց պա րու նա կող սնն դի օգ տա գոր ծու մից, օ րի նակ՝ կա թը, հա վը, մի սը, ձու կը, ձուն, ըն կու զե ղե-
նը, լո բե ղե նը: Հար կա վոր է նաև սահ մա նա փա կել մա կա րո նե ղե նի, բրն ձի, հա ցի, թխ վածք նե րի 
և նույ նիսկ ո րոշ մր գե րի ու բան ջա րե ղե նի օգ տա գոր ծու մը:

Այս ա մե նը կա րող է զար մանք ա ռա ջաց նել. ի նչ պե՞ս կա րե լի է զր կել ե րե խային վե րը նշ ված 
սնն դա տե սակ նե րից: Պա տաս խանն այն է, որ դրանց փո խա րեն հա տուկ սնն դային ըմ պե լիք ներ 
և հա տուկ փո խա րի նող ներ են օգ տա գործ վում, ո րոնք պա րու նա կում են քիչ քա նա կի կամ ը նդ-
հան րա պես չեն պա րու նա կում ֆե նի լա լա նին: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ե րե խային յու րաց-
նել ան հրա ժեշտ սնն դա նյու թե րը: Ի նչ վե րա բե րում է կրծ քի կա թին, ա պա Ձեր ըն տա նե կան բժիշ-
կը/ ման կա բույ ժը պետք է ման րա մաս նո րեն հաշ վար կի դրա ան վտանգ քա նա կը: Մեծ տա րի քի 
ե րե խա նե րին և չա փա հաս նե րին ան հրա ժեշտ սնուն դը նույ նը չէ, ի նչ փոք րե րի նը, սա կայն պետք 
է ա ռաջ նորդ վել նույն սկզ բուն քով` ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում: 
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�	�	Մ տա վոր հե տամն ա ցություն/ին տե լեկ տո ւալ ան բա վա րա րություն

Մ տա վոր հե տամն ա ցու թյու նը զար գաց ման խան գար ման տե սակ է, վի ճակ, ո րն ի հայտ է 
գա լիս կյան քի վաղ շր ջա նում և տևում ո ղջ կյան քի ըն թաց քում՝ ազ դե լով ե րե խայի ան հա տա կան 
ա ճի և հմ տու թյուն նե րի (ու նա կու թյուն նե րի) ձեռք բեր ման, այ սինքն զար գաց ման, վրա: 

«Մ տա վոր հե տամն ա ցու թյուն» ախ տո րոշ ման հա մար ան հրա ժեշտ պայ ման է ը նդ հա նուր 
մտա վոր մի ջի նից ցածր գոր ծու նե ու թյու նը (չա փա նիշ Ա), ո րը զու գակց վում է հար մա րո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյան զգա լի սահ մա նա փա կու մով` հետ ևյալ ո լորտ նե րից ա ռն վազն եր կու սում. հա-
ղոր դակ ցում, ի նք նահս կում, ի նք նաս պա սար կում, սո ցի ա լա կան/ մի ջանձ նային ու նա կու թյուն ներ: 
Ե րկ րորդ չա փա նի շը սե փա կան ա ռող ջու թյան և ա պա հո վու թյան մա սին հոգ տա նե լու ու նա կու-
թյունն է (չա փա նիշ Բ): Այդ սահ մա նա փա կումն ե րը պետք է ի հայտ գան մինչև 8 տա րե կա նը 
(չա փա նիշ Գ): 

Ընդ հա նուր մտա վոր գոր ծու նե ու թյու նը սահ ման վում է մտա վոր գոր ծակ ցի աս տի ճա նով (IQ 
կամ IQ-էկ վի վա լենտ), ո րը գնա հատ վում է մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի մեկ կամ ա վե լի ստան-
դար տաց ված թես տե րի օգ նու թյամբ, օ րի նակ՝ Wechsler Intelligence Scale for Children – Revised, 
Stanford-Binet, Kaufman Assesment Battery for Children: Թես տը և ար դյունք նե րի մեկ նա բա նու-
թյան մի ջոց ներն ը նտ րե լիս պետք է հաշ վի առ նել այն գոր ծոն նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք կա րող 
են սահ մա նա փա կել թես տի կա տար ման գոր ծըն թա ցը, օ րի նակ, ան հա տի սո ցի ա լա կան և մշա-
կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, մայ րե նի լե զուն՝ զու գակց ված հա ղոր դակց ման, շար ժո-
ղա կա նու թյան և զգա ցո ղա կան խան գա րումն ե րի հետ:

 Մի ջին ին տե լեկ տու ալ գոր ծու նե ու թյու նը IQ-ի 70%-ի սահ ման նե րում է՝ հաշ վի առ նե լով, որ 
գնա հատ ման ժա մա նակ թույ լատր վում է (հ նա րա վոր է) IQ-ի ար ժե քի շե ղում մո տա վո րա պես 5 
կե տի շր ջա նում, ո րը կա րող է տա տան վել մե թո դից մե թոդ: Օ րի նակ, պետք է հաշ վի առ նել, որ 
Wechsler-ի թես տով սահ ման ված 70%-ոց IQ-ն են թադ րում է, որ IQ-ն կա րող է լի նել 65-75%-ի 
սահ ման նե րում: 

Հար մա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ախ տա հա րու մը մտա վոր հե տամն ա ցու թյան ա վե լի ներ-
կա յա նա լի ախ տա նիշ է քան IQ-ն: Հար մա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը գնա հատ վում է հետ ևյալ 
չա փա նիշ նե րով. որ քա նո՞վ է ար դյու նա վե տո րեն է ան հա տը հաղ թա հա րում ա ռօ րյա կյան քի պա-
հանջ նե րը և ի նչ պե՞ս են նրա մոտ դրս ևոր վում ան հա տա կան ան կա խու թյան ստան դարտ նե րը, 
ո րոնք բնո րոշ են ան ձի ո րո շա կի տա րի քին, սո ցի ա լա կան և մշա կույ թային մի ջա վայ րին և նրան 
շր ջա պա տող հա մայն քին: Այս պի սով, հնա րա վոր է IQ-ն լի նի 70-75%-ի սահ ման նե րում, բայց ախ-
տո րոշ վի մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն, քա նի որ տվյալ մար դու մոտ նկատ վում է հար մա րո ղա կան 
վար քի զգա լի պա կաս: Եվ հա կա ռա կը, մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն չախ տո րոշ վի այն ան հա տի 
մոտ, ո րը, չնա յած IQ-ի 70%-ից ա վե լի ցածր ար ժե քին, հար մա րո ղա կան վար քի զգա լի դե ֆի ցիտ 
չի ցու ցա բե րում:

 Հար մա րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան վրա կա րող են ազ դել բազ մա թիվ գոր ծոն ներ, ո րոնց մեջ 
մտ նում են ան ձի կր թու թյու նը, շար ժա ռիթ նե րը, ան հա տա կան բնու թա գի րը, սո ցի ա լա կան և մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը, կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի ախ տա հա րու մը և ը նդ-
հա նուր ա ռող ջա կան վի ճա կը: 

Բժշ կա կանվե րա կանգ նո ղա կան մի ջո ցա ռումն երն ա վե լի մեծ հա վա նա կա նու թյամբ դրա
կան տե ղա շար ժեր կա րող են ա ռա ջաց նել հար մա րո ղա կա նու թյան խն դիր նե րի լուծ ման մեջ, 
քան IQի ար ժե քի վրա, ո րը հա կում ու նի ա վե լի կա յուն մնա լու (ա վե լի կա յուն ցու ցա նիշ է): 
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Ախ տա ծին գոր ծոն նե րը: Ախ տա ծին գոր ծոն նե րը կա րող են լի նել ա ռաջ նային՝ կեն սա բա-
նա կան, հո գե սո ցի ա լա կան կամ եր կու սը մի ա ժա մա նակ: Կլի նի կա կան մի ջա վայ րում հսկ վող ան-
ձանց 30-40% տո կո սի մոտ հնա րա վոր չէ հայտ նա բե րել մտա վոր հե տամն ա ցու թյան պատ ճա ռը՝ 
բա ցա ռու թյամբ տա րա ծուն շե ղումն ե րից: Ա մե նա հա վա նա կան նա խատ րա մա-դ րող/ախ տա ծին 
գոր ծոն ներն են.

 `  ժա ռան գա կա նու թյու նը,

 ` էմբ րի ո նալ զար գաց ման վաղ փո փո խու թյուն նե րը,

 ` հ ղի ու թյան և պե րի նա տալ շր ջա նի խն դիր նե րը,

 `  նո րած նային և ման կա կան տա րի քում ձեռք բե րած ը նդ հա նուր բժշ կա կան վի ճակ նե րը/
ա ռող ջա կան խն դիր նե րը,

 ` շր ջա կա մի ջա վայ րի ազ դակ նե րը,

 `  հո գե կան ա ռող ջու թյու նը:

Մ տա վոր հե տամն ա ցու թյան ծան րու թյան աս տի ճան նե րը: Մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի 
սահ մա նա փա կու մը տար բեր խո րու թյան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում ի մա ցա կան, խոս քի/ լեզ վի, 
ի նք նաս պա սարկ ման, սո ցի ա լա կան և ե րե խայի այլ ո լորտ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման 
վրա: Սա կայն դա չի նշա նա կում, որ դրանք զար գաց նե լու և սո վո րե լու ոչ մի հնա րա վո րու թյուն 
չկա: Կա րե լի է ա սել, որ նման ե րե խայի զար գաց ման ա րա գու թյունն ա վե լի դան դաղ է: Մտա վոր 
կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կու մով ե րե խա նե րին ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել տար բեր զգա-
յա կան ազ դակ նե րի մի ջո ցով գլ խու ղեղ ու ղարկ վող տե ղե կու թյուն նե րի մշ տա կան հոսք ու կրկ նու-
թյուն, որ պես զի խթան վեն հետ ևյալ գոր ծըն թաց նե րը.

Ու շադ րու թյուն. մար դու/ան հա տի կենտ րո նա նա լու կա րո ղու թյունն է` բա վա կա նա չափ տևող 
տե սո ղա կան, լսո ղա կան և այլ զգա յա կան ազ դակ նե րից: 

Հի շո ղու թյուն. սո վո րած գի տե լիք ներն ու տե ղե կու թյուն ներն ա մուր պա հե լու (ֆիք սե լու), այն 
պա շա րե լու (պա հես տա վո րե լու), և վեր հա նե լու կա րո ղու թյունն է:

 Վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյուն. հաս կա ցու թյուն նե րը, սկզ բունք նե րը և զգա յա րան նե րով չպայ-
մա նա վոր ված գոր ծըն թաց ներն ը մբռ նե լու կա րո ղու թյու նը կոչ վում է վե րա ցա կան մտա ծո ղու թյուն: 
Այն մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում ու նե ցող ե րե խա նե րի ա մե նա թույլ զար գա ցած 
ո լորտն է. զար գաց նե լու հա մար մեծ ջան քեր են պա հանջ վում:

Խն դիր լու ծե լու ու նա կու թյուն. դա ե րե խայի պա տաս խանն է, օ րի նակ, այն հար ցին, թե ի նչ-
պե՞ս ստա նալ խա ղա լի քը: Ի սկ ա վե լի ու շ՝ ի նչ պե՞ս մտա ծել տվյալ խնդ րի շուր ջը և այն լու ծե լու 
ու ղի ներ փնտ րել:

Ընդ հան րա ցում. փոր ձա ռու թյան ըն թաց քում սո վո րած գի տե լիք ներն ու հմ տու թյուն նե րը նոր 
ի րա վի ճակ նե րում կի րա ռե լու ու նա կու թյունն է: Նախ քան ը նդ հան րաց նե լը, ե րե խան պետք է 
բազ մա թիվ ան գամ կա տա րի միև նույն գոր ծո ղու թյուն նե րը` (հմ տու թյուն նե րը) մի ան ման ի րա-
վի ճակ նե րում: Վե րա ցա կան մտ քե րի (գա ղա փար նե րի, հաս կա ցու թյուն նե րի) ը նդ հան րա ցու մը 
հատ կա պես դժ վար է մտա վոր ան կա րո ղու թյամբ ե րե խա նե րի հա մար: 

 Տար բե րում ե նք մտա վոր հե տամն ա ցու թյան ծան րու թյան 4 աս տի ճան.

 Թեթև աս տի ճա նի մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն (IQ-ի մա կար դա կը 50-55-ից մինչև 70) տեր-
մի նը հա մար ժեք է «ու սուց ման են թա կա» ու սուց ման կա տե գո րի ային և կազ մում է այս խան գա-
րումն ե րի ա մե նա մեծ մա սը՝ 85%: Այս խմ բի ե րե խա նե րի մոտ առ կա է սո ցի ա լա կան շփ ման և 
հա ղոր դակց ման ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցում նա խադպ րո ցա կան հա սա կում (0-5 տա րե կան), 
զգա յա կան և շար ժո ղա կան ո լորտ նե րի նվա զա գույն ախ տա հա րում: Հա ճախ այս ե րե խա նե րը 
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մինչև չա փա հաս դառ նա լը չեն տար բեր վում նոր մալ զար գա ցող ե րե խա նե րից: Ո ւշ պա տա նե կան 
տա րի քում նրանք կա րող են ու նե նալ մինչև մո տա վո րա պես վե ցե րորդ դա սա րա նի մա կար դա կի 
ա կա դե մի ա կան ու նա կու թյուն ներ/ գի տե լիք ներ: Չա փա հաս տա րի քում նրանց մոտ հնա րա վոր է 
սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի ո րոշ զար գա ցում, ին չի շնոր հիվ նրանք ցու-
ցա բե րում են ի նք նա պահ պան ման և ի նք նաս պա սարկ ման հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն ներ: 
Միև նույն ժա մա նակ այս ե րե խա նե րը կա րող են ու նե նալ վե րահսկ ման, ու ղ ղորդ ման և օգ նու թյան 
կա րիք, հատ կա պես, ե րբ գտն վում են ան սո վոր սո ցի ա լա կան լար վա ծու թյան պայ ման նե րում: 
Հա մա պա տաս խան օգ նու թյան դեպ քում թեթև աս տի ճա նի մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն ու նե ցող 
ան ձինք սո վո րա բար հա սա րա կու թյան մեջ ապ րում են քիչ թե շատ ան կախ կամ է լ՝ վե րահսկ վող 
մի ջա վայ րում:

 Մի ջին/ չա փա վոր աս տի ճա նի մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն (IQ-ի մա կար դա կը 35-40-ից մինչև 
50-55) տեր մի նը հա մար ժեք է «վար ժեց ման են թա կա» ու սուց ման կա տե գո րի ային: Այս խում բը 
կազ մում է մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն ու նե ցող մարդ կանց 10%-ը: Մի ջին/ չա փա վոր աս տի ճա նի 
մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն ու նե ցող ան հատ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ձեռք է բե րում հա ղոր դակց-
ման ու նա կու թյուն ներ վաղ ման կու թյան տա րի նե րին: Նրանք կա րող են ու սուց ման ար դյուն քում 
ձեռք բե րել ո րո շա կի մաս նա գի տա կան և սո ցի ա լա կան հմ տու թյուն ներ, չա փա վոր վե րահսկ ման 
դեպ քում՝ հո գալ ի րենց մա սին: Նրանց ա ռա ջըն թա ցը դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի ու սուց ման աս-
պա րե զում ա վե լի ան հա վա նա կան է. այս ե րե խա նե րը ստա նում են մո տա վո րա պես ե րկ րորդ 
դա սա րա նի մա կար դա կից ոչ բարձր ո րա կա վո րում:

Ն րանք կա րող են սո վո րել ան կախ գնալ դե պի ծա նոթ վայ րեր: Պա տա նե կան հա սա կում 
սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րը հաս կա նա լու նրանց ու նե ցած դժ վա րու թյուն նե րը կա րող են 
խո չըն դո տել հա սա կա կից նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ մա նը: Մե ծա հա սակ տա րի-
քում մե ծա մաս նու թյու նը կա րող է կա տա րել ոչ մաս նա գի տա կան կամ ոչ լրիվ մաս նա գի տա-
կան աշ խա տանք ար տադ րա մա սում, հս կո ղու թյան ներ քո, կամ է լ՝ մեկ այլ ան ձի հետ հա մա տեղ 
ջան քեր գոր ծադ րե լով: Նրանք շատ լավ են հար մար վում հա մայն քային կյան քին, ի սկ ա վե լի լավ՝ 
վե րահսկ վող մի ջա վայ րում:

 Ծանր աս տի ճա նի մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն (IQ-ի մա կար դա կը 20-25-ից մինչև 35-40): 
Այս խում բը կազ մում է մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն ու նե ցող ան ձանց 3-4%-ը: Վաղ ման կու թյան 
տա րի քում նրանք ձեռք են բե րում շատ աղ քատ, քիչ բա ռա պա շա րով խոսք կամ ը նդ հան րա պես 
չու նեն շփ ման ու նա կու թյուն: Դպ րո ցա կան տա րի նե րին նրանց հնա րա վոր է սո վո րեց նել խո սել 
(ը նդ հա մե նը՝ մի քա նի բառ) և ու սու ցա նել ի նք նաս պա սարկ ման տար րա կան հմ տու թյուն ներ: Մե-
ծա հա սակ տա րի քում խիստ հսկ վող մի ջա վայ րում նրանք ի վի ճա կի են կա տա րե լու հա սա րակ 
ա ռա ջադ րանք ներ: Մե ծա մաս նու թյու նը հար մար վում է հա մայն քային կյան քին հա տուկ հաս տա-
տու թյուն նե րում/տ նե րում կամ ի րենց ըն տա նիք նե րում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ առ կա 
է հաշ ման դա մու թյուն, ո րը պա հան ջում է մաս նա գի տաց ված խնամք:

 Խո րը մտա վոր հե տամն ա ցու թյուն (IQ-ի մա կար դա կը մինչև 20-25) ու նե ցող ան հատ նե րը 
կազ մում են մտա վոր հե տամն ա ցու թյամբ մարդ կանց մո տա վո րա պես 1-2%-ը: Այս խմ բի մե ծա-
մաս նու թյունն ու նի ախ տո րոշ ված նյար դա բա նա կան վի ճակ, ո րը վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն ու նի: 
Վաղ տա րի քում նրանց մոտ զգա յա կան-շար ժո ղա կան գոր ծու նե ու թյան ար տա հայտ ված խան-
գա րում է ար ձա նագր վում: Ե րե խայի օպ տի մալ զար գա ցու մը կա րե լի է ա պա հո վել խնա մո ղի վե-
րահս կո ղու թյան ներ քո և նրա հա մար լավ հար մա րեց ված մի ջա վայ րում: 

Հա մա պա տաս խան ու սուց ման պայ ման նե րում հնա րա վոր է այս ե րե խա նե րի շար ժո ղա կան 
ո լոր տի և ի նք նա վե րահսկ ման բա րե լա վում: Ո մանք կա րող են կա տա րել ո րո շա կի (հա սա րակ) 
ա ռա ջադ րանք ներ` վե րահս կող և սպա սար կող ան ձի ներ կա յու թյամբ:
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 Դաու նի հա մախ տա նի շով ե րե խան հայտ նի ֆե նո տի պով, այ սինքն յու րա հա տուկ ար տա քին 
նշան նե րով և սահ մա նա փակ մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րով ան ձ է, ո րի քրո մո սոմն ե րից 21-րդ 
զույգն ու նի ա վե լորդ` եր րորդ քրո մո սոմ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով հա մախ տա նի շը կրում է նաև «Տ րի-
սո մի ա 21» ան վա նու մը: 

Գո յու թյուն ու նի ու ղիղ հա մե մա տա կան կապ մոր տա րի քի և Դաու նի հա մախ տանջ շով ե րե-
խա ու նե նա լու հա ճա խա կա նու թյան միջև: Ռիս կի խումբ են կազ մում 35 տա րե կա նից բարձր կա-
նայք, ի նչ պես նաև վտան գը մեծ է 16 տա րե կա նից փոքր մայ րե րի և 50 տա րե կա նից բարձր հայ-
րե րի պա րա գա յում: 

Կ լի նի կա կան դրս ևո րումն ե րը: Հիմն ա կան նշան ներն ե ն՝ միջ-
կո պային ճեղ քի շե ղու թյուն, ներ բա նային ծալք և լայն տա րա ծու թյուն 
ոտ նա թա թի ա ռա ջին և ե րկ րորդ մատ նե րի միջև, պա րա նո ցի շր ջա-
նում հյուս ված քի գեր կու տա կում, փոքր քիթ, մկա նային հի պո տո նի ա 
և թու լու թյուն, ար տացց ված լե զու, կարճ ձեռ քեր և ոտ նա թա թեր, կարճ 
մատ ներ, աչ քի է պի կան թային ծալ քեր, ձեռ քի ա փի ե զա կի ծալք:

Այդ ար տա քին նշան նե րի օ րի նա չափ զու գակց ման հետ ևան քով 
ե րե խա նե րը խիստ նման են մե կը մյու սին: 

Ախ տո րո շու մը հնա րա վոր է ծն վե լուց ան մի ջա պես հե տո: Հա սա-
կը սո վո րա բար կարճ է, ի սկ տա րի քի հետ ան ձն սկ սում է գի րա նալ: 
Մկա նային ցածր տո նու սի պատ ճա ռով ե րե խան «փխ րուն» է թվում: 
Սր տի բնա ծին ա րատ ներ հան դի պում են դեպ քե րի 1/3-ու մ: Մտա վոր 
հե տամն ա ցու թյուն հայտ նա բեր վում է գրե թե բո լո րի մոտ: Բա նա վոր 
խոս քի զար գա ցումն ա վե լի հետ է մնում քան շար ժո ղա կան և կա տա-
րո ղա կան հմ տու թյուն նե րը: 

 Կան խար գե լու մը: Հա մե մա տա բար մեծ տա րի քի կա նանց շր ջա-
նում հղի ու թյան դեպ քե րի կր ճա տու մը մոտ 50%-ով նվա զեց նում է հի-
վան դա ցու թյու նը: Հետ ևա բար ե րե խայի ծնն դյան պլա նա վո րու մը 
Դաու նի հա մախ տա նի շի ա ռաջ նային կան խար գել ման հիմն ա կան 
ռազ մավա րու թյունն է: 

Կանխ ման հա ջորդ ար դյու նա վետ մի ջո ցը կապ ված է տա րի քով 
մեծ կա նանց հղի ու թյան ըն թաց քում պրե նա տալ(նա խածնն դյան) ախ-
տո րոշ ման հետ: Դա ամնի ո ցեն տեզն է (պտ ղաջ րե րի բջ ջա բա նա կան 
հե տա զո տու մը), ո րն ի րա կա նաց վում է հղի ու թյան 15-16-րդ շա բա թում՝ 
շա րու նա կա կան ո ւլտ րա ձայ նային հս կո ղու թյան պայ ման նե րում: Բա-
ցա սա կան կող մը հղի ու թյան հնա րա վոր ը նդ հա տումն է (ռիս կը կազ
մում է 1:240), սա կայն հմուտ մաս նա գետ նե րը գրե թե բա ցա ռում են 
նման վտան գը: Ամնի ո ցեն տե զը թույլ է տա լիս 30%-ով բա ցա հայ տել 
քրո մո սո մային շե ղումնե րով ծնունդ նե րի հա վա նա կա նու թյու նը: 

Պ րե նա տալ ախ տո րոշ ման մյուս ե ղա նա կը մոր ա րյան շի ճու կում 
և ամնի ո ցեն տե զի մի ջո ցով ստաց ված ամնի ո նյան հե ղու կում ալ ֆաֆե տոպ րո տե ին նե րի ո րո-
շումն է: Ամնի ո նյան հե ղու կում գտն վող պտ ղային բջիջ նե րում ո րո շում են քրո մո սո մային կազ մը, 
ֆեր մենտ նե րը և դե զօք սի ռի բո նուկ լե ի նաթ թուն (ԴՆԹ): Հա մախ տա նի շի առ կա յու թյան դեպ քում 
նվա զում է մոր ա րյան շի ճու կի ալ ֆա-ֆե տոպ րո տե ին նե րի քա նա կը:
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�	�	 Ման կա կան ու ղե ղային պա րա լիզ 

 Ման կա կան ու ղե ղային պա րա լի զը (ՄՈՒՊ)՝ շար ժումնե րի և դիր քի խան գա րում է, ո րն ան-
հաս ու ղե ղի ոչ պրոգ րե սիվ/ կա յուն ախ տա հար ման ար դյունք է: 

Պատ ճառ նե րը: Տար բե րում են ՄՈՒՊ-ի ա ռա ջաց ման հետ ևյալ հիմնա կան ռիս կային գոր-
ծոն նե րը.

1.  Նա խածնն դյան (ան տե նա տալ և պրե նա տալ) գոր ծոն ներ.

 b հ ղի ու թյան բար դու թյուն ներ՝ ա րյու նա հո սու թյուն ներ, ծանր տոք սի կոզ և այլն,

 b 32 շա բա թից ցածր գես տա ցի ոն հա սակ և/ կամ 1500գ-ից ցածր քաշ,

 b  բազ մապ տուղ հղի ու թյուն,

 b  նե րար գան դային վա րակ ներ՝ տոք սոպ լազ մոզ, կարմ րախտ, հե պա տիտ, ցի տո մե-
գա լո վի րուս,

 b բ նա ծին ա րատ ներ ա ռա ջաց նող դե ղե րի օգ տա գոր ծում,

 b  գե նե տիկ նա խատ րա մադր վա ծու թյուն:

2.  Շուրջծնն դա բե րա կան (պե րի նա տալ) ծն վե լուց ան մի ջա պես ա ռաջ, ծնն դա բե րու թյան 
ըն թաց քում և ան մի ջա պես հե տո, գոր ծոն ներ.

 b դժ վա րա ցած և եր կա րատև ծնն դա բե րու թյուն,

 b  պե րի նա տալ/ շուրջծնն դա բե րա կան հի պօք սի ա՝ Ապ գա րի սանդ ղա կով ցածր ցու-
ցա նիշ ներ:

3.  Հետծնն դյան (պոստ նա տալ) գոր ծոն ներ.

 b  նո րած նի գլ խու ղե ղային տրավ մա ներ,

 b  կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի (ԿՆՀ) նե ո նա տալ վա րակ ներ,

 b  նե ո նա տալ հի պեր բի լի րու բի նե մի ա,

 b  հա մա կար գային բար դու թյուն ներ (շն չա ռա կան, ա նո թային):

 ՄՈՒՊ-ի դա սա կար գու մը.

1. Ս պաս տիկ ձև, ո րը բնու թագր վում է բարձր մկա նային տո նու սով: Կախ ված նրա նից, 
թե մարմն ի որ մասն է ախ տա հար ված, տար բե րում են հետ ևյալ ձևե րը.

 b  մո նոպ լե գի ա՝ ախ տա հար ված է մի այն մեկ վեր ջույ թը, սո վո րա բար վե րի նը,

 b  հե միպ լե գի ա՝ ախ տա հար ված են աջ կամ ձախ վե րին և ստո րին վեր ջույթ նե րը,

 b  դիպ լե գի ա՝ ա ռա վել ախ տա հար ված են ստո րին վեր ջույթ նե րը,

 b տ րիպ լե գի ա՝ ախ տա հար ված են 3 վեր ջույթ նե րը և ի րա նը,

 b կ վադ րիպ լե գի ա՝ ախ տա հար ված են բո լոր վեր ջույթ նե րը և ի րա նը:

2.  Դիս կի նե տիկ ձև, ո րը բնու թագր վում է ան սո վոր շար ժումն ե րով և/ կամ կա մա յա կան 
շար ժումն ե րի կոոր դի նա ցի այի խան գար մամբ:

3.  Խա ռը ձև, ո րը բնու թագր վում է տար բեր ձևե րի զու գակ ցու մով, օ րի նակ՝ սպաս տի կը 
դիս կի նե տի կով:
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Կ լի նի կա կան պատ կե րը: ՄՈՒՊ-ն ար տա հայտ վում է մկա նային տո նու սի խան գա րումն ե-
րով, ախ տա բա նա կան ռեֆ լեքս նե րի առ կա յու թյամբ, բարձր ջլային ռեֆ լեքս նե րով և շար ժո ղա-
կան զար գաց ման հա պա ղու մով:

1.  ՄՈՒՊ-ի նո րած նային շր ջա նի վաղ նշան ներն են.

 b ե րե խան պա սիվ է

 b  խան գար ված են ծծե լու և կլ ման ակ տե րը,

 b ապ նոէ՝ կար ճատև շն չա ռա կան կանգ,

 b  ցածր մկա նային տո նուս,

 b  բարձր մկա նային տո նուս,

 b  մարմն ի ջեր մաս տի ճա նի տա տա նումն եր,

 b ցն ցումն եր: 

2. ՄՈՒՊ-ի կրծ քային տա րի քի վաղ նշան ներն են.

 b  զար գաց ման հա պա ղում,

 b ար տա սո վոր մկա նային տո նուս և/ կամ կեց վացք (դիրք),

 b ձգձգ վող ախ տա բա նա կան ռեֆ լեքս ներ, 

 b ձեռ քե րից մե կի դո մի նան տու թյուն (գե րիշ խում), 

 b վար քագ ծային խն դիր ներ (դյու րագր գիր, լաց կան):

3.  ՄՈՒՊ-ի ժա մա նակ կա րող են լի նել հետ ևյալ զու գակց ված խն դիր նե րը.

 b ցն ցումն եր,

 b ակ նագն դի շար ժումն ե րի և տե սո ղու թյան խան գա րումն եր՝ շլու թյուն, կար ճա տե-
սու թյուն և այլն,

 b մ տա վոր հե տամն ա ցու թյուն,

 b լ սո ղու թյան խան գա րումն եր,

 b  հա ղոր դակց ման՝ խոս քային և ոչ խոս քային խան գա րումն եր,
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 b  բե րա նի խո ռո չի մկա նային հա մա կար գի ֆունկ ցի այի խան գա րում՝ ծա մե լու,  
կլ ման ակ տի խան գա րում,

 b ս տա մոքս-ա ղի քային հա մա կար գի և սնուց ման խն դիր ներ,

 b  վար քի խան գա րումն եր:

Ե րե խայի հե տա զո տումն և գնա հա տու մը:

Ե րե խայի յու րա քան չյուր պլա նա վոր ված այ ցի ժա մա նակ տե ղա մա սային ման կա բույ ժը/ ըն-
տա նե կան բժիշ կը և բուժ քույ րը պետք է ման րա մաս նո րեն վեր հա նեն ե րե խայի զար գաց ման ո ղջ 
ըն թաց քը` ը ստ նա խորդ այ ցի տվյալ նե րի հետ հա մե մա տու թյան: Այս նպա տա կին են ծա ռա յում 
մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար նա խա տես ված Այր տո նի «Ե րե խայի զար գաց ման գնա-
հատ ման» ա ղյու սակ նե րը: Սկ սած 1.5 ամ սա կա նից, ը ստ Այր տո նի, հո գե-շար ժո ղա կան զար գաց-
ման սկ րի նինգն օգ նում է սահ մա նել ման կան զար գաց ման հս կո ղու թյուն, վաղ հայտ նա բե րել 
ե րե խայի մտա վոր, նյար դա-մ կա նային և հո գե-սո ցի ա լա կան զար գաց ման շե ղումն ե րը:

Ե րե խայի զար գաց ման զգա լի հա պաղ ման կամ նյար դա բա նա կան խան գար ման կաս կա ծի 
դեպ քում նա պետք է ան մի ջա պես ու ղեգր վի մաս նա գի տա կան գնա հատ ման:

Կ լի նի կա կան զն նու մը:
 `  Նյար դա բա նա կան զն նում՝ գնա հա տել մկա նային տո նու սը, մկա նային ու ժը, ռեֆ լեքս նե-

րը, ոչ կա մա յա կան շար ժումնե րի առ կա յու թյու նը, հա վա սա րակշ ռու թյան ռե ակ ցի ա նե րը, 
զգա ցո ղու թյու նը:

 ` Մ կա նա-կ մախ քային զն նում՝ գնա հա տել հո դե րի ակ տիվ և պա սիվ շար ժումն ե րի ա մպ լի-
տու դը, հո դե րի դե ֆոր մա ցի ա նե րի (ձ ևա խախ տե րի) և կոնտ րակ տու րա նե րի (շար ժու նա-
կու թյան սահ մա նա փա կում) առ կա յու թյու նը, կեց ված քը:

 `  Ֆունկ ցի ո նալ զն նում՝ գնա հա տել նս տե լը, քայ լե լը, հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ձեռ քե րի 
ֆունկ ցի ան, ի նք նաս պա սարկ ման հմ տու թյուն նե րը:

 `  Զու գակց ված խն դիր նե րի առ կա յու թյու նը:

 ՄՈՒՊ-ի բու ժու մը:
1.  Վաղ մի ջամ տու թյան ծրա գիր՝ աշ խա տանք ըն տա նի քի հետ. օ րի նակ, ծնող նե րին սո վո-

րեց նել, թե ի նչ պես պետք է ճիշտ դիր քով գր կել ե րե խային, չիշտ դիրք տալ նրան ան կող-
նում, կե րակ րե լիս և այլն: 

2. Շար ժո ղա կան խան գա րումն ե րի բու ժում. դրա նպա տակն է զար գաց նել դիր քի և շար-
ժումնե րի կա ռա վա րում, լա վաց նել մեծ և փոքր շար ժումնե րը և կան խել ո սկ րամ կա նային 
բար դու թյուն նե րը: Սա կա տար վում է թե րապև տիկ վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով, կի րառ-
վում են Բո բա թի, Վոյ տայի և այլ մե թոդ ներ:

3.  Ֆունկ ցի ո նալ վար ժե ցում, ո րի նպա տակն է պա ցի են տին դարձ նել ա վե լի ֆունկ ցի ո նալ 
ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման մեջ: 

4. Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում դե ղո րայ քային բու ժում՝ մկա նային բարձր տո նու սի՝ սպաս-
տի կու թյան, կա ռա վար ման նպա տա կով: 

5. Օր թեզ նե րի օգ տա գոր ծում՝ հո դե րի շարժ ման ա մպ լի տու դը պահ պա նե լու և դե ֆոր մա - 
ցի ա նե րը կան խե լու նպա տա կով:

6. Օր թո պե դիկ վի րա հա տու թյուն ներ ցուց ված են, ե րբ պա ցի ենտն ու նի ֆիքս ված կոնտ-
րակ տու րա ներ, ո սկ րային դե ֆոր մա ցի ա ներ կամ հո դա խախ տեր:
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 ՄՈՒՊով ե րե խան, գտն վե լով տե ղա մա սային նյար դա բա նի հս կո ղու թյան տակ, պետք է 
գտն վի նաև տե ղա մա սային բժշ կի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, ո րը կա ջակ ցի ե րե խային և ըն
տա նի քին՝ ա ռօ րյա խնամ քի և ա ռող ջու թյան հետ կապ ված ցան կա ցած խնդ րի դեպ քում:

 Տես հա վել ված 4 Կե րակր ման խն դիր ներ. հար ցա շար

 Տես հա վել ված 4.1 Դա սա կարգ ման հա մա կար գեր

�	�	Ա ռօրյա մի ջո ցա ռումն եր բարձր մկա նային տո նու սով ե րե խայի հա մար

Մ կա նային բարձր տո նուս՝ սպաս տի կու թյուն, ու նե ցող ե րե խա նե րը գտն վում են պրկ ված, 
«քա րա ցած» վի ճա կում և դժ վա րու թյամբ են շար ժում գլու խը, ձեռ քերն ու ոտ քե րը: Հա ճախ այս 
ե րե խա նե րի ի րա նի մկան նե րի տո նու սը ցածր է: Շար ժո ղա կան այս դժ վա րու թյուն նե րը բե րում 
են զար գաց ման հա պաղ ման, ո րն իր հեր թին կան խում է ե րե խայի ա րագ զար գա ցումն ի հա-
մե մատ մյուս ե րե խա նե րի: Զար գաց ման հա պա ղում ու նե ցող ե րե խային ցուց ված են ֆի զի կա կան 
թե րա պի ա, էր գո թե րա պի ա (աշ խա տան քային թե րա պի ա), խոս քի և լեզ վի թե րա պի ա:

 Բարձր մկա նային տո նու սով ե րե խա նե րի շար ժումն ե րը մշ տա պես ախ տա բա նա կան նույն 
ձևե րով են լի նում: Այդ պատ ճա ռով էլ բուժ ման նպա տակն է մշա կել բազ մա զան շար ժումն ե-
րի ձևեր և կրկ նել դրանք բազ միցս, մինչև ե րե խան փոր ձա ռու թյուն ձեռք կբե րի: Ա նհ րա ժեշտ է  
փնտ րել ու ղի ներ և ստեղ ծել պայ ման ներ, որ պես զի ե րե խան փոր ձի և կրկ նի տար բեր բնույ թի 
շար ժումն եր:

 Շատ ըն տա նիք ներ վա րում են ակ տիվ ապ րե լա կերպ, ո րի հետ ևան քով մեծ է զբաղ վա ծու-
թյու նը և դժ վար է ա ռօ րյա գոր ծե րի հոր ձա նու տում հետ ևել բուժ ման ծրագ րին: Ստորև կխոս-
վի այն մա սին, թե ի նչ պես կա րե լի է ստեղ ծել հնա րա վո րու թյուն ներ ա ռօ րյա կյան քում ե րե խայի 
շար ժումն ե րը մար զե լու հա մար: Յու րա քան չյուր ե րե խա ու նի իր յու րա հա տուկ կա րիք նե րը, ու ս տի 
նախ քան այս մի ջո ցա ռումն երն սկ սե լը պետք է խորհր դակ ցել մաս նա գետ նե րի՝ ե րե խայի բժշ կի 
և թե րա պիս տի հետ:

 Ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն պետք է նպաս տի նոր մալ շար ժումն ե րի զար գաց մա նը և ամ-
րապնդ մա նը: Պետք է դա դա րեց նել գոր ծո ղու թյուն նե րը, ե թե դրանք ախ տա բա նա կան շար-
ժումն ե րի ա ռա ջաց ման կամ ար մա տա վոր ման պատ ճառ են դառ նում: Մաս նա գե տը կօգ նի գտ նել 
Ձեր ե րե խայի նոր մալ շար ժումն ե րի զար գաց մա նը նպաս տող ա ռա վել նպա տա կա հար մար վար-
ժու թյուն ներն և գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

Գոր ծո ղու թյուն ներ ճա շի ժա մե րին: Այս գոր ծո ղու թյուն ներն ան ց են կաց վում ու տե լուց ա ռաջ, 
հե տո կամ ցան կա ցած ժա մա նակ խո հա նո ցում գտն վե լիս:

 `  Թույլ տալ, որ ե րե խան հետ ևի և օգ նի Ձեզ` իր սի րե լի ու տես տը պատ րաս տե լիս:

 `  Ճա շի ժա մին ե րե խային հար մա րա վետ նս տեց նել և դիր քա վո րել այն ա թո ռին, ո րը Դուք 
կընտ րեք մաս նա գե տի (թե րա պիս տի) հետ մի ա սին:

 `  Թույլ տալ, որ ե րե խան խյու սի, շի լայի կամ խմո րի մի փոքր մաս, թե կուզ շրմ փո ցով դնե ի 
ափ սե ի մեջ կամ սե ղա նի վրա: 

 ` Օգ նել ե րե խային նկա րել մատ նե րով` որ պես ներկ օգ տա գոր ծե լով շի լան կամ դոն դո ղա- 
ն ման ու տե լի քը (ժե լեն): Ցան կա լի է որ այդ գոր ծո ղու թյան մեջ ե րե խան եր կու ձեռ քերն էլ 
օգ տա գոր ծի:

 ` Որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լիս ան պայ ման խո սել ե րե խայի հետ այն մա սին, թե ի նչ է 
նա ա նում և նկա րագ րել նրա բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը:
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 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Կա րե լի է կա տա րել ո րոշ փո փո խու թյուն ներ.

 `  Դոն դո ղան ման ու տե լի քը դնել տար բեր մա կե րես նե րի վրա՝ մո մած թուղթ, ֆոլ գա, վի նի-
լից պատ րաստ ված սկու տեղ:

 `  Դոն դո ղան ման ու տե լի քը կա րե լի է փո խա րի նել շի լայով, պու դին գով:

 `  Փոր ձել չոր ժե լա տի նը խառ նել ջրի հետ: Ե րե խայի հե տաքրք րու թյու նը և զգա յու թյու նը 
խթա նե լու հա մար կա րե լի է ա վե լաց նել սա ռույ ցի խո րա նար դիկ և հետ ևել թե ի նչ պես է 
այն աս տի ճա նա բար սկ սում հալ վել: 

 ` Օգ տա գոր ծել ա լյուր կամ օս լայի փո շի` պատ կեր ստա նա լու հա մար: Դա ե րե խային կօգ-
նի ա վե լի ա զատ շար ժել ձեռ քե րը: Ե րե խան հե տաքր քիր զգա ցո ղու թյուն է ու նե նում, ե րբ 
ա լյու րին ջուր է խառն վում:

 Գոր ծո ղու թյուն ներ ե րե խային լո ղաց նե լիս: Լո գան քը ե րե խային տար բեր զգա ցո ղու թյուն-
ներ ստա նա լու և ակ տի վու թյուն ցու ցա բե րե լու հի ա նա լի հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում: Բա ցի լո-
ղա լու և ջրի մա կե րե սին մնա լու զգա ցո ղու թյու նից, ջու րը նպաս տում է նաև ե րե խայի ա զատ շար-
ժումն ե րին: Լո ղաց նե լիս խա վոտ թր ջո ցի կամ սպուն գի հպումն ե րից ե րե խան ու նե նում է զգում է 
կոշտ մա կե րես: Ի սկ օ ճա ռի պղպ ջակ նե րը ա ռա ջաց նում են տակ տիլ զգա ցո ղու թյուն:

 Լո գան քը (լո ղաց նե լու գոր ծըն թա ցը) ի րե նից ներ կա յաց նում է ու սուց ման բնա կան ի րա վի-
ճակ: Այն կա րե լի է օգ տա գոր ծել ե րե խային նոր շար ժումն եր սո վո րեց նե լու հա մար: Ա հա մի քա նի 
ու ղե ցույց դրա հա մար.

 ` Ե րե խային տալ այն դիր քը, ո րն ը նտ րել եք թե րա պիս տի հետ մի ա սին: Ստեղ ծել և պահ-
պա նել տաք մի ջա վայր լո ղաց նե լու ժա մա նակ: Սա ռը օ դը կամ ջու րը կա րող են բարձ րաց-
նել մկան նե րի սպաս տի կու թյու նը:

 `  Սափր վե լու փր փու րի մի փոքր քա նա կու թյուն տե ղադ րել լո գա րա նի եզ րին՝ հախ ճա սա լի-
կի կամ ցն ցու ղի վրա: 

 ` Օգ նել ե րե խային սափր վե լու փր փու րը մատ նե րով և ձեռ քե րով չփչ փաց նել: Քսել այն նաև 
շր ջա պա տող ա ռար կա նե րի վրա և հետ ևել ե րե խայի շար ժումնե րին: Խրա խու սել եր կու 
ձեռ քե րի օգ տա գոր ծու մը:

 ` Փնտ րել ու ղի ներ թե րա պի այի այլ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: Օ րի նակ, ե թե ան-
հրա ժեշտ է զար գաց նել ե րե խայի ի րա նի պտույտ նե րը, ա նել այն պես, որ սափր վե լու քսու-
կին ձեռ քը հասց նե լու հա մար ե րե խան կա տա րի ի րա նի պտու տաձև շար ժում:

 Կա րե լի է տար բեր ե ղա նակ նե րով փո փո խել այս գոր ծո ղու թյան ըն թաց քը. օ րի նակ, սնն դային 
ներ կա նյու թե րով տար բեր ե րանգ ներ տալ քսու կին:

�	�	 Ա ռօրյա մի ջո ցա ռումն եր/ գոր ծո ղություն ներ ցածր մկա նային տո նու սով ե րե խայի 
հա մար

 Ցածր մկա նային տո նու սի դեպ քում դժ վա րա նում է ե րե խայի շարժ վե լը և խա ղա լը: Ե րե խան 
հա ճախ թվում է պա սիվ և դժ վար դրդ վող, ի սկ գր կե լիս կար ծես նա թույլ է և ծանր: Թե րա պի ան 
կօգ նի Ձեր ե րե խային ձեռք բե րել ու ժ ու շար ժու նա կու թյուն՝ նպաս տե լով նրա ան կա խու թյա նը: 

Որ պես ծնող Դուք շա հում ե ք՝ ձեռք բե րե լով դրա կան փորձ, ե րբ ե րե խային տա նում եք ֆի-
զի կա կան թե րա պի այի և/ կամ էր գո թե րա պի այի և տես նում նրա գոր ծադ րած լուրջ ջան քե րը, 
թե րա պիս տի աշ խա տան քը և նոր հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը: Հա ճախ թե րա պիս տը տնային 
ա ռա ջադ րանք ներ է տալջս, ո րոնք պետք է ան պայ ման կա տա րել՝ դրանք դարձ նե լով Ձեր ա ռօ ր- 
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յա ռե ժի մի մի մա սը: Վեր ջինս նպաս տում է նրան, որ գործ նա կան ա ռա ջադ րանք ներն այդ գոր-
ծու նե ու թյու նը ե րե խայի ա ռօ րյա կյան քի մի մասն են դարձ նում:

Ա մե նօ րյա շատ գոր ծո ղու թյուն ներ կա րե լի է ի րա կա նաց նել վար ժու թյուն նե րի հա մար նա-
խա տես ված ժա մե րի: Շատ բան կա րե լի է ա նել ե րե խային հագց նե լիս կամ հա գուս տը հա նե լիս, 
կե րակ րե լիս, լո ղաց նե լիս և ան գամ այն դեպ քում, ե րբ պար զա պես գր կել եք ե րե խային:

Ս տորև շա րադր ված խոր հուրդ նե րը կա րող եք քն նար կել ե րե խայի բժշ կի և/ կամ թե րա պիս տի 
հետ, որ պես զի հա մոզ վեք դրանց օգ տա կա րու թյան մեջ:

 Հագց նե լը: Հագց նե լիս պետք է հաշ վի առ նեք ե րե խայի դիր քը: Նս տե լով Ձեր ծնկ նե րին՝ նա 
կա րո ղա նում է հետ ևել կա տար վա ծին, ամ րաց նում է ի րա նի մկան նե րը և զար գաց նում հա վա սա-
րակշ ռու թյու նը: Ե րե խային կա մաց տե ղա շար ժեք դե պի Ձեր ծնկ ներն այն պես, որ նա չկա րո ղա-
նա հեն վել Ձեզ: Ե րբ ե րե խան ա ռանց օգ նու թյան կա րո ղա նում է նս տել, հագց նե լիս տե ղա վո րեք 
նրան հա տա կի վրա: Նս տա րա նը կամ փոք րիկ ա թոռն ա վե լի լավ է, սա կայն նս տած դիր քում 
ե րե խայի ոտ քե րը պետք է գետ նին դիպ չեն ան վտան գու թյան և հա վա սա րակշ ռու թյու նը պահ-
պա նե լու հա մար:

Նս տա րա նը հար մար է օգ տա գոր ծել, քա նի որ ե րե խան կա րող է թեք վել դե պի ա ռաջ և վերց-
նել հա գուս տը՝ զար գաց նե լով ի րա նի ու ժն ու կոոր դի նա ցի ան: Ստո րին վեր ջույ թի ու ժը մե ծա նում 
է, ե րբ ե րե խան կանգ նում է, որ պես զի բար ձաց նի կամ ի ջեց նի վար տի քը: Թույլ տվեք ե րե խային 
որ քան հնա րա վոր է շատ կա տա րել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ օգ նե լով նրան մի այն ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում:

 Կե րակ րե լը: Հա մոզ վեք, որ ե րե խան կե րակր ման ժա մա նակ լավ հեն ված է: Ման կա կան 
բարձր ա թո ռի առ կա յու թյան դեպ քում ե րե խային տե ղա վո րել ու ղիղ դիր քում: Ի րա նի ստո րին 
մասն ա թո ռին ամ րաց նե լու նպա տա կով օգ տա գոր ծում են ամ րա գո տի` ան ցկաց նե լով այն կոն քի 
ա ռա ջային մա սի վրայով: Գլա նակ նե րի կամ սպուն գի կտոր նե րի մի ջո ցով ստո րին վեր ջույթ նե րը 
կա րե լի է պա հել ու ղիղ վի ճա կում:

Գ դա լը մո տեց րեք ե րե խայի բե րա նին ստո րին շուր թից մի փոքր ներքև, որ պես զի ի ե րե խան 
ձգ վի ա ռաջ դե պի գդա լը. դա օգ նում է զար գաց նել ի րա նի ու ժը և հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

Գր կե լը: Ցածր մկա նային տո նուս ու նե ցող վաղ տա րի քի ե րե խան լրա ցու ցիչ օգ նու թյան կա-
րիք ու նի: Ե րե խային գր կե լիս հատ կա պես ու շա դիր պետք է լի նեք գլ խի նկատ մամբ: Ա վե լի ու շ, 
ե րբ ե րե խայի մոտ կզար գա նա գլ խի և ի րա նի կա ռա վա րու մը, ան հրա ժեշտ է ե րե խային գր կել 
այն պես, որ լրա ցու ցիչ օգ նու թյան կա րիք չու նե նա: Պետք է թույլ չտալ, որ ե րե խան «խո րա սուզ-
վի» Ձեր գր կում. շր ջեք նրան մեջ քով դե պի Ձեզ և դեմ քով հա կա ռակ: Ե րե խայի ի րա նի հա մար 
հե նա րան դար ձեք մի այն ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ պա հե լով նրա ոտ քե րը մի ա սին: 

Ե րե խային գր կե լու այս ձևը նման է ֆուտ բո լի գն դա կը մի ձեռ քով բռ նե լուն: Ե րե խան բե րան- 
ք սի վայր հեն վում է Ձեր ձեռ քի ա ռա ջային մա կե րե սին՝ ոտ քե րը լայն բա ցած: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում կա րե լի է ե րե խային օգ նել. որ պես զի գլուխն ա վե լի կա յուն պա հի: Այս դիր քում ե րե-
խան սկ սում է սո վո րել գլու խը վեր բարձ րաց նել՝ հաղ թա հա րե լով ե րկ րագն դի ձգո ղա կան ու ժը 
(գ րա վի տա ցի ան): 

�	�	Ա ռօրյա գոր ծո ղություն ներ հե միպ լե գի այով ե րե խա նե րի հա մար

 Հե միպ լե գի այով ե րե խայի մոտ առ կա է մարմն ի ախ տա հար ված կե սի մկան նե րի սպաս-
տի կու թյուն կամ «քա րա ցում»: Հա ճախ ե րե խայի վե րին վեր ջույ թը լի նում է պիրկ, կաշ կանդ ված 
վի ճա կում, ի սկ քայ լե լիս հեն վում է ախ տա հար ված ոտ քի ոչ թե ներ բա նի, այլ ոտ նա թա թի ծայ րի 
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վրա: Խիստ տու ժում են այդ վեր ջույթ նե րի ակ տիվ շար ժումն ե րը: Սո վո րա բար ե րե խան խու սա-
փում է օգ տա գոր ծել պա րե զի վի ճա կում գտն վող վեր ջույթ նե րը՝ չա փից ա վե լի ծան րա բեռ նե լով 
ա ռողջ կող մը: Հե տա գա յում կա րող է զար գա նալ ի րա նի և այդ վեր ջույթ նե րի կարծ րա ցում՝ ար գե-
լա կե լով նոր մալ շար ժո ղա կան հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը:

Ե թե ե րե խան շար ժո ղա կան խան գա րումն եր ու նի, ա պա ֆի զի կա կան, աշ խա տան քային և 
խոս քի թե րա պի ա ներն ա ռան ձին կամ զու գակց ված նպաս տում են ե րե խայի զար գաց մա նը: Բու-
ժու մը պետք է սկ սել որ քան հնա րա վոր է վաղ շր ջա նում, քա նի դեռ շարժ ման ախ տա բա նա կան 
օ րի նակ նե րը չեն կարծ րա ցել:

 Հե միպ լե գի այի դեպ քում խիստ կար ևոր է զար գաց նել շար ժումն ե րի հա մա չա փու թյուն (սի-
մետ րի ա). մարմն ի եր կու կե սե րը պետք է մի ան ման լի նեն և կա րո ղա նան գոր ծել հա մա տեղ: Այդ 
տե սան կյու նից մարմն ի ախ տա հար ված կե սը պետք է կրի մարմն ի ծան րու թյու նը և մի ա ժա մա-
նակ ա զատ շար ժումն եր կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե նա: Մարմն ի` ա մե մա տա բար բար-
վոք վի ճա կում գտն վող կե սի ակ տի վու թյու նը պետք է սահ մա նա փակ վի: 

Խիստ լար ված կեն ցաղն այ սօր ըն տա նիք նե րում թույլ չի տա լիս կա նո նա վոր հետ ևել հա տուկ 
բուժ ման ա մե նօ րյա ծրագ րե րին: Ստորև ա ռա ջարկ վում է ե րկ կող մա նի շար ժումն ե րի խթան ման 
տեխ նի կա, ո րը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ա մեն օր: Յու րա քան չուր ե րե խա ու նի ի րեն հա տուկ կա-
րիք ներ: Ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն/ պա րապ մունք պետք է նպաս տի նոր մալ շար ժումն ե րի ա ռա-
ջաց մա նը. պետք է դա դա րեց նել պա րապ մուն քը, ե թե ախ տա բա նա կան շար ժո ղա կան ակ տի-
վու թյան նշան ներ են ի հայտ գա լիս: Պետք է ման րա մաս նո րեն վեր լու ծել ի րա վի ճա կը և մշա կել 
ե րե խայի հա մար ա ռա վել ար դյու նա վետ մի ջո ցա ռումն ե րի պլան:

 Գոր ծո ղու թյուն ներ/ պա րապ մունք ներ ե րե խային լո ղաց նե լիս: Սա շարժ ման խթան ման 
բա րեն պաստ ժամ է, քա նի որ ջու րը նպաս տում է ա զատ շար ժումն ե րին և մի ա ժա մա նակ զվար-
ճանք է ե րե խայի հա մար: Լո ղաց նե լիս պա րապ մունք ներն ան ցկաց նե լու տար բեր մի ջոց ներ գո-
յու թյուն ու նեն.

 ` Ջր ցան խա ղա լիք նե րը նպաս տում են եր կու ձեռ քե րի մի ա ժա մա նա կյա շար ժումն ե րին: 
Խա ղա լի քը դնել ե րե խայի ախ տա հար ված ձեռ քի մեջ և այն պես ա նել, որ նա հա մե մա-
տա բար ա ռողջ ձեռ քով կա րո ղա նա ջու րը խա ղա լի քի մեջ ներ քա շել և հա ջորդ պա հին 
դուրս ար տամ ղել: Կամ հա կա ռա կը, ե րե խան խա ղա լի քը բռ նում է ա ռողջ ձեռ քով. այդ 
դեպ քում ան պայ ման պետք է օգ նել ե րե խային, որ պես զի կա րո ղա նա օգ տա գոր ծել խա-
ղա լի քը:

 `  Վառ գույ նե րով սպուն գե րը նույն պես նպաս տում են եր կու ձեռ քե րի օգ տա գործ մա նը: 
Ե րե խան զվար ճա նում է՝ ջրի մա կե րե սին լո ղա ցող սպուն գե րը որ սա լով և դրանք քա մե-
լով:

 `  Սափր վե լու փր փու րի մի փոքր քա նա կու թյուն տե ղադ րել լո ղա րա նի, հախ ճա սա լի կի կամ 
ցն ցու ղի եզ րին և խրա խու սել, որ պես զի ե րե խան եր կու ձեռ քով այն քսի պա տին՝ ստա նա-
լով տար բեր պատ կեր ներ: Սնն դային ներ կա նյու թե րով քսու կին տար բեր գույ ներ տա լով 
կա րե լի է նկա րել պատ կեր ներ որ պես զի ե րե խան հե տո ջն ջի:

 Գոր ծո ղու թյուն ներ/ պա րապ մունք ներ ճա շի ժա մա նակ: Ե րե խային տե ղա վո րել այն դիր-
քում, ո րը մաս նա գետ նե րի հետ ը նտր վել է ճա շի ժա մի հա մար: Ափ սեն և բա ժա կը դնել սե ղա նին՝ 
ե րե խայի մարմն ի մի ջին գծով (կենտ րոն): Ճա շի պա րա գա նե րը (ս պաս քը) տե ղա վո րել ախ տա-
հար ված ձեռ քի դի մաց: Պետք չէ ա կն կա լել, որ ե րե խան ախ տա հար ված ձեռ քը կմեկ նի և կվերց-
նի այս կամ այն պա րա գան, բայց այս դիր քը ան պայ ման կն պաս տի, որ ա ռողջ ձեռ քը կտ րի-ա նց-
նի մարմն ի մի ջին գի ծը: Այն պես ա նել, որ ե րե խան հեշ տու թյամբ ի նք նու րույն ու տի: Օգ տա գոր ծել 
կպ չող տա կա մա սով ափ սե ներ և բա ժակ ներ:
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�	�	Ա ռօրյա կյան քի ի նք նաս պա սարկ ման հմ տություն ներ

 Հա գուս տի և մա զե րի խնամք: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. լվա նալ, չո րաց նել, սան րել, 
սանր վածք ա նել և խնա մել ձեռ քի և ոտ քի մատ նե րի ե ղունգ նե րը, խնա մել մաշ կը, ա կանջ ներն ու 
աչ քե րը:

 Բե րա նի հի գի ե նա: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. մաք րել բե րա նը, խո զա նա կով և ա տամ-
նա թե լով մաք րել ա տամն ե րը:

 Լո գանք և ցն ցուղ: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. օ ճա ռել, լվա նալ, չո րաց նել մարմն ի մա սե-
րը, պահ պա նել լո ղա նա լու դիր քը, ճիշտ կա տա րել դիր քի փո փո խու թյու նը` լո ղա նա լուց ա ռաջ և 
հե տո:

 Զու գա րա նից օ գտ վե լու հի գի ե նա: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. հագն վե լու կա ռա վա րում, 
զու գա րա նա կոն քին նս տած դիր քի պահ պա նում, դրա նից օ գտ վե լուց ա ռաջ և հե տո դիր քի պահ-
պա նում, մարմն ի մաք րում:

Անձ նա կան օգ տա գործ ման մի ջոց ներ: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. ան ձնա կան օգ տա-
գործ ման մի ջոց նե րի մաք րում և պահ պա նում, օ րի նակ՝ լսո ղա կան սար քե րի, կոն տակ տային 
ո սպ նյակ նե րի, ակ նոց նե րի, օր թեզ նե րի, պրո թեզ նե րի, հար մա րո ղա կան սար քե րի:

 Հագն վե լը: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. ե ղա նա կին, ա ռի թին և օր վա ժա մին հա մա պա-
տաս խան հա գուս տի և ակ սե սու ար նե րի հա տուկ ը նտ րու թյուն, հա գուս տը պա հա րա նից վերց նե-
լը, հա գուս տը հա նե լու և հագ նե լու հա ջոր դա կա նու թյան պահ պա նում (հա ջոր դա բար ամ րաց նել, 
կա պել հա գուս տը, մաք րել կո շիկ նե րը, կի րա ռել ան ձնա կան հար մա րանք նե րը, օր թեզ ներն ու 
պրո թեզ նե րը):

 Կե րակ րելն ու ու տե լը: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. նա խա պատ րաստ վել ու տե լուն, ը նտ րել 
և օգ տա գոր ծել հա մա պա տաս խան սպասք, սնուն դը և հյու թը տա նել դե պի բե րա նը, ծծել, ծա-
մել, կուլ տալ: Կե րակր ման այ լընտ րան քային ե ղա նակ նե րի կի րառ ման կա ռա վա րում:

Ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. հի վան դու թյուն նե րի կան խար-
գե լու մը, ի նք նազ գա ցո ղու թյան բարձ րա ցու մը, ա ռողջ ապ րե լա կեր պի դրս ևո րու մը:

 Սո ցի ա լի զա ցի ան: Գնա հա տել հա մա պա տաս խան մի ջա վայ րում և մշա կու թային աս պա րե-
զում մարդ կանց հետ շփ վե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով հու զա կան և ֆի զի կա կան 
կա րիք նե րը:

 Ֆունկ ցի ո նալ շար ժու նա կու թյու նը: Մի տե ղից մյուս տե ղը շարժ վե լը՝ ան կող նում, ան վա սայ-
լա կում, զու գա րա նում, լո գա սե նյա կում/ լո գա րա նում, ա թո ռից, հա տա կից բարձ րա նա լը և իջ նե լը: 
Ա ռար կան տե ղա շար ժելն (ֆունկ ցի ո նալ ամ բու լա ցի ա) ու տե ղա փո խե լը:

 Ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյուն և աշ խա տանք: Նպա տա կաս լաց գոր ծու նե ու թյան դրս ևո-
րումն եր են, ո րոնք ու ղղ ված են ի նք նաս պա սարկ մա նը, սո ցի ա լա կան օ ժան դակ մանն ու ապ րե-
լա կեր պին:

Տ նային կա ռա վա րում: Ա նձ նա կան և ըն տա նե կան գույ քի՝ այդ թվում շր ջա կա մի ջա վայ րի, 
պահ պա նում:

 Հա գուս տի խնամք: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. հա գուս տը տե սա կա վո րել, ծա լել- դա րա-
կում դա սա վո րել:

 Մաք րու թյուն: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. ավ լել հա տա կը, հար դա րել մահ ճա կա լը, հա վա-
քել աղ բը և լց նել աղ բարկ ղի մեջ: 

Անվ տան գու թյան կա նոն նե րի պահ պա նում/ գոր ծու նե ու թյուն: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում-
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ներ. ի մա նալ և օգ տա գոր ծել ա պա հով մի ջա վայ րի պահ պան ման և վնաս վածք նե րի կանխ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ ձևերն ու շտապ օգ նու թյան մի ջոց նե րը:

 Մյուս նե րի մա սին հոգ տա նել: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. ֆի զի կա պես խնա մել ծնող նե-
րին, ըն տա նի կեն դա նի նե րին` ա պա հո վե լու սսն դով եւ հա ղոր դակ ցու թյամբ: 

Կր թա կան գոր ծու նե ու թյուն: Ա նհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռումն եր. մաս նակ ցել կր թա կան հաս տա-
տու թյուն նե րում և ա ռօ րյա/բ նա կան մի ջա վայ րում ու սուց ման գոր ծըն թա ցին, բա ցատ րել, բա ցա-
հայ տել, հրա հանգ ներ տալ հետ ևել հրա հանգ նե րին: 

Խա ղային գոր ծու նե ու թյուն կամ ժա մանց: Զվար ճան քը, հան գիս տը կամ ի նք նադրս ևո րու մը 
խա ղի և ժա ման ցի ար տա հայ տու թյուն ներ են:

 Խա ղի և ժա ման ցի հե տա զո տու թյուն: Բա ցա հայ տել հե տաքրք րու թյուն նե րը, հմ տու թյուն նե-
րը, հնա րա վո րու թյուն նե րը, հա տուկ խա ղային ու զվար ճան քի գոր ծու նե ու թյու նը:

 Խա ղի և ժա ման ցի ի րա գոր ծում/ կա տա րում: Խա ղալ, մաս նակ ցել խա ղե րին և զվար ճան քի 
գոր ծու նե ու թյա նը: Պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու թյուն խա ղի, զվար ճան քի և ա ռօ րյա ի նք նաս պա-
սարկ ման հմ տու թյուն նե րի միջև: Օգ տա գոր ծել և պահ պա նել մի ջա վայ րը և օգ նու թյան մի ջոց նե-
րը:

�	�	 Ու տե լը/ կե րակ րու մը

ու տե լը ե րե խայի մոտ զար գա ցող ա ռա ջին կա րո ղու թյուն նե րից մեկն է: Նույ նիսկ նո րա ծինն 
ու նի հա մա պա տաս խան ռեֆ լեքս ներ` փնտ րե լու կուրծ քը կամ շի շը, ե րբ կպ չում են այ տին, ծծե լու 
և կուլ տա լու, նաև լա ցե լու, ե րբ սո ված է: Սկզ բում լեզ վի և շր թունք նե րի օգ նու թյամբ նո րա ծի նը 
ծծում է և կուլ է տա լիս հե ղուկ նե րը: Ա վե լի ու շ սո վո րում է կծել, սնուն դը ծա մել, ձեռ քով սնուն դը 
դե պի բե րա նը տա նել: Ծծե լու ռեֆ լեքսն աս տի ճա նա բար մա րում է, ի սկ ու տե լու շար ժումն ե րը 
գնա լով ա վե լի են կա տա րե լա գործ վում և կա ռա վար վում:

Ո րոշ ե րե խա ներ ու տե լու հմ տու թյուն նե րի ձևա վոր ման դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում, ի սկ 
ո մանց մոտ այն նույ նիսկ բա ցա կա յում է: Դա պայ մա նա վոր ված է ե րե խայի ը նդ հա նուր զար գաց-
ման դան դա ղու մով կամ ֆի զի կա կան սահ մա նա փա կումն ե րով, ի նչ պես օ րի նակ, բե րա նի քիմ քի 
փե ղե քում (« գայ լի ե րախ») կամ ման կա կան ու ղե ղային պա րա լիզ (ՄՈՒՊ): Վեր ջին դեպ քում ե րե-
խան մեծ դժ վա րու թյամբ է ծծում և կուլ տա լիս, ու նի մարմն ի ոչ կա ռա վար վող շար ժումն եր, ի նչ-
պի սիք են լե զուն դուրս մղե լու շար ժումն եր կամ պա սիվ, թույլ շր թունք ներ:

 ՀԻ ՇԵԼ

 `  Պետք չէ, որ ծնող ներն ա մեն ի նչ ա նեն ե րե խայի փո խա րեն: Ցան կա լի է խթա նել ե րե-
խային, որ պես զի նա որ քան հնա րա վոր է ի նք նու րույն կա տա րի այս կամ այն շար ժու մը: 

 ` Երբ կե րակ րում եք ՄՈՒՊ-ով ե րե խային, սնուն դը վեր ևից տա լու դեպ քում ե րե խայի գլու-
խը թեք վում է դե պի հետ, ի սկ մար մի նը պրկ վում է: Դա դժ վա րաց նում է կուլ տա լը: Սնուն-
դը դի մա ցից տա լը օգ նում է թու լաց նել պրկ վա ծու թյու նը՝ հեշ տաց նե լով ու տելն ու կուլ 
տա լը: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում օգ նեն նրան հար մա րո ղա կան սար քա վո րումնե րով:

 ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Է

 Ճա շի ժա մե րը վե րա ծել ու րա խու թյան ժա մե րի: Հի շել, որ նոր հմ տու թյուն ներ սո վո րե լու հա-
մար ցան կա ցած ե րե խայից պա հանջ վում է բա վա րար ժա մա նակ: Ե րե խան ա վե լի լավ է սո վո-
րում, ե րբ խա ղում է: Ե րբ ե րե խան ա ռա ջին ան գամ փոր ձում է ի նք նու րույն ու տել, սո վո րա բար 
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թա փում է իր վրա և շուր ջը: Համ բե րա տա րո րեն օգ նել, որ պես զի ե րե խան ա վե լի վարժ ու տի՝ 
պարգ ևատ րե լով նրան հա ջո ղու թյուն նե րի հա մար: Թույլ տալ, որ ճա շա կի իր սնուն դը: Պետք է 
հի շել, որ մինչև 5-6 տա րե կա նը ե րե խան ու տե լու ըն թաց քում կա րող է թա փել շուր ջը և դեռևս 
«քա ղա քա վա րի» չէ: Պլաս տի կից կամ ան ջրան ցիկ կտո րից պատ րաս տած «ման կա կան կրծ կա-
լը» կար ևոր դեր է խա ղում կե րակր ման ժա մա նակ: Ներք ևի գր պա նիկն իր մեջ է հա վա քում ու տե-
լու պա հին թափ ված սնն դի մնա ցորդ նե րը:

 Բե րա նով ու տե լու հա մար պա հանջ վող հմ տու թյուն նե րը: Բե րա նով ու տել սո վո րելն այն քան 
էլ հեշտ բան չէ, ի նչ պես կա րող է թվալ ա ռա ջին հա յաց քից: Շատ բա ներ են ան հրա ժեշտ, որ պես-
զի ե րե խան ձեռք բե րի բնա ծին թվա ցող այս ու նա կու թյու նը: Բե րա նով ու տե լու հմ տու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց մա նը նպաս տում է ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե րի և ռեֆ լեքս նե րի հետ ևյալ հա ջոր դա կա-
նու թյու նը.

1. Ե րե խան ու նի քաղ ցի և ծա րա վի զգա ցում:

2. Ծ ծելն ու կուլ տա լը զու գակց վում է քաղ ցի հա գեց ման հետ:

3. Ծ ծե լու շար ժումն ե րը սա հուն են և ռիթ միկ:

4.  Հե ղու կը կամ սնուն դը բե րա նի խո ռո չի ա ռաջ նային հատ վա ծից հեշ տու թյամբ տե ղա փո-
խում է դե պի հետ` կուլ տա լու հա մար:

5.  Կա րո ղա նում է ա կն թար թո րեն դա դա րեց նել շն չե լը, որ պես զի հե ղու կը չլց վի շն չա կան 
ու ղի ներ:

6.  Կա րող է պահ պա նել մկա նային տո նու սը ճիշտ այն քան, որ քան ան հրա ժեշտ է ու տե լու 
ըն թաց քում ծնո տի, շր թունք նե րի և լեզ վի շար ժումներն ա պա հո վե լու հա մար:

7. Զ գում է սնն դի կամ հե ղու կի ջեր մաս տի ճա նի, խտու թյան և մա կե րե սի փո փո խու թյուն նե-
րը: Այս զգա ցո ղու թյունն ե րե խային օգ նում է ը նտ րել ծծե լու, ծա մե լու և բե րա նի խո ռո չի 
պա րու նա կու թյու նը կուլ տա լու հա մա պա տաս խան շար ժումնե րը: 

8. Ե րե խան ա վե լի լավ է ըն կա լում հա մը, հո տը, հպու մը և ճն շու մը, ե րբ սկ սում է ըն դու նել 
կոշտ սնունդ:

 Բազ մա թիվ ե րե խա ներ, ո րոնք կե րակր վել են խո ղո վա կի օգ նու թյամբ, բժշ կա կան խնամ քի 
կա րիք են ու նե ցել և ա միս ներ ան ցկաց րել հի վան դա նո ցում, խն դիր ներ են ու նե նում ու տե լու/ կե-
րակր ման հետ կապ ված: Ար տած ծու մը, կե րակր ման խո ղո վա կի տե ղադ րու մը և մյուս մի ջո ցա-
ռումն ե րը ե րե խային ստի պում են ի րենց ի սկ բե րանն ըն կա լել որ պես տհա ճու թյուն պատ ճա ռող 
մարմն ա մաս: Ե րե խան սնունդն ըն դու նե լիս բե րա նով որ ևէ հա ճույք կամ ու րա խու թյուն չի զգում և 
հա ճախ չի վս տա հում նրանց, ով քեր փոր ձում են նրա բե րա նը որ ևէ բան դնել: Ե րե խային կա րե լի 
է սո վո րեց նել բե րա նով ու տել` թույլ տա լով նրան, որ հայտ նա բե րի և ու սումն ա սի րի շր ջա պա տը 
բե րա նի մի ջո ցով:

 Բե րա նի զգա յու նու թյու նը սո վո րա բար բարձ րա նում է, ե րբ այն օգ տա գործ վում է ու տե լու հա-
մար: Ե րե խայի դեմ քին կամ բե րա նին դիպ չե լը նրան ան հար մա րու թյուն կամ նույ նիսկ ցավ է 
պատ ճա ռում: Բե րա նին գդալ կամ ծծակ մո տեց նե լիս ե րե խան կա րող է լա ցել կամ դի մադ րել:

 Նո րած նի բե րա նի և կո կոր դի շր ջա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

 `  Նո րած նի ստո րին ծնո տը փոքր է և քիչ հետ ըն կած:

 ` Ծ ծե լու ժա մա նակ ամ րա նում են այ տե րը:

 `  Բե րա նի խո ռոչն ա վե լի փոքր է:
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 `  Լե զուն գրա վում է ամ բողջ բե րա նի խո ռո չը:

 `  Լեզ վի շարժ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը սահ մա նա փակ ե ն՝ մի այն դե պի ա ռաջ և դե պի 
հետ:

 `  Նո րա ծին նե րը հիմն ա կա նում շն չում են քթով:

 `  Ձայ նը ռն գային է:

 ` Շն չա փողն ա վե լի բարձր է գտն վում՝ այս կերպ պաշտ պա նե լով խեղդ վե լուց:

 `  Մակ կո կոր դը և փա փուկ քիմ քը շփ վում են մի մյանց հետ:

 ` Եվս տա խյան խո ղո վակ նե րը հո րի զո նա կան են, ո րի պատ ճա ռով հա ճա խա կի են մի ջին 
ա կան ջի բոր բո քումնե րը:

3 ամ սա կա նից սկ սած բե րա նի և կո կոր դի շր ջա նը կրում են հետ ևյալ փո փո խու թյուն նե րը.

 `  Բե րա նի խո ռոչն ա վե լի է մե ծա նում:

 `  Լե զուն շար ժե լու հա մար ա վե լի շատ տա րա ծու թյուն կա. հնա րա վոր է շար ժել վերև/ ներքև:

 `  Ձայ նը նվազ ռն գային է:

 ` Հն չյունն ա վե լի տար բե րակ ված է ձևա վոր վում:

 ` Շն չա փողն իջ նում է:

 ` Ծ ծե լը, կուլ տա լը և շն չելն ա վե լի լավ են կոոր դի նաց ված:

 ` Եվս տա խյան խո ղո վակ ներն աս տի ճա նա բար ա վե լի ու ղ ղա ձիգ են դառ նում:
 

Ու տե լու (կե րակր ման) հմ տու թյուն նե րի հնա րա վո րինս վաղ զար գաց մանն օ ժան դա կելն ու նի 
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն, քա նի որ լավ սնու ցու մը կեն սա կա նո րեն կար ևոր է ա ռող-
ջու թյան և կյան քի հա մար: Կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ե րով ե րե խա նե րի սնն դային 
կա րիք նե րը նույնն են, ի նչ մյուս նե րի նը: Կե րակր ման ժա մա նակ շր թունք նե րի և լեզ վի ակ տիվ 
շար ժումն ե րը կար ևոր են խոս քի ա պա գա զար գաց ման հա մար: 

1. Կեց ված քը/ դիր քը

Ու տե լու և խմե լու խթա նումն սկս վում է մարմն ի դիր քը վե րահս կե լով/ս տու գե լով.
 

 ` Ի րա նը. ա զդ րե րը՝ ու ղիղ ան կյան տակ, մեջքն՝ ու ղիղ, թեթ ևա կի ա ռաջ թեք ված

 ` Գ լու խը. գլու խը՝ ող նա շա րի շա րու նա կու թյամբ մի գծի վրա, ծոծ րա կը՝ թեթ ևա կի ծալ ված, 
ծնո տը և շր թունք նե րը՝ փակ

 ` Թ ևե րը. սի մետ րիկ դե պի ա ռաջ

 ` Ոտ նա թա թե րը. հեն ված 

 Ամ բողջ մարմն ի ճիշտ դիր քա վո րու մը/ կա ռա վա րու մը ստեղ ծում է մկան նե րի հա վա սա - 
րակշռ ված լար վա ծու թյուն ի րա նի, ծոծ րա կի և գլ խի շր ջա նում:

2.  Բե րա նի/օ րալ վե րահս կու մը

Ու տե լու և խմե լու խթա նումն սկ սե լիս հա ճախ ան հրա ժեշտ է բե րա նի վե րահս կում: Կողմն ա կի 
ան ձի օգ նու թյամբ օ րալ վե րահս կումն այն քան ժա մա նակ է հար կա վոր ա նել, մինչև ե րե խան դա 
կա րո ղա նա ի նք նու րույն ա նել:
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 ` Թ ևը՝ բա զու կը, դնել ե րե խայի գլ խի հետ ևում:

 `  Միջ նա մա տը դնել ծնո տի տակ:

 `  Ցու ցա մա տը դնել ծնո տի վրա, ստո րին շր թուն քի տակ և թեթ ևա կի հետ սեղ մել:

 `  Բութ մատն ա փից զա տել (աբ դուկ ցի ա):

 `  Մատ նե մա տը և ճկույ թը նույն պես ա փից զա տել, ի սկ փոքր ե րե խայի մոտ կա րե լի է դնել 
կր ծոսկ րի վրա:

 Բե րա նի հս կու մը հնա րա վոր է դարձ նում բե րա նի սա հուն/ փա փուկ փա կումն, ի նչ պես նաև 
ծնո տի չա փա վոր ված բա ցումն ու փա կու մը, ո րն ազ դում է լեզ վի դիր քի վրա:

 

3. Ու տե լու և խմե լու խթա նու մը

3.1. Գդա լով ու տե լը.

 b Օգ տա գոր ծել ոչ շատ մեծ մա կե րե սով տա փակ գդալ:

 b Ս նուն դը վերց նել տա փակ գդա լով (ա ռջ ևի մեկ եր րորդ մա սի վրա):

 b Գ դա լով սեղ մել լեզ վի վրա՝ ի ջեց նե լով վե րին շր թուն քը:

 b Գ դա լը դուրս հա նել ու ղիղ՝ դե պի վեր չտա նե լով և չդիպ չե լով վե րին ա տամն ա շա-
րին, սնուն դը գդա լից պետք է մաքր վի վե րին շր թուն քով:

 b  Փա կել բե րա նը, փակ պա հել այն քան ժա մա նակ, մինչև ա վարտ վի կուլ տա լու 
գոր ծո ղու թյու նը:

3.2. Շշով խմե լը. 

 b Նո րած նին պա հել հնա րա վո րինս ու ղիղ դիր քով:

 b Օգ տա գոր ծել կլոր ծծակ:

 b Ծ ծելն օ ժան դա կել օ րալ վե րահսկ մամբ:

 b  Միջ նա մա տով սեղ մել լեզ վի հա տա կը:

 b  Բութ մա տով և ցու ցա մա տով շր թունք նե րը շար ժել ա ռաջ:

3.3. Բա ժա կով խմե լը.

 b Օգ տա գոր ծել եզ րը կտ րած փա փուկ պլաստ մա սե բա ժակ:

 b  Բա ժա կը դնել փակ բե րա նի վրա, եզ րը՝ ստո րին շր թուն քին (ա տամն ե րի միջև):

 b  Բա ժա կը շր ջել դե պի վեր՝ մինչև հե ղու կը դիպ չի վե րին շր թուն քին:

 b  Թող նել, որ խմի:

 b  Բա ժա կը թող նել շր թուն քին հպ ված, սա կայն շր ջել ներքև: Սպա սել մինչև ա վարտ-
վի կուլ տա լը:

 b  Վերև շր ջե լով հա ղոր դել ռիթմ, ո րը հար մա րեց ված է ե րե խայի շն չա ռու թյան և կուլ 
տա լու ռիթ մին:

3.4. Ծա մե լը.

 b Ս նուն դը դնել սե ղա նա տամն ե րի միջև:

 b Ա պա հո վել «օ րալ վե րահս կում» այն քան ժա մա նակ, մինչև ե րե խան կսկ սի ծա մել: 
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Կա րե լի է թեթ ևա կի բա ցել ու փա կել ծնո տը՝ խթա նե լու հա մար ծա մե լու շար ժու մը:

 b  Միջ նա մա տով սեղ մել լեզ վի ար մա տը:
 

4. Ինք նու րույն ու տե լու և խմե լու խթա նու մը

 ` Ե րե խային ղե կա վա րել ու տե լիս. ու տե լուց ա ռաջ նա խա պատ րաս տել:

 ` Ե րե խային ա ռա ջար կել ու տել ձեռ քից:

 ` Ինք նու րույն ու տելն սկս վում է պա տա ռա քա ղով. կե րա կու րը պա տա ռա քա ղով վերց նելն 
ա վե լի հեշտ է, քան գդա լի վրա բար ձե լը, պա տա ռա քա ղով ա վե լի հեշտ է մո տեց նել բե-
րա նին: Պա տա ռա քաղն այն պես պա հել, որ ծայ րերն ո ւղղ ված լի նեն ներքև:

 `  Ձո ղի կով խմե լը, որ պես կա նոն, սկ սել մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ե րե խան ար դեն կա րող 
է խմել բա ժա կից: Դա լավ վար ժու թյուն է բե րա նը փակ պա հե լու հա մար և հնա րա վոր է 
դարձ նում ի նք նու րույն խմե լը:

5. Լ րա ցումն եր

 `  Բե րա նը մաք րել հետ ևյալ կերպ. ա մուր հպե լով ան ձե ռո ցի կը՝ չո րաց նել և ոչ թե սր բել:

 `  Կե րա կու րը շն չա փողն ը նկ նե լիս չխ փել ե րե խայի մեջ քին: Մարմն ի վե րին մա սը և գլու խը 
«օ րալ կա ռա վար մամբ» պա հել լավ թեք ված վի ճա կում:

 `  Դե ղո րայ քը կա րե լի է ա վե լի հեշտ կուլ տալ շի լա յան ման կե րա կուր նե րով (կար տո ֆի լի 
խյուս, մու րա բա և այլն), քան հե ղու կով:

 `  Փո խել մի այն մեկ բան (սնն դի բա ղադ րու թյու նը, նս տե լու դիր քը, սպաս քը, շր ջա պա տը 
և այլն):

 Բե րա նի գոր ծա ռույ թի (ֆունկ ցի այի) կար գա վո րու մը:

Անհ րա ժեշտ է կար գա վո րել ե րե խայի ծծե լու և կուլ տա լու ռեֆ լեքս ներն, ի նչ պես նաև օ ժան-
դա կել ձեռ քով կամ գդա լով ու տե լու և բա ժա կից խմե լու կա րո ղու թյու նը: Այդ բո լո րը թույլ կտան 
ի րա ռել, այս պես կոչ ված, «ծ նո տի հս կո ղու թյուն»:

Ծ նո տի հս կո ղու թյու նը: Նախ քան ե րե խային կուրծք, շիշ, գդալ կամ բա ժակ տա լը Ձեր ձեռ քը 
դրեք ե րե խայի ստո րին ծնո տի վրա՝ կզա կի շր ջա նում: Ե րբ նս տած եք ե րե խայի կող քին՝ բթա մա-
տը քունք-ս տործ նո տային հո դի վրա, ցու ցա մա տը` ստո րին շր թուն քի տակ, միջ նա մատն ա մուր 
սեղ մում է կզա կի ան մի ջա պես տակ գտն վող հյուս վածք նե րը: Նր բո րեն և մի ա ժա մա նակ հաս տա-
տուն ձևով կզա կը դե պի վեր հրե լով, ի րա կա նաց վում է ծնո տի նկատ մամբ հս կո ղու թյան կար ևո-
րո գույն մա սը: 

Երբ ե րե խան նս տած է դեմ-դի մած՝ ցու ցա մա տը՝ քուն քա-ս տործ նո տային հո դի վրա, բթա մա-
տը՝ կզա կի և ստո րին շր թուն քի միջև, միջ նա մա տը ա մուր սեղ մում է կզա կից ան մի ջա պես ներքև 
(տա կը) գտն վող հյուս վածք նե րը (նր բո րեն և մի ա ժա մա նակ հաս տա տուն ձևով կզա կը դե պի վեր 
հրե լով՝ ի րա կա նաց վում է ծնո տի նկատ մամբ հս կո ղու թյան կար ևո րո գույն մա սը):

Սկզբ նա կան շր ջա նում ե րե խան կա րող է ճն շում գոր ծադ րել Ձեր ձեռ քի վրա, բայց հե տա գա-
յում ար դեն վարժ վում է, և այս մի ջո ցա ռումն օգ նում է ե րե խային կա նո նա վո րել բե րա նի և լեզ վի 
շար ժումն ե րը: Չի կա րե լի ե րե խայի գլու խը հրել դե պի հետ, ի սկ գլ խի թեթ ևա կի ա ռաջ նային ծա-
լումն ան հրա ժեշտ է:

Երբ կե րակ րում եք ե րե խային, կզա կի վրա գոր ծադր վող ճն շու մը պետք է ի րա կա նաց վի զգու
շու թյամբ, մաշ կին ա մուր հպ վե լով և կա յուն ձևով ա ռանց մեծ տա տա նումն ե րի:
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Ե րե խայի ճիշտ ը նտր ված դիր քը ծնո տի նկատ մամբ հս կո ղու թյան հետ մի ա սին կօգ նի հաղ-
թա հա րել այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք սո վո րա բար ի հայտ են գա լիս ՄՈՒՊ-ի ժա մա նակ: Այդ 
դժ վա րու թյուն նե րից են. լեզ վով ա ռաջ հրե լու շար ժումն երն, ու տե լու ժա մա նակ խեղդ վե լը (հեղ-
ձան քի նո պան) և բե րա նից ա ռատ թքա հո սու թյու նը («թու քը վա զում է»): Ե րբ կար գա վոր վում 
է բե րա նի հս կո ղու թյու նը, ան հրա ժեշտ է աս տի ճա նա բար թու լաց նել, ի սկ վեր ջում՝ դա դա րեց նել 
ստո րին ծնո տի կա ռա վա րու մը (գոր ծադր վող ճն շու մը):

«Լեզ վով հրե լը»

Ե րե խան ծծում է լե զուն շար ժե լով ա ռաջ և հետ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, ե րբ ե րե խան սկ սում 
է գդա լով ու տել, նրա լե զուն սկզբ նա կան շր ջա նում բե րա նի խո ռո չից սնն դի մի մասն ար տա- 
մ ղում է դուրս: Ե րե խան պետք է սո վո րի տար բեր ձևե րով օգ տա գոր ծել իր լե զուն, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ սեղ մել սնուն դը լն դե րի միջև, որ պես զի կա րո ղա նա ծա մել և հրել դե պի հետ, որ պես զի կուլ 
տա: Զար գաց ման դան դա ղու մով կամ ու ղե ղային պա րե զով ե րե խա նե րը չեն կա րո ղա նում սո վո-
րել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը/ լեզ վի շար ժումն ե րը և շա րու նա կում են սնունդն ար տամ ղել բե րա նի 
խո ռո չից կամ պար բե րա բար «ար տաց ցում են» լե զուն: Լեզ վի նման շար ժումն ե րը սխալ մամբ 
չըն դու նել որ պես սնն դից հրա ժար վե լու փորձ:

Ծ նո տի հս կո ղու թյունն, օգ տա կար դեր խա ղա լով կե րակ րե լու գոր ծըն թա ցում, դեռևս բա վա-
րար չէ կան խե լու հա մար լեզ վի դուրս հա նե լը: Այդ նկա տա ռու մով բա վա կան ար դյու նա վետ է 
լեզ վի վրա գդա լի հե տին ե րե սով գոր ծադր ված կա յուն ճն շումն այն ժա մա նակ, ե րբ կե րակ րում 
եք ե րե խային: Այդ ճն շու մը կան խում է լեզ վի ար տաց ցումն՝ օգ նե լով ե րե խային ա վե լի լավ օգ տա-
գոր ծել շր թունք ներն ու լե զուն (կա յուն ճն շում գոր ծադ րե լով լեզ վի վրա և կա ռա վա րե լով ստո րին 
ծնո տի շար ժումն ե րը կե րակ րե լիս): 

Զ ԳՈՒ ՇԱ ՑՈՒՄ: Ցան կա լի է օգ տա գոր ծել պինդ նյու թից (մե տա ղից) պատ րաստ ված 
գդալ: Ար գել վում է բա րակ պլաս տի կից գդա լի օգ տա գոր ծու մը, քա նի որ սեղ մե լիս այն կա րող է  
կոտր վել:

 Չի կա րե լի գդա լով քե րե լով մաք րել վե րին շր թուն քի կամ ա տամն ե րի (լն դե րի) վրա մնա ցած 
սնուն դը: Այն պես ա նել, որ ե րե խան փոր ձի լեզ վով վերց նել սնուն դը գդա լի վրայից: Դա հեշ տաց-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է գդա լի ծայ րով տալ սնունդն, այ սինքն փոքր բա ժին նե րով: Գդա լը 
ե րե խայի բե րա նից դուրս հա նե լուց հե տո բե րա նը պետք է այն պես փակ վի, որ լե զուն կա րո ղա նա 
սնուն դը տե ղա շար ժել բե րա նի խո ռո չում և չար տամ ղի դուրս:

Խ մե լը

Ինչ պես ու տե լը, այն պես էլ ճիշտ ձևով խմե լը պա հան ջում է ե րե խայի լի ար ժեք մաս նակ ցու-
թյու նը: Շատ կար ևոր է մարմն ի դիր քը: Օ րի նակ, ե րբ ու ղե ղային պա րե զով ե րե խան փոր ձում է 
խմել սո վո րա կան բա ժա կից, նրա գլու խը թեք վում է դե պի հետ, որ պես զի խմե լիս հար մար լի նի: 
Սա կայն դրան կա րող է հա ջոր դել տա րա ծող մկան նե րի տո նու սի ռեֆ լեկ տոր-տո նիկ բարձ րա-
ցում, ո րի հետ ևան քով ե րե խան պրկ վում է, հետ է ը նկ նում և կա րող է խեղդ վել՝ հեղ ձան քի նո պա 
ու նե նալ կե րակր ման պա հին: Ի նչ ևի ցե, ե րբ ե րե խան օգ տա գոր ծի պլաս տիկ բա ժակ, ո րից ո րո
շա կի ձևով հե ռաց վել է մի կտոր, կա րող է հեշ տու թյամբ խմել այդ բա ժա կից՝ ա ռանց գլու խը հետ 
թե քե լու: Դուք կա րող եք պատ րաս տել հա տուկ բա ժակ պլաս տիկ շշից: Բա ժա կը պետք է ու նե նա 
ար տացց ված օ ղա կաձև ե զր: Կտ րել և հա նել ե րե խայի քթի մե ծու թյամբ մի կտոր: 

 Նախ ևա ռաջ պետք է ա պա հո վել ստո րին ծնո տի հս կո ղու թյու նը, որ պես զի ե րե խան կա րո-
ղա նա շր թունք նե րը սեր տո րեն հպել բա ժա կի եզ րին: Բա ժակն այն պես թե քել, որ հե ղու կը հպ վի 
վե րին շր թուն քին, և թույլ տալ, որ մնա ցա ծը ե րե խան շա րու նա կի խմել ի նք նու րույն: Չի կա րե լի 
ա մեն կլ ման ակ տից հե տո բա ժա կը հե ռաց նել ե րե խայի շուր թե րից, քա նի որ կա րող է ա ռա ջաց-
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նել գլ խի կտ րուկ հետ թե քում և հրահ րել լեզ վի ար տաց ցու մը: Նպա տա կա հար մար է սկ սել 
թանձր հե ղուկ նե րով՝ ե գիպ տա ցո րե նի շի լա, մա ծուն և այլն:

Ինք նու րույն ու տե լը 

Ինք նու րույն ու տել կա րո ղա նա լու հա մար ա վե լի շատ բան է պա հանջ վում: Բա ցի բե րա նի, 
շր թունք նե րի և լեզ վի գոր ծու նե ու թյան կար գա վո րու մից, ե րե խայից պա հանջ վում է նաև գլուխն 
ու ղիղ պա հած նս տել, կա րո ղա նալ ա ռար կա նե րը վերց նել և դրանք բե րա նին տա նել: Ի նք նու րույն 
ու տե լու ու նա կու թյու նը խթա նե լու հա մար ա վե լի վաղ տա րի քից պետք է խրա խու սել, որ պես զի 
ե րե խան ձեռ քե րով բռ նի խա ղա լի քը և տա նի դե պի բե րա նը: Պետք է նաև այն պես վար ժեց նել, 
որ նս տած դիր քում եր կու ձեռ քե րով որ ևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում ե րե խան կա րո-
ղա նա պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը:

 Վատ հա վա սա րակշ ռու թյուն ու նե ցող կամ ան կա ռա վա րե լի շար ժումն ե րով ե րե խայի հա մար 
ա ռա ջին հեր թին պետք է ստեղ ծել հա տուկ հար մա րեց ված նս տե լա տեղ (բարձր ա թոռ, փոր ձել 
տար բեր ձևե րով կա պել ամ րա գո տի նե րը` գտ նե լով լա վա գույն տար բե րա կը: Կա րե լի է նաև օգ-
տա գոր ծել ստ վա րաթղ թից պատ րաստ ված «արկղ-բազ կա թոռ»): Ու ղե ղային պա րե զով ո րոշ ե րե-
խա ներ կա րիք ու նեն մի այն ոտ քե րի ամ րա կա պե րի, որ պես զի հար մար դիր քում մնան, ին չը կան-
խում է մարմն ի պրկ վա ծու թյու նը և հետ ը նկ նե լը: 

Գ լուխն ու ղիղ պա հե լուն կա րող է նպաս տել ե րե խայի կրծ քա վան դա կին մեկ ձեռ քով քնք շո-
րեն ճն շում գոր ծադ րե լը: Ե թե ե րե խան վատ է կա ռա վա րում իր ձեռ քի շար ժումն ե րը, ա պա ու տե-
լու ժա մա նակ ար մունկ նե րը պետք է հեն ված լի նեն սե ղա նին: Ո րոշ ե րե խա նե րի հա մար շատ 
հար մար է բարձր սե ղա նը: Ե թե սո վո րու թյուն է հա տա կին նս տած ու տե լը, ե րե խային կա րե լի է 
տրա մադ րել ցածր սե ղան: Պա րա լիզ ված վե րին վեր ջույ թի ծալ ման հետ ևան քով ե րե խայի մար-
մի նը կա րող է թեք վել դե պի այդ կող մը՝ խան գա րե լով ի նք նու րույն ու տե լուն: Կա րե լի է շտ կել այդ 
վի ճա կը՝ ախ տա հար ված ձեռ քը պտ տե լով ա փով դե պի վեր (վե րահս կում/ կա ռա վա րում):

Երբ դժ վար է կա ռա վա րել գլուխն ու մար մի նը, կա րող է օգ տա կար լի նել գե րա նի կամ  
նս տա րա նի վրա «հե ծած» նս տե լը: Ե թե ե րե խան նս տում է կո րա ցած մեջ քով, պետք է գոտ կա տե-
ղի հա մար հե նա րան ստեղ ծել: Ե թե ե րե խան դժ վա րու թյամբ է բռ նում մի բռ նակ ու նե ցող բա ժա-
կը, հա ճախ ա վե լի լավ ար դյուն քի կա րե լի է հաս նել` օգ տա գոր ծե լով եր կու բռ նա կով բա ժակ: Դա 
կա րող է պատ րաս տել կա վա գոր ծը:

�	�	Կրծ քի եվ կրտ սեր տա րի քի ե րե խա նե րի սնուց ման ու ղե ցույց

 Կե րակր ման հմ տու թյուն ներ

0-6 ամ սա կան

 `  Մինչև 6 ամ սա կա նը ան հրա ժեշտ է ե րե խային կե րակ րել բա ցա ռա պես կրծ քի կա թով. 
ե թե ե րե խան չի կա րող կե րակր վել կրծ քով, տալ մի այն ա դապ տաց ված կաթ նա խառ-
նուրդ ներ: 

 ` Կլ ման ակ տի դժ վա րու թյան դեպ քում փո խել ե րե խայի դիր քը կամ ծծա կը (ե թե ե րե խան 
չի կե րակր վում կրծ քով):

 `  Կե րակ րե լիս ե րե խային պա հել հար մա րա վետ և հան գիստ դիր քում:

 `  Կե րակր ման տեմ պը (ա րա գու թյու նը) հար մա րեց նել ե րե խայի պա հանջ նե րին/ կա րո ղու-
թյուն նե րին:
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6-8 ամ սա կան

 `  Հա վե լյալ սնու ցում ներ մու ծե լուց հե տո աս տի ճա նա բար ծա նո թաց նել ե րե խային թանձր 
սնն դի հետ՝ ա մեն ան գամ սնն դա կար գում ա վե լաց նե լով մեկ այլ կե րակ րա տե սակ՝ շի լա-
նե րի տար բեր տե սակ ներ, մր գա խյու սեր, սկզ բում լավ տրո րած վի ճա կում, այ նու հետև մի 
քիչ ա վե լի խո շոր մա սե րով: Այս նպա տա կով օգ տա գոր ծել փոքր գդալ՝ սնուն դը տե ղադ-
րե լով ե րե խայի լեզ վի մի ջին հատ վա ծում:

 ` 6.5 ամ սա կա նից ա վե լաց նել ձու՝ սկ սած 1/4 մա սից և միս՝ 2 ան գամ մսա ղա ցով ա ղա ցած, 
եփ ված մսագն դիկ ներ:

 ` 8-րդ ա մս վա նից ներ մու ծել կաթ նաթթ վային սնունդ՝ կաթ նա շոռ, թթ վա սեր, մա ծուն, վեր-
ջում տալ սնն դի փոքր կտոր ներ՝ հա ցի չո րուկ, թխ վածք՝ ծա մե լը զար գաց նե լու, լն դե րը 
խթա նե լու և «ձեռք-բե րան» շար ժումնե րը խրա խու սե լու հա մար (ծ նո ղի հս կո ղու թյամբ):

 `  Կե րակ րե լիս օգ նել ե րե խային պահ պա նե լու ու ղիղ դիր քը:

 ` Օգ նել, որ ե րե խան բռ նի շի շը, ե թե նա չի կե րակր վում կրծ քով:

9-12 ամ սա կան

 Քա նի որ այս տա րի քի ե րե խա նե րը հիմն ա կա նում ի նք նու րույն են բռ նում շի շը, մե ծա հա սա կի 
օգ նու թյամբ խմում են բա ժա կից և ու տում մատ նե րով` վերց նե լով սնն դի փոքր կտոր նե րը, նաև 
սկ սում են բռ նել գդա լը, խոր հուրդ է տր վում.

 `  Բարձր ա թո ռի վրա նս տած ե րե խային մո տեց նել սե ղա նին և մաս նա կից դարձ նել ըն տա-
նե կան ճա շին՝ լրիվ կամ մաս նա կի ո րեն: 

 ` Կե րակր ման ըն թաց քում պա հել ե րե խային հար մա րա վետ պայ ման նե րում. ա թո ռի մեջքն 
ու նս տա տե ղը պետք է լի նեն հնա րա վո րինս կարծր և ա թոռն ու նե նա ի րա նի և ոտ քե րի 
հա մար հե նա րան:

 `  Կե րակր ման ժա մա նակ խրա խու սել ե րե խայի ի նք նու րույ նու թյու նը՝ օգ նե լով նրան ու տել 
սե ղա նի վրա դր ված իր հա մար նա խա տես ված սնուն դը: 

 ` Ե րե խային տալ գդալ, ե թե տես նում եք, որ այն նրան հե տաքրք րում է:

 ` Ե րե խային ըն տե լաց նել իր հա մար նա խա տես ված և ա ռանձ նաց ված, քիչ քա նա կու թյամբ 
հե ղուկ պա րու նա կող բա ժա կին:

13-18 ամ սա կան

 `  Շա րու նա կել բազ մա զան կե րակ րա տե սակ ներ տալ՝ ու տե լիս խրա խու սե լով մատ նե րի օգ-
տա գոր ծու մը:

 `  Հետ ևել, որ ե րե խայի հա մար նա խա տես ված սպաս քը լի նի տա րի քին հա մա պա տաս-
խան. ափ սեն, գդա լը, բա ժա կը պետք է ու նե նան հար մա րա վետ խո րու թյուն և բաց վածք, 
եզ րե րը սուր չլի նեն, որ պես զի ե րե խան հեշ տու թյամբ կա րո ղա նա վերց նել սնուն դը և 
խմել հե ղու կը:

 `  Նա խընտ րե լի է հե ղուկ ներ տալ կե րակ րումն ե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, 
քա նի որ ու տե լու ըն թաց քում խմե լով` ե րե խան շատ հա ճախ հրա ժար վում է սնն դից: 

19-30 ամ սա կան

Ե րե խան այս տա րի քում խմում է ա ռանց թա փե լու, ե թե չու նի զար գաց ման խն դիր, գդա լը 
ճիշտ է տա նում բե րա նը, խա ղում է սնն դի հետ: Այս տա րի քում խոր հուրդ է տր վում.
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 ` Խ րա խու սել ե րե խայի` գդա լով ի նք նու րույն ու տե լը:

 ` Չշ տա պեց նել ե րե խային ու տե լիս:

 ` Ս նուն դը մա տու ցել պարզ, սա կայն գրա վիչ ձևա վոր մամբ և փոքր կե րակ րա բա ժին նե րով:

31-48 ամ սա կան

 `  Քա ջա լե րել ե րե խայի ի նք նու րույ նու թյու նը:

 `  Զար գաց նել լց նե լու գոր ծո ղու թյու նը՝ տա լով բրինձ` սա փո րի մեջ լց նե լու հա մար: 

 ` Խ րա խու սել ե րե խային դա սա վո րել սե ղա նը:

 `  Սո վո րեց նել սե ղա նի շուր ջը վար վե լա կեր պի կա նոն նե րը:

49-52 ամ սա կան

 Քա նի որ այս տա րի քում ե րե խան ի նք նու րույն լավ է ու տում և սի րում է հա ղոր դակց վել ու տե-
լու ժա մա նակ, խոր հուրդ է տր վում.

 `  Հա ղոր դակց վել/ խո սել ե րե խայի հետ ու տե լու ժա մա նակ:

 ` Ե րե խային մաս նա կից դարձ նել ճա շի սե ղա նը դա սա վո րե լուն և ճա շը մա տու ցե լուն:

 ` Ու տե լու ըն թաց քում ե րե խային ներգ րա վել խո սակ ցու թյան մեջ՝ հար մար պա հե րին հնա-
րա վո րու թյուն տա լով նրան խո սե լու օր վա ըն թաց քում իր հետ կա տար վա ծի, ար վա ծի և 
այլ ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին:

�	�	Թ քի վե րահս կում

Թ քի ֆունկ ցի ան: Թու քը ծա ռա յում է բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թը խո նավ պա հե լու, 
սնուն դը թր ջե լու, դյու րա սահ դարձ նե լու և տե ղա փո խե լու, ի նչ պես նաև ած խաջ րե րը նախ նա կան 
ձևով մար սե լու և սնն դի հա մը տար բե րա կե լու հա մար: Թու քը հեշ տու թյամբ սպա նում է շատ ման-
րէ ներ: Թքի ան բա վա րար ար տադ րու թյան դեպ քում դժ վա րա նում է սնն դի շար ժու մը բե րա նում: 

Բե րա նի լոր ձա թա ղան թի բազ մա թիվ փոքր գեղ ձե րի հետ մի ա սին թքի կազ մա վոր մա նը 
մաս նակ ցում են ե րեք զույգ մեծ թքա գեղ ձեր` հա րա կան ջային (glandula parotis), ստործ նո տային 
(glandula submandibularis) և են թա լեզ վային (glandula sublingualis): Օ րա կան ար տադր վում է 500-
1500 մլ թուք:

 Թու քը կուլ տա լը: Թու քը կուլ տա լը տե ղի է ու նե նում ա կա մա: Բե րա նում ո րոշ քա նա կու-
թյամբ թքի առ կա յու թյան դեպ քում կա տար վում է կուլ տա լու ռեֆ լեք սային գոր ծո ղու թյուն: Թքի 
դեպ քում այս քա նա կու թյու նը կազ մում է 1-2 մլ, ի սկ հե ղուկ ներ խմե լիս՝ 10-20մլ:

 Կուլ տա լու ռեֆ լեք սը սո վո րա բար գոր ծում է րո պեն մեկ ան գամ: Խոր քնած ժա մա նակ թքար-
տադ րու թյունն ու կուլ տա լը հա մա րյա դա դա րում են: Թու քը կուլ տա լը կա տար վում է նույն կերպ, 
ի նչ պես հե ղուկ ներ կուլ տա լը` խմե լիս:

Թ քի բա վա րար վե րահսկ ման նա խադ րյալ ներ

1. Զ գա յու նու թյուն բե րա նի շր ջա նում:

Ե թե վնաս ված է բե րա նի զգա յու նու թյու նը, մենք չենք զգում թքի քա նա կու թյու նը: Այդ դեպ-
քում կուլ տա լը հա պա ղում է կամ բա վա րար չա փով չի կա տար վում: Դրա հետ ևան քով թու քը 
դուրս է հո սում բե րա նից: Ե թե զգա յու նու թյու նը տու ժում է «դր սում»՝ բե րա նի շուր ջը, չենք զգում 
կամ ըն կալ վում շուր թե րի, բե րա նի վրայի կե րակ րի մնա ցորդ նե րը, նաև բե րա նի բաց լի նե լը:
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2.  Լեզ վի շար ժու նու թյուն:

 Լե զուն թու քը հա վա քում է կենտ րո նում և տե ղա փո խում կո կորդ: Սա կա տար վում է նույն 
կերպ, ի նչ պես կե րա կու րը կուլ տա լը: Ե րբ սահ մա նա փակ վում է լեզ վի շար ժու նու թյու նը, այն չի 
կա րող բա վա րար կեր պով հա վա քել թու քը: Մնա լով բե րա նի հա տա կին՝ թու քը կու տակ վում է, 
ո րից հե տո դուրս է հո սում: Ե րբ կուլ տա լու հա մար լե զուն չի կա րո ղա նում բարձ րա նալ դե պի քիմ-
քը, կուլ տա լը թե րի է կա տար վում, և բե րա նում մնում են թքի մնա ցորդ ներ:

3.  Բե րա նը փա կե լը:

 Ֆի զի ո լո գի ա կան կուլ տա լու ժա մա նակ բե րա նը փակ վում է: Բաց բե րա նով կուլ տա լը չի կա-
րող լի նել ար դյու նա վետ. բե րա նում մնում են սնն դի և թքի մնա ցորդ ներ:

Թ քի ան բա վա րար վե րահս կում

Ու ղե ղային սպաս տիկ պա րե զի դեպ քում մկա նային հի պեր տո նու սի պատ ճա ռով դժ վա րա-
նում է շր թունք նե րը փա կե լը: Լեզ վի շար ժու նու թյու նը սահ մա նա փակ է, զգա յու նու թյու նը՝ հա ճախ 
խան գար ված (գերզ գա յու նու թյուն): Հի պո տո նի այի դեպ քում շր թունք նե րը փա կելն և լե զուն թույլ 
են, շար ժու նա կու թյու նը սահ մա նա փակ է, ի սկ զգա յու նու թյու նը՝ նվա զած: Ըն կալ ման խան գա րում 
ու նե ցող ե րե խա նե րի մոտ նույն պես հա ճախ փոխ ված է բե րա նի շր ջա նի զգա յու նու թյու նը: Այս 
խան գա րումն ե րը թքի ան բա վա րար վե րահսկ ման պատ ճառ են հան դի սա նում: Այս տեղ տե ղին 
չէ «գերթ քար տադ րու թյուն» (հի պեր սա լի վա ցի ա) հաս կա ցու թյան օգ տա գոր ծու մը, քա նի որ ոչ թե 
չա փից ա վե լի թուք է ար տադր վում, այլ թու քը բա վա րար կեր պով կուլ չի գնում:

 Թե րա պի ա: Աշ խա տում են վե րը նշ ված ե րեք ո լորտ նե րի վրա:

 Լեզ վի շար ժու նա կու թյուն: Խթա նել ծա մե լը: Լավ ծա մե լը լա վա գույն վար ժանքն է լեզ վի շար-
ժու նու թյան հա մար:

 Բե րա նը փա կե լը: Բե րան փա կե լը խթան վում է տո նու սը կար գա վո րե լով, կուլ տա լը՝ բե րա նը 
փա կե լով (օ րալ վե րահս կում), խմե լը՝ ձո ղի կով:

Զ գա յու նու թյուն: Ծա մե լու մի ջո ցով լա վա նում է նաև զգա յու նու թյու նը բե րա նի շր ջա նում, օ րի-
նակ, զգաց նել տալ փա փու կի և չո րի տար բե րու թյու նը:

 

Ու տե լը որ պես թե րա պի ա. ո ՞ր գոր ծոն ներն են դեր խա ղում:

 `  Ֆի զի կա կան նա խադ րյալ ներ:

 `  Սո ցի ա լա կան պայ ման ներ:

 ` Անձ նային նա խադ րյալ ներ, ան ձնա վո րու թյուն:

 `  Հա ղոր դակ ցու թյուն, ե րե խա-խ նա մող ան ձ հա րա բե րու թյուն:

 ` Ս նունդ:

 ` Շր ջա պատ:

 Ֆի զի կա կան նա խադ րյալ ներ. մարմն ի դիրք, մկան նե րի տո նուս, դիր քի և շարժ ման կոոր դի-
նա ցի ա, մար սո ղու թյան խն դիր ներ, ա լեր գի ա ներ, ա տամն ե րի հետ կապ ված խն դիր ներ (ա տամ-
նե րի վի ճա կը), նաև՝ հոգ նե լը, քաղ ցի և ծա րա վի զգա ցու մը:

 Սո ցի ա լա կան պայ ման ներ. ու տե լը խմ բում բո լո րի հետ, տո նա կան սե ղան նե րին մաս նակ-
ցե լը, սն վե լու կուլ տու րա, սն վե լու դաս տի ա րա կու թյուն, լավ և վատ սո վո րու թյուն ներ, կա նոն ներ 
տա նը և դպ րո ցում, ա րա րո ղու թյուն ներ, նմա նա կում մե ծե րին:

Անձ նային նա խադ րյալ ներ. ե րե խայի զար գաց ման մա կար դա կը, նա խա սի րու թյուն նե ը, հա-
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կակ րանք նե րը, փոր ձը, հե տաքրք րա սի րու թյու նը, ան կեղ ծու թյու նը:

 Հա ղոր դակ ցու թյուն. ի նչ պե՞ս կա րող է ե րե խան հայտ նել իր պա հանջ նե րը, «ե րե խա-խ նա մող 
ան ձ» հա րա բե րու թյու նը: 

Ս նունդ. կազ մու թյու նը, հա մը, հո տը, ջեր մաս տի ճա նը, գույ նը, օպ տի մալ բա ղադ րու թյունն 
ա ճի և զար գաց ման հա մար:

Շր ջա պատ. ու տե լու հա մար նա խա տես ված սե նյա կը, ժա մա նա կը, աղ մու կը, այլ բա նով շեղ-
վե լը, պատ րաստ ված սե ղա նը, սնունդն ըն դու նե լուն օգ նող մի ջոց նե րը:

�	�	 Ա տամն ե րը մաք րե լը

Ա տամն եր մաք րելն ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն է, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է բա րեն պաստ ազ դե ցու-
թյուն գոր ծել բե րա նի շար ժումն ե րի վրա: Ա տամն եր մաք րե լը հատ կա պես կար ևոր է ֆի զի կա-
կան հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ե րե խայի հա մար հետ ևյալ պատ ճառ նե րով.

 ` Դժ վա րա ցած ծա մե լու և կուլ տա լու պատ ճա ռով կե րակ րի մաս նիկ նե րը մնում են բե րա-
նում: 

 ` Ա տամն ե րը մաք րե լը կա րող է բա րեն պաստ ազ դել խան գար ված զգա յու նու թյան վրա:

 `  Բե րա նային շն չա ռու թյու նից բե րա նը չո րա նում է: Դա փո խում է բե րա նի թթ վայ նու թյու նը 
և մե ծաց նում հակ վա ծու թյու նը կա րի ե սի նկատ մամբ: 

 ` Ա տամն ե րի բու ժու մը հա ճախ կապ ված է մեծ ծախ սե րի հետ:

Ա տամն ե րը մաք րե լու նա խա պատ րաստ վե լը

 ` Ե րե խան պետք է խա ղի մի ջո ցով շփ վի ա տա մի խո զա նա կի հետ. սկզ բում այն կա րե լի է 
քսել ձեռ քե րին և թևե րին, հե տո՝ դեմ քին և բե րա նի շուր ջը: 

 ` Ե րե խան պետք է սե փա կան մատ նե րի օգ նու թյամբ ծա նո թա նա բե րա նի խո ռո չին:

 ` Ա տամն եր մաք րե լը սկ սել վաղ՝ ան գամ այն դեպ քում, ե րբ ե րե խան դեռ լավ չի ու տում 
կամ ա տամներ չու նի:

 `  Խա ղի մի ջո ցով տե ղե կա նալ, թե ա տամն երն ի նչ պես են սեղմ վում ի րար, օ րի նակ, խա-
ղա ցող շնի կի դե րում ե րե խային թույլ տալ ա տամնե րով կտոր պա հել:

 `  Բե րա նը ո ղո ղե լու և թքե լու խա ղային վար ժանք ա նել:

Օգ նող մի ջոց ներ:

 `  Մա տի վրա փա թա թել բինտ կամ օգ տա գոր ծել ռե տի նե մատ նոց:

 ` Օգ տա գոր ծել փոքր խո զա նա կով և հաստ բռ նա կով ա տա մի խո զա նակ:

 `  Փոքր ե րե խայի ա տամն ե րը մաք րել մի այն ջրով, ի սկ ա վե լի մեծ ե րե խայի ա տամն ե րը՝ քիչ 
քա նա կու թյամբ ա տա մի մա ծու կով:

 `  Շատ հար մար են ա տա մի է լեկտ րա կան խո զա նակ նե րը, քա նի որ դրանք ա վե լի քիչ շար-
ժո ղա կան հմ տու թյուն են պա հան ջում, շատ լավ են մաք րում և մեր սում են լն դե րը:

 Դիրք

 ` Ե րե խան պետք է լի նի հար մար և կա յուն դիր քով, ի նչ պես ու տե լիս. օ րի նակ, նս տած մոր 
գր կում, ա թո ռի վրա, կա յուն կանգ նած՝ հեն վե լով լվա ցա րա նին:
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 `  Կա րե լի է օգ նել՝ բռ նե լով ու սը կամ գլուխն ու ծնո տը:

 Գոր ծո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյուն

 ` Ա տա մի խո զա նա կը հետ ևի կող մով հպել փակ շր թունք նե րին – խո զա նա կը պտ տեց նե լով 
«շուռ տալ» դե պի ներս – աշ խա տել հետ ևից դե պի ա ռաջ – ծնոտ նե րը թեթ ևա կի բաց ված 
պա հել – մաք րել ա տամնե րի դր սի կող մը՝ վերև, ներքև, հե տո՝ ներ սի կող մը, ա տամնե րի 
մա կե րե սը – թքել: 

Ո ղո ղելն ու թքե լը

 ` Ե րե խայի գլու խը պետք է թեք ված լի նի ա ռաջ, որ չխեղդ վի: Կա րե լի է օգ տա գոր ծել ձո-
ղի կով շիշ: 

 ` Օգ նե լու հա մար ցու ցա մա տով և բութ մա տով սեղ մել այ տե րին` ջու րը բե րա նից դուրս 
մղե լով:

�	�	 Հագն վե լը

 Կա րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կումն ե րով ե րե խա նե րին, մյուս նե րի նման, վաղ տա րի-
քից պետք է քա ջա լե րել ի նք նու րույն հագն վել: Չի կա րե լի ե րե խային ստի պե լով սո վո րեց նել այն  
հմ տու թյուն նե րը, ո րոնք դեռևս շատ բարդ են նրա տա րի քի հա մար:

Հագն վե լու հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման մի ջին տա րի քը  
 նոր մա տի պային (խն դիր չու նե ցող) ե րե խա նե րի հա մար

Մինչև 1  
տա րե կան

1  
տա րե կան

2  
տա րե կան

3  
տա րե կան

4  
տա րե կան

5  
տա րե կան

6  
տա րե կան

Փոք րիկն 
ա մեն ևին չի 

օգ նում

Հագն վե լու 
ըն թաց քում 
հա մա գոր-
ծակցում է 

Հա նում է 
վրայից 
ար դեն 

ար ձա կած 
շո րը

Հագ նում է  
կի սատ 
հան ված  

շո րը

Կոճ կում է 
մեծ  

կո ճակ նե րը

Հագն վում է 
մի այ նակ, 

բա ցի դժ վար 
մա սե րից

Կա պում է 
կո շի կի  

քու ղե րը կամ 
ամ րա կա-

պում է  
սան դալ նե րը

Ե րե խա նե րը հագն վե լու հմ տու թյուն նե րը կա րող են սո վո րել տար բեր տա րիք նե րում՝ կախ ված 
տե ղային սո վո րու թյուն նե րից և ծնող նե րի վե րա բեր մուն քից, նրանց` այդ գոր ծո ղու թյու նը կար ևո-
րե լուց: Նշա նա կու թյուն ու նի նաև հետ ևե լը շր ջա պա տում գտն վող ե րե խա նե րի հագն վե լու հմ տու-
թյուն նե րին: Ե րե խան կա րող է շո րե րը վրայից հա նել դեռ 2 տա րե կա նը չլա րա ցած, սա կայն չկա-
րո ղա նա ճիշտ հագն վել մինչև 5-6 տա րե կա նը: Հա ճախ տի պիկ/ նոր մալ զար գա ցող 6 տա րե կան 
ե րե խան շա պի կը թարս է հագ նում կամ ձախ կո շի կը հագ նում է աջ ոտ քին:

 Դան դաղ զար գա ցող կամ շար ժո ղա կան խան գա րումն եր ու նե ցող ե րե խա ներն ա վե լի դան-
դաղ են սո վո րում (յու րաց նում) հագն վե լու հմ տու թյուն նե րը: Մոր կամ քրոջ հա մար ա վե լի ա րագ 
և ա վե լի հեշտ է պար զա պես հագց նել փոքր ե րե խային, քան այդ ա նել ե րե խային բա ցատ րե լով: 
Նման վար վե լա կեր պը կա րող է մի այն ա վե լի դան դա ղեց նել ե րե խայի զար գա ցու մը:



181

 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Կար ևոր է՝ հագն վելն օգ տա գոր ծել որ պես հնա րա վո րու թյուն, ո րը կօգ նի ե րե խայի զար գաց
մա նը մի ա ժա մա նակ մի քա նի ո լորտ նե րում. ի մա ցու թյուն, հա վա սա րակշ ռու թյուն, շար ժումն եր/
շար ժո ղա կա նու թյուն, լե զու/ խոսք: 

Ե րե խային հագց նե լիս խո սեք նրա հետ: Օգ նեք սո վո րել իր մարմն ի մա սե րը, շո րե րի ա նուն-
նե րը և հա մա պա տաս խան ար տա հայ տու թյուն նե րը. «Ձեռ քը մտ նում է թև քի մեջ», «Ոտ քը  
ան ցնում է տա բա տի մի ջով» և այլն: Նման մո տե ցումն օգ նում է ե րե խային սո վո րել լե զուն և 
մարմն ա մա սե րը կա պել իր կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի և շր ջա պա տի ա ռար կա նե րի հետ:

Որ պես զի ե րե խան ձեռք բե րի հագն վե լու հմ տու թյուն ներ, պա հանջ վում է համ բե րու թյուն և 
շատ ժա մա նակ: Պետք է խրա խու սել և թույլ տալ, որ նա ա ռա վե լա գույնս ի նք նու րույն գոր ծի: 
Դժ վար պա հե րին պատ րաստ ե ղեք օգ նու թյան հաս նել, սա կայն չպետք է շատ մի ջամ տել: Չի կա-
րե լի ե րե խային հի աս թա փեց նել այն պես, որ նա հրա ժար վի փոր ձել: Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ 
հանձ նա րա րու թյան բար դու թյու նը հա մա պա տաս խա նի տա րի քին:

 Խոր հուրդ ներ հագն վե լու վե րա բե րյալ

 ` Ե թե վե րին կամ ստո րին վեր ջույթ նե րից մեկն ա վե լի է ախ տա հար ված քան մյուսն, ա վե լի 
հեշտ է ա ռա ջին հեր թին հա գուս տը հագց նել ախ տա հար ված կող մում:

 `  Հա գուստն այն պի սի տեղ դնել, որ ե րե խան կա րո ղա նա տես նել և հեշ տու թյամբ վերց նել 
այն: 

 ` Ե թե վե րին վեր ջույ թը գտն վում է պրկ ված (կծկ ված) վի ճա կում, փոր ձել սկզ բում դան դաղ 
տա րա ծել վեր ջույ թը, ո րից հե տո հագց նել շո րի թև քը (ե թե ու ժով կամ շատ ա րագ փոր-
ձեք տա րա ծել վեր ջույ թը, ա պա պրկ վա ծու թյու նը կա ճի): 

 ` Ե թե ստո րին վեր ջույթ նե րը «քա րա ցած են» տա րած ված վի ճա կում, նր բո րեն և դան-
դա ղո րեն ծա լեք, որ պես զի հեշտ լի նի ան ցկաց նե լը տա բա տի փող քի մի ջով կամ կո շիկ  
հագց նե լը: Ձեռ քի ա փը հե նե լով գոտ կա տե ղին՝ օգ նում եք ե րե խային ա զդ րերն ու ծնկ նե-
րը պա հել ծալ ված դիր քում: Կամ կա րող եք ձեռ քով օգ նել, որ ծն կային հո դում ծա լում 
կա տար վի: Սա թու լաց նում է ստո րին վեր ջույթ նե րի տո նու սը՝ դրա նով ի սկ կար գա վո րե-
լով շար ժումն ե րը:

 ` Սկ սե լով ե րե խային հագց նե լու ա րա րո ղու թյու նը` թույլ տվեք, որ նա ի նք նու րույն այն 
ա վար տին հասց նի: Կա մաց-կա մաց ը նդ լայ նեք ե րե խայի ակ տի վու թյու նը: Որ պես զի նա 
կկա րո ղա նա ի նք նու րույն կա տա րել գոր ծո ղու թյունն ամ բող ջու թյամբ, տրա մադ րեք դրա 
հա մար բա վա րար ժա մա նակ: Մի շտա պեք փո խա րի նել ե րե խային, ե թե նա պայ քա րում 
է ի նք նու րույն հագն վելն ա վար տե լու հա մար: Պարգ ևատ րել նրան, ե րբ լավ է կա տա րում 
կամ շատ ջան քեր է թա փում հագն վե լու հա մար: 

 ` Ընտ րեք հնա րա վո րինս լայն (ար ձակ) և հեշտ հագն վող հա գուստ: Ա հա դրան ցից մի քա-
նի սը.

 b  ռե տի նած եզ րով ա ռաձ գա կան (է լաս տիկ) գոտ կա կապ, կտո րից ար ված օ ղակ ներ` 
հա գուս տը բարձ րաց նե լու հա մար, հա գուստ` ա ռջ ևի մա սը մա սամբ ի րար ծած կող 
եր կու կտո րով կա րած ՝ ա ռանց կո ճակ նե րի կամ շղ թայի, կպ չուն ժա պա վե նով 
փակ վող

 b  լայն թև քեր, շղ թա, ո րը կա րե լի է հեշ տու թյամբ քա շել ծայ րի օ ղա կի կամ ե լուն դի 
օգ նու թյամբ

 b «գ լա նաձև կի սա գուլ պա ներ» (ա ռանց կրունկ նե րի կի սա գուլ պա ներ են, ո րոնք  
ձգ վե լիս լավ են նս տում ոտ քի վրա), ո րոնք ե րե խան հեշ տու թյամբ է հագ նում:
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 b կպ չուն ժա պա վե նի փոք րիկ հան գույց ներ, ո րոնք փո խա րի նում են կո ճակ նե րին:

 b ե թե օգ տա գոր ծե լու եք կո ճակ ներ, ը նտ րեք խո շոր նե րը, ո րոնց հա մար բաց ված 
ան ցքերն էլ ա վե լի լայն կլի նեն: 

 b կո ճա կա գա մերն ա վե լի հեշտ են բաց վում և փակ վում քան սո վո րա կան կո ճակ-
նե րը:

�	�	 Զու գա րա նից օ գտ վե լու հմ տություն նե րի դաս տի ա րա կում 

Զու գա րա նից օ գտ վե լու ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը ե րե խայի զար գա ցող ի նք նու րույ նու-
թյան կար ևո րա գույն ար տա հայ տու թյուն նե րից է: Ի նչ պես ի նք նու րույն ու տե լու, խո սե լու և քնե լու 
ու նա կու թյուն նե րը, այն պես էլ գի շե րա նո թից/ զու գա րա նից ի նք նու րույն օ գտ վե լը նպաս տում են 
ե րե խայի ի նք նա հաս տատ ման ու ան կա խու թյան զգա ցու մի ձևա վոր մա նը:

 Զու գա րա նային վար ժան քի վերջ նա կան նպա տա կը զու գա րա նից ե րե խայի ի նք նու րույն օ գտ-
վելն է, ո րին հաս նե լու հա մար նրա նից պա հանջ վում է ո րո շա կի ֆի զի ո լո գի ա կան և հո գե բա նա-
կան հա սու նա ցում, որ պես զի կա րո ղա նա ղե կա վա րել հե տանց քի և մի զա պար կի սեղ ման նե րը, 
ը նտ րի ժա մա նա կը, հաս նի գի շե րա նո թին և ձեռք բե րի շո րե րը հա նե լու և ար տա թո րե լու հմ տու-
թյուն ներ:

 Ե րե խան սո վո րա բար նման հա սու նաց ման հաս նում է 18 - 30 ամ սա կա նում:

 Զար գաց ման նշան ներ, ո րոնք վկա յում են ե րե խայի` զու գա րա նային վար ժան քին պատ-
րաստ լի նե լու մա սին 

 ` Լեզ վա կան հմ տու թյուն ներ.

 b Ու նակ է հետ ևե լու 2 մա սից կազմ ված հրա հան գին:

 b Օգ տա գոր ծում է 2 բա ռից կազմ ված ար տա հայ տու թյուն ներ:

 ` Ի մա ցա կան հմ տու թյուն ներ.

 b Ն մա նա կում է խնա մո ղի գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 b  Հաս կա նում է պատ ճառն ու հետ ևան քը:

 `  Հու զա կան /է մո ցի ո նալ/ հմ տու թյուն ներ.

 b Ձգ տում է դուր գալ ծնող նե րին (խ նա մող նե րին)` նրանց պա հան ջը կա տա րե լով:

 b  Փոր ձում է դի մադ րել և պայ քա րում է նպա տա կին հաս նե լու հա մար:

 ` Ինք նու րույ նու թյուն / Ան կա խու թյուն.

 b Ձգ տում է ան կա խու թյան և ի նք նու րույ նու թյան իր ի նք նաս պա սարկ ման հար ցե-
րում: 

 b Իր ի րե րով հպար տա նում է և ցույց է տա լիս, որ ի նքն է դրանց տե րը («իմ մե քե-
նան»):

 `  Շար ժո ղա կան հմ տու թյուն ներ.

 b  Հեշ տու թյամբ տե ղա շարժ վում է:

 b  Կա րող է ի նք նու րույն 5 հո պե հան գիստ նս տել:
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 ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԽԱՆ ԳԱ ՐՈՒՄՆ Ե ՐԻ ԲԵ ՐՈՂ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

 b Ինչ-որ չա փով վե րահս կում է մի զա պար կի և հա տանց քի սեղ ման նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րը:

 `  Մարմն ի ճա նա չում.

 b Ան հանգս տա նում է, ե րբ հա գուս տը կամ տա կա շո րը թաց են կամ կեղ տոտ: 

 b Պար զո րոշ ցույց է տա լիս մի զե լու կամ ար տա թո րե լու ցան կու թյու նը:

 

Ինք նազսպ ման հաս նե լու ժամ կետ նե րը

ԱՄՆ-ու մ ե րե խա նե րի 26%-ը ցե րե կային զսպ վա ծու թյան է հաս նում մինչև 24 ամ սա կա նը, 
85%-ը՝ մինչև 30, և 98%-ը՝ մինչև 36 ամ սա կա նը: Գի շե րային զսպ վա ծու թյու նը սո վո րա բար ի 
հայտ է գա լիս ցե րե կային ի նք նա ղե կա վար ման հաս նե լուց մի քա նի ա միս ան ց: Զու գա րա նից 
օ գտ վե լու ու նա կու թյուն նե րի ձեռք բեր ման հա մար պա հանջ վում է մո տա վո րա պես 3 ա միս: Աղ-
ջիկ նե րը սո վո րա բար ա վե լի ա րագ են ի նք նահսկ ման հաս նում, քան տղա նե րը:

Եր բեմն ցե րե կային ի նք նահս կո ղու թյան հաս նե լուց հե տո պա հանջ վում է մի քա նի ա միս, 
մինչև գի շե րային ի նք նահս կո ղու թյու նը հաս տատ վի: Սո վո րա բար, հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյուն չի լի նում: Պար զա պես նա խօ րոք հա մա ձայ նու թյան գա լով ե րե խայի հետ` 
ան հրա ժեշտ է նրան գի շեր ներն ա րթ նաց նել` զու գա րան գնա լու հա մար:

 Զու գա րա նային վար ժան քի հիմն ա կան սկզ բունք նե րը 

 ` Վաղ զու գա րա նային վար ժան քը որ ևէ ա ռա վե լու թյուն չու նի և պետք չէ շտա պել:

 `  Ցան կա լի է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել, որ ե րե խան զսպ վա ծու թյան հաս նե լու պա տաս-
խա նատ վու թյու նը իր վրա վերց նի:

 `  Զու գա րա նային վար ժան քի ա մե նա կար ևոր ար դյուն քը ե րե խայի ի նք նագ նա հա տա կա նի 
բարձ րա ցումն է` շնոր հիվ հանձ նա րա րու թյու նը կա տա րած լի նե լու գի տակ ցու թյան: Այդ 
հե ռան կա րային կար ևոր նպա տա կը չի կա րե լի զո հել հա նուն ա վե լի ա րագ զսպ վա ծու-
թյան հաս նե լու կար ճատև նպա տա կի: 

 ` Ե թե զու գա րա նային վար ժան քը սկ սե լու ժա մա նա կը ճիշտ չի ը նտր ված, այն միշտ կա րե-
լի է հա տաձ գել:

 `  Զու գա րա նային վար ժան քը մր ցու թյուն չէ, այն հարթ չի ըն թա նում ՝ հա ջո ղու թյուն նե րին 
հա ջոր դում են հա ճա խա կի ձա խո ղումնե րը:

 ` Ծ նող նե րը չպետք է ցույց տան, թե զզ վում են ե րե խայի ար տա թո րան քից, այլ պետք է 
այն պես վար վեն, ա սես դա հի աց նող նվեր է ե րե խայից:

 `  Զու գա րա նային վար ժան քը պետք է որ քան հնա րա վոր է հա ճե լի լի նի ի նչ պես ե րե խայի, 
այն պես էլ ծնող նե րի հա մար: Գե րա դա սե լի է հան գիստ, ա ռանց ա վե լորդ լար վա ծու թյան 
մո տե ցու մը, ո րը հիմն ված է դրա կան խրա խուս ման և ոչ թե «պա տա հար նե րի» հա մար 
պատ ժե լու վրա:

 Բա րե հա ջող զու գա րա նային վար ժան քի 10 քայ լե րը 

1. Ձեռք բե րել գե ղե ցիկ գի շե րա նոթ-ա թո ռակ և դնել այն աչ քի ը նկ նող ու հար մար տե ղում: 
Բա ցատ րել ե րե խային ա թո ռա կի դե րը և գո վել այն:
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2.  Մոտ մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում թույլ տալ ե րե խային օ րը մի քա նի ան գամ 5-10 րո պե 
հագն ված նս տել գի շե րա նոթ-ա թո ռա կին, որ պես զի նա ըն տե լա նա դրան:

3.  Հան ված վի ճա կում ե րե խային գի շե րա նո թին նս տեց նե լիս պետք է ը նտ րել այն ժա մա նա-
կա հատ վա ծը, ե րբ ա վե լի հա վա նա կան է, որ նրա ա ղիք նե րը կգոր ծեն: Եր բեք չի կա րե լի 
ստի պել ե րե խային նս տել գի շե րա նոթ-ա թո ռա կին, ե թե նա հրա ժար վում է:

4.  Թույ լատ րել ե րե խային դի տել ըն տա նի քի մյուս ան դամն ե րին զու գա րա նից օ գտ վե լիս, 
ե թե ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն ու մշա կույ թը թույլ են տա լիս: 

5. Նս տեց նել ե րե խային գի շե րա նոթ-ա թո ռա կին՝ ա ռանց վար տի քի: Պետք չէ ա կն կա լել, որ 
ե րե խան ան պայ ման կա նի այն, ի նչ պետք է, բայց հա ջո ղու թյան դեպ քում հար կա վոր է 
գո վել և խրա խու սել նրան: 

6. Ե րե խայի ներ կա յու թյամբ թա փել ար տա թո րան քը կեղ տոտ տա կա շո րից գի շե րա նո թի, 
ի սկ հե տո զու գա րա նա կոն քի մեջ՝ բա ցատ րե լով, որ դա է ար տա թո րան քի և մե զի տե ղը: 

7. Օր վա ըն թաց քում հարց նել ե րե խային գի շե րա նո թից օ գտ վե լու կա րի քի և ցան կու թյան 
մա սին:

8.  Պետք է ամ րապն դել ե րե խայի դրա կան պատ կե րա ցումն ե րը զու գա րա նային վար ժան քի 
վե րա բե րյալ՝ գո վե լով և պարգ ևատ րե լով նրան հա ջո ղու թյան դեպ քում: Սա կայն ան հա-
ջո ղու թյան դեպ քում չի կա րե լի փնո վել: 

9. Երբ ե րե խան ո րո շա կի հա ջո ղու թյուն նե րի է հաս նում և մա սամբ գի շե րա նո թում է մի զում 
և ար տա թո րում, պետք է հարց նել, թե ա րդյոք չի ու զում օր վա ըն թաց քում հրա ժար վել 
տակ դիր նե րից:

10.  Գի շե րա նո թից հա ջո ղու թյամբ օ գտ վե լու դեպ քում կա րե լի է ե րե խային սո վո րեց նել օ գտ-
վել զու գա րա նո կոն քին դր վող հա տուկ նս տա տե ղից:

 Զու գա րա նային վար ժան քին ը նդ դի մա նա լը

Ծ նող նե րին կա րե լի է տալ հետ ևյալ խոր հուրդ նե րը.

 ` Չ պետք է վի ճել ե րե խայի հետ, պատ ժել, ա մա չեց նել կամ վա տա բա նել:

 ` Ե թե ե րե խան շատ բա ցա սա բար է տրա մադր ված, գե րա դա սե լի է մի քա նի շա բա թով 
կամ ամ սով դա դա րեց նել վար ժան քը:

 `  Պետք է շա րու նա կել զրույց նե րը զու գա րա նային վար ժան քի մա սին՝ ը նդ գծե լով, որ նման 
վար քա գի ծը հա սու նու թյան դրս ևո րում է:

 `  Պետք է քա ջա լե րել ե րե խային նմա նա կել ըն տա նի քի նյուս ան դամն ե րին:

 ` Ե րե խային պետք է հաս կաց նել, որ ի նքն է պա տաս խա նա տու զու գա րա նային վար ժան քի 
հա մար, ոչ թե ծնող նե րը:

 `  Պետք է քա ջա լե րել, որ ե րե խան ին քը փո խի իր հա գուս տը:

 ` Ե թե ե րե խայի կղան քը պինդ է և ցա վոտ ար տա թոր ման նշան ներ կան, պետք է օ րա բաժ-
նին սա լո րա ջուր, սա լո րի հյութ կամ ման րա թել ա վե լաց նել, որ պես զի կղան քը փափ կի: 
Ցան կա լի է հե տաձ գել զու գա րա նային վար ժան քը, մինչև ան ցնի ար տա թո րե լու վա խը:

 `  Թարմ ա րյան բծե րով պինդ կղան քը և ցա վոտ կղու մը կա րող են հե տանց քի և ու ղիղ ա ղու 
ճա քի նշան հան դի սա նալ: 

 ` Ե թե ե րե խան հա մա ռո րեն ըմ բոս տա նում է, սա կայն պարզ է, որ ու նակ է հանձ նա րա-
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րու թյու նը կա տա րե լու, հո գե կան զար գաց ման ա ռու մով ա ռողջ է, 3 տա րե կա նից մեծ է 
և ըն տա նի քի հիմնա կան խն դի րը վար ժան քի թե րա ցումն է, ա պա պետք է ներշն չել ե րե-
խային, որ ի նքն ար դեն մեծ է և թույլ տալ, որ հա սուն լի նե լու ցան կու թյու նը բա վա րար վի 
ան կա խու թյան և ի նք նու րույ նու թյան ձեռք բե րու մով:

 `  Զու գա րա նային վար ժան քից հա մա ռո րեն հրա ժար վող ե րե խա նե րի ծնող նե րը կա րող են 
խորհր դատ վու թյան կա րիք ու նե նալ՝ ի նչ պես վար ժան քին ա ռնչ վող, այն պես էլ ը նդ հա-
նուր վար քագ ծային հար ցե րում:
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�	�	Հավելված 1.

Պար զու նակ և պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս ներ

Ռեֆ լեքս Գոր ծո ղու թյուն Ս կիզբ և 
ա վարտ

Տե ղադր ման Քայլ է ա նում, ե րբ նր բո րեն 
գրգ ռում եք նրա ոտ նա թա թի 
դոր զալ մա կե րե սը սե ղա նի եզ-
րով կամ մա կե րե սով: 

Ծ նունդ- 
8 շբթ. 

Քայլ քի Քայ լեր է ա նում սե ղա նի մա-
կե րե սին, ե րբ նրան հե նում եք 
ոտ նա թա թե րին / ներ բան նե-
րին/:

Ծ նունդ- 
8 շբթ. 

Բռ նե լու  Մա տե րով բռ նում է, ե րբ ձեռ-
քի ա փին սեղ մում եք որ ևէ  
ա ռար կա:

Ծ նունդ- 
5 ա մս.

 Մո րոյի

Սի մետ րի կո րեն զա տում է ձեռ-
քե րը, ե րբ պա հում եք նրա 
գլու խը՝ թույլ տա լով, որ այն 
հետ ը նկ նի 1-2 սմ:

Ծ նունդ- 
5 ա մս.

Ա սի մետ րիկ  
տո նիկ  
պա րա նո ցային 
ռեֆ լեքս

Մեջ քին պառ կած ե րե խան մի 
կող մի ձեռքն ու ոտ քը տա րա-
ծում է այն ո ւղ ղու թյամբ, որ 
ո ւղ ղու թյամբ թե քում եք նրա 
գլու խը: Մյուս ձեռքն ու ոտ քը 
նույն պա հին ծա լում է / սու սե-
րա մար տի կի դիրք/: 

1-5 ա մս.
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Պար զու նակ և պաշտ պա նա կան ռեֆ լեքս ներ

Ռեֆ լեքս Գոր ծո ղու թյուն Ս կիզբ և 
ա վարտ

Դե պի վար 
պա րա շյու տի

Տա րա ծում և զա տում է ոտ-
քե րը, ե րբ նրան պա հում եք 
ու ղ ղա ձիգ և ա րագ ի ջեց նում 
ներքև` դե պի հարթ մա կե րես:

5-6 ամ ս.

 Կողմն ային 
պաշտ պա նու-
թյան 

 Տա րա ծում է ձեռ քե րը, ե րբ թե-
քում եք այս կամ այն կողմ:

6 ամ ս.

Դե պի ա ռաջ  
պա րա շյու տի

Ձեռ քե րը զա տում և տա րա ծում 
է, ե րբ կտ րուկ ա ռաջ եք թե-
քում նրան դե պի ներքև: 

9 ամ ս.

Պ ար զու նակ ռեֆ լեքս ներ

Կարմիր դրոշ

Պարզունակ ողնուղեղային ռեֆլեքսները պետք է անհետանան և փոխարինվեն 
պաշտպանական ռեֆլեքսներով 6-ից 9 ամսականում: Եթե դա տեղի չի ունենում, ենթադրվում 
է նյարդաբանական խնդրի առկայություն, ինչպիսին է մանկական ուղեղային պարեզը:
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 Տե սո ղա կան ըն կա լում և մանր շար ժումն ե րի զար գա ցում

Կարմիր դրոշներ

3 ամսական

 b Ձեռքերը պահում է բռունցք արած

6 ամսական

 b Չի հասնում խաղալիքին երկու ձեռքով 

 b Չունի կոորդինացված հայացք

9 ամսական

 b Հայացքն անընդհանտ ձեռքի ուղղությամբ է

12 ամսական

 b Չի զննում/ուսումնասիրում ցուցամատով

 b Դժվարանում է բռնել և բաց թողնել խաղալիքը/առարկան

 b Չի կարողանում կառավարել մարմինը և կատարել գործողություններ 
մատներով: 

Խոշոր շարժումների զարգացում

Կարմիր դրոշներ

Բոլոր տարիքների համար

 b Մկանային ոչ նորմալ տոնուս

 b Թուլություն

0-ից 4 ամսական

 b Դյուրագրգիռ է

 b Ունի սնուցման և շնչառության հետ կապված խնդիրներ

 b Կա թույլ, «կախ ընկած» վիճակ կամ պրկված, ձգված վիճակ

 b Վատ է կառավարում գլուխը 

5-ից 8 ամսական

 b Համառորեն պահպանված են պարզունակ ռեֆլեքսները

 b Ունի ցածրմկանային տոնուս

 b Շարժումներն ասիմետրիկ են

9-ից 12 ամսական

 b 10 ամսականում դեռ չի նստում

 b Վատ է կառավարում իրանը
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 b Բացակայում կամ թույլ են արտահայտված պաշտպանական ռեֆլեքսները

 b Ունի ցածր կամ բարձր մկանային տոնուս  

 b Մկրատաձև խաչում է ոտքերը, երբ գրկում-պահում եք նրան

13 ամսականից 5 տարեկան

 b Չի քայլում 18 ամսականում

 b Վատ հավասարակշռություն ունի

 b Ոտքերի մատների վրա է քայլում 

 b Վատ կոորդինացիա ունի

Խոսքի և հաղորդակցության զարգացում

Կար միր դրոշ ներ

12 ամսական

 b Չունի մատնացույց կամ այլ որևէ ժեստ 

18 ամսական

 b Չունի ոչ մի բառ

 b Չունի համակցված ուշադրություն

 b Չի խաղում ոչ մի ձևացնող խաղ

2 տարեկան

 b Չի կարողանում հետևել պարզ հրահագներին

 b Անընդհատ խաղում է նույն ձևով /կրկնվող խաղ/

 b Սահմանափակ են երևակայական խաղերը

3 տարեկան

 b Ասում է միայն առանձին բառեր և սովորած արտահայտություններ

 b Լեզուն անհասկանալի է խնամողների համար 

 b Չունի ուրիշ երեխաների հետ խաղալու սոցիալական հետաքրքրություն

4 տարեկան

 b Խոսքն անհասկանալի է մեծահասակների, օրինակ, դաստիարակի համար

 b Սահմանափակ հետաքրքրություն ունի հասակակիցների նկատմամբ
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 Խաղ

Կար միր դրոշ ներ 

1 տարեկան

 b Հայացքը համառորեն պահում է ուղված ձեռքին

18 ամսական

 b Խաղալիքները մշտապես տանում է դեպի բերանը 

 b Թափահարում է խաղալիքը

 b Բացակայում են վաղ երևակայական խաղերը 

2 տարեկան

 b Համառորեն նետում է խաղալիքները 

2 տարեկան 6 ամսական

 b Խաղալիքների միջև այս ու այն կողմ է թռչում-անցնում, առարկաներով 
զբաղվում է խառնաշփոթ ձևով, մշտապես գերակտիվ է
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�	�	Հավելված 2.

Զարգացման սկրինինգի ալգորիթմ

Առաջին փուլի զարգացման սկրինինգ        
(Երեխաների բուժհսկողության ձև՝ թիվ 112)

 ` Զարգացման հարցազրույց և զննումª առողջ երեխայի բոլոր այցելությունների  ժամանակ
 ` ՙԵրեխայի զարգացման քարտ՚ (ԵԶՔ) ձևի լրացում առողջ երեխայի որոշակի տարիքում 

այցելությունների ժամանակ (1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 15 և 18 ամսականում և 2, 3, 4 և 5 տարեկանում) 
 ` ՙՄանկան զարգացման գրանցում՚ (ՄԶԳ) հարցաթերթիկի լրացում 6 և 15 ամսականում
 ` ՙԵրեխայի զարգացման ամփոփում՚ (ԵԶԱ) հարցաթերթիկի լրացում 2, 3, 4 և 5 տարեկանում

Ե րե խայի զար գաց ման հա պաղ ման առ կա յու թյուն

1. Զար գաց ման տե սան կյու նից կար ևոր բժշ կա կան վի ճակ
2. Նշ ված չա փա նիշ նե րով բնու թագր վող նշա նա կա լի հա պա ղում.

 `  Մինչև 18 ամ սա կա նը առ կա զար գաց ման հա պա ղում վեր ջին 3 
ի րար հա ջոր դող այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ

 ` 2-6 տա րե կա նում առ կա խոս քի զար գաց ման  հա պա ղում
 ` 6 ամ սա կա նից-6 տա րե կա նում առ կա զար գաց ման հա պա ղում 

զար գաց ման ցան կա ցած եր կու կամ ա վե լի ո լորտ նե րում՝ վեր ջին 
եր կու հա ջոր դա կան այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ

Երեխայի 
զարգացման 
հապաղումը 
հավաստող 
փաստ չկա

Ուղեգրում դեպի զարգացման հսկողության երկրորդ փուլ, որն 
իրականացնում են վերապատրաստված մասնագետներ

Չի համապա-
տասխանում վաղ      
միջամտության 
համար 
ընտրության 
չափանիշներին

Համապատասխանում է վաղ միջամտության համար ընտրության 
չափանիշներին.
1. Առկա է զարգացման տեսանկյունից կարևոր բժշկական վիճակ 

և որևէ ոլորտում կամ մի քանի ոլորտներում զարգացման առկա է 
հապաղումª միջին արժեքից 2 կամ ավելի ստանդարտ շեղումով

2. Մինչև 18 ամսականն առկա է զարգացման հապաղում խոշոր 
շարժողական ոլորտումª միջին արժեքից 2 կամ ավելի ստանդարտ 
շեղումով

3. 0-6  տարեկանում առկա է հապաղում զարգացման ցանկացած 2 կամ 
ավելի ոլորտումª միջին արժեքից 2 կամ ավելի ստանդարտ շեղումով:

Շարունակել 
առաջին փուլի 
հսկողությունն 
առողջ երեխայի 
այցելությունների 
ժամանակ

Վաղ մի ջամ տու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում
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�	�	Հավելված 2.1.

Խա ղա լիք նե րը՝ որ պես զար գաց ման գնա հատ ման գոր ծիք

Ինչպես, երբ և որ խաղը կարելի է կիրառել երեխայի հոգեխոսքային զարգացումը մանկա-
բուժական առօրյայում գնահատելու համար: 

 Խա ղա լիք նե րի / նյու թե րի ցու ցակ

Տա րի քային 
ժա մա նա կա հատ ված 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 54 60

Օղակ պարանով ● ● ● ● ● ●

Բռնակով չխկչխկան 
խաղալիք ● ● ● ● ● ●

Զանգակ ● ● ● ● ● ●

Փոքր սրբիչ ● ● ● ● ● ●

Արկղով գունավոր 
խորանարդիկներ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Մանկական գիրք 
պատկերներով /պինդ 
էջերով/

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Բաժակ, գդալ, 
մանկական հեռախոս, 
սանր

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Տիկնիկ (հագուստով) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Թուղթ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Գունավոր մատիտ, 
մարկեր ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Պտուտակով շիշ` մեջը 
փոքր գնդիկներ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 -5 երկրաչափական 
մարմիններով 
տախտակ 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Առօրյա պատմություն 
պատկերող գիրք ● ● ● ● ● ● ●

Պարանով ուլունքներ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Տա րի քային 
ժա մա նա կա հատ ված 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 42 48 54 60

Երեխայի համար 
ապահով մկրատ  ● ● ● ● ● ●

Գունավորման գիրք ● ● ●

Մեծ մեքենա, փոքր 
լարովի մեքենա ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Գնդակ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Թելով քաշվող 
անիվներով խաղալիք ● ● ● ● ● ● ● ●

 Ա ռողջ ե րե խայի այց 

/ խա ղե րի մի ջո ցով զար գաց ման գնա հատ ման տար բե րակ ներ/

6 ամսական

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Բռնում է խաղալիքը ամբողջ ափով (2 ձեռքն էլ ստուգել), մեկ ձեռքից տանում է մյուսը: 
Տանում է խաղալիքը դեպի բերանը (օրինակ, բռնակով չխկչխկան, զանգակ)

 ` Ձգվում և վերցնում է խաղալիքը, որը դրված է քիչ հեռու (օրինակ, բռնակով չխկչխկան, 
զանգակ)

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Պտտվում է դեպի աղմուկը կամ ձայնը (օրինակ, զանգակի ձայնը) 

 ` Աշխույժ բլբլում է 

9 ամսական

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Ցուցամատով ուսումնասիրում է խաղալիքի դետալները (օրինակ, տիկնիկի)

 ` Վերցնում է արկղը և դատարկում պարունակություն (օրինակ, խորանարդիկներով 
արկղը)

 ` Ճանաչում է խաղալիքները` սեղանին խփելով, մակերեսի վրայով տանելով,  
թափահարելով (բոլոր խաղալիքները)  

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Կրկնում է հնչյուններ, վանկեր 
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12 ամսական

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Կարողանում է առարկան նպատակաուղղված բաց թողնել կամ գցել (օրինակ, փոքր 
գնդակը)

 ` Գտնում է կտորի տակ պահված խաղալիքը (օրինակ, սանրը)

 ` Երբ ժեստով ցույց են տալիս, դնում է առարկան ամանի մեջ (օրինակ, խորանարդիկները` 
արկղի մեջ)

 ` Բութ մատով և ցուցամատով կարողանում է պահել փոքր առարկա (օրինակ, մանր գնդիկ) 

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Հասկանում է պարզ հրահանգները, սակայն դեռ ոչ միշտ է կատարում (օրինակ, տուր 
գնդակը)

 ` Ասում է մամա, պապա (առաջին իմաստալից բառերը)

18 ամսական

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Խզբզում է մատիտով (օրինակ, թղթին)

 ` Կառուցում է 3 խորանարդիկներից աշտարակ (օրինակ, փայտե խորանարդիկներով)

 ` Սեղանի մակերեսից վերցնում է մանր առարկաներ և լցնում ամանի մեջ (օրինակ, փոքր 
գնդիկները` փոքր շշի մեջ)

 ` Տիկնիկի հետ կատարում է առօրյա պարզ գործողություններ (օրինակ, գդալով կերակրում 
է տիկնիկին, բաժակով ջուր տալիս, սանրում մազերը) 

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Ցույց է տալիս իր կոշիկները կամ խաղալիքը, երբ հարցնում են (օրինակ, գնդակ, բաժակ, 
գիրք)

 ` Անվանում է նկարների պարզ պատկերները կամ առօրյա առարկաներ (օրինակ, գիրք, 
գնդակ, մեքենա)

2 տարեկան

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Կառուցում է 5-6 խորանարդիկներից աշտարակ (օրինակ, փայտե խորանարդիկներով)

 ` Պտտելով բացում և փակում է շիշը (օրինակ, ջրի փոքր շիշը)

 ` Տեղադրում է երկրաչափական մարմիններ (օրինակ, 3 երկրաչափական մարմիններով 
տախտակին)

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Կապում է 2 բառ

 ` Անվանում է մարմնի 2-3 մասեր (օրինակ, տիկնիկի)
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3 տարեկան

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Կրկնօրինակում է ուղղահայաց և հորիզոնական գծերը (օրինակ, գունավոր 
մատիտներով)

 ` Նկարում է մեծ շրջանակներով (օրինակ, գունավոր մատիտներով) 

 ` Հավաքում է ապարանջանը (օրինակ, ուլունքներով)

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Խոսում է 4-5 բառանոց նախադասություններով

 ` Կատարում է որոշ նախդիրներով հրահանգներ օրինակ, (օրինակ, խորանարդիկը դիր 
բաժակի մեջ, վրա, դիմացը)

 ` Օգտագործում է դերանուններ (օրինակ, «ես»)

 ` Օգտագործում է հոգնակի թիվ

4-5 տարեկան

Մտավոր զարգացում, նուրբ շարժողական ոլորտ

 ` Կրկնօրինակելով նկարում է շրջանակ (4 տարեկան), խաչ (4,5 տարեկան) և 
քառակուսի (5 տարեկան) (օրինակ, մատիտներով)

 ` Երբ խնդրում են մարդ նկարել, նկարում է գլուխոտնուկ (4 տարեկան), իսկ 4.5 
տարեկանում մարմնի առնվազն 3 մասով մարդ (օրինակ, մատիտներով) 

Խոսքի ընկալում, արտաբերում

 ` Պատասխանում է հետևյալ հարցերին

 b Ի՞նչ ես անում, երբ քաղցած ես

 b Ի՞նչ ես անում, երբ հոգնած ես

 b Ի՞նչ ես անում, երբ մրսում ես

 ` Անվանում է հիմնական գույները

 ` Հասկանում է քանակը (օրինակ, խորանարդիկների)  
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�	�	Հավելված 3.

Ման կա կան աու տիզ մի թեստ (դոկ տոր Բա րոն- Կո հեն)

 Պետք  է օգ տա գոր ծել 18 ամ սա կան հա սա կում ե րե խայի զար գա ցու մը ո րո շե լու ժա մա նակ

Ս տուգ ման ամ սա թիվ _________________________________________ _____________ _________________

Ե րե խայի ա նուն, ազ գա նուն ________________________________ ________________________________  

Տա րիք _____________________________________________________ ________________________________

Խնդ րում ե նք պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին Ձեր ե րե խայի վար քագ ցի վե րա բե րյալ: 
Փոր ձեք պա տաս խա նել բո լոր հար ցե րին: Ե թե հետ ևյալ վար քա գի ծը մի այն մեկ կամ եր կու ան-
գամ եք տե սել, ա պա պա տաս խա նեք, որ ե րե խան դա չի ա նում:

1. Ձեր ե րե խան սի րու՞մ է ճոճ վել կամ թռվ ռալ խա ղալ Ձեր ծնկ նե րի վրա: Այո Ոչ

2. Ձեր ե րե խան հե տաքրքր վու՞մ է ու րիշ ե րե խա նե րով: Այո Ոչ

3. Ձեր ե րե խան սի րու՞մ է մագլ ցել ի րե րի վրա, օ րի նակ, աս տի ճան նե րի վրա:  Այո Ոչ

4. Ձեր ե րե խան սի րու՞մ է պահմ տո ցի (թաքն վո ցի) խա ղալ կամ ծիկ ա նել:  Այո Ոչ

5. Ձեր ե րե խան ե րբ ևէ ձևաց նու՞մ է, օ րի նա կի հա մար, խո սել հե ռա խո սով  կամ 
տիկ նի կին հոգ տա նել կամ ու րիշ բա ներ ձևաց նել:   Այո Ոչ

6. Ձեր ե րե խան ե րբ ևի ցե օգ տա գոր ծում է իր ցու ցա մա տը մատ նան շե լու այն, ին չը 
ցան կա նում է խնդ րել:      Այո Ոչ

7. Ձեր ե րե խան ե րբ ևի ցե օգ տա գոր ծում է իր ցու ցա մա տը մատ նան շե լու այն, 
ին չով հե տաքրքր ված է: Այո Ոչ

8. 
Ձեր ե րե խան կա րո՞ղ է կա նո նա վոր ձևով խա ղալ փոքր խա ղա լիք նե րով (օ րի նա-
կի հա մար ավ տո մե քե նա ներ, խո րա նար դիկ ներ) ա ռանց բե րա նը դնե լու, ա ռանց 
ձեռ քից գցե լու:   

Այո Ոչ

9. Ձեր ե րե խան ե րբ ևէ բե րու՞մ է Ձեզ (ծ նո ղին) մի ա ռար կա որ ևէ բան ցույց տա-
լու հա մար: Այո Ոչ

10. Ձեր ե րե խան նա յու՞մ է Ձեր աչ քե րի մեջ մեկ կամ եր կու վայր կյա նից ա վել:  Այո Ոչ

11. Ձեր ե րե խան ե րբ ևէ ցու ցադ րում է գերզ գա յու նու թյուն աղ մու կի նկատ մամբ (օ րի-
նակ ա կանջ նե րը փա կել):  Այո Ոչ

12. Ձեր ե րե խան ժպ տու՞մ է, ե րբ նա յում է Ձեր ժպ տա ցող դեմ քին: Այո Ոչ
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13. Ձեր ե րե խան կրկ նօ րի նա կու՞մ է Ձեզ (այ սինքն Ձեր ե րե սի ար տա հայ տու-
թյուն նե րը կրկ նօ րի նա կու՞մ է) Այո Ոչ

14. Ձեր ե րե խան պա տաս խա նու՞մ է, ե րբ կան չում եք իր ա նու նը: Այո Ոչ

15. Երբ Դուք մատ նան շում եք խա ղա լի քը սե նյա կի մյուս ծայ րում, Ձեր ե րե խան 
նա յու՞մ է այդ ո ւղ ղու թյամբ: Այո Ոչ

16. Ձեր ե րե խան քայ լու՞մ է: Այո Ոչ

17. Ձեր ե րե խան նա յու՞մ է ա ռար կա նե րին նույն ո ւղ ղու թյամբ, ե րբ Դուք եք նա յում 
նրանց: Այո Ոչ

18. Ձեր ե րե խան տա րօ րի նակ ձևով շար ժու՞մ է իր մատ նե րը ե րե սի մոտ: Այո Ոչ

19. Ձեր ե րե խան փոր ձու՞մ է Ձեր ու շադ րու թյու նը գրա վել իր ա ռար կա նե րի վրա: Այո Ոչ

20. Դուք ե րբ ևէ կաս կա ծե՞լ եք, որ Ձեր ե րե խան խուլ է: Այո Ոչ

21. Ձեր ե րե խան հաս կա նու՞մ է ե րբ իր հետ խոսքւմ եք: Այո Ոչ

22. Ձեր ե րե խան եր բեմն սևե ռած նա յու՞մ է կամ մո լոր ված քայ լում: Այո Ոչ

23. Ձեր ե րե խան նա յու՞մ է Ձեր դեմ քին Ձեր ռե ակ ցի ան ստու գե լու հա մար, ե րբ մի 
բան ան ծա նոթ է: Այո Ոչ

Գ նա հա տե լու ձևը և բա ցատ րու թյու նը

Ե րե խան չի ան ցնուն քն նու թյու նը ե թե 2 կամ ա վե լի կար ևո րա գույն հար ցե րի (ներք ևի ցու ցա-
կի հետ ևյալ ը նդ գծ ված հա մար նե րի հար ցե րին 2, 7, 9, 13, 14, 15) սխալ է պա տաս խա նում, ԿԱՄ 
էլ ե թե որ ևէ 3 հար ցի ճիշտ չի պա տաս խա նում: Ներք ևում նշ ված են M-CHAT հար ցա թեր թի կի 
հար ցե րին չբա վա րա րող պա տաս ծան նե րը: 

Քն նու թյու նը չան ցած ոչ բո լոր ե րե խա նե րը կհա մար վեն Աու տիզ մի ախ տո րոշ ման բնու թա-
գի րը բա վա րա րող ե րե խա ներ: Սա կայն այն ե րե խա նե րը, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել բա վա րար ձևով 
պա տաս խա նել հար ցա թեր թի կին, պետք է ա վե լի ման րակր կիտ ձևով ստուգ վեն բժշ կի կող մից 
կամ ու ղ ղարկ վեն մաս նա գե տի մոտ, ե րե խայի զար գաց ման աս տի ճա նը ստու գե լու հա մար: 

1. Ոչ 6. Ոչ 11. Այո 16. Ոչ 21. Ոչ

2. Ոչ 7. Ոչ 12. Ոչ 17. Ոչ 22. Այո

3. Ոչ 8. Ոչ 13. Ոչ 18. Այո 23. Ոչ

4. Ոչ 9. Ոչ 14. Ոչ 19. Ոչ

5. Ոչ 10. Ոչ 15. Ոչ 20. Այո
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�	�	 Հավելված 4.

Կերակրման վերաբերյալ հարցաշարը

կօգնի բացահայտել երեխայի`ուտելու հետ կապված խնդիրները

1. Հազու՞մ է երեխան ուտելիս և խմելիս և որքա՞ն հաճախ։

2. Կախվա՞ծ է երեխայի հազալը սննդի կազմությունից/բաղադրությունից:

3. Ունի՞ երեխան քաշի կամ աճի որևէ խանգարում:

4. Նկատե՞լ եք մի բան, որը ձեզ ստիպում է կարծել, թե ձեր երեխան կերակրման/ուտելու 
ժամանակ խնդիրներ ունի: 

5. Հաճա՞խ է երեխան ունենում շնչառական վարակներ։ 

6. Արդյո՞ք երեխայի աղիները գործում են կանոնավոր։ 

7. Ունենու՞մ եք դժվարություններ երեխային կերակրելու հետ կապված։   

8. Հաճա՞խ է երեխան ունենում փսխումներ ճաշից հետո:

9. Կարողանու՞մ է երեխան ջուր խմել  և որքա՞ն է նա խմում օրվա ընթացքում: 

10. Ի՞նչ սնունդ է երեխան ավելի շատ սիրում:  

11. Երբևէ ճաշից հետո նկատե՞լ եք երեխայի բերանում սննդի մնացորդներ:

12. Ուտելու և խմելու ժամանակ նկատե՞լ եք  դժվարացած և աղմկոտ շնչառություն։
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�	�	 Հավելված 4.1.

 Դա սա կարգ ման հա մա կար գեր

ՀԱ ՂՈՐ ԴԱԿՑ ՄԱՆ ՖՈՒՆԿ ՑԻ ԱՅԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ 
(CFCS)` ՀՖԴՀ, 

ու ղե ղային կաթ ված ու նե ցող ան ձանց հա մար

I.   Խոս քի ար դյու նա վետ ու ղ ղում և ըն կա լում ան ծա նոթ և ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ 

Անձն ի նք նու րույ նա բար հա ջոր դում է թե խոսքն ո ւղ ղո ղի, թե ըն կա լո ղի դե րե րը մարդ կանց 
շր ջա պա տում և տար բեր մի ջա վայ րե րում: Կա րո ղա նում է հեշ տո րեն հա ղոր դակց վել ի րեն հար-
մար տեմ պով թե ծա նոթ, թե ան ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ: Հա ղոր դակց ման թյու րըմբռ նում-
նե րը ա րագ շտկ վում են և ը նդ հա նուր խո սակ ցու թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա չեն ան դրա դառ-
նում:

II. Խոս քի ար դյու նա վետ, բայց դան դաղ ու ղ ղում և/ կամ ըն կա լում ծա նոթ և/ կամ ան ծա-
նոթ զրու ցա կից նե րի հետ

Անձն ի նք նու րույ նա բար հա ջոր դում է թե խոսքն ո ւղ ղո ղի, թե ըն կա լո ղի դե րե րը մարդ կանց 
շր ջա պա տում և տար բեր մի ջա վայ րե րում, սա կայն հա ղոր դակց ման տեմ պը դան դաղ է, ին չի 
պատ ճա ռով կա րող է էլ ա վե լի դժ վա րաց նել հա ղոր դակց ման փո խազ դե ցու թյու նը: Խոս քը հաս-
կա նա լու, խոսք  կազ մե լու և/ կամ թյու րըմբռ նում նե րը ո ւղ ղե լու հա մար ան ձը կա րող է լրա ցու ցիչ 
ժա մա նա կի կա րիք ու նե նալ: Հա ղոր դակց ման թյու րըմբռ նու մը հա ճախ շտկ վում է և չի խան գա-
րում ան ձի հա ղոր դակց ման վերջ նա կան ար դյու նա վե տու թյա նը ի նչ պես ան ծա նոթ, այն պես էլ 
ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ: 

III. Խոս քի ար դյու նա վետ ու ղ ղում և ըն կա լում ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ

Ան ձը հա ջոր դում է թե խոսքն ո ւղ ղո ղի, թե ըն կա լո ղի դե րե րը ծա նոթ (բայց ոչ ան ծա նոթ) 
զրու ցա կից նե րի հետ տար բեր մի ջա վայ րե րում: Հա ղոր դակ ցու մը հետ ևո ղա կա նո րեն ար դյու նա-
վետ չէ ան ծա նոթ զրու ցա կից նե րի մեծ մա սի հետ, բայց սո վո րա բար ար դյու նա վետ է ծա նոթ 
զրու ցա կից նե րի հետ: 

IV. Խոս քի ան կա յուն ո ւղ ղում և/ կամ ըն կա լում ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ                          

Ան ձը հետ ևո ղա կա նո րեն չի հա ջոր դում խոս քը ո ւղ ղո ղի և ըն կա լո ղի դե րե րը: Այս տե սակ 
ան կա յու նու թյու նը կա րող է դիտ վել հա ղոր դակց ման տար բեր ձևե րի մեջ, նե րա ռյալ՝ ա) եր բեմն 
ար դյու նա վետ խոսք ո ւղ ղող և ըն կա լող, բ) ար դյու նա վետ ո ւղ ղող, բայց սահ մա նա փակ ըն կա լող, 
գ) սահ մա նա փակ ո ւղ ղող, բայց ար դյու նա վետ ըն կա լող: Հա ղոր դակ ցու մը ծա նոթ նե րի հետ եր-
բեմն ար դյու նա վետ է:



ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

208

V. Նույ նիսկ ծա նոթ նե րի հետ հազ վա դեպ ար դյու նա վետ զրու ցա կից

Ան ձը սահ մա նա փակ է որ պես խոսք ո ւղ ղող և ըն կա լող: Ան ձի հա ղոր դակ ցու մը դժ վար ըն-
կա լե լի է մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան հա մար: Ան ձը, կար ծես, սահ մա նա փակ է ըն կա լում մարդ-
կանց մե ծա մաս նու թյան կող մից ստա ցած հա ղոր դագ րու թյուն նե րը: Հա ղոր դակ ցու մը, նույ նիսկ 
հազ վա դեպ է ար դյու նա վետ ծա նոթ զրու ցա կից նե րի հետ: 

Հաղորդակցման Ֆունկցիայի Դասակարգման Համակարգ

Արդյո՞ք անձը 
հետևողականորեն և 

արդյ�նավետ կերպով 
հաջորդ�մ է խոսքը 
�ղղողի և ընկալողի 

դերերը ծանոթ 
զր�ցակիցների հետ:

Արդյո՞ք անձը 
հետևողականորեն և 

արդյ�նավետ կերպով 
շփվ�մ է անծանոթ 

զր�ցակիցների հետ: 

Արդյո՞ք անձը 
սովորաբար պահ-
պան�մ է հարմա-
րավետ խոսակ-
ցական տեմպը 
հաղորդակցման  

զր�ցակիցների հետ: 

Մակարդակ III
Խոսքի արդյ�նա-

վետ �ղղ�մ և 
արդյ�նավետ 

ընկալ�մ ծանոթ 
զր�ցակիցների հետ

Արդյո՞ք անձը 
արդյ�նավետ կերպով 

խոսքը �ղղող�մ և / կամ 
ընկալ�մ է առնվազն 

որոշ ժամանակ:

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ II
Խոսքի 

արդյ�նավետ, 
բայց դանդաղ 
�ղղ�մ և/կամ 
ընկալ�մ ան-

ծանոթ և ծանոթ 
զր�ցակիցների 

հետ

Մակարդակ I
Խոսքի 

արդյ�նավետ 
�ղղ�մ և 
ընկալ�մ 

անծանոթ և 
ծանոթ 

զր�ցակիցների 
հետ

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ IV
Խոսքի անկայ�ն 

�ղղ�մ և/կամ 
ընկալ�մ ծանոթ 

զր�ցակիցների հետ

Մակարդակ V
Հազվադեպ խոսքի 

արդյ�նավետ �ղղ�մ 
և ընկալ�մ ծանոթ 

զր�ցակիցների հետ
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ՈՒ ՏԵ ԼՈՒ և ԽՄԵ ԼՈՒ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ 
(EDACS)՝ Ո ւԽԿՀ  

 Տար բեր մա կար դակ նե րի նկա րագ րու թյու նը

 Մա կար դակ I՝ Ու տում և խմում է ան վտանգ ու ար դյու նա վետ

 ` ու տում է տա րի քին հա մա պա տաս խան տա րա տե սակ սնունդ 

 ` կա րող է դժ վա րա նալ ու ժեղ կծե լու և ծա մե լու գոր ծո ղու թյուն նե րում

 `  տե ղա փո խում է կե րա կու րը բե րա նի մի կող մից՝ մյու սը, կա րող է ծա մել փակ բե րա նով

 `  կա րո ղա նում է խմել տար բեր խտու թյան հե ղուկ ներ՝ հա ջոր դա բար կուլ տա լով տար բեր 
բա ժակ նե րից, այդ թվում՝ ձո ղի կով

 `  կա րող է հա զալ կամ խեղդ վել դժ վար կուլ գնա ցող սնն դից

 ` ու տում և խմում է հա սա կա կից նե րին հա վա սար ա րա գու թյամբ 

 ` պա հում է բե րա նում սնն դի կամ հե ղու կի մեծ մա սը

 `  մաք րում է ու տե լի քը ա տամն ե րի վրայից և հե ռաց նում բե րա նի կող քե րի ու տե լի քի մնա-
ցոր դի մեծ մա սը 

I և II մա կար դակ նե րի   միջև տար բե րու թյուն նե րը՝

I և II մա կար դակ նե րի հա մե մա տու թյու նը տա րաբ նույթ բա ղադ րու թյամբ սնունդ ըն-
դու նե լիս ո րոշ դժ վա րու թյուն ներ է ա ռա ջաց նում: Ու տե լը և խմե լը ա վե լի եր կար են տևում 
II մա կար դա կի դեպ քում:

 Մա կար դակ II՝ ու տե լը և խմե լը ան վտանգ են, սա կայն ոչ այն քան ար դյու նա վետ՝

 ` ու տում է տա րի քին հա մա պա տաս խան տա րա տե սակ սնունդ

 ` դժ վա րա նում է ու ժեղ կծել և ծա մել խառն ու կպ չուն ու տե լիք ներ

 ` օգ տա գոր ծե լով լե զուն, դան դա ղո րեն տե ղա փո խում է սնուն դը բե րա նի մի կող մից մյու սը  

 ` կա րող է ծա մել բաց շուր թե րով

 `  կա րո ղա նում է դան դաղ կու մե րով տար բեր խտու թյան, տար բեր բա ժակ նե րից խմել հե-
ղուկ ներ, այդ թվում՝ ձո ղի կով
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 `  հա զում կամ խեղդ վում է նոր կամ դժ վար կուլ գնա ցող սնն դից, ի նչ պես նոր մալ, այն պես 
է լ՝ հոգ նած վի ճա կում 

 ` եր բեմն հա զում է, ե թե հե ղու կը ա րագ է կուլ տա լիս կամ այն մեծ քա նա կու թյամբ է լց վում 
բե րա նը

 `  կա րող է հոգ նել ոչ մի ա տարր բա ղադ րու թյամբ սնն դից, սնունդ ըն դու նե լը տևում է ա վե լի 
եր կար, քան հա սա կա կից նե րի մոտ

 `  բե րա նից թա փում է ու տե լի քի կամ հե ղու կի ո րոշ մա սը, հատ կա պես, ե թե վեր ջին ներս 
ու նեն ոչ մի ա տարր բա ղադ րու թյուն 

 ` ո րոշ սնն դամ թերք հա վաք վում է ա տամն ե րի վրա, այ տե րի և լն դե րի շուրջ:

 Մա կար դակ III՝ ու տե լը և խմե լը ան վտանգ չեն և ոչ այն քան ար դյու նա վետ 

 ` ու տում է շի լա ներ, կա րո ղա նում է կծել և ծա մել ո րոշ փա փուկ բա ղադ րու թյամբ ու տե լիք-
ներ

 ` դժ վա րա նում է մեծ կտոր նե րով ու տել, ու ժեղ կծել և ծա մել, ին չի հետ ևան քով կա րող է 
խեղդ վել և նվա զեց նել ու տե լու ար դյու նա վե տու թյու նը 

 ` դժ վա րա նում է սնուն դը բե րա նի մի կող մից մյու սը տե ղա փո խել, պա հել սնուն դը բե րա նի 
մեջ, կծել և ծա մել՝ մե ծաց նե լով խեղդ վե լու վտան գը 

 ` ու տելն և խմե լը փո փո խա կան է և կախ ված է ըն դա նուր ֆի զի կա կան կա րո ղու թյուն նե-
րից, դիր քա վո րու մից, օ ժան դա կե լուց

 `  կա րո ղա նում է խմել լայն բա ժա կով, սա կայն հե ղու կի չա փը կա ռա վա րե լու հա մար կա րող 
է ան հրա ժեշտ լի նի կա փա րի չով և նեղ ան ցքով բա ժակ 

 ` կա րո ղա նում է ա վե լի հեշ տու թյամբ խմել խիտ, քան նոսր հե ղուկ ներ և խմե լու ըն թաց քում 
դա դա րի կա րիք է զգում 

 ` կա րող է խմել մի այն հա տուկ ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ առ կա է վս տահ ված խնա մա կալ 
կամ չկան շե ղող գոր ծոն ներ  

 ` խեղդ վե լու ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է սնն դի հա տուկ բա ղադ րու թյուն 
և սնն դի ճիշտ տե ղադ րում բե րա նում

 `  կա րող է հա զալ կամ աս պի րա ցի ա ա ռա ջա նալ, ե թե հե ղու կը ա րագ կամ մեծ քա նա կու-
թյամբ է խմում   

 ` կա րող է հոգ նել ու տե լիս, ե թե այն ան հրա ժեշտ է ծա մե լուց, ո րն էլ եր կա րաց նում է ու տե լու 
ժա մա նա կը 

 ` հա վա նա կան է ու տե լի քի և հե ղու կի կո րուստ, ու տե լի քը, սնն դամ թեր քը հա վաք վում է բե-
րա նի խո ռո չում, ա տամնե րի վրա, այ տե րի և լն դե րի միջև:

 Մա կար դակ IV՝ ու տե լը և խմե լը ան վտան գու թյան զգա լի սահ մա նա փա կումն ե րով

 ` ու տում է մի ա տարր սնունդ

 ` դժ վա րա նում է ու տել այն ու տե լի քը, ո րը պետք է ծա մել: Կա րող է խեղդ վել ու տե լի քի 
կտոր նե րով 
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 ` եր բեմն դժ վար է կոոր դի նաց նել կլ ման և շն չա ռա կան ակ տե րը ու տե լիս և խմե լիս, ին չը 
կա րող է դրս ևոր վել աս պի րա ցի այի նշան նե րով

 ` դժ վա րա նում է կա ռա վա րել հե ղու կի և սնն դի շար ժու մը բե րա նում, բե րա նի բա ցել/ փա կե-
լը, կլ ման ակ տը, կծե լը և ծա մե լը

 `  կա րող է կուլ տալ սնն դի մեծ կտոր ներ

 ` ա վե լի հեշտ է թանձր, քան նոսր հե ղուկ ներ խմե լը: Թանձր հե ղոււկ նե րը դան դա ղո րեն և 
փոքր բա ժին նե րով բաց բա ժա կից խմե լը կա րող է հեշ տաց նել խմե լու գոր ծըն թա ցի կա-
ռա վա րու մը

 `  կա րող է նա խընտ րել չխ մել հե ղուկ ներ, կամ էլ խմել հա տուկ ի րա վի ճակ նե րում՝ վս տահ-
ված խնա մա կա լի ներ կա յու թյամբ 

 ` անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել/ պահ պա նել ո րո շա կի ժա մա նակ և դա դար կլ ման ակ տե րի 
միջև 

 ` անհ րա ժեշտ է հա տուկ բա ղադ րու թյամբ սնունդ, հե ղու կի հա տուկ բա ղադ րու թյուն / կազ-
մու թյուն/ կարծ րու թյուն, խնա մո ղի հմ տու թյուն ներ և հա տուկ տեխ նի կա, դիր քա վո րում, 
շր ջա կա մի ջա վայ րի հար մա րե ցում, ին չը նվա զեց նում է աս պի րա ցի այի և խեղդ վե լու ռիս-
կե րը և բարձ րաց նում է կե րակր ման ար դյու նա վե տու թյու նը 

 ` ո տե լուց կա րող է հոգ նել, ին չի պատ ճա ռով ու տե լը կա րող է եր կա րաձգ վել

 `  բե րա նից կա րող է թափ վել ու տե լի քի և հե ղուկ նե րի զգա լի մա սը

 ` ու տե լի քը հա վաք վում է բե րա նի խո ռո չում, ա տամն ե րի վրա, այ տե րի և լն դե րի միջև

 `  կա րող է դի տարկ վել լրա ցու ցիչ խո ղո վա կով/ զոն դով սնուց ման տար բե րա կը:

 Մա կար դակ V՝ հնա րա վոր չէ ա պա հով ու տել և խմել, զոն դով սնու ցու մը կա րող է դի-
տարկ վել որ պես սնու ցումն ա պա հո վող մի ջոց

 `  կա րող է կա ռա վա րել/զ գալ քիչ հա մեր և հո տեր

 `  հո տե րի և հա մե րի կա ռա վար ման հմ տու թյու նը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել դիր քով, 
շր ջա կա մի ջա վայ րով և ան հա տա կան գոր ծոն նե րով

 ` հ նա րա վոր չէ ա պա հով ըմ պե լի քի կամ ու տե լի քի կուլ տա լը, կլ ման և շն չա ռա կան շար ժում-
նե րի ծա վա լի և կոոր դի նա ցի այի սահմ մա նա փա կումնե րի պատ ճա ռով

 `  կա րող է դժ վա րա նալ կա ռա վա րել բե րա նի բա ցու մը և լեզ վի շար ժումն ե րը

 ` աս պի րա ցի ան և խեղդ վե լը շատ հա վա նա կան են

 ` աս պի րա ցի այի վտանգն ա պա ցուց ված է

 ` շն չու ղի նե րը ար տա զա տումն ե րից մաք րե լու հա մար կա րող է պա հանջ վել ար տած ծում 
կամ դե ղո րայք

 `  կա րող են դի տարկ վել սնն դի ա պա հով ման այ լընտ րան քային մի ջոց ներ, օ րի նակ ՝ զոն-
դով կե րակ րում 
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Ուտելու և Խմելու Կարողության  դասակարգման համակարգ - Ալգորիթմ

Արդյո՞ք անձը կարող է 
�տել � խմել առանց 

ասպիրացիայի  
վտանգի:

Արդյո՞ք անձը կարող է 
կծել և ծամել 

սննդամթերքի կոշտ 
կտորներ, առանց 
խեղդվել� ռիսկի: 

Արդյո՞ք անձը               
կարող է �տել ճաշը 
միևն�յն ժամանակ, 

ինչ իր հասա-
կակիցները: 

Մակարդակ III
Ուտելը և խմելը 

անվտանգ չէ և ոչ 
այնքան 

արդյ�նավետ

Կարո՞ղ է ասպիրացիայի 
ռիսկերի կառավար�մը 
վերացնել անձին վնաս 

հասցնելը: 

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ II
Ուտելը և խմելը

անվտանգ է, 
սակայն ոչ 
այնքան 

արդյ�նավետ

Մակարդակ I
  Ուտ�մ և խմ�մ 

է անվտանգ և 
արդյ�նավետ

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ IV
Ուտելը և խմելը 

անվտանգ�թյան 
զգալի սահմանա-

փակ�մներով

Մակարդակ V
Չի կարող ապահով 

�տել և խմել, զոնդով 
սն�ց�մը կարող է
 դիտարկվել որպես 

սն�ց�մն ապա-
հովող միջոց
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 ՁԵՌ ՔԻ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ  
(MACS)՝ (ՁԿԴՀ) 

4-18 տա րե կան « Ման կա կան ու ղե ղային պա րե զե (ՄՈւՊ) ու նե ցող  
Ե րե խա նե րի Հա մար

Manual Ability Classification System for  
Children with Cerebral Palsy 4 – 18 years

 ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐ ԾՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

« Ձեռ քի Կա րո ղու թյուն նե րի Դա սա կարգ ման Հա մա կար գըե (ՁԿԴՀ) (MACS) նկա րագ րում է, թե 
ի նչ պես են ՄՈՒՊ ու նե ցող ե րե խա նե րը օգ տա գոր ծում ի րենց ձեռ քե րը ա ռօ րյա կյան քում՝ ա ռար-
կա ներ գոր ծա ծե լու հա մար: ՁԿԴՀ-ն ը նդ գր կում է հինգ մա կար դակ: Մա կար դակ նե րը հիմն ված 
են ա ռար կա նե րը գոր ծա ծե լու ե րե խա նե րի ի նք նա նա խա ձեռ նող կա րո ղու թյան և ա ջակ ցու թյան 
կամ հար մա րանք նե րի կա րի քի վրա՝ ա ռօ րյա կյան քում ձեռ քե րով գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց-
նե լու հա մար: ՁԿԴՀ (MACS) գր քույ կը/բ րո շյու րը նկա րագ րում է նաև նշ ված հինգ մա կար դակ նե-
րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը, որ պես զի հեշ տու թյամբ տար բե րակ վի, թե ո ՞ր մա կար դակն է 
լա վա գույնս հա մա պա տաս խա նում ա ռար կա ներ գոր ծա ծե լու ե րե խայի կա րո ղու թյա նը: 

Ա ռար կա նե րի տե սակ նե րը հա մա պա տաս խա նում են ե րե խայի տա րի քին, օգ տա գործ վում են 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ու տե լը, հագն վե լը, խա ղա լը, նկա րե լը կամ գրե լը: 
Սրանք այն ա ռար կա ներն են, ո րոնք գտն վում են ե րե խա նե րի ան ձնա կան տի րույ թում, ի հա կա- 
դ րու թյուն այն ա ռար կա նե րի, ո րոնք նրանց հա սա նե լի ու թյու նից դուրս են: Ա ռար կա նե րը, ո րոնք 
օգ տա գործ վում են հա տուկ հմ տու թյուն ներ պա հան ջող ա վե լի բարձր մա կար դա կի գոր ծո ղու-
թյուն նե րում, ի նչ պի սիք ե ն՝ ե րաժշ տա կան գոր ծիք ներ նվա գե լը, այս տեղ նե րառ ված չեն: 

Ե րե խայի ՁԿԴՀ մա կար դա կը կազ մե լիս, պետք է ը նտ րել այն մա կար դա կը, ո րը լա վա գույնս 
է նկա րագ րում ե րե խայի ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րո ղա կա նու թյու նը՝ տա նը, դպ րո-
ցում և հա սա րա կա կան վայ րե րում: Ե րե խայի մղումն ե րը և ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն նե րը 
նույն պես կա րող են ազ դել ա ռար կա ներ գոր ծա ծե լու կա րո ղու թյան վրա և հա մա պա տաս խա նա-
բար ազ դել ՁԿԴՀ-ի մա կար դա կի վրա: Որ պես զի տե ղե կու թյուն հա վաք վի, թե ի նչ պե՞ս է ե րե խան 
գոր ծա ծում տար բեր ա ռար կա ներ ա ռօ րյա յում ան հրա ժեշտ է ե րե խային լավ ճա նա չող մե կին 
հարց նել: ՁԿԴՀ-ը նպա տակ ու նի դա սա կար գել, ե րե խայի ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյուն նե րը, այլ ոչ թե 
ա ռանձ նա հա տուկ թես տային ի րա վի ճա կում նրանց հնա րա վոր լա վա գույն կա տա րու մը: 

ՁԿԴՀ ֆունկ ցի ո նալ նկա րագ րու թյուն է, ո րը կա րող է օգ տա գործ վել որ պես ՄՈՒՊ-ի և են-
թա տե սակ նե րի ախ տո րոշ ման լրա ցում: ՁԿԴՀ-ը գնա հա տում է ե րե խա նե րի ա ռօ րյա ա ռար կա-
ներ գոր ծա ծե լու ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րը, այլ ոչ թե ա մեն մի ձեռ քի ա ռան ձին վերց րած 
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ֆունկ ցի ան: ՁԿԴՀ հաշ վի չի առ նում եր կու ձեռ քի ֆունկ ցի ա նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը 
և նպա տակ չու նի բա ցատ րե լու ձեռ քի սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն նե րի տակ թաքն ված պատ-
ճառ նե րը: 

ՁԿԴՀ-ը կա րող է օգ տա գործ վել 4-18 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար, բայց ո րոշ հաս կա ցու-
թյուն ներ պետք է կապ ված լի նեն ե րե խայի տա րի քի հետ: Բնա կա նա բար, տար բե րու թյուն կա, 
թե որ ա ռար կա նե րը պետք է կա րո ղա նա գոր ծա ծել չորս տա րե կան ե րե խան՝ դե ռա հա սի հետ 
հա մե մա տած: Նույ նը վե րա բե րում է ան կա խու թյա նը՝ փոքր ե րե խան ա վե լի շատ օգ նու թյան և 
վե րահս կո ղու թյան կա րիք ու նի, քան ա վե լի մեծ տա րի քի ե րե խան: 

ՁԿԴՀ-ն ը նդ գր կում է ՄՈՒՊ ու նե ցող ե րե խա նե րի շր ջա նում հայտ նա բեր ված/առ կա ֆունկ-
ցի ո նալ սահ մա նա փա կումն ե րի ամ բողջ սպեկտ րը և ը նդ գր կում ամ բողջ են թաախ տո րո շումն ե րը: 
Ո րոշ են թաախ տո րո շումն եր կա րե լի է գտ նել ՁԿԴՀ բո լոր մա կար դակ նե րում, օ րի նակ՝ ե րկ կող մա-
նի ՄՈՒՊ, մինչ դեռ մյուս նե րը ներ կա յաց ված են մի քա նի մա կար դակ նե րում, օ րի նակ՝ մի ա կող-
մա նի ՄՈՒՊ: Ա ռա ջին (I) մա կար դա կը նե րա ռում է այն ե րե խա նե րին, ով քեր ու նեն ֆունկ ցի ո նալ 
քիչ սահ մա նա փա կումն եր, մինչ դեռ ֆունկ ցի ո նալ ծանր (չա փա զանց շատ) սահ մա նա փա կումն եր 
ու նե ցող ե րե խա նե րը գտն վում են չոր րորդ (IV) և հին գե րորդ (V) մա կար դակ նե րում: Ե թե տի պիկ 
զար գաց մամբ ե րե խա նե րին կա րիք լի նի ՁԿԴՀ-ով գնա հա տել, հա վա նա բար «0ե մա կար դա կը 
ը նտ րե լու կա րիք կլի նի: 

Ա վե լին, յու րա քան չյուր մա կար դա կը նե րա ռում է հա մե մա տա բար տար բեր ֆունկ ցի ա ներ ու-
նե ցող ե րե խա նե րի: Քիչ հա վա նա կան է, որ ՁԿԴՀ (MACS) զգա յուն է մի ջամ տու թյու նից հե տո 
ե ղած փո փո խու թյուն նե րին, հա վա նա կան է, որ ՁԿԴՀ-ի մա կար դակ նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում 
մնում են ան փո փոխ: 

ՁԿԴՀ-ի հինգ մա կար դակ նե րը ձևա վո րում են դա սա կան սանդ ղակ, ո րը նշա նա կում է, որ 
մա կար դակ նե րը « կար գա վոր ված ե նե, սա կայն դրանց միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը կա րող 
են հա վա սար չլի նել, և ոչ էլ ՄՈՒՊ ու նե ցող ե րե խա ներն են հա վա սա րա պես բաշխ ված հինգ մա-
կար դակ նե րում:
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 ՁԵՌ ՔԻ ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ (ՁԿԴՀ)՝ 
4-18 տա րե կան « Ման կա կան ու ղե ղային պա րե զե (ՄՈւՊ) ու նե ցող  

Ե րե խա նե րի Հա մար

Manual Ability Classification System for 
Children with Cerebral Palsy 4 – 18 years

ՁԿԴՀ-ը դա սա կար գում է, թե ի նչ պես են ՄՈՒՊ ու նե ցող ե րե խա նե րը ա ռօ րյա յում ա ռար կա-
ներ գոր ծա ծե լիս օգ տա գոր ծում ձեռ քե րը. 

 ` ՁԿԴՀ-ը նկա րագ րում է, թե ի նչ պես են ե րե խա նե րը ի րենց ձեռ քե րը սո վո րա բար օգ տա-
գոր ծում ա ռար կա նե րը գոր ծա ծե լիս՝ տա նը, դպ րո ցում և հա սա րա կա կան վայ րե րում (ի ՞նչ 
են ա նում), այլ ոչ թե նրանց ձեռ քի/ ձեռ քե րի լա վա գույն կա րո ղու թյու նը 

 ` տե ղե կու թյու նը ճիշտ հա վա քե լու հա մար ան հրա ժեշտ է հարց նել ե րե խային լավ ճա նա-
չող մե կին, քան հա տուկ թեստ օգ տա գոր ծել  ե րե խայի կող մից գոր ծած վող ա ռար կա նե րը 
պետք է լի նեն տա րի քին հա մա պա տաս խան

 ` ՁԿԴՀ-ը չի գնա հա տում ե րե խա նե րի ա մեն մի ձեռ քի ա ռան ձին վերց րած ֆունկ ցի ան, այլ 
գնա հա տում է ա ռօ րյա ա ռար կա ներ գոր ծա ծե լու ը նդ հա նուր կա րո ղու թյուն նե րը:

Ի՞նչ պետք է ի մա նալ ՁԿԴՀ-ը ճիշտ օգ տա գոր ծե լու հա մար:

Ե րե խայի կա րո ղու թյու նը, ա ռօ րյա կար ևոր գոր ծո ղու թյուն նե րում, ա ռար կա նե րը օգ տա գոր-
ծե լու (օ րի նակ՝ խա ղի և ժա ման ցի, ու տե լու և հագն վե լու) ըն թաց քում:

Ո՞ր ի րա վի ճակ նե րում է ե րե խան ան կախ և ի ՞նչ չա փով է նա ա ջակ ցու թյան և հար մա րանք-
նե րի կա րիք զգում՝ 

I. Ե րե խան ա ռար կա նե րը գոր ծա ծում է հեշ տու թյամբ և հա ջո ղու թյամբ: 

Ձեռ քով գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս սահ մա նա փա կումն ե րը ար տա հայտ վում են ա րա գու-
թյան և ճշգր տու թյան մեջ: Այ նու ա մե նայ նիվ, ձեռ քի կա րո ղու թյուն նե րի ցան կա ցած սահ մա նա-
փա կում չի խո չըն դո տում ա ռօ րյա կյան քի գոր ծո ղու թյուն նե րի ան կախ կա տար մա նը: 

Ա ռա ջին (I) և ե րկ րորդ (II) մա կար դակ նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը. 

Ե րե խա նե րը ա ռա ջին (I) մա կար դա կում կա րող են շատ քիչ դժ վա րու թյուն ներ ու նե նալ շատ 
փոքր, ծանր կամ փխ րուն ա ռար կա ներ գոր ծա ծե լիս, քա նի-որ այս դեպ քե րում պա հանջ վում է 
ման րակր կիտ մանր շար ժումն ե րի կա ռա վա րում կամ ձեռ քե րի ար դյու նա վետ կոոր դի նա ցի ա: 
Սահ մա նա փա կումն ե րը կա րող են նե րա ռել նաև կա տա րու մը նոր և ան ծա նոթ ի րա վի ճակ նե րում: 
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Ե րկ րորդ (II) մա կար դա կում ե րե խա նե րը կա տա րում են հա մա րյա նույն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ 
ա ռա ջին (I)   մա կար դա կում, բայց կա տա րո ղա կա նու թյան ո րա կը ցածր է կամ դան դա ղեց ված: 
Ձեռ քե րի մեջև ե ղած ֆունկ ցի ո նալ տար բե րու թյունն նե րը կա րող են սահ մա նա փա կել կա տա-
րո ղա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը: Ե րկ րորդ (II) մա կար դա կում ե րե խա նե րը սո վո րա բար 
փոր ձում են պար զեց նել ա ռար կա նե րի գոր ծա ծու մը, օ րի նակ, օգ նու թյան հա մար օգ տա գոր ծում 
են որ ևէ մա կե րես՝ ա ռար կա նե րը եր կու ձեռ քով բռ նե լու փո խա րեն:

 II. Ա ռար կա նե րի մեծ մա սը գոր ծա ծում է, սա կայն ա վե լի ցածր ո րա կով և/ կամ ա րա գու-
թյամբ:  

Ե րե խան կա րող է խու սա փել կոնկ րետ գոր ծո ղու թյուն նե րից կամ ո րոշ դժ վա րու թյամբ դրանց 
հաս նել, կա տար ման հա մար կա րող է օգ տա գոր ծել այ լընտ րան քային ե ղա նակ ներ, բայց սո վո-
րա բար ձեռ քի կա րո ղու թյուն նե րը չեն խո չըն դո տում ա ռօ րյա գոր ծո ղու թյունն նե րի մեջ ե րե խայի 
ան կա խու թյա նը: 

Երկ րորդ (II) և եր րորդ (III) մա կար դակ նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը:

Երկ րորդ (II) մա կար դա կում ե րե խա նե րը գոր ծա ծում են ա ռար կա նե րի  մեծ մա սը,  չնա յած, որ 
ա նում են դան դաղ կամ կա տա րո ղա կա նու թյան ա վե լի ցածր ո րա կով: Եր րորդ (III) մա կար դա կում 
ե րե խա նե րը սո վո րա բար օգ նու թյան կա րիք են զգում գոր ծո ղու թյա նը պատ րաստ վե լիս կամ պա-
հան ջում են մի ջա վայ րային հար մա րե ցումն եր, քա նի որ ա ռար կա նե րին հաս նե լու և գոր ծա ծե լու 
նրանց կա րո ղու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են: Նրանք չեն կա րո ղա նում ի րա կա նաց նել կոնկ րետ 
գոր ծո ղու թյուն ներ և նրանց ի նք նու րույ նու թյան մա կար դա կը կախ ված է մի ջա վայ րային հա մա-
տեքս տի ա ջակ ցու թյան հետ:

III. Դժ վա րու թյամբ է օգ տա գոր ծում ա ռար կա նե րը: Գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պատ րաս-
տե լու և/ կամ փո փո խե լու հա մար օգ նու թյան կա րիք է ու նե նում: 

Կա տա րո ղա կա նու թյու նը դան դաղ է և ի րա կա նաց վում է սահ մա նա փակ հա ջո ղու
թյամբ՝ կապ ված ո րա կի և քա նա կի հետ: Կա րո ղա նում է ի նք նու րույն գոր ծո ղու թյուն ներ 
կա տա րել, ե թե դրանք նա խա պատ րաստ վել կամ հար մա րաց վել են իր հա մար: 

Եր րորդ (III) և չո րորդ (IV) մա կար դակ նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը:

Եր րորդ (III) մա կար դա կում գտն վող ե րե խա նե րը կա րող են ի րա կա նաց նել ը նտր ված գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, ե թե ի րա վի ճա կը նա խօ րոք պլա նա վոր ված է, ե թե նրանք ստա նում են վե րահս կո-
ղու թյուն և շատ ժա մա նակ՝ կա տա րե լու հա մար: Չոր րորդ (IV) մա կար դա կում ե րե խա նե րը գոր ծո-
ղու թյան ըն թաց քում շա րու նա կա կան օգ նու թյան կա րիք ու նեն և լա վա գույն դեպ քում կա րող են 
ար դյու նա վե տո րեն մաս նակ ցել գոր ծո ղու թյուն նե րի մի այն մի մա սին:

IV.  Հար մա րեց ված ի րա վի ճակ նե րում օգ տա գոր ծում են սահ մա նա փակ քա նա կի հեշ տու-
թյամբ կա ռա վար վող ա ռար կա ներ: 

Ի րա կա նաց նում են մաս նա կի գոր ծո ղու թյուն ներ՝ ջան քեր գոր ծադ րե լով և սահ մա նա
փակ հա ջո ղու թյամբ: Նույ նիսկ գոր ծո ղու թյան մաս նա կի կա տար ման հա մար պա հան ջում 
են շա րու նա կա կան ա ջակ ցու թյուն, օգ նու թյուն և/ կամ սար քա վո րումն եր: 

 Չոր րորդ (IV) և հին գե րորդ (V) մա կար դակ նե րի միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը: 

Չոր րորդ (IV) մա կար դա կում ե րե խա նե րը, շա րու նա կա կան օգ նու թյան պայ ման նե րում, կա-
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տա րում են գոր ծո ղու թյան մի մա սը: Հին գե րորդ (V) մա կար դա կում ե րե խա նե րը լա վա գույն դեպ-
քում կա րող են մաս նակ ցել հա տուկ ի րա վի ճակ նե րում մեկ պարզ շար ժու մով՝ օ րի նակ սեղ մել 
կո ճա կը կամ եր բեմն ձեռ քում բռ նել / պա հել չպա հանջ վող ա ռար կա նե րը:

 V. Ե րե խան չի գոր ծա ծում ա ռար կա ներ և ան գամ պարզ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս 
ու նի ծայ րա հեղ սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն: 

Պա հան ջում է ամ բող ջա կան ա ջակ ցու թյուն:



ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

218

Լրացուցիչ MACS մակարդակի նույնականացման աղյուսակը

 

Արդյո՞ք երեխան 
ինքն�ր�յն գործած�մ է 

ամեն տեսակի 
առարկաները:

Մակարդակ II
Առարկաների մեծ 

մասը գործած�մ է, 
սակայն ավելի ցածր 

որակով և/կամ 
արագ�թյամբ: 

Կարող է խ�սափել 
որոշ 

գործող�թյ�ններից 
կամ օգտագործել 
այլընտրանքային 

եղանակներ: 

Մակարդակ I
Առարկաները 
գործած�մ է 

հեշտ�թյամբ և 
հաջող�թյամբ: 

Ձեռքի 
գործող�թյ�նները 
կատարելիս սահ-
մանափակ�մները 
արտահայտվ�մ են 

արագ�թյան և 
ճշգրտ�թյան մեջ:

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ V
Չի գործած�մ 

առարկաները և 
�նի ծայրահեղ 
սահմանափակ 
կարող�թյ�ն՝ 
անգամ պարզ 

գործող�թյ�ններ 
կատարելիս: 
Պահանջ�մ է 
ամբողջական 
աջակց�թյ�ն:

Մակարդակ IV
  Գործած�մ է 
սահմանափակ 

քանակի 
հեշտ�թյամբ 
կառավարվող  
առարկաներ՝ 

հարմարեցված 
իրավիճակներ�մ, 

պահանջ�մ է 
շար�նակական 
աջակց�թյ�ն:

այո ոչ

այո ոչ

Մակարդակ III
Դժվար�թյամբ է 

գործած�մ 
առարկաները, 

օգն�թյան կարիք 
�նի  նախապատ-
րաստել� և փոփո-

խել� գործո-
ղ�թյ�նները:

Արդյո՞ք երեխան 
գործած�մ է որոշ 
հեշտ գործածվող 

առարկաները, եթե 
նրան հաճախ 
աջակց�մ են:

Արդյո՞ք երեխան 
կատար�մ է ն�յնիսկ 

բարդ ման�ալ առաջա-
դրանքներ բավարար  

արագ�թյամբ � 
ճշտ�թյամբ և կարիք 
չ�նի օգտագործել այլ 

ընտրանքային �ղիներ:

Արդյո՞ք երեխան կատար�մ 
է մի շարք ման�ալ 

առաջադրանքներ, որոնք 
սովորաբար պետք է 
հարմարեցված կամ 

պատրաստված լինեն, և 
օգն�թյ�նը անհրաժեշտ է 

միայն երբեմն: 
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  ԽՈ ՇՈՐ  ՇԱՐ ԺՈւՄ ՆԵ ՐԻ  ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ 
(GMFCS)՝ ԽՇԴՀ1

0-2 և 4-6 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար

Gross Motor Function Classification SystemGMFCS 

 Մա կար դակ I քայ լում է ա ռանց սահ մա նա փակ ման:

 Մա կար դակ II քայ լում է սահ մա նա փա կու մով:

 Մա կար դակ III քայ լում է`օգ տա գոր ծե լով ձեռ քի տե ղա շարժ ման սարք:

 Մա կար դակ IV ինք նու րույն տե ղա շար ժու մը (տե ղա փո խու մը) սահ մա նա փակ է, կա րող է 
օգ տա գոր ծել է լեկտ րա կան ան վա սայ լակ:

 Մա կար դակ V տե ղա փոխ վում է ձեռ քով կա ռա վար վող ան վա սայ լա կով:

  Մինչև 2 տա րե կան ե րե խա ներ

 Մա կար դակ I 

Ե րե խան հա տա կին շարժ վում է, եր կու ձեռ քերն ա զատ ե ն՝ ա ռար կա նե րով գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լու հա մար: Կրծ քի տարիքի ե րե խան չոչ է ա նում, ձգ վում է՝ կանգ նե լու և կա հույ քից բռն-
ված քայ լեր կա տա րե լու հա մար: 18-24 ամ սա կան հա սա կում ի նք նու րույն քայ լում է ա ռանց որ ևէ 
օ ժան դակ սար քի ան հրա ժեշ տու թյան:

 Մա կար դակ II 

Կրծ քի տարիքի ե րե խա նե րը կա րո ղա նում են նս տել հա տա կին, հեն վե լով ձեռ քե րին կա րո-
ղա նում են պա հել հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Սո ղում են, չոչ են ա նում: Կա րող են ձգ վել, կանգ նել 
և կա հույ քից բռ նե լով՝ քայ լել:

 Մա կար դակ III

Կրծ քի տարիքի ե րե խա նե րը պա հում են հա տա կին նս տած դիր քը, ե րբ ի րա նի ստո րին հատ-
վա ծում հե նա րան են ու նե նում: Գլոր վում են փո րի վրա, սո ղում են ա ռաջ:

 Մա կար դակ IV

Կրծ քի տարիքի ե րե խա ներն ու նեն գլ խի կա ռա վա րում, սա կայն հա տա կին նս տե լու հա մար 
ի րա նի հե նա րան է պա հանջ վում: Կա րող են մեջ քից գլոր վել փո րին և հա կա ռա կը:

 Մա կար դակ V

 Ֆի զի կա կան վնաս ման հետ ևան քով սահ մա նա փակ ված է շար ժումն ե րի կա ռա վա րու մը: Փո-
րի վրա պառ կած և նս տած չեն կա րո ղա նում պա հել գլ խի և մարմն ի դիր քը: Գլոր վե լու հա մար 
կողմն ա կի օգ նու թյան կա րիք ու նեն:
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4-6  տա րե կան ե րե խա ներ

 Մա կար դակ I

Ե րե խա ներն ա ռանց ձեռ քե րին հեն վե լու նս տում են ա թո ռին և վեր են կե նում: Կանգ նում են 
հա տա կին, վեր են կե նում ա թո ռից, ա ռանց ա ռար կա նե րից բռն վե լու: Քայ լում են տա նը, դր սում, 
բարձ րա նում են աս տի ճան նե րով: Զար գա նում է վա զե լու ու ցատ կե լու կա րո ղու թյու նը:

 Մա կար դակ II

Ե րե խա նե րը նս տում են ա թո ռին՝ ա զատ պա հե լով ձեռ քե րը: Կա րո ղա նում են կանգ նել հա-
տա կին, սա կայն հա ճախ պա հանջ վում է օ ժան դակ. կա յուն մա կե րես, որ պես զի ձեռ քե րով հրեն, 
բռ նեն և ձգ վեն: Ա ռանց օ ժան դակ սար քե րի օգ նու թյան քայ լում են տա նը և դր սում կարճ տա րա-
ծու թյուն՝ հարթ մա կե րես նե րի վրա: Բազ րի քից բռն ված բարձ րա նում են աս տի ճան նե րով, սա-
կայն չեն կա րո ղա նում վա զել ու ցատ կել:

 Մա կար դակ III

Ե րե խա նե րը նս տում են սո վո րա կան ա թո ռին, բայց ձեռ քերն ա զատ օգ տա գոր ծե լու հա մար 
կա րող է պա հանջ վել կոն քի կամ ի րա նի հե նա րան: Նս տում և վեր են կե նում ա թո ռից, սա կայն 
հա ճախ պա հանջ վում է օ ժան դակ, կա յուն մա կե րես, որ պես զի ձեռ քե րով հրեն, բռ նեն և ձգ վեն: 
Քայ լում են հարթ մա կե րես նե րի վրա` օգ տա գոր ծե լով տե ղա շարժ ման ձեռ քի սարք և մե ծա հա-
սակ նե րի օգ նու թյամբ բարձ րա նում աս տի ճան նե րով: Հա ճախ ե րե խա նե րին տե ղա փո խե լու ան-
հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում՝ եր կար տա րա ծու թյուն ան ցնե լու և ան հարթ մա կեր ևույ թով քայ-
լե լու դեպ քում: 

 Մա կար դակ IV

Ե րե խա նե րը նս տում են ա թո ռին, սա կայն ի րա նի ֆիքս ման կա րիք ու նեն: Ե րե խան նս տում 
և վեր է կե նում ա թո ռից մե ծա հա սակ նե րի օգ նու թյամբ կամ օգ տա գոր ծում է օ ժան դակ, կա յուն 
մա կե րես, որ պես զի ձեռ քե րով հրի, բռ նի և ձգ վի: Լա վա գույն դեպ քում ե րե խա նե րը կա րող են, մե-
ծա հա սակ նե րի հս կո ղու թյամբ, քայ լա կով քայ լել կարճ տա րա ծու թյուն, սա կայն դժ վա րա նում են 
ան հարթ մա կե րես նե րի վրա շր ջա դարձ կա տա րել և պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու թյու նը: Ի նք-
նու րույն տե ղա շարժ ման հա մար օգ տա գոր ծում են է լեկտ րա կան ան վա սայ լակ:

 Մա կար դակ V

 Ֆի զի կա կան վնաս ման հետ ևան քով սահ մա նա փակ ված է շար ժումն ե րի կա մա վոր վե րահս-
կու մը, կեց ված քը պա հե լու կա րո ղու թյու նը: Սահ մա նա փակ են շար ժո ղա կան բո լոր ո լորտ նե րը: 
Օ ժան դակ սար քա վո րումն ե րի մի ջո ցով, նս տած ու կանգ նած դիր քում ֆունկ ցի ո նալ սահ մա նա-
փա կումն ե րը ամ բող ջու թյամբ չեն կոմ պեն սաց վում: Ե րե խան չու նի ի նք նու րույն տե ղա շարժ վե-
լու ու նա կու թյուն: Ո րոշ ե րե խա ներ հաս նում են ի նք նու րույն տե ղա շարժ ման` օգ տա գոր ծե լով լայն 
հնա րա վո րու թյուն նե ե րով է լեկտ րա կան ան վա սայ լակ:



ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

221

 Խո շոր Շար ժումն ե րի Դա սա կարգ ման Հա մա կարգ՝ ԽՇԴՄ2

GMFCS (Gross Motor Function Classification System) 
24 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ I 

Ե րե խա նե րը նս տում են հա տա կին, ձեռ քերն ա զատ են          
ա ռար կա ներ բռ նե լու հա մար: Նս տե լը, կանգ նե լը, դիր քից - 
դիրք փոխ վե լը, կա տա րում են ա ռանց մե ծա հա սակ նե րի օգ-
նու թյան: Ե րե խա նե րը քայ լում են ա ռանց որ ևէ օ ժան դա կու-
թյան ան հրա ժեշ տու թյան:

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ II 

Ե րե խա նե րը նս տում են հա տա կին, սա կայն դժ վա րու-
թյամբ են կա րո ղա նում պա հել հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ե րբ 
ա զա տե լով ձեռ քե րը ու զում են ա ռար կա ներ բռ նել: Հա տա-
կին նս տե լը և նս տած դիր քից տե ղա փոխ վե լը կա տար վում է 
ա ռանց մե ծա հա սակ նե րի օգ նու թյան: Ձգ վում, կանգ նում են 
կա յուն մա կե րե սի վրա: Որ պես նա խընտ րե լի տե ղա շարժ ման 
մի ջոց ե րե խա նե րը չոչ են ա նում, մի տե ղից մյու սը տե ղա-
փոխ վում են կա հույ քից բռն ված և քայ լում են, օգ տա գոր ծե լով՝ 
ա ջակ ցող տե ղա շարժ ման սարք:

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ III

Ե րե խա նե րը հա ճախ պահ պա նում են հա տա կին նս տած 
«Wաձ և» նս տա դիր քը: Նս տե լու հա մար նրանք կա րող են մե-
ծա հա սակ նե րի ա ջակ ցու թյան կա րիքն ու նե նալ: Որ պես ի նք-
նու րույն տե ղա շարժ ման հիմն ա կան մի ջոց, ե րե խա նե րը սո-
ղում են փո րի վրա կամ չոչ են ա նում (հա ճախ ա ռանց ոտ քե րի 
փո խա դարձ, օ րի նա չափ շար ժումն ե րի): Ե րե խա նե րը կա րող 
են ձգ վել-կանգ նել կա յուն մա կե րե սի վրա և կարճ տա րա ծու-
թյուն տե ղա փոխ վել: Տա նը տե ղա փոխ վում են  փոքր տա րա-
ծու թյան վրա՝ պտտ վե լու հա մար օգ տա գոր ծե լով օ ժան դակ 
սար քա վո րում կամ կողմն ա կի օգ նու թյուն:

2 Ընդլայնված և վերանայված
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 ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ IV

Ե րե խա նե րը նս տե լով  հա տա կին, ի րենց ճիշտ դիրքն 
ու հա վա սա րակշ ռու թյու նը, կա րո ղա նում են պահ պա նել մի-
այն ձեռ քե րին  հեն վե լով: Ե րե խա նե րի նս տե լու ու կանգ նե լու 
հա մար հա ճախ պա հանջ վում են հար մա րեց ված սար քա վո-
րումն եր: Ե րե խա նե րը սե նյա կում, կարճ տա րա ծու թյուն ներ 
ի նք նու րույն տե ղա շարժ վում են գլոր վե լով, փո րի վրա սո ղա-
լով կամ չոչ ա նե լով` ա ռանց ոտ քե րի փո խա դարձ, օ րի նա չափ 
շար ժումն ե րի:

 ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ V

 Ֆի զի կա կան վնաս ման պատ ճա ռով սահ մա նա փակ ված 
է   շար ժումն ե րի կա մա վոր վե րահս կու մը, կեց ված քը պա-
հե լու կա րո ղու թյու նը: Սահ մա նա փակ են շար ժո ղա կան բո-
լոր ո լորտ նե րը: Նս տած ու կանգ նած դիր քում ֆունկ ցի ո նալ 
սահ մա նա փա կումն ե րը ամ բող ջու թյամբ չեն կոմ պեն սաց վում  
օ ժան դակ սար քա վո րումն ե րի մի ջո ցով: Ե րե խան չու նի ի նք-
նու րույն տե ղա փոխ վե լու ու նա կու թյուն: Ո րոշ ե րե խա ներ հաս-
նում են ի նք նու րույն տե ղա շարժ մա նը`օգ տա գոր ծե լով է լեկտ-
րա կան ան վա սայ լակ լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով:
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  ԽՈ ՇՈՐ  ՇԱՐ ԺՈւՄ ՆԵ ՐԻ  ԴԱ ՍԱ ԿԱՐԳ ՄԱՆ  ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ՝ ԽՇԴՀ3

Gross Motor Function Classification System-GMFCS

612  տա րե կան ե րե խա ներ

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ I 

Երեխաները տանը և դրսում քայլում են առանց 
սահմանափակումների, բարձրանում են աստիճաններով: 
Կատարում են խոշոր շարժումներ՝ ներառյալ վազելն և 
թռչկոտելը, սակայն ունեն արագության, հավասարակշռության 
խանգարումներ:

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ II 

Երեխան տանը և դրսում քայլում է, բազրիքից բռնելով 
բարձրանում է աստիճաններով, սակայն անհարթ ու թեք մակերեսով 
վայրերում, ինչպես նաև բազմության մեջ և սահմանափակ 
տարածքում քայլելիս՝ ունի փորձառության սահմանափակում: 

ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ III

Երեխաները տանը և դրսում օժանդակ տեղաշարժման սարքով 
քայլում են հարթ մակերեսի վրա: Բռնելով բազրիքից կարող են 
աստիճան բարձրանալ: Երկար տարածությունների համար կամ 
անհարթ մակերեսի վրա երեխաները կարող են օգտագործել 
անվասայլակ:  

 ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ IV

Երեխաները տանը կարճ տարածություն կարող են անցնել 
քայլակով, սակայն, դպրոցում, համայնքում ավելի շատ անվա- 
սայլակ են օգտագործում: 

 ՄԱ ԿԱՐ ԴԱԿ V

Ֆիզիկական վնասումը ամբողջովին սահմանափակում է 
բնածին շարժունակությունը, դիրքի վերահսկումը, ձգողակա- 
նությանը հակառակ գլուխն ու իրանի դիրքը պահելու ունակու- 
թյունը: Երեխաները հնարավորություն չունեն ինքնուրույն շարժվել, 
տեղաշարժվում են անվասայլակով և մեկ այլ անձի օգնությամբ:

3  Ընդլայնված և վերանայված
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