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«Մարդ�  Իրավ� նքների Խթան� մ և Պաշտպան� թյ� ն» ծրագիր

Ս� յն ձեռնարկը պատրաստվել է Եվրոպական մի � թյան 
ֆինանսական աջակց� թյամբ: Ձեռնարկի բովանդակ� թյան 
համար պատասխանատվ� թյ� ն է կր� մ Հանրապետական 
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այն արտահայտի Եվրոպական մի � թյան տեսակետները:

Ս� յն ձեռնարկ� մ արտահայտված տեսակետները պատկան� մ է  
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին և 
պարտադիր չէ, որ համընկնեն ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի 
Բնակչ� թյան հիմն ադրամի  և Յ< ՆԻՍԵՖ-ի տեսակետների հետ։

                               Հեղինակներ՝           Հայ կ�  հի Ա դա մյա նը

         Լի ա նա Մար գա րյա նը 
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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Մենք �  զ� մ ե նք, որ մե ր ե րկ ր� մ
 բո լոր ե րե խա նե րի հա մար բաց լի նեն բո լոր կա ռ� յց նե րի դռ նե րը, և 
որ նրանք, ի րենց ծնող նե րի ջեր մ.  թյամբ .  ա ջակ ց.  թյամբ շր ջա-

պատ ված, վս տա հո րեն փնտ րեն, գտ նեն �  ա պա հո վեն ի րենց տեղն �  
դե րը հա սա րա կ.  թյան մե ջ:

Մար դիկ տար բեր են. դա բնա կան է, և այդ տար բե ր�  թյ� նն էլ ցան-
կա ցած հա սա րա կ�  թյ� ն դարձ ն� մ է ա վե լի հա ր� ստ: Ե րե խա նե րը 
ևս տար բեր են, և կր թ�  թյան մե ջ նրանց դժ վա ր�  թյ� ն նե րը կա րող 
են ն� յն պես շատ տար բեր լի նել: Օ րի նակ, նրանք կա րող են դժ վա ր� -
թյ� ն ներ �  նե նալ կար դա լիս, գրե լիս, թվե րի հետ աշ խա տե լիս, շր ջա-
պա տող մարդ կանց հետ հա ղոր դակց վե լիս, ո րի հա մար նրանց պետք է 
օգ նել՝ լրա ց�  ցիչ ա ջակ ցե լով: 

Ո րոշ ե րե խա նե րի հա մար այդ խն դիր նե րը ժա մա նա կա վոր դժ վա-
ր�  թյ� ն ներ են, մի նչ դեռ մյ� ս նե րի հա մար դրանք կա րող են լի նել եր-
կա րատև և մշ տա կան մաս նա գի տա կան ա ջակ ց�  թյ� ն պա հան ջող 
խնդիր ներ: 

Հա յաս տա ն� մ «Կր թ�  թյան մա սին»1 Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� -
թյան 1999 թվա կա նի ապ րի լի 14-ի թիվ ՀՕ-297 օ րեն քը սկիզբ դրեց 
հա տ� կ կր թ�  թյան հա մա կար գի բա րե փո խ� մ նե րի �  նե րա ռա կան 
կր թ�  թյան հիմ նադր ման, ո րի հիմ ք� մ  յ�  րա քան չյ� ր ե րե խայի կր թ� -
թյան ա ռանձ նա հա տ� կ պայ ման նե րի կա րի քի գնա հա տ� մն  է, կր թ� -
թյան կազ մա կեր պ� մն  իր հա մայն ք� մ` ա ռանց ըն տա նի քից մե  կ�  սաց-
նե լ� , և կր թ�  թյան գոր ծըն թա ցին ե րե խայի ակ տիվ մաս նակ ց�  թյան 
խրա խ� ս ման սկզ բ� նք նե րի ա պա հո վ�  մը: Նե րա ռա կան կր թ�  թյ�  նը 
կար ևոր քայլ էր հաշ ման դա մ�  թյ� ն �  նե ցող ե րե խա նե րի խն դիր նե րի 
լ� ծ ման ո ւղ ղ�  թյամբ: 

Ե րե խա նե րի խնամ քի և պաշտ պա ն�  թյան հա մա կար գ� մ ևս Հա-
յաս տանն ան ցել է բա րե փո խ� մ նե րի մի  քա նի փ� լ՝ ստեղ ծե լով ե րե-

1  «Կրթ� թյան մասին», ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, մաս 6:
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խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ց�  թյան ցանց, ո րով նպա տակ �  նի զար-
գաց նել կյան քի դժ վա րին ի րա վի ճա կ� մ հայտն ված ե րե խա նե րի կա-
րիք նե րի բա վա րար մանն ո ւղղ ված հա մայն քային ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի 
հա մա կար գը՝ նկա տի �  նե նա լով, որ այն լի ար ժե քո րեն պետք է ա պա-
հո վի նաև հա տ� կ կա րիք ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի բազ մա զան կա րիք-
նե րի բա վա րա ր�  մը՝ կան խար գե լե լ�  հա մար նմա նա տիպ ե րե խա նե րի 
հայտն վե լը ե րե խա նե րի խնամ քի �  պաշտ պա ն�  թյան հաս տա տ� -
թյ� ն նե ր� մ2: Այդ ի սկ պատ ճա ռով շատ կար ևոր է ճիշտ ժա մա նա կին 
բա ցա հայ տել ե րե խա նե րին, ո րոնք �  նեն մաս նա գի տա կան ա ջակ ց� -
թյան կա րիք, ին չը կա րող է նրանց տրա մադր վել հա մա պա տաս խան 
հաս տա տ�  թյ� ն նե ր� մ: 

Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան բազ մա կող մա նի և հա մա պար փակ 
գնա հատ ման ըն թաց ք� մ սահ ման վ� մ են ե րե խայի զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը, ի նչ պես նաև կր թ�  թյան մե ջ նրա հնա-
րա վո ր�  թյ� ն նե րը: Կար ևոր է բա ցա հայ տել նաև ե րե խայի սո վո րե լ�  
կա րո ղ�  թյ� ն նե րի ձևա վոր վա ծ�  թյ�  նը, ը նդ հա ն� ր տե ղե կաց վա ծ� -
թյ�  նը, սո ցի ալ-կեն ցա ղային կողմն  ո րո շ�  մը, շր ջա պա տի մա սին գի տե-
լիք ներն �  պատ կե րա ց� մն  ե րը, ճա նա չո ղա կան գոր ծըն թաց նե րի ձևա-
վոր վա ծ�  թյ�  նը, հ�  զա կա մային, շար ժո ղա կան ո լոր տի ա ռանձ նա-
հատ կ�  թյ� ն նե րը (հատ կա պես մատ նե րի ն� րբ շար ժո ղա կա ն�  թյ� -
նը), վար քի ա դեկ վա տ�  թյ�  նը: Այս տե ղե կատ վ�  թյ�  նը շատ կար ևոր 
է հե տա գա յ� մ ե րե խայի �  ս� ց ման ձևի ը նտ ր�  թյան և ան հա տա կան 
զար գաց ման ծրագ րե րի բո վան դա կ�  թյան մշակ ման հա մար:

 Ս� յն ձեռ նար կի նպա տա կը ե րե խայի և ըն տա նի քի ա ջակ ց�  թյան 
կենտ րոն նե րի ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ց�  թյան խմ բի ան-
դամն  ե րի մաս նա գի տա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցին ա ջակ ցելն է: 
Ձեռ նար կ� մ ներ կա յաց ված նյ�  թե րը կօգ նեն մաս նա գետ նե րին հնա-
րա վո րինս շ� տ բա ցա հայ տել և ա ջակ ցել ե րե խա նե րին, ո րոնք �  նեն 
կր թա կան և զար գաց ման ծրագ րե րի ճիշտ պլա նա վոր ման, մի  ջա վայ-
րային հար մա րե ց� մն  ե րի և ան հրա ժեշտ մաս նա գի տա կան ծա ռա յ� -
թյ� ն նե րի տրա մադր ման կա րիք: 

Ձեռ նար կը բաղ կա ցած է  3 մա սից: 

2  ՀՀ կառավար� թյան 2014 թ. նոյեմբերի 13-ի No 1273-N որոշ� մ
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Ա ռա ջին մա ս� մ տր ված են ը նդ հա ն� ր ց�  ց� մն  եր ե րե խայի ման-
կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զո տ�  թյ� ն ի րա կա նաց նե լ�  վե րա բե-
րյալ: 

Երկ րորդ մա ս� մ ներ կա յաց ված են ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 
հե տա զո տ�  թյան ըն թաց ք� մ կի րառ վող գործ նա կան նյ�  թեր և մե  թո-
դի կա ներ: 

Եր րորդ մա սը պա ր�  նա կ� մ է մաս նա գի տա կան գնա հատ ման և 
ա ջակ ց�  թյան տրա մադր ման հա մար ան հրա ժեշտ ա ռա ջարկ վող  փաս-
տաթղ թային փա թեթ, ո րը թ� յլ կտա գնա հատ ման ար դյ� նք նե րի հի-
ման վրա հեշ տ�  թյամբ մշա կել ե րե խայի հա տ� կ կա րիք նե րին հա մա-
պա տաս խան ան հա տա կան զար գաց ման ծրա գիր:

 Ձեռ նար կի մշակ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց րել է օ ժան դա-
կ�  թյամբ ի րա կա նաց վող ծրագ րի շր ջա նակ նե ր� մ:   

 

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈւՐ ՑՈւ ՑՈւՄ ՆԵՐ 

ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱԿԱՆ

 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈւ  ՈւՆ ԱՆ ՑԿԱՑ ՆԵ ԼՈւ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ

 Նախ քան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զո տ�  թյ� ն ան ցկաց-
նե լը՝ ան հրա ժեշտ է շատ �  շա դիր ծա նո թա նալ ե րե խայի բժշ կա կան և 

կր թա կան փաս տաթղ թե րի հետ: Դրանք կա րող են լի նել բժիշկ-մաս-
նա գետ նե րի կող մի ց տրա մադր ված տվյալ նե րը ե րե խայի ֆի զի կա կան 
և հո գե կան ա ռող ջ�  թյան վե րա բե րյալ, զգա յա կան հա մա կար գի վի ճա-
կի, նյար դային հա մա կար գի տի պի վե րա բե րյալ, ի նչ պես նաև կար ևոր 
տե ղե կ�  թյ� ն ներ կր թա կան հաս տա տ�  թյ� ն նե րից` ե րե խայի վար քի 
ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րի, հա սա կա կից նե րի և մե  ծա հա սակ նե րի 
հետ հա ղոր դակց ման հմ տ�  թյ� ն նե րի, նրա գոր ծ�  նե �  թյան ար դյ� նք-
նե րի վե րա բե րյալ` աշ խա տան քային տետ րեր, նկար ներ, ձեռ քի աշ խա-
տանք ներ և այլն [6]: 

Ս տաց ված տե ղե կ�  թյ� ն նե րի վեր լ�  ծ�  թյ�  նը թ� յլ է տա լիս ի րա-
կա նաց նել հե տա զո տ�  թյ� ն` հաշ վի առ նե լով ե րե խայի ան հա տա կան 
հնա րա վո ր�  թյ� ն ներն �  ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը: Այս պես, о րի-
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նակ, զար գաց ման մե ջ ար տա հայտ ված խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե-
րին, այդ թվ� մ նաև կոն տակ տի մե ջ մտ նե լ�  դժ վա ր�  թյ� ն �  նե ցող-
նե րին, նպա տա կա հար մար է հե տա զո տել խա ղային նյ.  թե րի մի  ջո-

ցով: Դրանք ճիշտ է կի րա ռել նաև խոս քի և լսո ղ�  թյան խան գա ր� մ-
ներ �  նե ցող նա խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րին հե տա զո տե լիս: 
Կար ևոր է, որ ա ռա ջարկ ված հանձ նա րա ր�  թյ� ն նե րը նրանց կող մի ց 
ըն կալ վեն և կա տար վեն ա ռանց խոս քի և լար վա ծ�  թյան նշա նա կա լի 
ներգ րավ ման: 

Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րին, ո րոնք ա նընդ հատ հետ մն ա լ�  
պատ ճա ռով բա ցա սա բար են վե րա բեր վ� մ �  ս� մն  ա կան կոնկ րետ 
ա ռար կա նե րին, նպա տա կա հար մար է տալ ա ռա ջադ րանք ներ` հե-

տաքրք րա շարժ, խա ղային ձևա չա փով: Այն ե րե խա նե րին, ո րոնք շ� տ 
են սպառ վ� մ և ձանձ րա ն� մ, հե տա զո տե լիս պետք է տալ այն պի սի 
ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնց մի  ջո ցով մաք սի մալ կարճ ժամ կետ նե ր� մ 
կբա ցա հայտ վեն մե զ հե տաքրք րող ե րե խայի հո գե կա նի զար գաց ման 
ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը: 

Ե րե խայի �  ս� մն  ա սի ր�  թյ� նն սկս վ� մ է այն պա հից, ե րբ նա 
մտն� մ է սե նյակ, որ տեղ ի րա կա նաց վ� մ է հե տա զո տ�  թյ�  նը: Նրա 
ար ձա գան քը նոր մի  ջա վայ րին (հե տաքրք ր�  թյ� ն, ան տար բե ր�  թյ� ն, 
վախ և այլն), ցան կ�  թյ�  նը կամ չցան կա նա լը մտ նել կոն տակ տի մե ջ, 
վար քի ա դեկ վա տ�  թյ�  նը վեր լ�  ծե լը շատ կար ևոր է վերջ նա կան եզ-
րա կա ց�  թյ� ն ա նե լ�  հա մար: 

Ան սո վոր պայ ման նե ր� մ ա ռա ջա ցած լար վա ծ�  թյ�  նը հա նե լ�  հա-
մար գոր ծող ա մե  նա լավ մի  ջոց նե րից մե կն ա զատ խաղն է: Այդ խա ղի 
ժա մա նակ ե րե խայի հետ հաս տատ վ� մ է հե տա գա աշ խա տան քի հա-
մար ան հրա ժեշտ կոն տակ տը: Միև ն� յն ժա մա նակ  հե տա զո տող նե րը 
ստա ն� մ են ա ռա ջին պատ կե րա ց� մն  ե րը ե րե խայի հո գե կա նի, վար քի, 
մո տո րի կայի ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ: Այս տեղ կար-
ևոր է հետ ևել, թե ի նչ պի սի հ�  զա կան ար ձա գանք է ե րե խան դրսևո-
ր� մ մե ր կող մի ց ա ռա ջարկ ված խա ղա լի քին, այ սինքն՝ հետ ևել այդ 
ար ձա գան քի բն� յ թին: Ե րե խա նե րի մի  մա սը խա ղա լիք նե րը տես նե լիս 
բ� ռն ար ձա գանք են դրս ևո ր� մ, ո մանք էլ ի րենց պա հ� մ են ա վե լի 
զ� սպ: Ո րոշ ե րե խա ներ մի  ան գա մի ց սկ ս� մ են խա ղալ դ� ր ե կած խա-



8

ղա լիք նե րով: Ե րե խա նե րի մի  մասն էլ սահ մա նա փակ վ� մ է բո լոր խա-
ղա լիք նե րի վրայով ան կա նոն կեր պով ան ցնե լով կամ դրանք մի  տե ղից 
մյ� ս տե ղը դնե լով: 

Անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ՝ կա յ� ն է ա րդյոք ե րե խայի հե տաքրք ր� -
թյ�  նը խա ղա լիք նե րի նկատ մամբ, և ող ջա մի տ են ա րդյոք դրանց հետ 
ի րա կա նաց վող գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը: Հար կա վոր է նաև �  շադ ր�  թյ� ն 
դարձ նել նրան՝ ա րդյոք ե րե խան խա ղը �  ղեկ ց� մ է խոս քով կամ հար-
ցե րով դի մ� մ է մե  ծա հա սակ նե րին: 

Ե րե խայի հետ կոն տակ տի մե ջ մտ նե լ� , նրան տվյալ մի  ջա վայ-
րին վարժ վե լ�  հնա րա վո ր�  թյ� ն տա լ�  հա մար շատ ար դյ�  նա վետ է 
պատ կե րա վոր, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծ�  նե �  թյ�  նը (ն կա րե լ�  մի  ջո-
ցով պատ կե րե լը): Նկա րե լ.  գոր ծըն թա ցը ա վե լի բնա կան է, ե րբ հե-
տա զո տո ղը «ձ ևաց ն� մ է», թե ի նչ-որ գոր ծով է զբաղ ված: Ե րե խային 
պետք է հնա րա վո ր�  թյ� ն տալ զգա լ� , որ նա կար ծես թե ի նքն իր հետ 
է գտնվ� մ: Զր� յ ցը ե րե խայի հետ կա րե լի է սկ սել մի  այն այն բա նից 
հե տո, ե րբ ե րե խան ի րեն ա վե լի հան գիստ է զգ� մ և սկ ս� մ է հար ցեր 
տալ: Սկ սե լով զր� յ ցը՝ կա րե լի է հարց նել` ի նչ է նա նկա ր� մ այդ պա հին, 
ի նչ գ� յ նի մա տիտ է օգ տա գոր ծ� մ դա ա նե լ�  հա մար և այլն: Պետք է 
նշել` կա րո՞ղ է ե րե խան նկա րել ի նք ն�  ր� յն ը նտր ված թե մայով, և կա-
յ� ն է ա րդյոք հե տաքրք ր�  թյ�  նը սկ սած գոր ծ�  նե �  թյան նկատ մամբ: 
Ա պա ց� ց ված է, որ ե րե խայի նկա րի վեր լ�  ծ�  թյ�  նը կա րող է տալ ար-
ժե քա վոր լրա ց�  ցիչ նյ� թ ի նչ պես ին տե լեկ տ�  ալ հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի 
ո րոշ ման, այն պես էլ ան ձի ո րո շա կի վի ճակ նե րի տար բե րակ ված ախ տո-
րոշ ման ժա մա նակ (է պի լեպ սի այի, շի զոֆ րե նի այի ժա մա նակ նկար նե-
րին բնո րոշ յ�  րա հատ կ�  թյ�  նը): Կախ ված ին տե լեկ տ�  ալ զար գաց ման 
մա կար դա կից` նկար ներն �  նեն տար բեր բն� յթ: Այս պես օ րի նակ, թեթև 
մտա վոր խնդիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը ի վի ճա կի են նկա րել ի նք ն� -
ր� յն ը նտր ված թե մա նե րով, բայց նրանց մոտ հա ճախ նկա րե լ�  ըն թաց-
ք� մ լի ն� մ են ոչ ա դեկ վատ շե ղ� մն  եր սկզբ նա կան ը նտր ված ա ռա ջադ-
րան քից և նկա րի լրա ց� մն  եր` դրա հետ կապ չ�  նե ցող օբյեկտ նե րով: 
Այս ե րե խա նե րի մոտ նաև նկատ վ� մ են պատ կե րի տրա մա բա ն�  թյան 
խան գա ր� մն  եր: Եր բեմն  նկա րե լ�  ըն թաց ք� մ ե րե խա ներն օգ տա գոր-
ծ� մ են տար բեր գ� յ նե րի մա տիտ ներ, եր բեմն  էլ ամ բողջ նկա րը ա ռանց 
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որ ևէ տրա մա բա ն�  թյան կա տար վ� մ է մե կ գ� յ նով: Այս ե րե խա նե րը, 
հա մե  մա տած ին տե լեկ տ�  ալ ա վե լի լ� րջ խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե-
րի, ա վե լի քն նա դա տա բար են մո տե ն� մ ի րենց նկար նե րին: Նկա րե լիս 
նրանք կա րող են �  նե նալ դրա կան հ� յ զեր:

 Ծանր մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի նկար ներն �  նեն 
թե մա նե րի ա վե լի նեղ շր ջա նակ: Նրանց կող մի ց ը նտր ված թե մա տի-
կան է ա պես պայ մա նա վոր ված է նրա նով, թե ի նչ են նրանք նկա րել 
նախ կի ն� մ: Ե րե խա նե րը շեղ վ� մ են նկա րե լ�  ժա մա նակ: Նրանց կող-
մի ց պատ կեր ված օբյեկտ նե րը մի  մյանց հետ տրա մա բա նա կան կա-
պեր չ�  նեն: Նկա րե լիս նրանք օգ տա գոր ծ� մ են մե կ կամ եր կ�  գ� յն: 
Այս խմբի ե րե խա ներն ի րենց գոր ծ�  նե �  թյան ար դյ� նք նե րի նկատ-
մամբ քիչ քն նա դատ են: Նրանք չեն կա րող պատ կե րել ա ռար կա յա կան 
նկար ներ: Նկա րե լ�  ըն թաց ք� մ նրանք ա նընդ հատ տե ղա փո խ� մ են 
ի րենց �  շադ ր�  թյ�  նը այլ ա ռար կա նե րի վրա, մո ռա ն� մ են հրա հան-
գը: Որ պես կա նոն՝ նրանք օգ տա գոր ծ� մ են այն գ� յ նի մա տի տը, ո րը 
ա ռա ջինն են բռ նել: 

Լար վա ծ�  թյան նվա զեց ման և կոն տակ տի ստեղծ ման հա մար մի -
ջոց կա րող է ծա ռայել նաև ե րե խայի հետ զր. յ ցը: Պետք է հի շել, որ 
զր� յ ցի ժա մա նակ կա րե լի է ստա նալ մի  շարք ար ժե քա վոր տե ղե կ� -
թյ� ն ներ ե րե խայի զար գաց ման մե ջ ետ մն ա լ�  և վար քի շե ղ� մն  ե րի 
վե րա բե րյալ: Դրա հա մար զր� յ ցը պետք է �  նե նա մտած ված, նպա-
տա կա� ղղ ված բն� յթ: Զր� յ ցի ժա մա նակ ա ռա ջարկ վ� մ է վեր հա նել` 

ա) ե րե խայի՝ ի նքն իր մա սին, իր ըն տա նի քի, մո տիկ բա րե կամն  ե-
րի, ըն կեր նե րի մա սին պատ կե րա ց� մն  ե րի ճշգր տ�  թյ�  նը (ազ գա ն� ն, 
ա ն� ն, հայ րա ն� ն, տա րիք) և «ըն տա նիք», « հար ևան ներ», « բա րե կամ-
ներ» հաս կա ց�  թյ� ն նե րը տար բե րա կե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը,

բ) ժա մա նա կի վե րա բե րյալ պատ կե րա ց� մն  ե րի բն� յ թը (ժա մա նա-
կը ժա մե  րով ո րո շե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, ժա մա նա կային մի  ա վոր նե րի հա-
րա բե րակ ց�  թյան հաս կա ց�  մը), տար վա ե ղա նակ ներն ի րենց հիմն  ա-
կան հատ կա նիշ նե րով տար բե րա կե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը (ա նձրև, ձյ� ն, 
քա մի  և այլն), բն�  թյան եր և� յթ նե րի մա սին պատ կե րա ց� մն  ե րը (կայ-
ծակ, փո թո րիկ և այլն),

գ) տա րա ծ�  թյան մե ջ կողմն  ո րոշ վե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը (« հե ռ� », « մո-
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տիկ», «ա ջից», « ձա խից», « վեր և� մ», « ներք և� մ»  հաս կա ց�  թյ� ն նե րի 
գործ նա կան տի րա պե տ� մ),

դ) շր ջա պա տի վե րա բե րյալ տե ղե կ�  թյ� ն նե րի պա շա րը (իր ե րկ րի, 
հայտ նի մարդ կանց, ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի մա սին տե ղե կ�  թյ� ն ներ):

 Հա ջոր դա կա ն�  թյ�  նը, ո րով հար ցեր են տա լիս ե րե խային, և հենց 
ի րենք` հար ցե րը, կախ ված են ե րե խայի տա րի քից և ան հա տա կան 
ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րից: 

Ո րոշ դեպ քե ր� մ (լ սո ղ�  թյան, խոս քի խան գա ր� մն  ե րի դեպ ք� մ) 
բա նա վոր հար ցե րը կա րող են փո խա րին վել այն պի սի նկա րով, ո րը 
թ� յլ կտա ստա նալ հա մար ժեք տե ղե կ�  թյ� ն ներ: Օ րի նակ, նկար նե րը, 
ո րոն ց� մ պատ կեր ված են ան հե թեթ ի րա վի ճակ ներ, ե րե խա նե րի մոտ 
ծի ծաղ են ա ռա ջաց ն� մ կամ այդ ան հե թե թ�  թյան վե րա բե րյալ ա կա մա 
բա ցա կան չ�  թյ� ն, ար տա հայ տ�  թյ� ն, ո րը ար դեն տե սա ծի հաս կաց-
ման ց�  ցիչ է: 

Ա զատ խա ղի, ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծ�  նե �  թյան և զր� յ ցի մի  ջո-
ցով հե տա զոտ վող ե րե խայի հետ կոն տակտ ստեղ ծե լ� ց հե տո կա րե լի 
է ան ցնել նրա ըն կալ ման, հի շո ղ�  թյան, �  շադ ր�  թյան, մտա ծո ղ�  թյան, 
խոս քի, եր ևա կա յ�  թյան, մո տո րի կայի, հ�  զա կա մային ո լոր տի, ան ձի 
և դպ րո ցա կան գի տե լիք նե րի վե րա բե րյալ ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
րի հե տա զոտ մա նը: Այս ա մե  նը կա րե լի է բա ցա հայ տել՝ օգ տա գոր ծե լով 
ախ տո րո շիչ տար բեր նյ�  թեր (խա ղա լիք ներ, քար տեր, ա ղյ�  սակ ներ) և 
հո գե բա նա կան մե  թո դի կա ներ: Հե տա զո տ�  թյան ան ցկաց ման ըն թաց-
ք� մ կար ևոր է �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նել մի  շարք գոր ծոն նե րի: 

Ա ռա ջադ րան քի պա հան ջի և նպա տա կի հաս կա ց. մ: Ե րե խային 
որ ևէ ա ռա ջադ րանք ներ կա յաց նե լ� ց ա ռաջ տր վ� մ է այս կամ այն 
հրա հան գը/ պա հան ջը: Յ�  րա քան չյ� ր ա ռա ջադ րան քի ժա մա նակ կար-
ևոր է ո րո շել՝ ըն կա լ� մ է ա րդյոք ե րե խան պա հան ջը և ա րդյոք փոր ձեր 
ա ն� մ ՝ այն հաս կա նա լ�  հա մար: Մտա վոր խն դիր ներ չ�  նե ցող ե րե-
խա ներն �  շա դիր լս� մ են պա հան ջը և այն դեպ ք� մ, ե րբ չեն հաս կա-
ցել, խնդ ր� մ են կրկ նել այն: Մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե-
րը, այդ թվ� մ նաև �  շադ ր�  թյան կենտ րո նաց ման խն դիր ներ � նե ցող 
ե րե խա նե րը, բա վա րար չա փով ի րենց �  շադ ր�  թյ�  նը չեն կենտ րո նաց-
ն� մ ա ռա ջադ րան քի պա հան ջի վրա, և, չլ սե լով այն մի նչև վերջ, սկ ս� մ 
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են պա տա հա կա նո րեն կա տա րել ա ռա ջադ րան քը:
 Կար ևոր է բա ցա հայ տել, թե ի նչ տի պի պա հանջն է հաս կա նա լի ե րե-

խային` խոս քայի՞ն (մի  այն խոս քային, խոս քային` �  ղեկց վող տե սո ղա-
կան ց�  ցադ ր�  թյամբ), թե` ոչ խոս քային: 

Ին տե լեկ տ�  ալ խն դիր ներ չ�  նե ցող ե րե խա նե րը, ո րոնք �  նեն պահ-
պան ված լսո ղ�  թյ� ն, կա տա ր� մ են ի րենց տա րի քին հա մա պա տաս-
խան ա ռա ջադ րանք նե րը` լսե լով խոս քային պա հան ջը: Ո րոշ դեպ քե-
ր� մ նրանք, մի  այն նայե լով ա ռա ջադ րան քին, կա րող են այն կա տա րել: 
Օ րի նակ, ե րբ ե րե խային ց� յց են տա լիս « փո սիկ նե րի» մե ջ տե ղադրված 
ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րով տախ տա կը, այ ն�  հետև հա ն� մ են 
այդ պատ կեր նե րը, սո վո րա բար ե րե խան վերց ն� մ է և ճշ տո րեն տե-
ղադ ր� մ է դրանք ի րենց հա մա պա տաս խան տե ղե ր� մ: Մտա վոր 
խնդիր ներ �  նե ցող ե րե խային, սո վո րա բար, պետք է ա սել պա հան ջը 
և տալ �  ղ ղոր դող հար ցեր. « Սա որ տե՞ղ պետք է դնենք»: Զար գաց ման 
մե ջ բա վա կա նին ետ մն ա ցող ե րե խա նե րըֆ կհաս կա նան ա ռա ջադ րան-
քի պա հան ջը մե  ծա հա սա կի ց� յց տա լ� ց հե տո մի  այն, թե ի նչ պես այն 
պետք է կա տա րել: Կար ևոր է ի մա նալ՝ ա րդյոք ե րե խան ի վի ճա կի է հի-
շո ղ�  թյան մե ջ պա հել ի րեն ա ռա ջադր ված պա հան ջը: Մտա վոր խնդիր-
ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը հա ճախ չեն հի շ� մ պա հան ջը և չեն կա րո ղա-
ն� մ ա վար տին հասց նել ա ռա ջադ րան քը: Սա, ի հար կե, կա րե լի է ա սել 
նաև այն ե րե խա նե րի մա սին, ով քեր �  նեն հի շո ղ�  թյան և �  շադ ր� -
թյան հետ կապ ված խն դիր ներ: 

Գոր ծ.  նե .  թյան բն. յ թը ա ռա ջադ րանք նե րի կա տար ման ժա մա-

նակ: Բո լոր դեպ քե ր� մ պետք է ո րո շել՝ հե տաքրք ր�  թյամբ է ա րդյոք 
ե րե խան կա տա ր� մ տր ված ա ռա ջադ րան քը, թե մե  խա նի կո րեն: Բա ցի 
այդ, պետք է �  շադ ր�  թյ� ն դարձ նել այդ հե տաքր ք�  թյան կա յ�  ն� -
թյան աս տի ճա նին: 

Կար ևոր է նաև հե տա զո տ�  թյան ըն թաց ք� մ պար զել, թե ի նչ քան 
կենտ րո նա ցած է ե րե խան աշ խա տ� մ, ի նչ պի սին է նրա աշ խա տ�  նա-
կ�  թյ�  նը: Ո րոշ ե րե խա ներ ամ բողջ ժա մա նակ �  շա դիր են, ի սկ ո րոշ-
նե րը ա նընդ հատ շեղ վ� մ են կողմն  ա կի ազ դակ նե րից և շ� տ հոգ ն� մ: 
Ե րկրորդ դեպ ք� մ պետք է պար զել, թե ի նչն է ազ դ� մ գոր ծ�  նե �  թյան 
բն� յ թի վրա՝ կենտ րո նա նա լ�  ան կա րո ղ�  թյ�  նը, թե ա րագ հոգ նե լի � -
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թյ�  նը: 
Բա ցի այդ, կար ևոր է հաս կա նալ` կա րո ղա ն� ՞մ է ե րե խան, ան-

հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ, օ գտ վել ա ռա ջարկ վող օգ ն�  թյ�  նից: Ի նչ-
քան ար տա հայտ ված է այդ կա րո ղ�  թյ�  նը, այդ քան բարձր է ե րե խայի 
� սա նե լի �  թյ�  նը: Տա րի քին հա մա պա տաս խան զար գա ց� մ �  նե ցող 
ե րե խա ներն ըն կա լ� մ են օգ ն�  թյ�  նը և ի վի ճա կի են օգ տա գոր ծել 
ի րենց հա մար ց�  ցադր ված գոր ծո ղ�  թյան ձևը նմա նա տիպ այլ ա ռա-
ջադ րանք ներ կա տա րե լիս: Մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը 
կա րիք �  նեն ա վե լի շատ օգ ն�  թյան: Սա կայն այն որ ևէ է ա կան ար-
դյ� նք չի տա լիս: Այս ե րե խա նե րը ցածր �  սա նե լի �  թյ� ն �  նեն: 

Ե րե խայի վե րա բեր մ. ն քը/ար ձա գան քը աշ խա տան քի ար դյ. ն-

քի նկատ մամբ: Որ պես կա նոն՝ նոր մալ ին տե լեկտ �  նե ցող ե րե խա նե-
րը կա րող են գնա հա տա կան տալ ի րենց կա տա րած աշ խա տան քին: 
Նրանք �  րա խա ն� մ են ի րենց հա ջո ղ�  թյ� ն նե րով և տխ ր� մ են, ե րբ 
չեն կա րո ղա ն� մ ա նել: Վար քային խն դիր ներ �  նե ցող ո րոշ ե րե խա ներ 
ց� յց են տա լիս, թե ի րենց չի հե տաքրք ր� մ հա ջո ղ�  թյ� ն նե րի բա ցա-
կա յ�  թյ�  նը: Մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը ի վի ճա կի չեն 
ճիշտ գնա հա տել ի րենց աշ խա տան քի ար դյ� նք նե րը: Սա կայն նրանք 
ան տար բեր չեն շր ջա պա տող նե րի կող մի ց ի րենց գոր ծ�  նե �  թյան գնա-
հատ մա նը: Մտա վոր լ� րջ խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը չեն կա րո-
ղա ն� մ գնա հա տել ի րենց աշ խա տան քը և ան տար բեր են շր ջա պա տող-
նե րի գնա հա տա կա նին: 

Ընդ հա ն. ր հ.  զա կան ար ձա գան քը հե տա զո տ.  թյան փաս տի 

նկատ մամբ: Ե րե խա նե րը հե տա զո տ�  թյան ժա մա նակ, որ պես կա նոն, 
ց�  ցա բե ր� մ են ա մաչ կո տ�  թյ� ն և ո րո շա կի լար վա ծ�  թյ� ն: Մտա վոր 
խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա ներն ան տար բեր են հե տա զո տ�  թյան փաս-
տի նկատ մամբ և հե տա զո տող մաս նա գետ նե րի հետ խո սե լիս հա ճախ 
չեն պա հ� մ « սահ ման նե րը»: 

Հե տա զոտ ման ժա մա նակ կար ևոր է պահ պա նել ա ռա ջադ րանք-
նե րի տր ման պար զից բարդ սկզ բ� ն քը: Սկզ բ� մ պետք է ե րե խային 
ա ռա ջար կել այն պի սի ա ռա ջադ րանք, ո րը նա ի վի ճա կի է կա տա րել, 
այ ն�  հետև կա րե լի է ան ցնել ա վե լի բարդ` իր տա րի քին հա մա պա տաս-
խան ա ռա ջադ րանք նե րի: Հե տա զո տ�  թյան ժա մա նակ կար ևոր է նաև 
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խոս քային և ոչ խոս քային նյ�  թե րի հեր թա գա յ�  մը. այս պի սի մե  թո դի-
կայի դեպ ք� մ ե րե խա նե րը շ� տ չեն հոգ ն� մ: Եվ ա մե  նա կար ևո րը՝ հե-
տա զոտ ման ըն թաց ք� մ պետք խրա խ�  սել ե րե խային [4]:

 Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զոտ ման ծրա գի րը կօգ նի մաս-
նա գետ նե րին ա ռա վել հա մա կարգ ված և ար դյ�  նա վետ կազ մա կեր պել 
վե րո հի շյալ աշ խա տանք նե րը:

 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏM   ԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ

Բո վան դա կ.  թյ. ն Մե թոդ ներ

I. Ըն դա ն ր տե ղե կ  թյ ն ներ 
Ա ն� ն, ազ գա ն� ն, ծնն դյան թիվ, դպ րոց ըն-
դ� ն վե լ�  տա րե թիվ:  Ա րդյոք հա ճա խե՞լ է հա-
տ� կ հաս տա տ�  թյ� ն:

Փաս տաթղ թե րի 
�  ս� մն  ա սի ր� մ

II. Զար գաց ման պատ մ  թյ ն
Ծ նող նե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը, մոր հղի � -
թյան և ծնն դա բե ր�  թյան ըն թաց քը, ե րե խայի 
վաղ զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
րը, ման կա կան հի վան դ�  թյ� ն նե րը:

Զ ր� յց ծնող նե րի 
հետ

բժշ կա կան փաս-
տաթղ թե րի 
� ս� մն  ա սի ր� մ

III. Ըն տա նիք
 Կազ մը, փոխ հա րա բե ր�  թյուն նե րը, նյ�  թա-
կան վի ճա կը, ծնող նե րի զբաղ մ� ն քը, վե րա-
բեր մ� ն քը ե րե խայի հան դեպ:

Զ ր� յց ծնող նե րի 
հետ, 

Տ նայց

IV. Ֆի զի կա կան վի ճակ
 Ֆի զի կա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն ներ, աշ խա-տ�  նա կ�  թյ� ն:

Դի տար կ� մ պա-
րապ մ� նք նե րի, 
խա ղի ըն թաց ք� մ
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V. Ճա նա չո ղա կան գոր ծ  նե   թյան ա ռանձ նա-
հատ կ  թյ ն ներ

1. Զգա յա րան նե րի վի ճա կը: Ա րդյո՞ք լի ն� մ է զգա յա-
կան ըն կալ ման խաբ կանք` հա լյ�  ցի նա ցի ա, ի լյ� -
զի ա:
2. Խոս քի զար գա ց� մ: Ու նի՞ կա պակց ված խոսք, 
թե ար տա հայտ վ� մ է ա ռան ձին բա ռե րով: Ար տա-
բեր ման խն դիր նե րը և դրանց բն� յ թը, բա նա վոր 
խոս քի ըն կա լ�  մը (ց�  ց� մն  եր, հրա հանգ ներ, բա-
ցատ ր�  թյ� ն ներ), բա ռա պա շա րը, խոս քի քե րա կա-
նա կան կա ռ� ց ված քը: Կա րո ղա նո՞ւմ է ա րդյոք տալ 
լի ար ժեք պա տաս խան: Առ կա ՞է ա րդյոք շա տա խո-
ս�  թյ� ն, ոչ նպա տա կային խոսք: Գրա վոր խոս քի 
ըն թեռ նե լի �  թյ�  նը:
3. Ու շադ ր�  թյ� ն: Ու շադ ր�  թյան գրա վ�  մը, կենտ-
րո նա ց�  մը, կա յ�  ն�  թյ�  նը, բաշ խ�  մը, գոր ծ� -
նե�  թյան մի  տե սա կից մյ�  սին ան ցնե լ�  կա րո ղ� -
թյ�  նը:
4. Ըն կա լ� մ: Գի տակ ցո՞ւմ է ա րդյոք շր ջա կա ի րա վի-
ճա կը: Ու նե նո՞ւմ է գի տակ ց�  թյան մթագ ն� մ: Գի տի՞ 
ա րդյոք պարզ ա ռար կա նե րի ան վա ն�  մը և նշա նա-
կ�  թյ�  նը: Կա րո ղա նո՞ւմ է հա մադ րել ա ռար կա նե րը 
և նրանց պատ կեր նե րը: Հաս կա նո՞ւմ է նկար նե-
րի բո վան դա կ�  թյ�  նը: Հա մե  մա տե լ�  �  նա կ� -
թյ�  նը, կար ևո րի ա ռանձ նա ց�  մը, ա ռար կա նե րը 
դա սա կար գե լ�  և խմ բա վո րե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը, 
ի նք ն�  ր� յն ըն կա լե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը, պատ ճա ռա-
հետևան քային կապ գտ նե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը:
5. Հի շո ղ�  թյ� ն: Հի շո ղ�  թյան գե րիշ խող ձևը` տե-
սո ղա կան, լսո ղա կան, « խա ռը»: Հի շե լ�  ա րա գ� -
թյ�  նը, եր կա րատ և�  թյ�  նը: Ի ՞նչն է ա վե լի հեշտ հի-
շ� մ` թվե րը, փաս տե րը, նկա րագ ր�  թյ�  նը: Վեր հի-
շե լ�  և մտա պա հե լ�  ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը:
6. Ու ս� մն  ա կան նյ�  թի ըն կա լ� մ: Վե րա բեր մ� ն-
քը ա ռան ձին ա ռար կա նե րի նկատ մամբ, պատ կե-
րա ց� մ ձևի և չա փի մա սին, կար դա լ� , գրե լ�  և 
հաշ վե լ�  �  նա կ�  թյ� ն, կար դա ցա ծը (լ սա ծը) պատ-
մե  լ� , ան գիր սո վո րե լ�  �  նա կ�  թյ� ն: Ի նք նաս պա-
սար կ� մ, ձեռ քի աշ խա տանք, նկար չ�  թյ� ն, նոր 
նյ�  թի յ�  րա ց� մ, ման կա վար ժի շտ կո ղա կան աշ-
խա տան քի ար դյ� նք նե րը:
7. Հե տաքրք ր�  թյ� ն ներ (բա ցա կա յ� մ են, թ� յլ են 
ար տա հայտ ված, ան հա մա չափ են բաշխ ված): Ին-
չո՞վ է հե տաքրքր վ� մ` աշ խա տանք, ե րգ, նկար չ� -
թյ� ն, պար և այլն:

Բժշ կա կան փաս-
տաթղ թե րի �  ս� մ-
նա սի ր� մ,
 ման կա վար ժա հոգե-
բա նա կան հե տա-
զո տ�  թյ� ն` գործ-
նա կան նյ�  թե րի  
մի  ջո ցով,
 խոս քի դի տար կ� մ, 
զր� յց ե րե խայի 
հետ,
 լո գո պե դա կան 
հետա զո տ�  թյ� ն,
գ րա վոր աշ խա-
տանք նե րի �  ս� մ-
նա սի ր� մ

 
Ե րե խայի դի տար-
կ� մ դա սե րին և 
դա սե րից դ� րս, 
զր� յց ե րե խայի 
հետ, պրակ տիկ 
աշ խա տանք նե րի 
� ս� մն  ա սի ր� մ
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VI. Հ  զա կա մային ո լորտ 

Ե րե խայի գե րիշ խող տրա մադ ր�  թյ�  նը (�  րախ, 
տխ� ր); գրգռ վա ծ�  թյ� ն, ար գե լակ վա ծ�  թյ� ն, 
ան հա վա սա րակշռ վա ծ�  թյ� ն, ար ձա գանք շր ջա-
կա ի րադ ր�  թյա նը: Բնո րո՞շ են ա րդյոք վա խի, զար-
ման քի, հի աց մ� ն քի, կա րեկ ցան քի զգա ց� մն  ե րը: 
Կա մային հատ կ�  թյ� ն նե րի դրս ևո ր� մ, զսպ վա ծ� -
թյ� ն  ան թ� յ լատ րե լի ա րարք նե րի հան դեպ:

Ե րե խայի դի-
տար կ� մ գոր-
ծ�  նե �  թյան 
տար բեր ձևե-
ր� մ,

 ման կա վար ժա հոգե-
բա նա կան հե տա-
զո տ�  թյ� ն գործ-
նա կան նյ�  թե րի  
մի  ջո ցով,

VII. Ան ձի ա ռանձ նա հատ կ  թյ ն նե րը

 Վար քի կա նոն նե րի պահ պա ն� մ, 
ի նքնադրսևոր� մ �  ս� մն  ա կան, խա ղային, աշ խա-
տան քային գոր ծ�  նե �  թյան մե ջ, վե րա բեր մ� նք 
հա րա զատ նե րի, մտե րիմն  ե րի, ըն կեր նե րի նկատ-
մամբ, փոխ հա րա բե ր�  թյ� ն նե րը մե  ծա հա սակ նե-
րի, այլ ե րե խա նե րի հետ, հակ վա ծ�  թյ� ն ներ (սեր, 
կապ վա ծ�  թյ� ն, բա րյա ցա կամ վե րա բեր մ� նք շր-
ջա պա տին, ստե լ� , վն աս հասց նե լ�  մի  տ� մ, ագ-
րե սի վ�  թյ� ն, թա փա ռաշր ջի կ�  թյան, մ�  րաց կա-
ն�  թյան մի  տ� մ և այլն):

Ե րե խայի դի-
տար կ� մ գոր-
ծ�  նե �  թյան 
տար բեր ձևե-
ր� մ,

զ ր� յց ե րե խայի 
շր ջա պա տի հետ
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ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈւ ԱՆ 

ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑՈւՄ ԿԻ ՐԱՌ ՎՈՂ ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ 

ՆՅՈւ ԹԵՐՆ Ու ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵ ՐԸ

Ե րե խա նե րի ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զո տ�  թյան հա-
մար մե նք ա ռա ջար կ� մ ե նք գործ նա կան նյ�  թե րի և մե  թո դի կա նե րի 
ցանկ, ո րոնք պետք է կի րառ վեն` հաշ վի առ նե լով հե տա զո տ�  թյան 
նպա տակ նե րը, ե րե խա նե րի ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
րը և տա րի քը: Ա նհ րա ժեշտ է նշել, որ փոր ձա րա րա կան հո գե բա նա-
կան մե  թո դի կա նե րը և թես տային նյ�  թե րը կի րառ վ� մ են, որ պես կա-
նոն, հո գե բան նե րի կող մի ց, ի սկ ա ռա ջադ րանք նե րը, ո րոնք տր ված են 
ա ղյ�  սակ նե րի կամ քար տային աշ խա տանք նե րի տես քով, ի նչ պես նաև 
խա ղային նյ�  թե րը, կի րառ վ� մ են հա տ� կ ման կա վարժ նե րի կող մի ց 
ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զո տ�  թյ� ն նե րի ժա մա նակ: 

ԸՆ ԿԱ ԼՈւՄ 

Ըն կա լ.  մը ա ռար կա նե րի հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջա կա ն�  թյան ար-
տա ցո լ� մն  է մար դ�  գի տակ ցա կա նի մե ջ: Ի մա ցա կան ո լոր տի խն դիր-
ներ �  նե ցող ե րե խա ներն դժ վա ր�  թյ� ն ներ են �  նե ն� մ �  ս� ց ման մե ջ, 
քա նի որ չեն կա րո ղա ն� մ ըն կա լել և յ�  րաց նել նյ�  թը: Շատ կարևոր է 
ժա մա նա կին ե րե խա նե րի մոտ ձևա վո րել ա ռար կա նե րի այն պի սի հատ-
կա նիշ ներ, ի նչ պի սիք են գ� յ նը, ձևը, չա փը: 

Այ սօր հո գե բա ն�  թյան մե ջ ե րե խա նե րի ըն կալ ման ա ռանձ նա հատ կ� -
թյ� ն նե րը բա ցա հայ տող բազ մա թիվ նյ�  թեր կան կ�  տակ ված: Ի նչ պես 
գի տենք, ըն կալ ման խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի մոտ առ կա է տեմ պի 
դան դա ղ� մ, ոչ բա վա րար ակ տի վ�  թյ� ն և ըն կալ ման նպա տա կա� ղղ-
վա ծ�  թյ� ն: Հենց այս դրս ևո ր� մն  երն էլ ե րե խա նե րի հա մար ստեղ ծ� մ են 
լրա ց�  ցիչ դժ վա ր�  թյ� ն ներ �  ս� ց ման մե ջ: Կար ևոր է ճիշտ ժա մա նա կին 
ո րո շել, թե ի նչ պես է ե րե խան ըն կա լ� մ օբյեկտ նե րի այն պի սի հատ կ� -
թյ� ն ներ, ի նչ պի սիք են գ� յ նը, ձևը, չա փը և դիր քը տա րա ծ�  թյան մե ջ: 
Ե թե ա վե լի ման րա մաս նենք, ա պա կար ևոր է բա ցա հայ տել`
-  Գ� յ նե րը հա մադ րե լ�  և տար բե րա կե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, գ� յ նե րի 

ճա նա չ�  մը:  
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- Ա ռար կա նե րը ը ստ ձևի հա մադ րե լ�  և տար բե րա կե լ�  կա րո ղ�  թյ� -
նը, ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի ճա նա չ�  մը:

-  Չա փի մա սին պատ կե րա ց� մն  ե րը, ձևով կամ գ� յ նով մի  ան ման, 
բայց չա փե րով տար բեր ա ռար կա նե րը հա մե  մա տե լ�  կա րո ղ�  թյ� -
նը, « մե ծ», « փոքր», « մի  ան ման» հաս կա ց�  թյ� ն նե րը տար բե րա կե-
լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը:

-  Տա րա ծա կան կողմն  ո րոշ ման զար գաց ման մա կար դա կը. տա րա ծա-
կան հա րա բե ր�  թյ� ն նե րի վե րա բե րյալ գի տե լիք նե րը, թղ թի վրա, 
տա րա ծ�  թյան մե ջ կողմն  ո րոշ վե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, աջ-ձախ, վերև-
ներքև և այլ հաս կա ց�  թյ� ն ներ տար բե րա կե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, 
նկա ր� մ պատ կե րի (զ ր�  ցակ ցի) աջ և ձախ կող մե  րը տար բե րե լ�  
կա րո ղ�  թյ�  նը:

-  Գոր ծ�  նե �  թյան նպա տա կա� ղղ վա ծ�  թյ�  նը, ե րե խայի 
համակցված �  նա կ�  թյ� ն նե րը (պատ կեր նե րով աշ խա տե լ� , ամ-
բող ջը և մա սը հա մադ րե լ� , ըն կալ վող օբյեկտ նե րի վեր լ�  ծ�  թյ� ն 
և հա մադ ր�  թյ� ն կա տա րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը), կա մային ջան քե րը, 
հե տաքրք ր�  թյան կա յ�  ն�  թյ�  նը: 

- Ակ նա ռ�  - պատ կե րա վոր պատ կե րա ց� մն  ե րը, ծա նոթ պատ կեր-
նե րը ամ բող ջա կան ըն կա լե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, տե սա շար ժո ղա կան 
կոոր դի ան ցի ան, գրա ֆի կա կան հմ տ�  թյ� ն նե րը: 

- Ծա նոթ հե քի ա թի ա ռան ձին դր վագ նե րը ճա նա չե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը, 
ամ բող ջը և մա սը տա րա ծա կա նո րեն հա մադ րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը [7]: 

ԸՆ ԿԱԼ ՄԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵՐ 

1. Ծա նոթ ա ռար կա նե րի մա սեր, եզ րագ ծեր, .  ր վագ ծեր պա ր.  նա-

կող քար տեր, « Խառն ված» պատ կեր ներ (մե  կը մյ.  սի վրա նկար-

ված ա ռար կա ներ – Ո ւոլ թեր Փո փել րեյ թո րի ֆի գ. ր նե րը) մե  թո-

դի կան:

2.  Պատ կեր նե րի ա րկ ղիկ (Զաբ րամն  ա յայի մե  թո դի կան):

3.  Կոո սի խո րա նար դիկ նե րը:

4.  Սե գե նի տախ տակ ներ` տար բեր բար դ.  թյան: 
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5. Ա նա վարտ պատ կեր ներ (Գո լո վի նայի մե  թո դի կան): 

6. Ա ռար կա յա կան նկար ներ` բա ժան ված 2-3-4 մա սե րի:

7. Ն կար ներ` «աջ», « ձախ», « վերև», « ներքև», « մե ջ տե ղ. մ» հաս-

կա ց.  թյ. ն նե րը ո րո շե լ.  հա մար:

8.  Վեն գե րի «Է տա լոն ներ» մե  թո դի կան:

9.  Ռա վե նի «Պ րոգ րե սիվ մատ րի ցա ներ» մե  թո դի կան և այլն:

« Կոո սի խո րա նար դիկ ներ» մե  թո դի կան 

նա խա տես ված է 5 և բարձր տա րի քի ե րե-
խա նե րի հա մար, ո րի մի  ջո ցով կա րե լի է հե-
տա զո տել ե րե խայի ըն կա լ�  մը, ին տե լեկ-
տ� ալ մա կար դա կը, մտա ծո ղ�  թյան տե սա-
կը, �  շադ ր�  թյան կա յ�  ն�  թյ�  նը, տե սո ղա-
կան և շար ժո ղա կան հի շո ղ�  թյ�  նը, հե-
տաքրքր վա ծ�  թյ�  նը և այլն: Այն բաղ կա ցած 
է 9 խո րա նար դիկ նե րից, ո րոնց 2 կող մը 

ներկ ված է կար մի ր գ� յ նով, 2 կող մը` սպի տակ, ի սկ մյ� ս 2-ը` սպի տակ 
և կար մի ր: Յ�  րա քան չյ� ր ա ռա ջադ րան քի հա մար տր վ� մ են ժա մա-
նակ և մի  ա վոր ներ (օ րի նակ, ե թե А, B, C ա ռա ջադ րանք նե րը ե րե խան 
կա տա ր� մ է 1-45 վ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ և ա ռա ջին ան գա մի ց, 
ա պա տր վ� մ է 2 մի  ա վոր) [9]:  

« Սե գե նի տախ տակ ներ» մե  թո դի-

կան նա խա տես ված է 1-7 տա րե կան 
ե րե խա նե րի հա մար, ո րի օգ ն�  թյամբ 
կա րե լի է հե տա զո տել ե րե խայի տե սո-
ղա կան ըն կա լ�  մը` գ� յ նի, ձևի, չա փի 
ըն կա լ�  մը, տե սա շար ժո ղա կան կոոր դի-
նա ցի ան, ակ նա ռ� -գործ նա կան մտա ծո ղ�  թյ�  նը, տրա մա բա ն�  թյ� նն 
�  տա րա ծա կան կողմն  ո րո շ�  մը և այլն: 

Սե գե նի տախ տակ նե րը կտր ված պա տ�  հա նիկ նե րով, փայ տից կամ 
պլաստ մա սից տախ տակ ներ են, ո րոնց մե ջ տե ղադր վ� մ են տար բեր 
ներ դիր ներ: Դրանք լի ն� մ են`
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  տար բեր չա փե րի,
  տար բեր բար դ�  թյան,
 տար բեր թե մա տի կայով` ե րկ րա չա փա կան պատ կեր ներ, տրանս-

պորտ, կեն դա նի ներ, սն� նդ, մի րգ և բան ջա րե ղեն, տար վա ե ղա-
նակ ներ և այլն, 

 ե րե խա նե րի տա րի քային խմ բին հա մա պա տաս խան:

 Սե գե նի տախ տակ նե րի պարզ ձևե-
ր� մ ե րկ րա չա փա կան պարզ պատ կեր-
ներ են, ի սկ ա վե լի բարդ ձևե ր� մ` պա-
տ�  հա նիկ նե ր� մ տե ղադր վ� մ են մի  
քա նի մա սե րից բաղ կա ցած պատ կեր-
նե րի հա մակ ց�  թյ� ն ներ: Օ րի նակ, քա-
ռա կ�  սին հա վաք վ� մ է 2 ե ռան կյ� ն նե-
րից կամ, մի  ա վո րե լով փազ լի մա սե րը, 

ե րե խան ստա ն� մ է թր թ�  ռի, շան կամ մե  քե նայի նկա րը: 
Մ տա վոր զար գաց ման խն դիր ներ չ�  նե ցող ե րե խա նե րը, 2 տա րե կա-

նից սկ սած, կա րո ղա ն� մ են ճիշտ հա մադ րել պատ կե րը իր պա տ�  հա նի կի 
հետ և տե ղադ րել հա մա պա տաս խան տե ղը: Նրան ցից շա տե րը պատ կեր-
նե րը տե ղադ րե լիս կա րող են �  նե նալ զ� տ տեխ նի կա կան դժվա ր�  թյ� ն-
ներ` կապ ված այդ տա րի ք� մ մանր շար ժ� մն  ե րի ան հար մա ր�  թյ�  նե րի 
հետ: Հո գե բա նա կան զար գաց ման հա պա ղ� մ � նե ցող ե րե խա նե րը հիմ-
նա կա ն� մ հաս կա ն� մ են պա հան ջի ի մաս տը, սա կայն  դժ վա ր�  թյ� ն ներ 
են �  նե ն� մ ա վե լի բարդ ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի տար բե րակ ման 
ժա մա նակ (օ վալ, կի սաշր ջան, շե ղան կյ� ն, վե ցան կյ� ն և այլն): Մտա վոր 
խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը գոր ծ� մ են քաո սային ձևով, պա տա հա-
կա նո րեն, այս պես կոչ ված փոր ձի և սխա լի մե  թո դով` ա ռանց հաշ վի առ-
նե լ�  պա տ�  հա նիկ նե րի ձևը: Ա վե լի խո րը մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող 
ե րե խա նե րը ոչ նպա տա կային գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ են ա ն� մ պատ կեր նե րի 
հետ՝ դն� մ են բե րա նը, ծծ� մ, թխկթխկացն� մ սե ղա նին և այլն: 

Սե գե նի տախ տակ ներ մե  թո դի կան ա նընդ հատ կա տա րե լա գործ-
վ� մ է, և այժմ կան մե  թո դի կայի բազ մա թիվ տար բե րակ ներ [18]: 

 «Ո ւոլ թեր Փո փել րեյ թո րի (Walther Poppelreuter) պատ կեր նե րը» 
մե  թո դի կան նա խա տես ված է տե սո ղա կան ըն կա լ�  մը հե տա զո տե լ�  
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հա մար: А4 ֆոր մա տի թղ թի ո ղջ մա կե րե սով պատ կեր ված են 3 խ� մբ 
եզ րագծ ված պատ կեր ներ, ո րոնք տե ղադր ված են մե  կը մյ�  սի վրա [10]: 
Ըն դա մե  նը 14 պատ կեր: Ե րե խան պետք է ան վա նի բո լոր 14 պատ կեր-
նե րը` հեր թա կա ն�  թյամբ ան ցնե լով յ�  րա քան չյ� ր խմ բի վրայով, մի նչև 1 
րո պե սահ մա ն� մ (նկ. 1): Ա վե լի փոքր տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար նա-
խա տես ված տար բե րա կ� մ խառն ված պատ կեր նե րը կա րող են ա ռան ձին 
ց�  ցադր վել А4 ֆոր մա տի թղ թի ներք և� մ (նկ. 2):

                                                             

                                                                                                      

ն կար 1 

նկար 2

 «Երկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի ա րկ ղիկ» մե  թո դի կայի օգ ն� -
թյամբ կա րող ե նք հե տա զո տել ե րե խայի ձևի ըն կա լ�  մը, ծա վալ �  նե-
ցող մար մի  նը իր հարթ պատ կե րի հետ հա մադ րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, 
�  րի շից օգ ն�  թյ� ն խնդ րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, մանր մո տո րի կայի զար-
գա ց�  մը, սկ սած 4 տա րե կա նից ո րո շել ե րե խայի գե րա կայող ձեռ քը: 
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Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Ե րկ րա չա փա կան 
պատ կեր նե րով ա րկ ղի կը դն� մ են ե րե-
խայի ա ռաջ: Հե տա զո տո ղը ա րկ ղի կի 
մի  ջից հա ն� մ է ե րկ րա չա փա կան պատ-
կեր նե րը, ց� յց է տա լիս յ�  րա քան չյ� ր 
պատ կե րի հիմ քը (խո րա նար դի հիմ քը 
քա ռա կ�  սին է), մո տեց ն� մ է հա մա պա-
տաս խան ան ցքին և գց� մ ա րկ ղի կի մե ջ 
(ըն դա մե  նը 10 պատ կեր): Այ ն�  հետև դրանք նո րից հա ն� մ է: Հե տա զո-
տո ղը վերց ն� մ է պատ կեր նե րից մե  կը, նո րից մա տը նո րից սա հեց ն� մ 
պատ կե րի հիմ քի վրայով, մո տեց ն� մ է ձևին հա մա պա տաս խան ան-
ցքին և գց� մ մե  ջը: Դրա նից հե տո նա ժես տով ա ռա ջար կ� մ է ե րե խային 
շա ր�  նա կել: Կա րե լի է տալ նաև բա նա վոր հրա հանգ. «Գ ցի՛ր պատ կե րը 
ա րկ ղի կի մե ջ»: Ց�  ցադ ր�  մը պետք է սկ սել պարզ պատ կեր նե րից:

 Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն. Զար գաց ման 
խն դիր ներ չ�  նե ցող ե րե խա նե րը ա ռա ջադ րան քի նկատ մամբ մե ծ հե-
տաքրք ր�  թյ� ն են ց�  ցա բե ր� մ: Մինչև 3.5 տա րե կան ե րե խա նե րը � -
ժով հրե լ� , «խց կե լ� » մե  թո դով են փոր ձ� մ գոր ծել՝ ա ռանց հաշ վի առ-
նե լ�  ան ցքի ձևը: 4 տա րե կա նից սկ սած՝ ե րե խա նե րը կի րա ռ� մ են փոր-
ձե լ�  մե  թո դը, ի սկ ար դեն 5 տա րե կան ե րե խա նե րը գոր ծ� մ են տե սո ղ� -
թյամբ հա մադ րե լով: Կար ևոր է հաշ վի առ նել նաև տրա մադր ված ա ջակ-
ց�  թյան (հա մա տեղ գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ, բա նա վոր բա ցատ ր�  թյ� ն ներ և 
այլն) ազ դե ց�  թյան տակ աշ խա տան քի բա րե լավ ման աս տի ճա նը:

 Զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը ա ռա ջադ րան քի 
նկատ մամբ ց�  ցա բե ր� մ են հե տաքրք ր�  թյ� ն, սա կայն մի  այն 6 տա-
րե կա ն� մ են գոր ծ� մ՝  տե սո ղ�  թյամբ հա մադ րե լով: Ը նդ ո ր� մ, շա տե-
րը կա րիք են �  նե ն� մ կազ մա կերպ ված օգ ն�  թյան (շ տա պե լ�  և ա ն� -
շադ ր�  թյան պատ ճա ռով):

Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը 5-6 տա րե կա ն� մ �  ժով 
հր� մ են պատ կե րը ի րեն ոչ հա մա պա տաս խան ան ցքի մե ջ: Նրան ցից 
շա տերն ան գամ 7-8 տա րե կա ն� մ կա տա ր� մ են ա ռա ջադ րան քը փոր-
ձար կե լ�  ճա նա պար հով: Ա վե լի խո րը մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե-
խա նե րը պար զա պես մա նի պ�  լի ա ցի ա ներ են ա ն� մ պատ կեր նե րով [1]:
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«Ա նա վարտ պատ կեր ներ» մե  թո դի կայի մի  ջո ցով (ոչ ամ բող ջա-
կան եզ րագ ծե րով ե րկ րա չա փա կան պատ կեր ներ` շր ջան, ե ռան կյ� ն և 
եր կ�  ա ռար կա նե րի պատ կեր ներ` բզեզ, թի թեռ) գնա հատ վ� մ է ե րե-
խայի տե սո ղա կան ըն կա լ�  մը` ձևի, չա փի, ի նչ պես նաև ա ռար կայի ամ-
բող ջա կա ն�  թյան մա սին ըն կա լ�  մը, ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րը/
ա ռար կա նե րը և դրանց մա սե րը հա մադ րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը (նկ. 3): 

Ե րե խա նե րը, 5 տա րե կա նից սկ սած, հեշ տ�  թյամբ են կա տա ր� մ պատ-
կեր նե րի ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը վե րա կանգ նե լ�  ա ռա ջադ րանք նե րը: 
Նրանք ըն կա լ� մ են ա ռա ջադ րան քի սկզ բ� ն քը, բայց եր բեմն  թ� յլ են տա-
լիս ո րոշ ան հա մա չա փ�  թյ� ն (ա սի մե տ րի ա): Նկա րը ամ բող ջաց նե լ�  մե ջ 
սխալ ներ հիմն  ա կա ն� մ թ� յլ են տա լիս զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող 
ե րե խա նե րը: Ա վե լի շատ դժ վա ր�  թ� ն ներ նրանց մոտ լի ն� մ է շր ջա նը ամ-
բող ջաց նե լ�  ժա մա նակ: Որ պես կա նոն, նրանց նկա րած մա սի մա կե րե սը 
փոք րաց ված է լի ն� մ: Նրանք չեն հաս կա ն� մ ա ռա ջադ րան քի սկզ բ� ն քը, 
թ� յլ են տա լիս ար տա հայտ ված  ան հա մա չա փ�  թյ� ն (շատ մե  ծաց ված 
կամ փոք րաց ված ա վե լա ցող մաս), պատ կե րի ձևի խան գա ր� մ [14]: 

ն կար 3

 Ա ռար կա յա կան նկար ներ` բա ժան ված 2-3-4 մա սե րի մե  թո դի կայի 
մի  ջո ցով կա րե լի է բա ցա հայ տել մա սերն �  ամ բող ջը հա մադ րե լ�  ե րե-
խայի կա րո ղ�  թյ�  նը, տա րա ծա կան ըն կա լ�  մը: Տա րա ծա կան կողմն  ո-
րոշ ման խն դիր ներ չ�  նե ցող և նոր մալ զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը 
4, 5 նկար նե րի քար տե րով աշ խա տան քը կա տա ր� մ են 3.5-4 տա րե կա-
ն� մ, ի սկ 6,7 նկար նե րի քար տե րով աշ խա տան քը` 4.5-5 տա րե կա ն� մ [2]: 
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         նկար 4, 5              նկար 6, 7

Ն կար ներ` «աջ», « ձախ», « վերև», « ներքև», « մե ջ տե ղ. մ» հաս-

կա ց.  թյ. ն նե րը ո րո շե լ.  հա մար: 6-7 տա րե կան ե րե խա ներն �  ղ-
ղոր դող հար ցե րի մի  ջո ցով հաս կա ն� մ և ան վա ն� մ են, թե նկար 8-�  մ  
տղան որ ձեռ ք� մ է բռ նել գն դա կը, աղ ջի կը որ ոտ քին է հագ ն� մ կո շի-
կը, այ սինքն՝ կա րո ղա ն� մ են տար բե րա կել նկա րի կամ զր�  ցակ ցի աջ 
և ձախ կող մե  րը: Զար գաց ման խն դիր ներ �  նե ցող 6-7 տա րե կան ե րե-
խա նե րը կա րո ղա ն� մ են նշել ի րենց աջ և ձախ կող մե  րը, բայց նկա ր� մ 
ց� յց տա լիս �  նեն դժ վա ր�  թյ� ն ներ: Մտա վոր լ� րջ խն դիր ներ �  նե ցող 
ե րե խա նե րը չեն կողմն  ո րոշ վ� մ ի րենց աջ և ձախ կող մե  ր� մ ն� յ նիսկ 
7-8 տա րե կա ն� մ, ան գամ օգ ն�  թյան դեպ ք� մ:

6-7 տա րե կան ե րե խա նե րը կա րո ղա ն� մ են կողմն  ո րոշ վել թղ թի է ջի 
վրա, տա րա ծ�  թյան մե ջ, տար բե րա կել «աջ», ձախ», « վերև» « ներքև», 
« մե ջ տե ղ� մ» հաս կա ց�  թյ� ն նե րը (նկ. 9): Այն դեպ ք� մ, ե րբ ե րե խան 
�  նի տա րա ծա կան ըն կալ ման խն դիր ներ, նա տվյալ քար տի հետ աշ-
խա տան քի ժա մա նակ սխալ ներ է թ� յլ տա լիս: 

 ն կար 8       նկար 9                             նկար 10
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Ն կար 10-�  մ պատ կեր ված քար տի մի  ջո ցով կա րե լի է հե տա զո տել 
ե րե խայի տա րա ծա կան կողմն  ո րոշ ման մա կար դա կը հար թ�  թյան 
վրա ա ռար կա նե րի դիր քի վե րա բե րյալ, տե սո ղա կան ըն կա լ�  մը, հի շո-
ղ�  թյան մի  ջո ցով օ րի նա կը վերս տեղ ծե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, սե փա կան 
գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րը ա ռա ջադր ված նպա տա կին հա մա պա տաս խան 
պլա նա վո րե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, ի նք նա կա ռա վար ման առ կա յ�  թյ�  նը: 4 
տա րե կան ե րե խան ը ստ օ րի նա կի և ո րոշ հ� շ ման դեպ ք� մ կա րող է 
3 փայ տի կից ստա նալ օ րի նա կը: 5 տա րե կան ե րե խան հե տաքրքր� -
թյ� ն է ց�  ցա բե ր� մ ա ռա ջադ րան քի նկատ մամբ և կա րո ղա ն� մ է 
ի նք ն�  ր� յն տե սո ղա կան վեր լ�  ծ�  թյ� ն կա տա րել (տե սո ղ�  թյամբ հա-
մադ րել), ա ռանց դժ վա ր�  թյան հի շո ղ�  թյամբ վերս տեղ ծել կամ �  ղ ղել 
սխալ կա տա րա ծը: Զար գաց ման խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի մոտ 
5 տա րե կա ն� մ դեռևս ձևա վոր ված չէ ի նք նա կա ռա վար ման կա րո ղ� -
թյ�  նը, և նրանք չեն կա րող ը ստ օ րի նա կի վե րար տադ րել պատ կե րը. 
նրանք �  ղ ղա կի խա ղ� մ են փայ տիկ նե րով: Ա նհ րա ժեշտ է ա ռա ջադ-
րան քի փ�  լային ի րա կա նա ց� մ [3]: 

Վեն գե րի «Է տա լոն ներ» մե  թո դի կան �  ղղ ված է ըն կալ ման զար-
գաց ման մա կար դա կը ախ տո րո շե լ� ն և պա ր�  նա կ� մ է ա ռա ջադ-
րանք ներ, ո րոնք պա հան ջ� մ են ա ռար կա նե րի ձևի հա մադ ր�  թյ� ն 
տր ված օ րի նակ նե րի/է տա լոն նե րի հետ: Ե րե խա նե րը պետք է նշեն 
այն ա ռար կա նե րի պատ կեր նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա ն� մ են յ� -
րա քան չյ� ր է տա լո նին [12]: Ա ռա ջադ րան քը բաղ կա ցած է 4 է ջից, յ� -
րա քան չյ� ր է ջ� մ կան ա ռար կա նե րի 16 պատ կեր և է տա լո նը (ն մ� շ-
օրինա կը): Ա ռար կա նե րի պատ կեր նե րը ն� յնն են բո լոր է ջե ր� մ, բայց 
տար բեր են է տա լոն նե րը (նկ. 11): 
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ն կար 11

Ա ռա վե լա գ� յն մի  ա վո րը (բո լոր 4 է ջե րի) – 32 մի  ա վոր է: Սխալ է հա-
մար վ� մ ոչ ճիշտ ը նտր ված պատ կե րը կամ ը նդ հան րա պես չնշ վա ծը: 
Ա մե ն սխա լի հա մար հան վ� մ է մե կ մի  ա վոր: 

Ըն կալ ման զար գաց ման 

մա կար դա կը`    32-27 մի  ա վոր – բարձր
   26-20 մի  ա վոր - մի  ջին 
   19 մի  ա վոր և ցածր – ցածր
 Ռա վե նի «Պ րոգ րե սիվ մատ րի ցա ներ» մե  թո դի կան բա ցա հայ տ� մ է 

տե սո ղա կան ըն կալ ման մա կար դա կը, ակ նա ռ� -պատ կե րա վոր մտա ծո-
ղ�  թյան մա կար դա կը և հի շո ղ�  թյան մա կար դա կը: Այն նա խա տես ված 
է 5-9 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար, ո րոնք այս տա րի ք� մ ար դեն հաս-
կա ն� մ են պա հան ջը և կա տա ր� մ են ա ռա ջադ րան քը [17]: Որ պես կա նոն 
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ե րե խա նե րը գոր ծ� մ են գի տակց ված` տե սո ղ�  թյամբ հա մադ րե լ�  մի -
ջո ցով գտ նե լով հա մա պա տաս խա նող հատ վա ծը: Հե տա զո տո ղի կող մի ց 
տր վ� մ է հետ ևյալ հրա հան գը. «Ն կա րի մե ջ մի  հատ վա ծը բա ցա կա յ� մ է: 
Ներք և� մ տե ղա կայ ված 6 հատ ված նե րից մե  կը հենց այդ փնտր վող հատ-
վածն է: Պետք է գտ նել նկա րը և հատ վա ծը մի  մյանց հետ կա պող օ րի նա-
չա փ�  թյ�  նը և նշել բա ցա կայող հատ վա ծի հա մա րը» (նկ. 12):

ն կար 12

Աշ խա տան քին խա ղային բն� յթ տա լ�  հա մար, ի նչ պես նաև օգ ն� -
թյան նպա տա կով կա րե լի է կտ րա հա նել պատ կե րի բաց թողն ված մա սը և 
հատ ված նե րը: Հե տա զո տ�  թյան ի րա կա նաց ման այս ձևը թ� յլ կտա հետ-
ևել աշ խա տան քի կա տար ման բն� յ թին (փնտ ր� մ է հա մա պա տաս խան 
հատ վա ծը կամ պա տա հա կան ձևով տե ղադ ր� մ է բո լոր հատ ված նե րը):

 Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: Տա րի քին հա-
մա պա տաս խան մտա վոր զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա ներն ար դեն 5-6 
տա րե կան հա սա կ� մ հաս կա ն� մ են պա հան ջը և կա տա ր� մ են ա ռա-
ջադ րան քը: Որ պես կա նոն նրանք գոր ծ� մ են մտած ված` տե սո ղա կան 
հա մադր ման մի  ջո ցով գտ նե լով հա մա պա տաս խան հատ վա ծը, մի և ն� յն 
ժա մա նակ նրանք մե ծ հե տաքրք ր�  թյ� ն են ց�  ցա բե ր� մ աշ խա տան քի 
նկատ մամբ և �  րա խ�  թյ� ն են ապ ր� մ հա ջող ի րա կա նաց ման դեպ ք� մ: 
7 տա րե կան հա սա կ� մ հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող ե րե-
խա նե րը կազ մա կերպ ված օգ ն�  թյան դեպ ք� մ կա տա ր� մ են նկար 12-ի 
ա ռա ջին հինգ ա ղյ�  սակ նե րը: 2-րդ շար քի 5 ա ղյ�  սակ նե րը կա տա րե լիս 
նրանց ան հրա ժեշտ է զգա լի ա ջակ ց�  թյ� ն:
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Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող 8-9 տա րե կան ե րե խա նե րը կա րիք �  նեն 
պա հան ջի ման րա մասն բա ցատր ման: Նրանք փոր ձ� մ են պա տա հա կա-
նո րեն լրաց նել բաց թողն ված հատ վա ծը: Սա կայն ա վե լի բարդ (ն կար 12-ի 
2-րդ շար քի ա ղյ�  սակ նե րը) ա ռա ջադ րանք նե րը չեն կա րո ղա ն� մ կա տա-
րել ն� յ նիսկ զգա լի օգ ն�  թյան դեպ ք� մ: Նրանք չեն ըն կա լ� մ ա ռա ջադ-
րան քի կա տար ման սկզ բ� ն քը: Մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը 
չ�  նեն կա յ� ն հե տաքրք ր�  թյ� ն տվյալ ա ռա ջադ րան քի նկատ մամբ, և ըն-
թաց ք� մ ե ղած հե տաքրք ր�  թյ�  նը մա ր� մ է [4]: 

Ու ՇԱԴ ՐՈւ ՈւՆ 

Ու շադ ր.  թյ.  նը հո գե կան գոր ծ�  նե �  թյան �  ղղ վա ծ�  թյ�  նը և նրա 
կենտ րո նաց վա ծ�  թյ� նն է այն օբյեկ տի վրա, ո րը ան ձի հա մար �  նի 
ո րո շա կի նշա նա կ�  թյ� ն: Ու շադ ր�  թյան խն դիր ներն ա վե լի հա ճախ 
հան դի պ� մ են մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի մոտ և բա-
ցա սա բար են ան դրա դառ ն� մ նրանց գոր ծ�  նե �  թյան վրա: Մաս նա-
գետ նե րը նշ� մ են, որ այդ ե րե խա նե րը մե ծ դժ վա ր�  թյամբ են ի րենց 
�  շադ ր�  թյ�  նը մի  օբյեկ տից տե ղա փո խ� մ մյ�  սի վրա: Նոր մայի հետ 
հա մե  մա տած՝ նրանց �  շադ ր�  թյ�  նը ա վե լի քիչ կա յ� ն է: Խն դիր ներ 
են ա ռա ջա ն� մ նաև �  շադ ր�  թյ�  նը մի  քա նի օբյեկտ նե րի մի ջև բաշ-
խե լ�  ան հրա ժեշ տ�  թյան ժա մա նակ: 

Ու շադ ր�  թյան զար գաց ման վրա բա ցա սա կան ազ դե ց�  թյ� ն է �  նե-
ն� մ մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րին բնո րոշ սահ մա նա փակ 
հե տաքրք ր�  թյ� ն նե րի շր ջա նա կը և բարձր հոգ նե լի �  թյ�  նը: Շատ 
կար ևոր է հաս կա նալ, թե ի նչն է հան դի սա ն� մ ցածր ար դյ� նք նե րի 
պատ ճառ` հե տաքրք ր�  թյան բա ցա կա յ�  թյ�  նը, պա հան ջը չհաս կա նա-
լը, բարձր հոգ նե լի �  թյ�  նը կամ �  շադ ր�  թյան այն պի սի հատ կա նիշ նե-
րի ձևա վոր ված չլի նե լը, ի նչ պի սիք են կա յ�  ն�  թյ�  նը, կենտ րո նա ց�  մը, 
ծա վա լը, տե ղա փո խե լի �  թյ�  նը, բաշ խ�  մը: 

Ու ՇԱԴ ՐՈւ ԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵՐ 

1. Բ. ր դո նի, Պի ե րոն-Ռ.  զե րի բլան կե րը: 
2. Շ. լ տե ի ա ղյ.  սակ նե րը:
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3.  Վեկս լե րի « Բա ցա կայող մաս նիկ ներ» մե  թո դի կան:

4.  Մյ. նս տեր բեր գի թես տը՝ ըն կալ ման և .  շադ ր.  թյան հե տա զոտ-

ման հա մար:

 Մի քա նի մե  թո դի կա ներ ներ կա յաց նենք ման րա մասն:

 Բ. ր դո նի, Պի ե րոն-Ռ.  զե րի բլան կե րի մի  ջո ցով հե տա զո տ� մ են 
�  շադ ր�  թյան կենտ րո նաց ման և կա յ�  ն�  թյան աս տի ճա նը, �  շադ ր� -
թյան տե ղա փո խե լի �  թյ� նն �  բաշ խ�  մը [11]: Հե տա զո տ�  թյ� նն ի րա-
կա նաց վ� մ է տա ռե րից (թ վե րից, պատ կեր նե րից) կազմ ված հա տ� կ 
բլան կե րի մի  ջո ցով: Հե տա զոտ վո ղը շարք առ շարք դի տ� մ է տեքս տը 
կամ բլան կը և գիծ է քա շ� մ օ րի նա կ� մ ց�  ցադր ված կամ հանձ նա-
րար ված ո րո շա կի տա ռե րի կամ պատ կեր նե րի վրա (նկ. 13), կամ պատ-
կեր նե րի մե ջ ա վե լաց ն� մ է ո րո շա կի նշան ներ (նկ. 14): 

ն կար 13

Բ լան կերն ի րենց ձևով և բար դ�  թյան աս տի ճա նով տար բեր են` 
կախ ված ե րե խայի տա րի քից:

 Փոր ձի ար դյ� նք նե րը գնա հատ վ� մ են բաց թո ղած և չգծ ված նշան-
նե րի քա նա կով և ի րա կա նաց ման ժա մա նա կով: Կար ևոր ց�  ցա նիշ է 
հա մար վ� մ ի րա կա նաց ման ո րա կի և տեմ պի բն� յ թը:  
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ն կար 14

« Շ. լ տե ի ա ղյ.  սակ ներ» մե  թո դի կայի մի  ջո ցով կա րե լի է հե տա-
զո տել �  շադ ր�  թյան կա յ�  ն�  թյ�  նը, ի նք ն�  ր� յն աշ խա տե լ�  ար դյ� -
նա վե տ�  թյ�  նը, հա յաց քով փնտ րե լ�  և կողմն  ո րոշ վե լ�  ա րա գ�  թյ�  նը, 
�  շադ ր�  թյան ծա վա լը [8]: 

ն կար 15

Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Հե տա զոտ վո ղին հեր թա կա ն�  թյամբ ա ռա-
ջարկ վ� մ են 5 ա ղյ�  սակ ներ, ո րոնց վրա պա տա հա կան կար գով տե-
ղադրված են 1-25 թվեր (նկ. 15):
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 Հե տա զոտ վո ղը գտ ն� մ, ց� յց է տա լիս և ան վա ն� մ է թվե րը աճ ման 
կար գով: Այս ա մե  նը կրկն վ� մ է բո լոր 5 ա ղյ�  սակ նե րի հետ: 

Թես տի հրա հան գը. Հե տա զոտ վո ղին ներ կա յաց ն� մ են ա ռա ջին 
ա ղյ�  սա կը. «Այս ա ղյ�  սա կ� մ թվե րը տե ղադր ված են պա տա հա կան 
կար գով»: Այ ն�  հետև ա ղյ�  սա կը ծած կ� մ են և շա ր�  նա կ� մ. « Ց� յց տ� ր 
և ան վա նիր բո լոր թվե րը՝ սկ սած 1-ից մի նչև 25-ը: Փոր ձիր դա ա նել հնա-
րա վո րինս ա րագ և ա ռանց սխալ նե րի»: Ա ղյ�  սա կը բա ց� մ են և ա ռա-
ջադ րան քի կա տար ման հետ մի  ա ժա մա նակ մի  աց ն� մ են վայր կե նա չա-
փը: Մնա ցած 4 ա ղյ�  սակ նե րը ներ կա յաց վ� մ են ա ռանց հրա հան գի: 

Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ.  նը կա տար վ� մ է 
հա մա ձայն ա ղյ�  սա կի: Վեր լ�  ծ�  թյան հիմն  ա կան ց�  ցա նի շը յ�  րա-
քան չյ� ր ա ղյ�  սա կի ա ռա ջադ րան քի կա տար ման տևո ղ�  թյ� նն է, 
ի նչ պես նաև սխալ նե րի քա նա կը: Աշ խա տան քի ար դյ�  նա վե տ�  թյան 
մա կար դա կը գնա հա տե լիս հաշ վի է ա ռն վ� մ հե տա զոտ վո ղի տա րի քը, 
ո րը հա մե  մատ վ� մ է տա րի քային չա փա նիշ նե րի հետ, ին չը ներ կա յաց-
ված է հետ ևյալ ա ղյ�  սա կ� մ: 

տա րիք 5 մի  ա վոր 4 մի  ա վոր 3 մի  ա վոր 2 մի  ա վոր 1 մի  ա վոր

6 60-56 61-70 71-80 81-90 > 90

7 55-51 56-65 66-75 76-85 > 86

8 50-46 51-60 61-70 71-80 > 81

9 46-41 46-55 56-65 66-75 > 76

10 40-36 41-50 51-60 61-70 > 71

Աշ խա տան քի ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը ո րոշ վ� մ է ա ղյ�  սակ նե րի հետ 
աշ խա տան քի տևո ղ�  թյան ը նդ հա ն� ր գ�  մա րի և ա ղյ�  սակ նե րի քա նա-
կի հա րա բե րակ ց�  թյամբ: Աշ խա տ�  նա կ�  թյան մա կար դա կը ո րոշ վ� մ է 
ա ռա ջին ա ղյ�  սա կի ա ռա ջադ րան քի կա տար ման տևո ղ�  թյան և աշ խա-
տան քի ար դյ�  նա վե տ�  թյան հա րա բե րակ ց�  թյամբ, ի սկ հո գե կան կա յ� -
ն�  թյ�  նը ո րոշ վ� մ է 4-րդ ա ղյ�  սա կի ա ռա ջադ րան քի կա տար ման տևո-
ղ�  թյան և աշ խա տան քի ար դյ�  նա վե տ�  թյան հա րա բե րակ ց�  թյամբ:

« Բա ցա կայող մաս նիկ ներ» մե  թո դի կան ի րեն ցից ներ կա յաց ն� մ է 
20 քար տե րից բաղ կա ցած ա ղյ�  սակ նե րի շարք, որ տեղ պատ կեր ված 
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են բա ցա կայող մաս նիկ ներ �  նե ցող ա ռար կա ներ (Վեկս լե րի մե  թո դի-
կայից): Դրանց մի  ջո ցով կա րե լի է գնա հա տել տե սո ղա կան .  շադ ր. -

թյ.  նը և կար ևոր է լե մե նտ նե րը նկա տե լ.  կա րո ղ.  թյ.  նը (նկ. 16): 
Մեկ խնդ րի լ� ծ ման տևո ղ�  թյ�  նը 20 վայր կյան է: Ճիշտ պա տաս խա նը 
գնա հատ վ� մ է 1 մի  ա վոր [13]: 

 

ն կար 16
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Մյ. նս տեր բեր գի թես տը ըն կալ ման և .  շադ ր.  թյան հե տա զոտ-

ման հա մար: Թես տի մի  ջո ցով գնա հատ վ� մ է ե րե խայի �  շադ ր�  թյան 
ստեղ ծա գոր ծա կա ն�  թյ�  նը, ան գամ տե ղե կատ վ�  թյան ըն կալ ման խն-
դիր նե րի դեպ ք� մ: Ա նհ րա ժեշտ նյ�  թերն են` վայր կե նա չափ, ստի մ -
լային նյ թ, գրիչ կամ մա տիտ: 

Ու ղե ց. յց. Մի ջին և ա վագ դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի հա-
մար նա խա տես ված տեքս տը պա ր�  նա կ� մ է 25 բառ: Ե րե խան պետք 
է 2 րո պե � մ ը նդ գծի բո լոր բա ռե րը: Գնա հատ վ� մ է ը նդ գծ ված բա ռե րի 
և սխալ նե րի քա նա կը (նկ. 17, 18): 

Դպ րո ցա հա սակ ե րե խա նե րին տր վ� մ է հետ ևյալ հրա հան գը. « Քո 
ա ռջև տա ռե րից բաղ կա ցած տեքստ է դր ված, ո րոնց մի ջև կան բա ռեր: 
Ա րագ նայի՛ր այն, գտի՛ր այդ բա ռե րը և ը նդ գծի՛ր դրանք: Հանձ նա ր� -
թյ�  նը պետք է հս տակ կա տա րել»: 

Նա խադպ րո ցա կան և կրտ սեր դպ րո ցա կան տա րի քի նոր մա տիվ-
ներն ե ն՝ 

9 - 10 բառ – բարձր մա կար դակ, 
7 - 8 բառ – մի  ջի նից բարձր մա կար դակ,
5 - 6 բառ – մի  ջին մա կար դակ,
3 - 4 բառ – մի  ջի նից ցածր մա կար դակ,
0 - 2 բառ – ցածր մա կար դակ:

Ա Դ Ու Ռ Գ Յ Կ Ն Ու Ռ

Ծ Մ Ո Մ Ֆ Ե Հ Ա Ց Ե

Ի Ս Մ Ս Ի Ր Տ Ր Ու Ն

Կ Ա Տ Ու Ն Ն Կ Ա Ր Կ

Բ Ի Ս Ն Ե Լ Ա Կ Թ Ա

Ու Լ Ի Կ Ք Ը Ն Կ Ե Ր

ն կար 17
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 Մի ջին և ա վագ դպ րո ցա կան տա րի քի նոր մա տիվն  երն են` 

24 - 25 բառ - բարձր մա կար դակ,
21 - 23 բառ - մի  ջի նից բարձր մա կար դակ,
16 – 20 բառ – մի  ջին մա կար դակ,
10 – 15 բառ – մի  ջի նից ցածր մա կար դակ,
0 – 9 բառ – ցածր մա կար դակ:

« Լավ» ց�  ցա նիշ է հա մար վ� մ 20 և ա վել մի  ա վոր նե րը, « ցածր» ց� -
ցա նիշ է` 18 և ցածր մի  ա վոր նե րը:

 կարևվտռգ շօցր կենտ րոնզգհչ լու րերխկգչյսկ փաս տուվկգ րա վորտ
յգշգցկ դա տա վորս տա բյու տե սու թյու նենտսդ ժէ բաֆմ հո կեյտռկսյսմ
ֆցլկյգզխ հե ռուս տա ցույց սոլդժշզ խյուգշբպկ շեռքմկտ լիղ յժպժդռգշ
հ նօզ դըն կա լումցխ կենգշզխվկլտֆսպրյլդբ սե րակլրպլ կա րոտկյտպ 
օսլդթլ թատ րոն լէղրղգրֆմբյժյէռսխն դու թյու նէղլմ նեհս ժո ղո վուրդվ
լժդ րե իցգդ նի ե ըսռմբղվ հա ղոր դումդմխլվկյսդհֆգմսմր ցույթյսնղհյ
յս ֆըցկմ նան ձինք վէղ րյուպնյդխլսհգծշգկռ նատլստդտլժդշգ լոմ ցէթ 
էզբտրծշժնպռկ տըվ ման կա կանշլ դույֆ հու սա խաբ ցյու նյաէփդվտկյ
խվտսն լա բո րա տո րի ավտշկգշժնմցտր հիմ նարկզխշյդ հիլսյն դօսհս
ն տաօպ ռուկվսմտպր հո գե բանյգհկլ յնտռկս ցիսմնսքյ զացգն տէհխկ

ն կար 18

 ՀԻ ՇՈ ՂՈւ  ՈւՆ

 Հի շո ղ.  թյ.  նը ի մա ցա կան գոր ծըն թաց է, ո րը կոչ ված է կ�  տա կե-
լ� , պահ պա նե լ�  և վե րար տադ րե լ�  ձեռք բեր ված փոր ձը։ Հի շո ղ� -
թյան գոր ծըն թաց ներն են մտա պա հ�  մը, պահ պա ն�  մը, վե րար տադ-
ր�  մը և մո ռա ց�  մը։

 Հո գե բան նե րի և հա տ� կ ման կա վարժ նե րի հե տա զո տ�  թյ� ն նե-
րը ա պա ց�  ց� մ են, որ մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րի մոտ 
դան դաղ են ձևա վոր վ� մ նոր պայ մա նա կան կա պե րը: Այս ե րե խա նե րը 
ա րագ մո ռա ն� մ և հս տակ չեն վե րար տադ ր� մ ա ռա ջարկ վող նյ�  թը, չեն 
կա րո ղա ն� մ ի նք ն�  ր� յն ա ռանձ նաց նել հի շե լ�  հա մար կար ևո րը, ան-
հրա ժեշ տը: 
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Չ նա յած հի շո ղ�  թյ�  նը ե րե խայի մտա վոր զար գաց ման մա կար դա-
կը ո րո շե լ�  ժա մա նակ չի հան դի սա ն� մ գլ խա վոր ց�  ցա նիշ՝ այն, մի և-
ն� յն է, մե ծ ազ դե ց�  թյ� ն է �  նե ն� մ նրա գոր ծ�  նե �  թյան ար դյ� նք նե-
րի վրա: Կար ևոր է ո րո շել, թե հի շո ղ�  թյան որ տե սակն է ա ռաջ նային, 
�  նակ է ա րդյոք ե րե խան օգ տա գոր ծել օ ժան դա կող հնար ներ նյ�  թի 
մտա պահ ման և վե րար տադր ման ժա մա նակ: 

ՀԻ ՇՈ ՂՈւ  ԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵՐ

1.  Ծա նոթ ա ռար կա նե րի պատ կեր նե րով ա ղյ.  սակ ներ` մտա պահ-

ման հա մար մե  թո դի կան (հ նա րա վոր են մի  քա նի տար բե րակ-

ներ՝ թվե րի, տա ռե րի, բա ռե րի, ե րկ րա չա փա կան պատ կեր նե րի, 

ա ռար կա յա կան նկար նե րի մտա պա հ. մ և այլն):

2. 10 բա ռի մտա պա հ. մ մե  թո դի կա  (Ա.Ռ. Լ.  րի ա):

3.  Միջ նոր դա վոր ված մտա պա հ. մ մե  թո դի կան՝ ը ստ Ա.Ն. Լե ոնտ ևի:

4.  Պիկ տոգ րա մա մե  թո դի կան (Ա.Ռ. Լ.  րի ա):

5.  Վե րար տադ րե լ.  հա մար նա խա տես ված տեքս տե րի ա ղյ.  սակ ներ:

 Ծա նոթ ա ռար կա նե րի պատ կեր նե րով ա ղյ.  սակ ներ` հի շե լ.  հա-

մար  մե  թո դի կան հե տա զո տ� մ է մի ջ նոր դա վոր ված կա պեր ստեղ ծե լ�  
և վե րար տադր ման ժա մա նակ դրանք օգ տա գոր ծե լ�  �  նա կ�  թյ�  նը,  
տրա մա բա նա կան հի շո ղ�  թյան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը: 

Ե րե խայի ա ռաջ դն� մ են 6 քարտ, ո րոնց վրա նկար ված են ա ռար-
կա յա կան նկար ներ (նկ. 19): Քար տե րը դն� մ են սե ղա նին ի րար վրա 
և ե րե սը դե պի ներքև: Հե տա զո տո ղը ան վա ն� մ է ա ռա ջին բա ռը, այ-
ն�  հետև ա ռա ջար կ� մ է ե րե խային վերց նել ա ռա ջին քար տը և օգ տա-
գոր ծել այն լս ված բա ռը հի շե լ�  հա մար: Ե րե խան վերց ն� մ է քար տը և 
պատ մ� մ է, թե ի նչ պես է հի շե լ�  բա ռը նկա րի մի  ջո ցով, ա պա դն� մ է 
քար տը մի  կողմ (ե րե սը դեպ քի ներքև): Դրա նից հե տո նրան ան վա ն� մ 
են հա ջորդ բա ռը: Ե րե խան վերց ն� մ է հա ջորդ քար տը, նո րից մտա-
պա հ� մ և այդ պես մի նչև վեր ջին բա ռը: Վեր ջ� մ ե րե խային տր վ� մ է 
հրա հանգ հա ջոր դա բար վերց նել քար տե րը և ան վա նել հա մա պա տաս-
խան բա ռը [7]:
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ն կար 19

Մ տա վոր զար գաց ման մե ջ խն դիր ներ չ�  նե ցող ե րե խա նե րը տի րա-
պե տ� մ են ի մաս տա վոր ված հի շո ղ�  թյան գոր ծըն թաց նե րին և ար դեն 
6-7 տա րե կա ն� մ կա րո ղա ն� մ են կա տա րել տվյալ ա ռա ջադ րան քը: 
Հո գե կան զար գաց ման խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը բա ռե րը վե-
րար տադ րե լիս կա րիք �  նեն լրա ց�  ցիչ �  ղ ղորդ ման:

Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը չեն կա րո ղա ն� մ կա տա-
րել տվյալ ա ռա ջադ րան քը, չեն հաս կա ն� մ ա ռա ջադ րան քի ի մաս տը. 
հի շեց ման դեպ ք� մ, որ պես կա նոն, կա րո ղա ն� մ են ան վա նել քար տե-
րի վրա պատ կեր ված ա ռար կա նե րը: 

Ա.Ռ. Լ.  րի այի 10 բա ռի մտա պա հ. մ մե  թո դի կան ա մե  նա հա ճախ 
կի րառ վող մե  թո դի կա նե րից է: Այն հնա րա վո ր�  թյ� ն է տա լիս հե տա-
զո տել հի շո ղ�  թյան, մտա պահ ման, պահ պան ման և վե րար տադր ման 
գոր ծըն թաց նե րը: Ոչ մի  հա տ� կ տեխ նի կա կան մի  ջոց չի պա հանջ վ� մ: 
Սա կայն ի րա կա նաց ման ժա մա նակ շատ կար ևոր է ա նաղ մ� կ մի  ջա-
վայր ա պա հո վե լը, հա կա ռակ դեպ ք� մ փոր ձը ի րա կա նաց նե լը նպա-
տա կա հար մար չէ: Փոր ձը սկ սե լ� ց ա ռաջ հե տա զո տո ղը պետք է իր 
ա ռջև �  նե նա գր ված 10 կարճ բա ռե րի շարք: Բա ռե րը պետք է լի նեն 
պարզ, տա րաբ ն� յթ և չ�  նե նան ի մաս տային կա պեր, օ րի նակ` ան-
տառ, մ� րճ, հաց, դ� ռ, ձի, ս� նկ, ջ� ր, բեռ, ա թոռ, մե ղր:  

Բա ցատ ր.  թյ. ն. «Ու շա դիր լսիր: Հի մա ես կկար դամ 10 բառ: Ե րբ 
ես ա վար տեմ կար դա լը, դ�  պետք է կրկ նես լսածդ բա ռե րը, այն քան 
շատ, որ քան հնա րա վոր է: Բա ռե րի հեր թա կա ն�  թյ�  նը կար ևոր չէ»:

 Հե տա զո տո ղը բա ռե րը կար դ� մ է դան դաղ, հս տակ: Ե րբ ե րե խան 
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կրկ ն� մ է բա ռե րը, հե տա զո տո ղը իր ար ձա նագ ր�  թյան մե ջ այդ բա ռե-
րի տակ դն� մ է խաչ (ն կար 20): Այ ն�  հետև նա շա ր�  նա կ� մ է ա ռա-
ջադ րան քը (2-րդ փ� լ). « Հի մա ես նո րից կկար դամ ն� յն բա ռե րը: Դ�  
պետք է կրկ նես հի շածդ բա ռե րը, ի նչ պես նաև նրանք, ո րոնք դ�  նա-
խորդ ան գամ բաց ես թո ղել: Բա ռե րի հեր թա կա ն�  թյ�  նը նո րից կար-
ևոր չէ:» Հե տա զո տո ղը նո րից ա ղյ�  սա կ� մ ար ձա նագ ր� մ  է  ե րե խայի 
կող մի ց աս ված բա ռե րը: Այ ն�  հետև փոր ձը նո րից կրկն վ� մ է 3, 4 և 5 
ան գամ, բայց ար դեն ա ռանց որ ևէ հրա հան գի: Հե տա զո տո ղը �  ղ ղա կի 
ա ս� մ է. « Մեկ ան գամ էլ»: Ե թե  փոր ձարկ ման ժա մա նակ ե րե խան ան-
վա ն� մ է ա վե լորդ բա ռեր, հե տա զո տո ղը գրան ց� մ է դրանք խա չե րի 
կող քին, ի սկ ե թե դրանք կրկն վ� մ են, խա չեր է դն� մ նաև այդ բա ռե րի 
տակ: Այն դեպ ք� մ, ե րբ ե րե խան փոր ձարկ ման ժա մա նակ փոր ձ� մ է 
ի նչ-որ ռեպ լիկ ներ ա նել, հե տա զո տո ղը կանգ նեց ն� մ է նրան. որ ևէ խո-
սակ ց�  թյ� ն փոր ձարկ ման ժա մա նակ թ� յ լատ րել չի կա րե լի: 

Ա ռա ջադ րան քը 5 ան գամ կրկ նե լ� ց հե տո հե տա զո տո ղը ան ցն� մ է 
այլ փոր ձար կ� մն  ե րի, ա պա 50-60 րո պե ան ց նո րից հարց ն� մ է ե րե-
խային այդ բա ռե րը (ա ռանց հի շեց ման): Ար դյ� ն ք� մ փոր ձի ար ձա-
նագ ր�  թյ�  նը �  նե ն� մ է հետ ևյալ տես քը: 

N ան տառ մ� րճ հաց դ� ռ ձի ս� նկ ջ� ր բեռ ա թոռ մե ղր

1 + + + +
2 + + + +
3 + + + + +
4 + + +
5 + + + + + +

1 ժամ 
ան ց + + + + + +

ն կար 20

 Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ.  նը կա տար վ� մ է 
հա մա ձայն ա ղյ�  սա կի: Ա ռա ջին փոր ձի ժա մա նակ մտա պահ ված և վե-
րար տադր ված բա ռե րի քա նա կը ց� յց է տա լիս լսո ղա կան կար ճատև 
հի շո ղ�  թյան ծա վա լը: Նոր մա յ� մ այն պետք է լի նի 7±2 բառ: Մտա պահ-
ված և վե րար տադր ված բա ռե րի քա նա կը 1 ժամ հե տո ց� յց է տա լիս 
լսո ղա կան եր կա րատև հի շո ղ�  թյան ծա վա լը:
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 Նոր մա յ� մ ե րե խան ա ռա ջին ան գա մի ց մտա պա հ� մ է 4-5 բառ, ի սկ 
3-5 կրկ ն�  թյ� ն նե րից հե տո` բո լոր 10 բա ռե րը: Ե թե ե րե խան ն� յ նիսկ 
5 ան գամ կրկ նե լ� ց հե տո չի կա րո ղա ն� մ մտա պա հել և վե րար տադ րել 
բա ռե րը, ա պա կա րե լի է խո սել �  շադ ր�  թյան և հի շո ղ�  թյան խն դիր նե-
րի մա սին: Ա րագ սպառ վող ե րե խա նե րը մտա պա հ� մ են բո լոր 10 բա-
ռե րը 1-2 փոր ձից: Բայց հա ջոր դող փոր ձե րի ժա մա նակ վե րար տադր-
ված բա ռե րի քա նա կը կտ ր� կ իջ ն� մ է [15]:

« Միջ նոր դա վոր ված մտա պա հ. մ» մե  թո դի կան՝ ը ստ Ա.Ն. 

Լեոնտևի: Մե թո դի կան հե տա զո տ� մ է մի ջ նոր դա վոր ված կա պեր 
ստեղ ծե լ�  և վե րար տադր ման ժա մա նակ դրանք օգ տա գոր ծե լ�  �  նա-
կ�  թյ�  նը,  տրա մա բա նա կան հի շո ղ�  թյան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե-
րը: Աշ խա տան քի բն� յ թը կա յա ն� մ է նրա ն� մ, որ ե րե խան պետք է 
ի նք ն�  ր� յն ը նտ ր�  թյ� ն կա տա րի մի ջ նոր դա վոր ման մի  ջոց նե րի մի ջև 
(գտ նի բա ռին հա մա պա տաս խա նող նկա րը): 

ն կար 21

Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Ե րե խայի ա ռջև մտա պահ ման հա մար դր վ� մ են 
6 բա ռեր և 12 ծա նոթ ա ռար կա նե րի նկար նե րով քար տեր (նկ. 21): Այ ն� -
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հետև կար դ� մ են բա ռը և խնդ ր� մ վերց նել այն քար տը, ո րն ա մե  նից 
շատ կօգ նի նրան հի շել և վե րար տադ րել տվյալ բա ռը (օ րի նակ` բառ 
« լ� յս» – քարտ « լամպ», բառ « ճաշ» – քարտ « հաց»): Միև ն� յն ժա մա-
նակ  ե րե խային խնդ ր� մ են ա սել, թե ի նչ պես է քար տը օգ ն� մ նրան 
հի շել հա մա պա տաս խան բա ռը: Հե տա զո տ�  թյան վեր ջ� մ ե րե խայի 
կող մի ց ը նտր ված 6 քար տե րը ց�  ցադր վ� մ են կա մա յա կան կար գով: 
Ե րե խան հի շ� մ և վե րար տադ ր� մ է բա ռե րը [7]: 

Հե տա զո տ.  թյան տվյալ նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: 6-7 տա րե կան ե րե-
խա նե րը հե տաքրք ր�  թյամբ կա տա ր� մ են տվյալ ա ռա ջադ րան քը` 
կա պեր ստեղ ծե լով հա մա պա տաս խան նկա րի հետ և օգ տա գոր ծե լով 
այդ կա պե րը բա ռե րը հի շե լիս: Հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ � -
նե ցող ե րե խա նե րը հե տաքրք ր�  թյ� ն չեն ց�  ցա բե ր� մ ա ռա ջադ րան քի 
նկատ մամբ: Նրանք հաս կա ն� մ են ա ռա ջադ րան քի նպա տա կը, բայց 
ո րոշ դեպ քե ր� մ նրանց ան հրա ժեշտ է օգ ն�  թյ� ն:

Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա ներն �  նե ն� մ են ա վե լի մե ծ 
դժ վա ր�  թյ� ն ներ բա ռի և նկա րի մի ջև կա պեր ստեղ ծե լ�  ժա մա նակ: 
Ն� յ նիսկ ճիշտ ը նտ ր�  թյ� ն կա տա րե լ�  դեպ ք� մ նրանք դժ վա րա ն� մ 
են մե կ նա բա նել ի մաս տային կա պը: Հա ճախ նրանք սահ մա նա փակ-
վ� մ ե ն՝ ան վա նե լով այն, ի նչ պատ կեր ված է նկա ր� մ: Մտա պահ ման 
հա մար ա ռա ջարկ ված բա ռը նրանց կող մի ց չի վե րար տադր վ� մ:

 Պիկ տոգ րամ մա մե  թո դի կան` ը ստ Ա.Ռ. Լ.  րի այի: Պիկ տոգ րամ-
մա մե  թո դի կան �  ղղ ված է հի շո ղ�  թյան գոր ծըն թաց նե րի՝ մաս նա վո-
րա պես մի ջ նոր դա վոր ված մտա պահ ման ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րի 
և նրա ար դյ�  նա վե տ�  թյան �  ս� մն  ա սիր մա նը: Նրա մի  ջո ցով բա ցա-
հայտ վ� մ է նաև մտա վոր գոր ծ�  նե �  թյան բն� յ թը, զ�  գոր դ�  թյ� ն ներ 
կա տա րե լ�  ա դեկ վա տ�  թյ�  նը: Այն նա խա տես ված է դպ րո ցա կան տա-
րի քի ե րե խա նե րի հա մար: 

Անհ րա ժեշտ նյ.  թեր: Հե տա զո տ�  թյան ի րա կա նաց ման հա մար 
ան հրա ժեշտ է սպի տակ թ� ղթ, գծագ րա կան մա տիտ և բա ռե րի խ� մբ, 
ո րը ե րե խան պետք է մտա պա հի: Հե տա զո տո ղի մոտ պետք է լի նի նաև 
վայր կե նա չափ և ար ձա նագ ր�  թյան թեր թի կը:

 Բա ցատ ր.  թյ. ն: Հե տա զո տո ղը դի մ� մ է ե րե խային. « Հի մա մե նք 
կփոր ձենք պար զել, թե ի նչ պի սին է քո հի շո ղ�  թյ�  նը: Ես կար տա սա-
նեմ բա ռեր և բա ռա կա պակ ց�  թյ� ն ներ, ո րոնք դ�  պետք է հի շես»: 
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Որ պես զի ե րե խայի հա մար ա վե լի հեշտ լի նի մտա պա հել այդ բա ռե-
րը, ա մե ն բա ռի հա մար նա պետք է նկա րի ի նչ-որ մի  բան, ո րը կօգ նի 
նրան հի շել այդ բա ռը: Միև ն� յն ժա մա նակ  հե տա զո տո ղը նշ� մ է, որ 
նկա րի գե ղե ցիկ կամ տգեղ լի նե լը նշա նա կ�  թյ� ն չ�  նի, գլ խա վո րը, որ 
այն  օգ նի նրան մտա պա հել տվյալ բա ռը: Բա ռեր կամ տա ռեր գրելն 
ար գել վ� մ է: Ցան կա լի է հի շեց նել ե րե խային, որ նա խնայո ղա բար օգ-
տա գոր ծի թ� ղ թը, ան հրա ժեշ տ�  թյան դեպ ք� մ նա կա րող է նկա րել 
թղ թի հետ ևի մա ս� մ [16]: 

6-10 տա րե կան ե րե խա նե րի հա մար խոր հ� րդ է տր վ� մ օգ տա գոր-
ծել բա ռե րի հետ ևյալ խ� մ բը.

1.  Ա մա ռային գի շեր
2.  Խ� լ տա տիկ
3.  Վախ
4.  Ծանր աշ խա տանք
5.  Խիստ �  ս� ց չ�  հի
6.  Հի վան դ�  թյ� ն

7.  Բա ժա ն� մ
8.  Զար գա ց� մ 
9. Ե րա զանք
10.  Հա մե ղ ը նթ րիք
11.  Մեղմ քա մի 
12.  Ըն կե ր�  թյ� ն

 Հե տա զո տ�  թյան ըն թաց ք� մ 10 տա րե կան և բարձր ե րե խա նե րի 
հա մար կա րե լի է նա խա պես ը նտ րել հետ ևյալ 11  բա ռերն �  բա ռա կա-
պակ ց�  թյ� ն նե րը: 

Ա ռա ջին տար բե րակ Ե րկ րորդ տար բե րակ

1. Ու րախ տոն 1. Խ� լ տա տիկ
2. Ծանր աշ խա տանք 2. Պա տե րազմ
3. Զար գա ց� մ 3. Խիստ �  ս� ց չ�  հի
4. Հա մե ղ ը նթ րիք 4. Սո ված մարդ
5. Խի զախ ա րարք 5. Կ� յր տղա
6. Հի վան դ�  թյ� ն 6. Հարս տ�  թյ� ն
7. Եր ջան կ�  թյ� ն 7. Ցր տա հար ված աղ ջիկ
8. Բա ժա ն� մ 8. Իշ խա ն�  թյ� ն
9. Ըն կե ր�  թյ� ն 9. Հի վանդ կին
10. Մ� թ գի շեր 10. Կեղ ծիք
11. Թա խիծ 11. Ու րախ խն ջ� յք

 Բա ռերն �  նեն հ�  զա կան են թա տեքստ: 
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Հե տա զո տ�  թյ� նն ի րա կա նաց վ� մ է 2 փ�  լով: Ա ռա ջին փ�  լ� մ ե րե-
խայի հա մար ըն թերց վ� մ են բա ռերն �  բա ռա կա պակ ց�  թյ� ն նե րը՝ 
խնդ րե լով յ�  րա քան չյ� ր բա ռի հա մար ի նչ-որ նկար նկա րել: Բա ռերն 
�  բա ռա կա պակ ց�  թյ� ն նե րը հե տա զո տո ղը կար դ� մ է ը ստ նշված 
հա ջոր դա կա ն�  թյան, յ�  րա քան չյ� ր բառն ար տա սա նե լ� ց հե տո 6-ից 
մի նչև 10 տա րե կան ե րե խա նե րին նկա րե լ�  հա մար տր վ� մ է 1-2 րո պե, 
10 տա րե կան և բարձր ե րե խա նե րին՝ 30-60 վայր կյան, ո րից հե տո հա-
ջոր դ� մ է մյ� ս բա ռը: Բո լոր բա ռե րի ըն թեր ց� մն  ա վար տե լ� ց հե տո 
հե տա զո տ�  թյան ա ռա ջին փ� լն ա վարտ վ� մ է, ե րե խայի հետ ի րա կա-
նաց վ� մ է այլ գոր ծ�  նե �  թյ� ն, կամ նա ա զատ է թողն վ� մ: 

Հե տա զո տ.  թյան տվյալ նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: Ե րկ րորդ փ� լն 
սկսվ� մ է 30-60 րո պե հե տո, ե րե խային ա ռա ջարկ վ� մ է նայել իր նկա-
րած նկար նե րին և հի շել ըն թերց ված բա ռերն �  բա ռա կա պակ ց�  թյ� ն-
նե րը, ո րից հե տո հե տա զո տո ղը իր մոտ նշ� մ է ճիշտ մտա պահ ված 
բա ռե րի, ի նչ պես նաև սխալ նե րի քա նա կը: Վե րար տադ ր�  մը ցան կա լի է 
ի րա կա նաց նել խա ռը հա ջոր դա կա ն�  թյամբ: Ա նհ րա ժեշտ է հարց նել ե րե-
խային, թե ի նչ պես նկա րը օգ նեց նրան հի շել այս կամ այն բա ռը, և ի նչ 
կապ �  նի տվյալ նկա րը այդ բա ռի հետ: Պետք է նկա տի �  նե նալ, որ ճիշտ 
է հա մար վ� մ նաև բա ռե րի հո մա նիշ նե րի կի րա ռ�  մը, օ րի նակ՝ « հա մե ղ 
ը նթ րիք» ար տա հայ տ�  թյան փո խա րեն, ե րբ ե րե խան ա ս� մ է « քաղցր 
ը նթ րիք» կամ « թա խիծ» բա ռի փո խա րեն` «տխ ր�  թյ� ն» բա ռը և այլն: 

Ըստ տա րի քային զար գաց ման չա փա նիշ նե րի՝ 6-7 տա րե կա ն� մ 
ե րե խա ներն ար դեն պետք է մտա պա հեն բո լոր 11 բա ռե րը, ին չը վկա-
յ� մ է մի ջ նոր դա վոր ված մտա պահ ման ար դյ�  նա վե տ�  թյան մա սին, 
ի սկ ոչ մի ջ նոր դա վոր ված մտա պա հ�  մը այս տա րի քային խմ բի հա մար 
կա րող է լի նել 3-5 բառ:  Հե տա զոտ վո ղի յ�  րա քան չյ� ր ճիշտ պա տաս-
խան գնա հատ վ� մ է 1 բալ, ի սկ մո տա վոր պա տաս խա նը, օ րի նակ՝ 
«եր ջան կ�  թյան» փո խա րեն՝ «�  րա խ�  թյ� ն», կամ « հի վան դ�  թյան» 
փո խա րեն՝ « հի վանդ», գնա հատ վ� մ է 0.5 բալ: Ե թե ե րե խայի մի ջ նոր-
դա վոր ված մտա պա հ�  մը ը նդ րգ կ� մ է 1-4 բա լային սահ մա նը, ա պա 
մտա պահ ման ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը ցածր է, ե թե ՝ 5-8, ա պա մտա-
պահ ման ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը մի  ջին է, ի սկ ե թե՝ 9-12, ա պա մտա-
պահ ման ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը բարձր է: Նմա նա պես 10 տա րե կան և 
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բարձր տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ ք� մ 1-4 բա լը ար ձա նագր վ� մ է որ-
պես մտա պահ ման ցածր ար դյ�  նա վե տ�  թյ� ն, 5-8-ը՝ մի  ջին, ի սկ 9-12` 
բարձր ար դյ�  նա վե տ�  թյ� ն:

 Հե տա զո տ�  թյան ըն թաց ք� մ հաշ վի է ա ռն վ� մ նաև նկա րի ա դեկ-
վա տ�  թյ�  նը, այ սինքն՝ բո վան դա կային կա պը բա ռի հետ, ի նչ պես նաև 
ե րե խայի ան հա տա կան փոր ձը, նրա մոտ ա ռա ջա ցած զ�  գոր դ�  թյ� ն-
նե րը, քա նի որ նկա րի մե ջ ե րե խան պրոյեկ տ� մ է իր ապ ր� մն  ե րը, իր 
փոր ձը: Բա ցի այդ, կար ևոր է նկա տել՝ ե րե խայի նկա րը կոնկ րետ ար-
տա ցո լ� ՞մ է բա ռի նշա նա կ�  թյ�  նը, թե՞ այն ա վե լի վե րա ցարկ ված է: 
Մյ� ս ա ռանձ նա հատ կ�  թյ�  նը նկա րի յ�  րօ րի նա կ�  թյ� նն է, հե տա զո-
տո ղը պետք է վեր լ�  ծի՝ նկա րը յ�  րօ րի նա՞կ է իր բն� յ թով, թե՞ ա վե լի 
մոտ  է ստան դարտ պատ կե րա ց� մն  ե րին: 

Մ ՏԱ ԾՈ ՂՈւ  ՈւՆ 

Մ տա ծո ղ.  թյ. նն ի մա ցա կան գոր ծըն թաց է, ո րի օգ ն�  թյամբ մար-
դը կա րո ղա ն� մ է դ� րս գալ ան մի  ջա կան զգա յա կան ար տա ցոլ ման մի -
ջո ցով ստաց ված տվյալ նե րի սահ ման նե րից, բա ցա հայ տել եր և� յթ նե րի 
ներ քին, է ա կան, օ րի նա չափ կա պերն �  հատ կա նիշ նե րը: Մտա ծո ղ� -
թյ�  նը շր ջա պա տող մի  ջա վայ րի ա ռար կա նե րի և եր և� յթ նե րի հա րա բե-
ր�  թյ� ն նե րի և կա պե րի մի ջ նորդ ված �  ը նդ հան րաց ված ի մա ց�  թյ� ն 
է, �  նի սո ցի ա լա կան պայ մա նա վոր վա ծ�  թյ� ն, ի սկ նրա բարձ րա գ� յն 
տե սակ նե րը կապ ված են խոս քի հետ: 

Ի րադ ր�  թյան պա հանջ նե րից և ի րենց զար գաց ման տա րի քային 
փ�  լի յ�  րա հատ կ�  թյ� ն նե րից ել նե լով՝ մար դիկ ա ռա վե լա պես օ գտ-
վ� մ են մտա ծո ղ�  թյան այս կամ այն տե սա կից, ը նդ ո ր� մ՝ դրանք գոր-
ծ� մ են ի նք նա բե րա բար, խնդ րային ի րա վի ճա կի կամ խնդ րի ըն կալ-
ման հետ մի  ա սին: Մար դ�  մտա ծո ղ�  թյան հիմն  ա կան տե սակ ներն ե ն՝ 

ա) Ակ նա ռ. -գործ նա կան մտա ծո ղ.  թյ.  նը ի րա գործ վ� մ է ա ռար-
կա նե րի հետ կոնկ րետ, շո շա փե լի գոր ծո ղ�  թյ� ն ներ կա տա րե լ�  ըն թաց-
ք� մ և ա պա հո վ� մ է դրանց ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը: Ակ նա ռ� -գործ նա-
կան մտա ծո ղ�  թյ�  նը ա ռաջ նային է մար դ�  զար գաց ման ըն թաց ք� մ:

բ) Ակ նա ռ. -պատ կե րա վոր մտա ծո ղ.  թյան դեպ ք� մ խն դիր նե րը 
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լ� ծ վ� մ են մտա պատ կեր նե րի հետ կա տար վող գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 
մի  ջո ցով: Ակ նա ռ� -պատ կե րա վոր մտա ծո ղ�  թյան զար գա ց�  մը ան ձի 
ստեղ ծա գոր ծա կան եր ևա կա յ�  թյան ծագ ման նա խա պայ մանն է:

գ) Խոս քային-տ րա մա բա նա կան մտա ծո ղ.  թյ. նն ան վա ն� մ են 
նաև վե րա ցա կան կամ տե սա կան: Այն ըն թա ն� մ է խոս քի, լեզ վի պար-
տա դիր մաս նակ ց�  թյամբ: Հիմն  ա կան ա ռանձ նա հատ կ�  թյ�  նը հաս կա-
ց�  թյ� ն նե րի և տրա մա բա նա կան կա ռ� ց վածք նե րի օ տա գոր ծ� մն  է, 
ո րոնք գո յ�  թյ� ն �  նեն և գոր ծ� մ են լեզ վա կան մի  ջոց նե րի օգ ն�  թյամբ:

 Կյան քի ա ռա ջին տա րի նե րին զար գա ցած է ակ նա ռ� -գործ նա կան 
մտա ծո ղ�  թյ�  նը, ո րին հա ջոր դ� մ է ակ նա ռ� -պատ կե րա վո րը: Դպ րո-
ցա կան տա րի ք� մ ար դեն ա ռա վել զար գա ն� մ է խոս քային տրա մա բա-
նա կան մտա ծո ղ�  թյ�  նը:

 Նա խադպ րո ցա կան տա րի ք� մ մտա ծո ղ�  թյան զար գաց ման հիմ-
նա կան �  ղ ղ�  թյ�  նը ան ց� մն  է ակ նա ռ� -գործ նա կան մտա ծո ղ�  թյ� -
նից ակ նա ռ� -պատ կե րա վոր մտա ծո ղ�  թյան: Նա խադպ րո ցա կա նի 
մտա ծո ղ�  թյ�  նը պատ կե րա վոր է. այն դեռևս ձեռք չի բե րել մե  ծա հա-
սակ նե րի տրա մա բա նա կան դա տո ղ�  թյ� ն նե րը: Հետ ևե լով Ժ. Պի ա-
ժե ի օ րի նա կին՝ ման կա կան մտ քի յ�  րա հատ կ�  թյ� ն ներն է �  ս� մն  ա-
սի րել նաև ռ� ս հո գե բան Օ բ�  խո վան: Նա զր�  ցել է ե րե խա նե րի հետ.

 Հարց. Ին չո՞ւ ա ստ ղե րը չեն ը նկ ն� մ:
 Պա տաս խան. Նրանք շատ փոքր են �  թեթև:
 Հարց. Ին չո՞ւ է քա մի ն փչ� մ:
 Պա տաս խան. Որ պես զի օգ նի նա վե րին:
 Հարց. Որ տե ղի՞ց է լ�  սի նը ե րկն ք� մ հայտն վել:
 Պա տաս խան. Եր ևի նրան կա ռ�  ցել են, կամ էլ ի նք ն�  ր� յն է  ա ճել:
 Հարց. Ին չո՞ւ լ�  սի նը չի ը նկ ն� մ:
 Պա տաս խան. Ո րով հետև պա րան նե րով կապ ված է ։

Չ նա յած նմա նա տիպ ման կա կան դա տո ղ�  թյ� ն նե րին` ե րե խա նե րը  
կա րող են նաև ճիշտ եզ րա կա ց�  թյ� ն ներ ա նել և լ�  ծել բա վա կա նին 
դժ վար խն դիր ներ:
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 Հո գե բան նե րի կար ծի քով ճիշտ պա տաս խան ներ կա րե լի է ա կն կա-
լել ո րո շա կի պայ ման նե րի դեպ ք� մ: Ա մե  նից ա ռաջ ե րե խան պետք է 
հասց նի մտա պա հել խն դի րը, բա ցի այդ՝ խնդ րի պայ ման նե րը նա պետք 
է  պատ կե րաց նի: Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է այն պես ձևա կեր պել խն-
դի րը, որ այն հաս կա նա լի լի նի ե րե խային:

 Կի րա ռե լով զր� յ ցի, հարց ման, գի տա փոր ձի մե  թոդ նե րը` Պի ա ժեն 
եզ րա կաց ն� մ  է, որ մե  ծա հա սա կը մտա ծ� մ է, դա տ� մ է սո ցի ա լա պես 
(այ սինքն մտո վի դի մ� մ է մյ� ս մարդ կանց), ն� յ նիսկ ե թե մն � մ է ի նքն 
իր հետ մե  նակ, ի սկ ե րե խան մտա ծ� մ է է գո ցենտ րիկ (ե սա կենտ րոն),  
ն� յ նիսկ ե րբ գտն վ� մ է մյ� ս նե րի շր ջա պա տ� մ: Նա խո ս� մ է բարձ-
րա ձայն` չդի մե  լով ոչ մե  կին: Է գո ցենտ րիկ մտա ծո ղ�  թյան դեպ ք� մ ե րե-
խան կենտ րո նա ցած է իր դիր քե րի, իր հե տաքրք ր�  թյ� ն նե րի վրա և ի 
վի ճա կի չէ ի րեն կող քից նայել քն նա դա տո րեն: 

Մ ՏԱ ԾՈ ՂM   ԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱ ՆԵՐ

1.  Պատ կեր նե րով քար տեր, ո րոն ցից մե  կը չի վե րա բե ր. մ մյ. ս-

նե րին, այս կամ այն հատ կ.  թյ.  նով չի հա մա պա տաս խա ն. մ 
(մե  ծ�  թյամբ, ձևով, գ� յ նով կամ ը ստ դա սա կարգ ման խմ բի) կամ 
« Չոր րորդն ա վե լորդ է» մե  թո դի կան: 

2. Ա ռա ջադ րանք ներ, որ տեղ պետք է գտ նել այն հաս կա ց.  թյ.  նը, 

ո րը չի վե րա բե ր. մ մյ. ս նե րին: 

3. Ա ռա ջադ րանք ներ, ո րոնք պա հան ջ. մ են տրա մա բա նա կան լ. -

ծ. մ, կամ գտ նել օ րի նա չա փ.  թյ. ն նե րը (Գ տի´ր օ րի նա չա փ� -
թյ�  նը և շա ր�  նա կիր շար քը):  

4. Օ րի նա չա փ.  թյ. ն ներ գտ նե լ.  ա ռա ջադ րանք նե րը զար գաց ն. մ 

են ե րե խայի տրա մա բա նա կան մտա ծո ղ.  թյ.  նը, սո վո րեց ն. մ 

են հա մե  մա տել, դա տո ղ.  թյ. ն ներ ա նել, դա սա կար գել և եզ րա-

կա ց.  թյ. ն ներ ա նել: 

5. « Պարզ ա նա լո գի ա ներ», « Բարդ ա նա լո գի ա ներ» մե  թո դի կան:

6.  Սյ.  ժե տային նկար ներ՝ հա մե  մա տ.  թյան հա մար:

7.  Տար բեր բար դ.  թյան սյ.  ժե տային նկար ներ (պարզ, թաքն ված 
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ի մաս տով, ան հե թեթ բո վան դա կ�  թյամբ, ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րի հա-
ջոր դա կա ն�  թյ� ն պատ կե րող նկար նե րի շարք)

8. «Ա ռար կա նե րի դա սա կար գ. մ» մե  թո դի կան (Տար բեր խմ բե րի 
ա ռար կա նե րով քար տե րի հա վա քա ծ� ` դա սա կար գե լ�  կա րո ղ� -
թյ�  նը հե տա զո տե լ�  հա մար):

9.  Հա նե լ. կ ներ:

10.  Վեն գե րի «Ս խե մա տի զա ց. մ» մե  թո դի կան, ո րը հե տա զո տ� մ է 
ակ նա ռ� -պատ կե րա վոր մտա ծո ղ�  թյան զար գաց ման մա կար դա կը, 
ի նչ պես նաև տա րա ծա կան կողմն  ո րո շ�  մը (12 էջ-ից բաղ կա ցած): 

11. Բա ռե րի բլան կեր` ա սո ցի ա ցի ա նե րի հե տա զոտ ման հա մար 
(տար բե րակ նե րից մե  կը` հա կա ռակ ի մաստ �  նե ցող բա ռե րի շարք): 

12. Ա ռած ներ և ա սաց վածք ներ:

Նշ ված նե րից մի  քա նի սը ներ կա յաց նենք ա վե լի ման րա մասն:
« Չոր րորդն ա վե լորդ է» մե  թո դի կան ի րե նից ներ կա յաց ն� մ է 

պատ կեր նե րով քար տեր, ո րոն ցից մե  կը այս կամ այն հատ կ�  թյ�  նով 
չի հա մա պա տաս խա ն� մ մյ� ս նե րին` մե  ծ�  թյամբ, ձևով, գ� յ նով կամ 
ը ստ դա սա կարգ ման խմ բի: Ը նդ ո ր� մ՝ քար տե րը տար բեր են լի ն� մ 
ը ստ բար դ�  թյան աս տի ճա նի` կախ ված հե տա զոտ վո ղի տա րի քից: 
Նկար 22-�  մ պատ կեր ված քար տե րով կա րե լի է հե տա զո տել 3-4 տա րե-
կան ե րե խա նե րի մտա ծո ղ�  թյ�  նը, ի սկ նկար 23-ի քար տե րով՝ ար դեն 
ա վե լի բարձր` 5-6 տա րե կան ե րե խա նե րի նը: Կրտ սեր դպ րո ցա հա սակ-
նե րը կա րող են ա ռանց պատ կե րային �  ղեկց ման գտ նել նկար 23ա-� մ 
պատ կեր ված չորս բա ռե րից  տար բեր վող ա վե լոր դը, ի սկ նկար 23բ և 
23գ քար տե րի բա ռե րից չոր րորդ ա վե լորդ նե րը կն շեն ար դեն ա վե լի 
բարձր տա րի քի` 11-13 տա րե կան ե րե խա նե րը:
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ն կար 22

             ա)                բ)                 գ)
ն կար 23

 Տար բեր բար դ.  թյան սյ.  ժե տային նկար նե րի ըն կա լ. մ և ը մբռն. մ 

մե  թո դի կա:

 Թաքն ված ի մաստ �  նե ցող նկար նե րի ըն կա լ� մ և ը մբռ ն� մ մե -
թո դի կայի կի րառ ման նպա տակն է բա ցա հայ տել ե րե խա նե րի` սյ�  ժեն 
ամ բող ջա կան ձևով ը մբռ նե լ� , մարդ կանց մտ քերն �  զգաց մ� նք նե րը 
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հե րոս նե րի մի  մի  կա նե րի և ժես տե րի հի ման վրա ո րո շե լ� , ի նչ պես նաև 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պեր  հաս տա տե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, ո րն 
ըն կած է պատ կեր ված ի րա վի ճա կի հիմ ք� մ (նկ. 24): 

Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Ե րե խայի ա ռջև հա ջոր դա բար դն� մ են նկար ներ 
և խնդ ր� մ են ա սել, թե ի նչ է կա տար վել նկա ր� մ, այ սինքն՝ բա ցատ րել 
պատ կեր վա ծի ի մաս տը:

ն կար 24

 Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: Նոր մալ մտա վոր 
զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը 7-9 տա րե կա ն� մ ը մբռ ն� մ են մի տ-
քը, ո րը նկա րի չը ցան կա ցել է փո խան ցել « Հե ծան վորդ» նկա ր� մ: «Եր-
կ� » նկա րի վեր լ�  ծ�  թյան ժա մա նակ կա րող են ա ռա ջա նալ ո րո շա կի 
դժ վա ր�  թյ� ն ներ, բայց �  ղ ղոր դող հար ցը օգ ն� մ է ե րե խա նե րին հաս-
կա նալ այդ նկա րի ի մաս տը:

 Հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող ե րե խա նե րին ան հրա-
ժեշտ է ա վե լի զգա լի օգ ն�  թյ� ն (�  ղ ղոր դող հար ցե րի կա րիք �  նեն): 

Այդ տա րի քի մտա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը սահ մա նա-
փակ վ� մ են նկա րի պարզ նկա րագ ր�  թյամբ, չեն հաս կա ն� մ հե րոս-
նե րի մի  մի  կա նե րը և ժես տե րը: Պատ մե  լ�  ըն թաց ք� մ նրանք վե րա-
դառ ն� մ են ի րենց փոր ձից  ծա նոթ ի րա վի ճակ նե րի նկա րագ ր�  թյա նը: 
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Օ րի նակ, սկ ս� մ են պատ մե լ, թե ի նչ պես են հե ծա նիվ քշել և ըն կել, կամ 
ի նչ պես է հե ծա նի վի շղ թան թռել և այլն: Նկա րի ի մաս տը նրանց հա սա-
նե լի չէ, օգ ն�  թյ�  նը` ա նար դյ�  նա վետ [3]: 

Ան հե թեթ պատ կեր նե րով նկար նե րի ըն կա լ� մ և ը մբռ ն� մ մե  թո-
դի կայի կի րառ ման նպա տակն է վեր հա նել` ի նչ քա նով է ե րե խա նե րի 
կող մի ց հաս կաց վ� մ պատ կեր վա ծի ան հե թե թ�  թյ�  նը, շր ջա պա տող 
աշ խար հի մա սին �  նե ցած ը նդ հա ն� ր պատ կե րա ց� մն  ե րի պա շա րը, 
հ�  զա կան դրս ևո ր� մն  ե րի բն� յ թը, հ�  մո րի զգաց ման առ կա յ�  թյ�  նը:

Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Ե րե խայի ա ռջև դն� մ են ան հե թեթ պատ կեր նե րով 
նկար և դա դար են տա լիս` հետ ևե լով հ�  զա կան ար ձա գան քին, ի սկ հե տո 
հարց ն� մ են` դ� ր է գա լիս ա րդյոք նկա րը և ին չով է դ� ր գա լիս (նկ. 25): 

ն կար 25

Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: Նոր մալ մտա վոր 
զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա ներն ար դեն 4 – 4.5 տա րե կա ն� մ հաս կա-
ն� մ են պատ կեր վա ծի ան հե թե թ�  թյ�  նը: Նրանք ժպի տով, ծի ծա ղով և 
զար ման քով են ըն կա լ� մ նկար նե րը, ի սկ ո րոշ դեպ քե ր� մ ար տա հայ-
տ�  թյ� ն ներ են ա ն� մ. «Ա մե ն ի նչ խառն ված է», «Այս պես չի լի ն� մ» և 
այլն: Առ կա է վառ ար տա հայտ ված ցան կ�  թյ� ն դի տել ամ բողջ նկա րը: 
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Հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը հաս կա ն� մ են   
պատ կեր վա ծի ան հե թե թ�  թյ�  նը, բայց դի տար կե լ�  հա մար կա րիք �  նեն 
վեր հա նող հար ցե րի: Հե տաքրք ր�  թյ� նն ա վե լի քիչ է ար տա հայտ ված: 

Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա ներն �  նակ են հաս կա նա լ�  
ան հե թե թ�  թյ�  նը ա վե լի մե ծ տա րի ք� մ (8 - 9 տա րե կա ն� մ), բայց 
ն� յ նիսկ հաս կաց ման դեպ ք� մ չեն դրս ևո ր� մ հ�  զա կան ար ձա գանք` 
սահ մա նա փակ վե լով տե սա ծի թվար կ�  մով: Նրանք կա րիք �  նեն 
մշտա կան �  ղ ղորդ ման «Իսկ է ՞լ ին չը այն չէ» տի պի հար ցե րի մի  ջո ցով: 

Այս նկար նե րը կա րող են կի րառ վել լսո ղ�  թյան խն դիր ներ �  նե ցող 
ե րե խա նե րի հետ: Դրանք կա րե լի է կի րա ռել նաև սեն սո րային ա լալիայի 
ժա մա նակ, քա նի որ այս ա ռա ջադ րան քը չի պա հան ջ� մ խոս քային 
հրա հանգ [7]: 

Ա ռար կա նե րի (պատ կեր նե րի) դա սա կար գ. մ մե  թո դի կայի կի-
րառ ման նպա տա կը ը նդ հան րաց ման և վե րա ցարկ ման գոր ծըն թաց-
նե րի բն� յ թի ո րո շ� մն  է, օբյեկտ նե րի խմ բա վոր ման �  նա կ�  թյ�  նը՝ 
հիմն ված է ա կան հատ կա նիշ նե րի հի ման վրա, գոր ծո ղ�  թյ� ն նե րի 
մտած վա ծ�  թյ�  նը, տրա մա բա նա կան կա պեր հաս տա տե լ�  կա րո ղ� -
թյ�  նը, �  շադ ր�  թյան կա յ�  ն�  թյ� նն �  ծա վա լը, աշ խա տ�  նա կ�  թյ�  նը:

ն կար 26

Ն կա րագ ր.  թյ. ն. Ե րե խա նե րին ներ կա յաց ն� մ են քար տե րի խ� մբ, 
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ո րոն ցից յ�  րա քան չյ�  րի վրա պատ կեր ված է մե  կա կան ա ռար կա: Տրվ� մ 
է հրա հանգ. « Դա սա վո րի՛ր քար տե րը ը ստ խմ բե րի» (նկ. 26): 

Անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ՝ ի նչն է ե րե խան դն� մ խմ բա վոր ման 
հիմ ք� մ և ի նչ պի սի բա ռով է նա նշա նա կ� մ ա ռար կա նե րի այս կամ 
այն խ� մ բը: Ա պա տա լիս են հա ջորդ հրա հան գը. «Ա րա՛ այն պես, որ 
խմբերը դառ նան ա վե լի քիչ: Ա սա՛, թե որ խմ բե րը կա րող են մի  ա վոր վել 
և ի նչ պես ան վան վել»: Կար ևոր է պար զել, թե ի նչ պի սի հատ կա նիշ ներ 
է ե րե խան դն� մ նոր մի  ա վոր ման  հիմ ք� մ (է ա կան, պա տա հա կան, 
ար տա քին և այլն):

 Հե տա զո տ.  թյան ար դյ. նք նե րի վեր լ.  ծ.  թյ. ն: Նոր մալ մտա վոր 
զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը 7 – 9 տա րե կա ն� մ, մե  ծա հա սա կի 
կող մի ց նվա զա գ� յն օգ ն�  թյան դեպ ք� մ,  հա մե  մա տա բար հեշտ են 
տե ղա փոխ վ� մ ի րա վի ճա կային մի  ա վո ր� մն  ե րից դե պի է ա կան հատ-
կա նիշ նե րի վրա հիմն  ված մի  ա վո ր� մն  ե րին:

 Հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ �  նե ցող ե րե խա ներն �  նե ն� մ են 
դժ վա ր�  թյ� ն ներ խմ բե րի ը նդ լայն ման ժա մա նակ և աշ խա տան քի ըն-
թաց ք� մ կա րիք �  նեն �  ղ ղոր դող մի  ջամ տ�  թյ� ն նե րի: 

Մ տա վոր խն դիր ներ �  նե ցող ե րե խա նե րը, ն� յ նիսկ ա վե լի մե ծ տա-
րի ք� մ, խմ բա վո ր� մ են ա ռար կա նե րը՝ հիմն  ա կա ն� մ հիմն  վե լով ի րա-
վի ճա կային կամ պար զա պես ակ նա ռ�  հատ կա նիշ նե րի վրա: Նրանց 
տր վող օ ժան դա կ�  թյ�  նը քիչ ազ դե ց�  թյ� ն է թող ն� մ [4]:  

 ԳԻՐ ԵՎ ԸՆ ԹԵՐ ՑԱ ՆՈւ  ՈւՆ 

Գիրն �  ըն թեր ցա ն�  թյ�  նը խոս քային գոր ծ�  նե �  թյան ձևա վոր ման 
բարդ �  բազ մա մա կար դակ պրո ցես ներ են, ո րոնց ի րա կա նաց մա նը 
մաս նակ ց� մ են մի  շարք վեր լ�  ծիչ ներ՝ խոս քալ սո ղա կան, խոս քա շար-
ժո ղա կան, տե սո ղա կան, տե սո ղա տա րա ծա կան, ը նդ հա ն� ր շար ժո ղա-
կան: Նրանց մի ջև գրի �  ըն թեր ցա ն�  թյան պրո ցե ս� մ ձևա վոր վ� մ է 
սերտ կապ �  փոխ կա պակց վա ծ�  թյ� ն:

 Գիրն �  ըն թեր ցա ն�  թյ�  նը հա մա կար գային ֆ� նկ ցի ա ներ են, �  ս-
տի այդ հա մա կար գի որ ևէ օ ղա կի կամ օ ղակ նե րի ոչ լի ար ժեք աշ խա-
տան քը բե ր� մ է ամ բողջ հա մա կար գի ոչ լի ար ժեք աշ խա տան քին: Գրի 
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�  ըն թեր ցա ն�  թյան գոր ծըն թաց նե րին գործ նա կա ն� մ մաս նակ ց� մ է 
ամ բողջ գլ խ�  ղե ղը։

 Դիսգ րա ֆի ան գ րի գոր ծըն թա ցի մաս նա կի խան գա ր� մն  է, ո րը 
դրս ևոր վ� մ է կա յ� ն կրկն վող սխալ նե րով և պայ մա նա վոր ված է գրի 
հա մար պա տաս խա նա տ�  բարձ րա գ� յն հո գե կան ֆ� նկ ցի ա նե րի 
թեր զար գաց մամբ:

 Դիս լեք սի ան ըն թեր ցա ն�  թյան գոր ծըն թա ցի մաս նա կի խան գա-
ր� մն  է, ո րը դրս ևոր վ� մ է  կա յ� ն և կրկն վող սխալ նե րով և պայ մա նա-
վոր ված է ըն թեր ցա ն�  թյան հա մար պա տաս խա նա տ�  բարձ րա գ� յն 
հո գե կան ֆ� նկ ցի ա նե րի թեր զար գաց մամբ:

 Ռիս կի խ. մ բը (ով քեր կա րող են �  նե նալ գրի �  ըն թեր ցա ն�  թյան 
խան գա ր� մն  եր)
ձախ լիկ նե րը, ո րոնց սո վո րեց ն� մ են կի րա ռել ձա խի փո խա րեն աջ 

ձեռ քը,
 ԽԸԹ �  նե ցող ե րե խա նե րը,
 մե  կից ա վե լի լե զ�  նե րով հա ղոր դակց վող ըն տա նիք նե րի ե րե խա նե-

րը,
հն չյ�  նա-հն չ� յ թային թեր զար գա ց� մ �  նե ցող ե րե խա նե րը ,
երե խա նե րը, �  մ ծնող նե րը ձգ տ� մ են ե րե խա նե րին վաղ սո վո րեց-

նել կար դալ ,
երե խա նե րը, �  մ նյար դա բան նե րը ախ տո րո շել են մի  նի մալ �  ղե-

ղային դիս ֆ� ն կի ցի ա, �  շադ ր�  թյան պա կաս կամ հի պե րակ տի վ� -
թյ� ն, հո գե կան զար գաց ման հա պա ղ� մ:
 Խոս քային դժ վա ր.  թյ. ն ներն ե ն՝

-  տա ռե րի գր�  թյան ա ղա վա ղ�  մը,
- գ րա ֆի կո րեն մոտ տա ռե րի փո խա րի ն�  մը մի  մյան ցով,
- հն չար տա բե ր�  թյամբ մոտ հն չյ� ն նե րի փո խա րի ն�  մը մի  մյան ցով,
-  բա ռի հն չյ�  նա տա ռային կա ռ� յ ցի ա ղա վա ղ� մ (տա ռե րի բաց թո ղ� մ-

ներ, ա վե լա ց� մն  եր, (վան կե րի ա վե լա ց� մն  եր �  բաց թո ղ� մն  եր),
- նա խա դա ս�  թյան կա ռ� յ ցի ա ղա վա ղ�  մը (բա ռե րի մա սե րի ա ռան-

ձին գր� մ, բա ռե րի մի  ա ց� մ ի րար) ,
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- ագ րա մա տիզ մը (խոս քի քե րա կա նա կան կող մի  խան գա ր� մ),
-  հայե լային գիրն �  ըն թեր ցա ն�  թյ�  նը,
-  նոր մայից դան դաղ ըն թեր ց�  մը, 
- ըն թեր ցա ծի ի մաս տի ոչ լի ար ժեք ըն կա լ�  մը,
- տո ղից տող թռիչք կա տա րե լը,
- հո լո վա կան վեր ջա վո ր�  թյ� ն նե րի շփո թ�  մը, 
- ա ռա ջին ըն թեր ցած տա ռե րից բա ռի գ�  շա կե լը,
- վան կային փո խա րի ն� մն  ե րը կամ բաց թո ղ� մն  ե րը,
- բա ռե րի փո խա րի ն� մն  երն այլ բա ռե րով,
- հն չո ղ�  թյամբ մոտ տա ռե րի փո խա րի ն� մն  ե րը։ 

Ոչ խոս քային դժ վա ր.  թյ. ն ներն ե ն՝

- ձ ևե րի �  մե  ծ�  թյ� ն նե րի ոչ լի ա ժեք պատ կե րա ց�  մը,
- մարմն  ի աջ �  ձախ մա սե րը տար բե րա կե լ�  դժ վա ր�  թյ� ն նե րը,
-  հա վա սա րակշռ ված (կոոր դի նա ցի ոն) շար ժ� մն  եր կա տա րե լ�  

դժվա ր�  թյ� ն նե րը ,
- �  շադ ր�  թյան պա կա սը, ո րը եր բեմն  �  ղեկց վ� մ է հի պե րակ տի վ� -

թյամբ,
-  ջեռ քի մկան նե րի բարձր կամ ցածր տո ն�  սը, ո րն �  ղեկց վ� մ է 

ա րագ հոգ նա ծ�  թյամբ։
 Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան աշ խա տան քի հիմն  ա կան .  ղղ վա-

ծ.  թյ.  նը.
Գ րի և ըն թեր ցա ն�  թյան խան գա ր� մն  ե րի հաղ թա հար ման հիմն  ա-

կան մի  ջոց ներն �  մե  թոդ ներն են.
- ական նե րի զար գաց մանն �  ղղ ված վար ժ�  թյ� ն ներ,
-  ռիթ մի կ-խոս քային վար ժ�  թյ� ն ներ,
-  ձեռ քե րի հա մա չափ հայե լային պատ կե ր� մ (ն մա նա կ� մ),
-  տե սո ղա կան թե լադ ր�  թյ� ն (տես՝ Ի. Տ. Ֆե դո րեն կոյի մե  թո դի կա),
- հն չ� յ թային ըն կալ մա նը, վեր լ�  ծ�  թյանն �  հա մադ ր�  թյանն 

�  ղղված խա ղեր �  վար ժ�  թյ� ն ներ,
- բար բա ռային խոս քի, շ�  տա սե լ� կ նե րի,  ա ռակ նե րի, ա ռած նե րի կի-
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րա ռ� մ՝ ար տա բե րա կան  ա պա րա տի աշ խա տան քի բա րե լավ ման 
նպա տա կով,

- ին տե լեկ տ�  ալ, զար գաց նող բա ռա խա ղեր՝ ա նագ րամ մա ներ (մի  
բա ռի տա ռերն օգ տա գոր ծե լով կազ մե լ այլ բա ռեր), ռե բ� ս ներ, կա-
խար դա կան շղ թա (գտ նել բա ռի ա սո ցի ա տիվ զ� յ գը, օ րի նակ՝ հի-
վան դ�  թյ� ն-կար մի ր խաչ, կով-կաթ, դրոշ-եր կիր), բա ռային լա բի-
րինթ (խա ռը դա սա վո ր�  թյան տա ռե րից կազ մե լ բա ռեր), բա ռային 
մատրյոշ կա ներ (եր կար բա ռից կազ մե լ կարճ բա ռեր և դա սա վո րել 
հեր թա կա ն�  թյամբ՝ ը ստ տա ռե րի քա նա կի) և այլն, 

- բարձ րա ձայն ըն թեր ցա ն�  թյ� ն,
- աշ խա տանք հա տ� կ վան կային, տա ռային ա ղյ�  սակ նե րով, 
- բա ռային աշ խա տանք՝ բո լոր ան ծա նոթ բա ռե րի բա ցատ ր�  թյամբ,
- աշ խա տանք հա մա կարգ չով, ո րի դեպ ք� մ, թե՛ ա նըն թեռ նե լի ձե ռագ-

րի հետ կապ ված խն դիր ներն են հաղ թա հար վ� մ, թե՛ ն� րբ շար ժ� -
նա կ�  թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը, ո րոնց պատ ճա ռով ե րե խան 
չի կա րո ղա ն� մ բռ նել գրիչ կամ մա տիտ [19]։ 

ԿԱՐ ԴԱ ԼՈւ ԵՎ ԳՐԵ ԼՈւ ՀՄ ՏՈւ ՈւՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆՆ 

Ո ւՂՂ ՎԱԾ ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ՆԵՐ, 

ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐ ԳԱՑ ՆՈՂ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ ՆԵՐ

 Տե սո ղա կան թե լադ ր.  թյ. ն (Ի. Տ. Ֆե դո րեն կոյի մե  թո դի կա) 

Ի.Տ. Ֆե դո րեն կոյի մե  թո դի կայով տե սո ղա կան թե լադ ր�  թյ� ն նե-
րի կի րա ռ�  մը նպաս տ� մ է վարժ կար դա լ�  հմ տ�  թյան ձևա վոր մա նը, 
� շադ ր�  թյան, տե սո ղա կան և օ պե րա տիվ հի շո ղ�  թյան զար գաց մա նը, 
�  ղ ղագ րա կան սխալ ներ թ� յլ տա լ�  հա վա նա կա ն�  թյան նվա զեց մա նը: 

Ա վե լի ար դյ�  նա վետ է տե սո ղա կան թե լադ ր�  թյ� ն ներ գրե լը սկ սել 
հենց ա ռա ջին դա սա րա նից, ե րբ �  ս� ց չի ա ռաջ խն դիր է դր ված սո վո-
րող նե րի մոտ ձևա վո րել կար դա լ�  հմ տ�  թյ�  նը:

 Տե սո ղա կան թե լադ ր�  թյ� ն նե րի ան ցկաց ման մե  թո դի կայի է �  թյ� -
նը կա յա ն� մ է հետ ևյա լ� մ.

 Թե լադ ր�  թյան նյ� թն իր մե ջ նե րա ռ� մ է 18 հա վա քա ծ� ՝ 6-ա կան 
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նա խա դա ս�  թյամբ: Յ�  րա հատ կ�  թյ�  նը հետ ևյալն է. ե թե ա ռա ջին 
նա խա դա ս�  թյ�  նը պա ր�  նա կ� մ է ըն դա մե  նը 2 բառ՝ 8 տառ, ա պա 
վեր ջին՝ 18-րդ հա վա քա ծ� ն պա ր�  նա կ� մ է 46 տառ: Նա խա դա ս� -
թյան եր կա ր�  թյան ա ճը կա տար վ� մ է աս տի ճա նա բար՝ 1 կամ 2 տա-
ռով: Բո լոր 18 հա վա քա ծ�  նե րի հետ աշ խա տան քը տև� մ է մոտ եր կ�  
ա մի ս: Այս պի սով, եր կ�  ամ ս� մ օ պե րա տիվ հի շո ղ�  թյ�  նը այն քա նով է 
զար գա ն� մ, որ սո վո րո ղը կա րո ղա ն� մ է հի շել 46 տա ռից, այ սինքն 8-9 
բա ռից կազմ ված նա խա դա ս�  թյ�  նը: 

Էկ րա նին ց� յց է տր վ� մ որ ևէ հա վա քա ծ�  ից 1 նա խա դա ս�  թյ� ն, 
ի սկ մն ա ցած 5-ը փակ ված է լի ն� մ: Այ ն�  հետև հա ջոր դա բար ց�  ցադր-
վ� մ են մյ� ս նա խա դա ս�  թյ� ն նե րը, և ե րե խան պետք է սահ ման ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ (այն տր ված է ա ղյ�  սա կ� մ՝ վայր կյան նե րով) 
մտ ք� մ կար դա և փոր ձի մտա պա հել այն: Ժա մա նա կի ա վար տից հե տո 
նա խա դա ս�  թյ�  նը փակ վ� մ է, և ե րե խան գր� մ է այն տե սո ղա կան 
թե լադ ր�  թյ� ն նե րի հա մար նա խա տես ված տետ ր� մ: 

Երբ ե րե խան գր� մ է ա ռա ջին նա խա դա ս�  թյ�  նը, ա պա ց� յց ե նք 
տա լիս ե րկ րոր դը: Սահ ման ված ժա մա նա կի ա վար տից հե տո ե րե խան 
գր� մ է նաև դա: Այ ն�  հետև ն� յն սկզ բ� ն քով գր� մ են հա վա քա ծ�  ի 
բո լոր նա խա դա ս�  թյ� ն նե րը [20]: Այս ամ բող ջի հա մար ե րե խան ծախ-
ս� մ է մո տա վո րա պես 5-8 րո պե ժա մա նակ: Թե լադ ր�  թյ� ն նե րը գր� մ 
են տետ րե ր� մ, քա նի որ աշ խա տան քը տար վ� մ է մի  քա նի օր, մի նչև 
որ ե րե խան սկ սի հեշ տ�  թյամբ կա տա րել ա ռա ջադ րան քը:

 Տե սո ղա կան թե լադ ր�  թյ� ն ներ պետք է գրել ա մե ն օր: Ե թե չի պահ-
պան վ� մ այս պայ մա նը, ա պա աշ խա տան քը դառ ն� մ է ա նար դյ�  նա-
վետ և հնա րա վոր չէ հաս նել ի սկզ բա նե դր ված նպա տա կին:

Ս տորև ներ կա յաց ված է Ի.Տ. Ֆե դե րեն կոյի մե  թո դի կայի հի ման վրա 
կազմ ված տեքս տե րի 1 ամ բող ջա կան հա վա քա ծ�  [21]:
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 Թե լադ ր.  թյ. ն 1 

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Բա կը  մե ծ է ։ 8 4
2 Հա վը թռավ։ 8 4
3 Շ�  նը փա խավ։ 9 4
4 Ա նին եր գեց։ 9 4
5 Ա րան քնեց։ 8 4
6 Ես հե ռա ցա։ 8 4

  Թե լադ ր.  թյ. ն 2

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Գե տը վա րար է։ 10 5
2 Կա թը սպի տակ է։ 11 5
3 Տոր թը քաղցր է։ 11 5
4 Ծի տը ծլվ լ� մ է։ 11 5
5 Ծա ռը  ծաղ կել է։ 11 5
6 Խո տը կա նաչ է։ 10 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 3

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Տ ղան դաս է ա ն� մ։ 12 6
2 Անձր ևը թափ վեց։ 12 6
3 Կո վը խոտ կե րավ։ 12 6
4 Հա տա կը փայ լեց։ 12 6
5 Ար ևը տա քաց րեց։ 12 6
6 Ար ջը մե ղր կե րավ։ 13 6

Թե լադ ր.  թյ. ն 4

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Ար ծա թը մե  տաղ է ։ 12 6
2 Կա տ� ն մ� կ է �  տ� մ։ 13 6
3 Կյանքն ան գին է ։ 12 6
4 Ա րան  ջրեց ծա ղի կը։ 14 6
5 Ժա մա նա կը ոս կի է ։ 13 6
6 Ճա շը տա քա ցել է ։ 12 6
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Թե լադ ր.  թյ. ն 5

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Ա ռա ծը խոս քի ա ղն է: 14 7
2 Բ� ն վայ րի թռ չ� ն է։ 14 7
3 Կա րի ճը թ�  նա վոր է ։ 14 7
4 Ջայ լա մը  ձ�  է ա ծ� մ։ 14 7
5 Ձ�  կը ջր� մ է ապ ր� մ։ 14 7
6 Դե ղա հա բը դառն է ։ 13 7

Թե լադ ր.  թյ. ն 6

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Մար դը եր կ�  ա չք �  նի։ 15 8
2 Նս տա րա նը փայ տից է ։ 15 8
3 Ջ� րն ըն կա ծը կթրջ վի: 16 8
4 Կի նը հա րյ� ր սիրտ �  նի: 17 8
5 Կա տա ղած կա տ� ն  մլա վեց։ 18 8
6 Կ րի ան դան դա ղա շարժ է ր։ 18 8

Թե լադ ր.  թյ. ն 7

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Դ�  ռը բաց վել էր քա մ� ց։ 17 6
2 Ս� ր մա տի տը կոտր վեց։ 16 6
3 Պաղ պա ղա կը հալ վել է ր։ 17 6
4 Ջ րի բե րա ծը քա մի ն կտա նի: 19 6
5 Բ�  ին ա չք տվին, հոնք էլ �  զեց: 21 6
6 Աշ նա նը տերև նե րը թափ վե ցին։ 22 6

Թե լադ ր.  թյ. ն 8

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նակա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Լավ հո վի վը չորս ա չք �  նի: 19 6
2 Շա նը տե սավ, փայ տը հի շեց: 19 6
3 Էշն ի նչ ի մա նա ն� շն ի նչ է: 19 6
4 Ճա ղա տի մոտ սանր չի գտն վի: 20 6
5 Աշ խարհն ա ղով, ա ղն էլ հա մով: 21 6
6 Հայի վեր ջին խելքն է գո վե լի: 22 6
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Թե լադ ր.  թյ. ն 9

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա- 
հատ ված (վայր կյան)

1 Գ ժի հա մար ա մե ն օր զա տիկ է: 20 5
2 Զատ կի տո նի ձ�  ե նք ներ կ� մ։ 20 5
3 ժո ղովր դա կան ե րգ ե նք եր գ� մ։ 22 5
4 Պա ր� մ ե նք հայ կա կան պա րեր։ 21 5
5 Զատ կի ծե սին ձ� կ ե նք տա պա կ� մ։ 23 5
6 Ն վա գ� մ ե նք դհոլ, զ� ռ նա, սազ։ 21 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 10

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա մա նա կա-
հատ ված (վայր կյան)

1 Վեր քը լա վա ն� մ է, սպին՝ մն � մ: 21 4
2 Բա կ� մ շատ ե րե խա ներ կային: 21 4
3 Ա մե ն թռ չ� ն իր բ� յնն է գո վ� մ: 22 4
4 Ա դա ման դը ցե խի մե ջ էլ կփայ լի: 23 5
5 Այդ ծա ղիկ ներն ա ն� շ հոտ �  նեն: 23 5
6 Ես նոր եմ սկ սել լո ղալ սո վո րել: 24 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 11

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման ժա-
մա նա կա հատ ված 

(վայր կյան)

1 Հի մա րը խո ս� մ է, խե լո քը լռ� մ է: 23 5
2 Աղ վեսն իր պո չին վկա էր բե ր� մ: 23 5
3 Ա մե ն ան գամ գե տը գե րան չի բե րի: 24 5
4 Մ� գ ե րկն ք� մ փայ լ� մ են ա ստ ղե րը: 25 5
5 Ան գե տիկն օ դ� մ �  րախ եր գ� մ էր: 23 5
6 Ձ� ն գո ղա ցո ղը ձին էլ կգո ղա նա: 23 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 12

№
 Տեքստ

Տա ռե րի
 քա նակ

 Ց.  ցադր ման ժա-
մա նա կա հատ ված

(վայր կյան)

1 Տ ղան կորց րել է ի իր սի րե լի շա նը: 25 4
2 Ա դա մանդն աղ բա նո ց� մ էլ կփայ լի: 25 4
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3 Ար տը խա խ� տ է, մա հա նան կար կ� տն է: 24 4
4 Անձր ևից հե տո շո ղաց պայ ծառ ար ևը: 24 4
5 Ձյան տա կից եր և� մ էր ձն ծա ղի կը: 24 4
6 Ան տա ռի բ� յ սե րը փնտ ր� մ է ին ար ևին: 27 7

Թե լադ ր.  թյ. ն 13

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման 
ժա մա նա-

կա հատ ված 
(վայր կյան)

1 Նա մո ռա ցել էր ա ռա ջադ րանք նե րի տետ րը: 30 5

2 Նա փնտ ր� մ էր իր լա վա գ� յն ըն կեր նե րին: 30 5

3 Կա յա րա ն� մ կանգ ա ռավ մար դա տար 
գնաց քը: 31 6

4 Հե րո սը մե կ ան գամ է մե ռ ն� մ, վախ կո տը՝ 
հա զար: 33 6

5 Ե թե չշ տա պես, ձվից դ� րս ե կած ճ�  տը 
կտես նես: 33 6

6 Անձր ևի խո շոր կա թիլ ներն ըն կան ե րկ րի 
վրա: 33 6

Թե լադ ր.  թյ. ն 14

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր ման 
ժա մա նա-

կա հատ ված 
(վայր կյան)

1 Ժ լատ մար դիկ բա րե կամն  եր չեն �  նե նա: 28 5

2 Զ վար ճա լի կա պիկ ներն ա նընդ հատ պա-
ր� մ է ին: 33 6

3 Հան կարծ նա պաս տա կի բե ղե րը շարժ վե ցին: 31 6

4 Ծա ղիկ նե րը դան դաղ ա րթ նա ցան ձմե -
ռային քնից: 35 6

5 Ամ պե րից ա զատ ված ա րևն իր շո ղե րը 
տա րա ծեց ե րկ րի վրա: 41 7
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6 Ե թե գոր ծը վաղ վան մն աց, ի մա ցիր որ 
կո րավ գնաց: 35 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 15

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր-
ման ժա մա-
նա կա հատ-
ված (վայր-

կյան)

1 Նա պաս տակ նե րը քնել է ին վայ րի մաս րե-
ն�  թփի տակ: 37 6

2 Երբ ճյ� ղ ես նկա ր� մ, պետք է լսես քա մ�  
շ� ն չը։ 33 5

3 Բա րին որ չլի ներ, չարն աշ խար հը կքան դեր։ 31 5

4 Կա պ� յտ ծո վի վրա լո ղ� մ էր նա վա կը: 27 4

5 Կեն դա նա բա նա կան այ գ�  կա պի կը ո րո-
շել էր ճամ փոր դել: 41 7

6 Իր ըն կեր նե րի հետ մի  ա սին նա զար դա-
րեց օ դա պա րի կը: 39 5

Թե լադ ր.  թյ. ն 16

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր-
ման ժա մա-
նա կա հատ-
ված (վայր-

կյան)

1 Եր կին քը մթ նեց, և ան ձրևն �  ժգ ն�  թյամբ 
թափ վեց։ 35 5

2 Նա հաղ թեց ե րի տա սարդ նկա րիչ նե րի 
մր ց� յ թ� մ: 35 5

3 Ձի ե րին է ին պայ տ� մ գոր տե րը թա թե րը 
մե կ նե ցին: 36 5

4 Եր կ�  նա պաս տա կի ետ ևից ը նկ նո ղը ոչ 
մե  կին չի բռ նի: 38 6

5 Նա շտա պ� մ էր հաս նել տ� ն, որ տեղ 
ի րեն է ին սպա ս� մ ծնող նե րը: 44 6

6 Կ�  զե ի ի մա նալ, թե ե րկն քի ա ստ ղե րը ին-
չ�  են փայ լ� մ: 38 6
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Թե լադ ր.  թյ. ն 17

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր-
ման ժա մա-
նա կա հատ-
ված (վայր-

կյան)

1 Աչ քե րը գն� մ են տես նե լ�  այն, ի նչ 
ա կանջ նե րը լսել են: 40 6

2 Խոս քե րը մի  այն խան գա ր� մ են ի րար լավ 
հաս կա նա լ� ն: 39 6

3 Ա մե  նա կար ևո րը հնա րա վոր չէ տես նել մի -
այն աչ քով: 38 6

4 Ան տա ռի մե ջ՝ ի նչ-որ տե ղե ր� մ, աղ բյ� ր-
ներ են թաքն ված: 39 6

5 Ար ևը չո րաց րել էր լվաց քը �  փա թա թել 
պա րա նին։ 35 5

6 Նա կար դա ցել է պա հա րա նի բո լոր գր քե-
րը, բա ցի այդ մե  կից: 42 6

Թե լադ ր.  թյ. ն 18

№  Տեքստ
Տա ռե րի
 քա նակ

Ց.  ցադր-
ման ժա մա-
նա կա հատ-
ված (վայր-

կյան)

1 Մենք բո լորս գա լիս ե նք հե քի ա թից և մե ր 
ման կ�  թյ�  նից։ 41 5

2 Ան գե տի կը խնդ րեց, որ ի րեն էլ վերց նեն 
ճամ փոր դ�  թյան: 41 5

3 Ա ռա վո տյան հենց ա րթ նա նաս, կար գի 
կբե րես քո մո լո րա կը: 42 5

4 Երբ մար դը շատ է �  զ� մ սրամ տել, ա կա-
մայից մի  սխալ բան է ա ս� մ: 45 6

5 Ճա նա պար հը շատ եր կար էր, սա կայն աղ-
բյ�  րը եր բեք չէր հոգ ն� մ: 46 6
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ՎԱՐ ԺՈւ ՈւՆ ՆԵՐ, ԽԱ ՂԵՐ ԵՎ ՀՆԱՐ ՆԵՐ

 Խաղ « Հե տաքրք րա սի ր.  թյ. ն» 

Ն պա տակ. Թ�  լաց նել ե րե խա նե րի մտա վոր և ֆի զի կա կան լար վա-
ծ�  թյ�  նը, ի նչ պես նաև զար գաց նել տա ռի գրա ֆի կա կան պատ կե րի 
ըն կա լ�  մը։ 

Ու ղե ց յց. Խմ բա վա րը պա րապ մ� ն քի ա վար տից հե տո ա ս� մ է.
« Նախ քան դ� ք կգ նաք տ� ն, ես �  զ� մ եմ ձեզ նից յ�  րա քան չյ�  րին
ն վի րել տա ռեր: Ես ձեր ան վան տա ռե րի մի  ջից կընտ րեմ որ ևէ մե  կը և մա-
տով կն կա րեմ այն ձեր ձեռ քի մե ջ կամ՝ մե ջ քին: Դ� ք պետք է ա սեք,  թե ո ր
 տառն եմ նկա րել: Ձե զա նից յ�  րա քան չյ�  րը հեր թով թող մո տե նա 
ինձ, որ պես զի ես կա րո ղա նամ այդ պես բո լո րին հրա ժեշտ տալ»:

 Խաղ «Ա րագ կողմն  ո րոշ վիր»

Ն պա տակ. Զար գաց նել ե րե խայի բառ կազ մե  լ� , տա րա ծ�  թյան մե ջ 
կողմն  ո րոշ վե լ� , թի մով աշ խա տե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը, տե սո ղա կան ըն-
կա լ�  մը, խո շոր մո տո րի կան։ 

Ու ղե ց� յց. Խա ղա վա րը մաս նա կից նե րին բա ժա ն� մ է եր կ�  խմ-
բի։ Յ�  րա քան չյ� ր ե րե խայի տա լիս է ի նք նա սոսնձ վող թղ թի վրա գր-
ված մե կ տառ, ո րը փակց վ� մ է ե րե խայի հա գ� ս տին։ Եր կ�  խմ բին էլ 
տրվ� մ են մի և ն� յն տա ռե րը, օ րի նակ՝ Վ, Ա, Շ, Ու, Ն, Գ, Դ, Ր։ Դրան-
ցով կա րե լի է շատ բա ռեր կազ մե լ։ Խա ղա վարն ա ս� մ է որ ևէ բառ, օր.՝ 
վա ր� նգ, ի սկ մաս նա կից նե րը բա ռը լսե լ� ց հե տո պետք է ան մի  ջա-
պես  կանգ նեն ի րար կողք այն պես, որ կար դաց վի նշ ված բա ռը։ Հաղ-
թող կճա նաչ վի այն խ� մ բը, ո րն ա րագ և  ճիշտ կկազ մի  բա ռե րը։

 Խաղ «Գ տի՛ր թաքն ված բա ռը»

Ն պա տակ. Զար գաց նել ե րե խայի �  շադ ր�  թյ�  նը կենտ րո նաց նե լ�  
կա րո ղ�  թյ�  նը, բառն ամ բող ջա կան ըն կա լե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը։ 

Ու ղե ց յց. Ե րե խային տր վ� մ են խա ռը դա սա վոր ված տա ռեր, այդ 
տա ռե րի   շար քից ե րե խան պետք է գտ նի �  ը նդ գծի ա ռա ջարկ վող բա ռը: 

Օ րի նակ` ծա ղիկ:
ծվբ ծա ղիկ նըգ 



61

ա կօքհղզ ծա ղիկ
ղ ծա ղիկ ռի կյահնծխ
լտ ծահ գիկ ծա ղիկ

 Խաղ  Լ ռ.  թյ. ն

Ն պա տակ. Զար գաց նել գրա վոր խոս քը, �  շադ ր�  թյ�  նը կենտ րո-
նաց նե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը։ 

Անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ. կա պ� յտ և կար մի ր շր ջա նաձև քար տեր։ 
Ու ղե ց յց. Այս խա ղի ժա մա նակ ոչ ոք ի րա վ� նք չ�  նի խո սե լ� , 

ան գամ խա ղա վա րը: Գրա տախ տա կին գր վ� մ են �  ղ ղագ րա կան ար-
ժեք �  նե ցող բա ռեր` բաց թողն ված տա ռե րով: Խա ղա վա րը ժես տե րի 
մի  ջո ցով կան չ� մ է ա շա կերտ նե րից մե  կին գրա տախ տա կի մոտ: Նա 
գ�  նա վոր կա վի ճով լրաց ն� մ է բաց թո ղած տա ռը: Ե թե ճիշտ է ե րե-
խան, ա պա խա ղա վա րը  ց� յց են տա լիս կա պ� յտ շր ջա նը, ե թե սխալ 
է, խա ղա վա րը հրա վի ր� մ է մե կ այլ ե րե խայի սխալն �  ղ ղե լ�  հա մար:
 Խա ղը մե ծ ոգ ևո ր�  թյ� ն է ա ռա ջաց ն� մ ե րե խա նե րի մոտ, նրանք 
ստանձ ն� մ են «ս տ�  գո ղի» պա տաս խա նատ վ�  թյ� ն: 

Խաղ «Ս խալ ներ»

Ն պա տակ.  Զար գաց նել �  շադ ր�  թյ�  նը կենտ րո նաց նե լ� , նա խա-
դա ս�  թյան ի մաստն ըն կա լե լ�  կա րո ղ�  թյ�  նը։ 

Ու ղե ց յց.  Խա ղի մաս նա կից նե րը շր ջան են կազ մ� մ: Խա ղա վա րը 
նա խա դա ս�  թյ� ն է ա ս� մ, ո րոնց մե ջ կան սխալ ներ: 

Ս խալ նա խա դա ս  թյ ն նե րի օ րի նակ ներ.
- Ամ ռա նը ց� րտ է։ 
- Ձմ ռա նը ծա ռե րի վրա մր գեր են ա ճ� մ։ 
- Թռ չ� ն նե րը ձմ ռա նը հետ են գա լիս տաք ե րկր նե րից։ 
- Մար դիկ թրջ վել է ին ար ևի պատ ճա ռով։ 
- Կեն դա նի նե րը ձմ ռա նը ե րամ են կազ մ� մ։ 
- Պաղ պա ղա կը հալ վել էր սա ռ� յ ցից։

 Նա խա դա ս�  թյ� ն նե րը յ�  րա քան չյ� ր խա ղի մաս նակ ցի ա ռա-
ջարկ վ� մ են հեր թա կա ն�  թյամբ: Նա, ով նա խա դա ս�  թյան մե ջ սխալ 
չգտնի, դ� րս է գա լիս  խա ղից: Այս դեպ ք� մ ն� յն ա ռա ջադ րան քը ա ռա-
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ջարկ վ� մ է հա ջորդ խա ղա ցո ղին: Հաղ թ� մ է նա, ով վեր ջ� մ է մն � մ։

 Խաղ « Քանդ ված նա խա դա ս.  թյ. ն ներ»

Ն պա տակ. Զար գաց նել խոս քը շա րա հյ�  սո րեն ճիշտ կա ռ�  ցե լ�  
կա րո ղ�  թյ�  նը։ 

Ու ղե ց յց.  Խա ղա վա րը տա լիս է խմ բե րին « քանդ ված նա խա դա ս� -
թյան» բա ռե րը: Ե րե խա նե րը ա րագ պետք է ճիշտ դա սա վո րեն նա խա-
դա ս�  թյան բա ռե րը` կանգ նե լով ճիշտ տե ղ� մ: Հաղ թ� մ է այն խ� մ բը, 
ո րի « նա խա դա ս�  թյան ան դամն  ե րը»  ա մե  նաա րագն են կողմն  ո րոշ-
վ� մ �  ճիշտ տե ղ� մ կանգ ն� մ:

 Նա խա դա ս  թյան օ րի նակ ներ. 
- Ս տա նա լով, ձեռք, բե ր մ, են, գի տե լիք, կր թ  թյ ն։ 
- Երկն ք մ, ար ևը, պայ ծառ, էր, շո ղ մ, պարզ։
-  Բա րակ, ա ն մ, էր, աղ ջի կը, հյ սք, թե լե րով։
- Զ գես տը, մայ րի կը, գե ղե ցիկ, ար դ  կեց։

 Խաղ « Հե տա դարձ նկար չ.  թյ. ն»

Ն պա տակ. Զար գաց նել մանր շար ժ�  նա կ�  թյ�  նը, գրա վոր խոս քը։ 
Ու ղե ց յց. Ե րե խա նե րից մե կն ան շարժ բռ ն� մ է մա տի տը և ա մ� ր 

սեղ մ� մ այն ստ վա րաթղ թին, ի սկ մյ�  սը շար ժ� մ է ստ վա րա թ� ղ թը 
մա տի տի տակ, որ պես զի ստաց վի նկար: Սկզ բ� մ դրանք պետք է լի նեն 
հա սա րակ պատ կեր ներ` եր կ�  զ�  գա հեռ գծեր, խաչ, ե ռան կյ� ն, քա-
ռա կ�  սի, օ վալ, շր ջան, ի սկ հե տո տա ռեր, ա ռար կա նե րի �  ր վագ ծեր, 
կեն դա նի ներ և այլն։

 Խաղ  «Ո րո նո ղա կան բա ռային ա ղյ.  սակ ներ» 

Ն պա տակ. Զար գաց նել �  շադ ր�  թյ�  նը կենտ րո նաց նե լ�  կա րո ղ� -
թյ�  նը, բա ռային հի շո ղ�  թյ�  նը, գրա վոր խոս քը։ 

Ու ղե ց յց. Ո րո շա կի ժա մա նակ է տր վ� մ ե րե խային ա ղյ�  սա կը 
նայե լ� ՝ « լ�  սան կա րե լ� »  հա մար, հե տո խա ղա վա րը ե րե խայից վերց-
ն� մ է ա ղյ�  սա կը �  ա ս� մ է բա ռեր,  ե րե խան պետք է ա սի այդ բա ռե-
րը կան ա ղյ�  սա կ� մ, թե` ո չ։ 

Ա ղյ  սա կի օ րի նակ.
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ան տառ գ րիչ ռե տին
շ� ն գիրք ա թոռ
պա հա րան ա սեղ սե ղան
զ գեստ մ� կ դ� ռ

Բա ռե րի քա նա կը կա րե լի է ա վե լաց նել կամ պա կա սեց նել՝ հա մա-
պա տաս խա նա բար փո խե լով նաև հի շե լ�  հա մար տր ված ժա մա նա կը։

 Տա ռային ըն թեր ցա ն.  թյան հե տա զո տ.  թյ. ն

1. «Ան վա նի՛ր այս տա ռե րը»  կամ  «Ան վա նի՛ր այն տա ռը, որ ես 
ց� յց կտամ»[22]։

2. « Կա՞ն տա ռեր, ո րոնք ճիշտ չեն գր ված, գտի՛ր դրանք»։
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 Վան կային ըն թեր ցա ն.  թյան հե տա զո տ.  թյ. ն

« Կար դա՛ վան կը», « Կար դա՛ այն վան կը, ո րը ց� յց կտամ» կամ 
« Ց� յց տ� ՛ր այն վան կը, ո րը կկար դամ»։

սա հի ջ� 
սի նո կո
գա դ� հա
մա նո բա
մի փո կ� 
շ� ձա մի 
լի րա լա
վո չա ֆի

ան օն օլ
ավ ուդ ահ
ամ օկ աբ
իմ էջ � կ
ուշ աձ իշ
իլ ար ալ
ով աչ իֆ
ուգ աճ էն

սաբ հիչ ջ� կ
սիհ նոշ կոճ
գան դ� կ հան
մար նոխ բակ
միվ փող կ� ս
շ� վ ձախ մի ս
լին րակ լավ
վոկ չակ ֆիվ

ա նի օ նի օ լո
ա վո �  դե ա հա
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ա մո օ կե ա բի
ի մա է ջի �  կ� 
�  շի ա ձա ի շա
ի լի ա ր� ա լա
ո վա ա չո ի ֆի
ու գա ա ճի է նե

Հն չյ.  նահն չ. յ թային վեր լ.  ծ.  թյ. ն 

1. Գտի՛ր 4-րդ ա վե լոր դը.

բ, գ, բ, բ
ա, � , ի, ս
ն, ն, մ, ն
շ, ս, շ, շ
զ, ժ, զ, զ
ղ, խ, ղ, ղ
ձ, ձ, ձ, ծ

2. Գտի՛ր ա վե լորդ բա ռը.

Ու ս�  ցիչ, ցն ց� ղ, կրիչ
 Մար զանք, ժա վել, զա տիկ
Կ րակ, կա րագ, մարտ
 Բառ, վե րե լակ, տառ
 Հարց, ձագ, ձ� կ:

3. Ան վա նի՛ր այն հն չյ.  նը, ո րը՝

 3-րդ տե ղ� մ է
 6-րդ տե ղ� մ է
 3-րդ հն չյ�  նից հե տո է
 3-րդ հն չյ�  նից ա ռաջ է

 Բա ռեր՝ պա հա րան, հե ռ� ս տա ց� յց, հա մա կար գիչ, դար բին, գիրք, 
հե ռա խոս, բամ բակ[23]։
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 ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԵՎ 

Ա ՋԱԿ ՑՈւ ԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ 

ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈւ ՄԸ 

Ա ՋԱԿ ՑՈւ ԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈՆ ՆԵ ՐՈւՄ.

Ա ՌԱ ՋԱՐԿ ՎՈՂ  ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԱՅԻՆ ՓԱ ԹԵԹ

 ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԸ՝ ՈՐ ՊԵՍ <   <  ՍՈւՄ ՆԱ ԿԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈւՄ Ե ՐԵ ԽԱՅԻ Ու ՆԵ ՑԱԾ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 

ՎԵՐՀԱՆՄԱՆ ՄԻ ՋՈՑ

 Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան գնա հա տ� մ և ա ջակ ց�  թյ� ն ի րա-
կա նաց նե լ�  նպա տա կով մաս նա գետ նե րը ե րե խայի հաս տա տ�  թյ� ն 
ըն դ� ն վե լ�  պա հից սկ սած կազ մա կեր պ� մ են  դի տարկ ման  գոր-
ծըն թա ցը, ո րը կա րող է տևել 3-6 շա բաթ: Դի տար կ� մ կա րող է ի րա-
կա նաց նել ցան կա ցած մաս նա գետ, ով աշ խա տ� մ է, շփ վ� մ է տվյալ 
ե րե խայի հետ։ Մե թո դի ա ռա վե լ�  թյ� նն այն է, որ ան ցկաց ման հա մար 
չեն պա հանջ վ� մ հա տ� կ պայ ման ներ, ե րե խան լրա ց�  ցիչ չի ծան րա-
բեռն վ� մ։ 

Ին չի՞  հա մար է պետք դի տար կ.  մը.

Ե րե խայի դի տար կ�  մը ան հրա ժեշտ է նրա �  ժեղ կող մե  րը, հմ տ� -
թյ� ն նե րը, կա րո ղ�  թյ� ն ներն �  �  նա կ�  թյ� ն նե րը բա ցա հայ տե լ� , 
լրա ց�  ցիչ ա ջակ ց�  թյ� ն նե րի տե սակ նե րը պար զե լ� , ի նչ պես նաև, ե րե-
խայի հա մա պա տաս խան �  ս� մն  ա ռ�  թյ�  նը պլա նա վո րե լ�  հա մար։ 

Դի տար կ�  մը կազ մա կերպ վ� մ է ե րե խայի բնա կան մի  ջա վայ ր� մ, 
գոր ծ�  նե �  թյան բո լոր ձևե ր� մ՝ �  ս� մն  ա կան, խա ղային, աշ խա տան-
քային:

Դի տար կո ղը պետք է պահ պա նի հետ ևյալ կա նոն նե րը`
-  լի նի ա նա չառ, ան կողմն  ա կալ,
- նս տի դա սա րա նի վեր ջ� մ կամ խա ղա սե նյա կի մի  ան կյ�  ն� մ,
- չ խո սի, չմի  ջամ տի ե րե խայի ի նք ն�  ր� յն խա ղին,
-  բա ցա հայ տի ո լորտ նե րը,  ո րոնք �  նեն զար գաց ման  կա րիք,
-  կա տա րի գրա ռ� մն  եր։

 Դի տարկ ման աշ խա տանք նե րը պետք է նա խօ րոք պլա նա վոր ված և 
նպա տա կա� ղղ ված լի նեն (ի ՞նչ և ին չի՞ հա մար ե նք դի տար կ� մ):
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Դի տարկ ման ըն թաց ք մ ան հրա ժեշտ է   շադ ր  թյ ն դարձ նել` 
- ե րե խայի ակ տի վ�  թյանն �  մաս նակ ց�  թյա նը գոր ծ�  նե �  թյան բո-

լոր ձևե ր� մ,
-  կարգ �  կա նո նին են թարկ վե լ�  կա րո ղ�  թյա նը, 
- ի րեն տր ված հրա հանգ նե րը, հանձ նա րա ր�  թյ� ն ներն ըն կա լե լ�  

կա րո ղ�  թյա նը, 
- աշ խա տե լ�  տեմ պին, 
- �  շադ ր�  թյ�  նը կենտ րո նաց նե լ�  կա րո ղ�  թյա նը, 
- խմ բ� մ աշ խա տե լ� , սո վո րող նե րի հետ շփ վե լ� , հա ղոր դակց վե լ�  

կա րո ղ�  թյա նը, վար քին:
 Դի տարկ ման  ըն թաց ք� մ ան հրա ժեշտ է բա ցա հայ տել նաև .

- ով է սո վո րո ղը, 
- ի՞նչ հե տաքրք ր�  թյ� ն ներ կամ հա տ� կ ձիրք �  նի, 
- ո րո՞նք են սո վո րո ղի �  ժեղ կող մե  րը, 
- ո՞րն է նրա զար գաց ման, հմ տ�  թյ� ն նե րի, կա րո ղ�  թյ� ն նե րի և գի-

տե լիք նե րի առ կա մա կար դա կը, 
- ո րո՞նք են սո վո րո ղի դժ վա ր�  թյ� ն ներն �  կա րիք նե րը, 
- ով քե՞ր են սո վո րո ղի ըն կեր նե րը, 
- ո՞վ դեր � նի սովորողի կեն սա գոր ծ�  նե �  թյան աս պա րե զ� մ, 
- ի՞նչ է ան հրա ժեշտ սո վո րո ղին դա սա րա ն� մ, տա նը, շր ջա պա տ� մ 

հե տա գա զար գաց ման և ան կախ լի նե լ�  հա մար:
 Դի տարկ ման գոր ծըն թա ցին ան հրա ժեշտ է նաև մաս նա կից դարձ-

նել ե րե խայի ծնո ղին, ստեղ ծել նրա հետ փո խա դարձ վս տա հ�  թյան 
դաշտ, խ�  սա փել դաս տի ա րա կ�  թյան քն նա դա տա կան ձևե րից �  մե -
թոդ նե րից, հս տակ պատ կե րա ց� մ տալ ծնո ղին ե րե խայի զար գաց ման 
մա կար դա կի վե րա բե րյալ, ծնող նե րի մոտ ձևա վոր վել ի րա տե սա կան 
պատ կե րա ց�  մե ր ե րե խայի խնդ րի և սպաս վե լիք  ար դյ� նք նե րի վե-
րա բե րյալ։ 

Դի տարկ ման ար դյ� նք նե րը գրառ վ� մ են և ամ փոփ վ� մ « Դի տարկ-
ման ար դյ� նք նե րի ամ փո փա թերթ» ձևաթղ թ� մ, ո րին հա ջոր դ� մ է 
գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը [24]:
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 ԴԻ ՏԱՐԿ ՄԱՆ Ա ՐԴՅՈւՆՔ ՆԵ ՐԻ ԱՄ ՓՈ ՓԱ ԹԵՐԹ

 

Ե րե խայի ա ն� ն, ազ գա ն� ն`______________________________________
Ծնն դյան ամ սա թիվ`  _____/_____/________թ.
 Հաս տա տ�  թյ� ն`    _____________________________________________

1. Տե ղե կ.  թյ. ն ներ ե րե խայի ը նդ հա ն. ր ֆի զի կա կան վի ճա կի 

մա սին.

 Ֆի զի կա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րը______________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Հոգ նե լի �  թյ�  նը ֆի զի կա կան ծան րա բեռն վա ծ�  թյան դեպ ք� մ_______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Շար ժո ղա կան ո լորտ.

ա) խո շոր  շար ժ�  նա կ�  թյ� ն__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

բ) մանր/ ն� րբ շար ժ�  նա կ�  թյ� ն______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Ի մա ցա կան ո լորտ.

ա) ըն կալ� մ__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

բ) �  շադ ր�  թյ� ն______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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գ) հի շո ղ�  թյ� ն_______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  դ) մտա ծո ղ�  թյ� ն___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Կար դա լ. , գրե լ.  հմ տ.  թյ. ն ներ____________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Մա թե մա տի կա կան հմ տ.  թյ. ն ներ__________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Խոս քային և ոչ խոս քային հա ղոր դակ ց. մ___________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7. Հ.  զա կա մային ո լորտ_____________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

8. Ի նք նաս պա սար կ. մ և սո ցի ա լա կան հմ տ.  թյ. ն ներ.

ա) ի նք ն�  ր� յն �  տե լ� , հագն վե լ� , կա րիք նե րը հո գա լ�  կա րո ղ� -
թյ� ն ներ_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

բ) տե ղե կ�  թյ� ն ներ շր ջա պա տի և իր մա սին____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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գ) հա սա կա կից նե րի և մե  ծա հա սակ նե րի  հետ շփ�  մը, խա ղային, աշ-
խա տան քային գոր ծ�  նե �  թյ�  նը__________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

9. Այլ նշ. մն  եր______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Եզ րա կա ց.  թյ. ն_________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Դի տար կող նե րի ա ն� ն, ազ գա ն� ն, պաշ տոն`______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Լրաց ման ամ սա թիվ`    _________/_________/_________թ.
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ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈւՄ` ՄԻՏ ՎԱԾ 
Ա ՋԱԿ ՑՈւ ՈւՆ ՆԵ ՐԻ Ա ՐԴՅ<  ՆԱ ՎԵՏ ՊԼԱ ՆԱ ՎՈՐ ՄԱ ՆԸ 

Ե րե խայի ման կա վար ժա հո գե բա նա կան գնա հատ ման նպա տակն 
է դի տարկ ման և մշ տա դի տարկ ման ար դյ� ն ք� մ սահ մա նել ե րե խայի 
կր թա կան կամ զար գաց ման խնդ րի աս տի ճա նը, ո րն էլ հնա րա վո ր� -
թյ� ն կտա հաս տա տ�  թյան կող մի ց մա տ� ց վող ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի 
ո րա կը բա րե լա վե լով` բարձ րաց նել կր թ�  թյան ար դյ�  նա վե տ�  թյ�  նը: 
Այլ կերպ ա սած` գնա հատ ման ար դյ� ն ք� մ ա ջակ ց�  թյ�  նը և մի  ջամ-
տ�  թյ�  նը նպաս տ� մ են կր թա կան գոր ծ�  նե �  թյան բա րե լավ մա նը, 
ա ջակ ց�  թյան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րի ճիշտ կազ մա կերպ մա նը: 

Վե րո հի շյալ գոր ծըն թա ցը ար դյ�  նա վետ կազ մա կեր պե լ�  հա մար 
կա րե լի է կի րա ռել « Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զոտ ման գոր-
ծի քը»: 

Գոր ծի քը կի րառ վ� մ է հաս տա տ�  թյան ման կա վար ժա հո գե բա նա-
կան ա ջակ ց�  թյան թի մի  կող մի ց` բա ցա հայ տե լ�  ե րե խայի խն դի րը 
հա մա պա տաս խան ո լոր տ� մ, ի նչ պես նաև կա րո ղ�  թյ� ն նե րի մա կար-
դա կը: Այն կա րե լի է կի րա ռել 2 ան գամ. ա ռա ջին ան գամ ո րո շե լ�  վե րը 
նշ վա ծը, ի սկ ե րկ րորդ ան գամ ա ջակ ց�  թյ� ն նե րը մա տ�  ցե լ� ց հե տո 
պար զե լ� ` ա րդյո՞ք խն դի րը ե րե խայի մոտ վե րա ցել է, թե ոչ:
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ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱ ԶՈՏ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ

 Ե րե խայի ա ն� ն, ազ գա ն� ն`_____________________________
Ծնն դյան ամ սա թիվ`  _____/_____/________թ.
 Հաս տա տ�  թյ� ն`    ___________________________________
Լ րաց ման ամ սա թիվ` _____/_____/________թ.

Ներ կա վի ճա կի հա կիրճ ամ փո փ մ.

Այս տեղ կա րող եք նշել ներ կա ի րա վի ճա կի նկա րագ ր�  թյ�  նը 
(Ի ՞նչն է դժ վար այս պա հին: Ո ՞րն է հա տ� կ և ո ՞րն է այս պա հի 

ա մե  նա կար ևոր խն դի րը):
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Խնդ ր� մ ե նք յ�  րա քան չյ� ր ո լոր տի հա մար X նշա նով գնա հա-
տել ե րե խայի �  ժեղ կող մե  րը և դժ վա ր�  թյ� ն նե րը (վան դակ նե րը թ� յլ 
կտան գնա հա տել ե րե խայի կա րո ղ�  թյ� ն նե րի մա կար դա կը, ը նդ ո ր� մ` 
վեր ևից և ներք ևից հաշ ված 3-րդ վան դա կի վրա նշ�  մը կն շա նա կի կա-
րո ղ�  թյ� ն նե րի մի  ջին մա կար դակ):
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Ու ժեղ

 Թ� յլ

Ն շ. մն  ե րի հա մար
(Բա ռե րը կա րող են 
կար ևոր լի նել, հատ-
կա պես ը նդ գծ ված-

նե րը)

Տ րա մա բա ն.  թյ. ն և մտա ծո ղ.  թյ. ն

          Կա րո ղա ն� մ է հա մե  մա տել, հե տա-
զո տել եր և� յթ նե րը, ա ռար կա նե րը, գտ ն� մ 
է տար բեր խն դիր նե րի լ�  ծ� մն  ե րը, օ րի նա-
չա փ�  թյ� ն նե րը, հաս կա ն� մ է ի րա դար ձ� -
թյ� ն նե րի հա ջոր դա կա ն�  թյ�  նը և պատ-
ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը, կա տա ր� մ է 
քն նա դա տա կան վեր լ�  ծ�  թյ� ն: 

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Ու շադ ր.  թյ. ն 

Ե րե խան դրս ևո ր� մ է �  շադ ր�  թյան 
տե ղա փո խե լի �  թյ� ն, կենտ րո նա ց� մ և 
պահ պա ն� մ: Կա րո ղա ն� մ է �  շադ ր�  թյ� -
նը կենտ րո նա ցած պա հել ո րո շա կի գոր-
ծ�  նե �  թյան ըն թաց ք� մ, տե ղա փո խել այն 
գոր ծ�  նե �  թյան մի  տե սա կից մյ�  սին: Կա-
րո ղա ն� մ է ը նդ հա տել գոր ծ�  նե �  թյ�  նը, 
կա տա րել այլ գոր ծո ղ�  թյ� ն և այ ն�  հետև 
վե րա դառ նալ և շա ր�  նա կել գոր ծ�  նե � -
թյ�  նը:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Հի շո ղ.  թյ. ն 

Ե րե խան կա րո ղա ն� մ է մտա պա հել 
և վե րար տադ րել ո րո շա կի տե ղե կատ վ� -
թյ� ն. հի շ� մ է թվե րը, փաս տե րը, նկա րագ-
ր�  թյ� ն նե րը: Վե րար տադ ր� մ է պատմ-
վածք ներ, պատ մ� մ է իր հետ կա տար ված 
ի րա դար ձ�  թյ� ն նե րը:
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Ու ժեղ

 Թ� յլ

Կար դալ 

Ե րե խան հաս կա ն� մ է բա ռե րի և 
սիմ վոլ նե րի նշա նա կ�  թյ�  նը, կա րո ղա ն� մ 
է կար դալ և ամ բող ջ�  թյամբ հաս կա նալ �  
հի շել բա ռեր, բա ռա կա պակ ց�  թյ� ն ներ, 
նա խա դա ս�  թյ� ն ներ (գր քեր, թեր թեր և 
այլն) խե լա մի տ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ։

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Գ րել 

Ե րե խան տի րա պե տ� մ է գրա վոր 
խոս քին, ո րը նե րա ռ� մ է �  ղ ղագ ր�  թյ� -
նը, քե րա կա ն�  թյ�  նը և գրա վոր հա ղոր-
դակց ման ամ բող ջա կա ն�  թյ�  նը՝ խե լա մի տ 
ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ: Կա րո ղա ն� մ է 
ըն թեռ նե լի գրել բա ռեր, բա ռա կա պակ ց� -
թյ� ն ներ, նա խա դա ս�  թյ� ն ներ՝ մտ քերն 
ար տա հայ տե լ�  հա մար:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 

Ե րե խան �  նի գի տե լիք ներ մե  ծ� -
թյան, չա փի և ձևի մա սին, գի տի հաշ վել, 
կողմն  ո րոշ վել տա րա ծ�  թյան, ժա մա նա կի 
մե ջ, դա սա կար գել չափ սե րը և օգ տա գոր ծել 
տար բեր չափ ման մի  ա վոր ներ:
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Ու ժեղ

 Թ� յլ

Խոսք 

Ե րե խան կա րող է հաս կա նալ և 
ար տա հայ տել բա նա վոր �  ոչ խոս քային 
հա ղոր դագ ր�  թյ� ն ներ, կա ռ�  ցել ճիշտ նա-
խա դա ս�  թյ� ն ներ՝ իր տա րի քին հա մա պա-
տաս խան բա ռա պա շա րով, խո սել գրա գետ: 
Կա րո ղա ն� մ է սկ սել, շա ր�  նա կել և ա վար-
տել ե րկ խո ս�  թյ�  նը, բա նա վի ճել և օգ տա-
գոր ծել փաս տարկ ներ՝ իր կար ծի քը պաշտ-
պա նե լ�  հա մար:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Խո շոր շար ժ.  նա կ.  թյ. ն

            Ե րե խան դրս ևո ր� մ է խո շոր մո տո րի-
կայի ը նդ հա ն� ր կա րո ղ�  թյ� ն ներ, պա հ� մ 
է հա վա սա րակշ ռ�  թյ�  նը քայ լե լիս, վա զե-
լիս, ցատ կե լիս, մագլ ցե լիս, աս տի ճան նե րով 
բարձ րա նա լիս և իջ նե լիս: Խո շոր ա ռար կա-
ներ բռ նե լ� , նե տե լ�  ժա մա նակ դրս ևո ր� մ 
է կոր դի նա ցի ոն կա րո ղ�  թյ� ն ներ:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 

Ե րե խան �  նի գի տե լիք ներ մե  ծ� -
թյան, չա փի և ձևի մա սին, գի տի հաշ վել, 
կողմն  ո րոշ վել տա րա ծ�  թյան, ժա մա նա կի 
մե ջ, դա սա կար գել չափ սե րը և օգ տա գոր ծել 
տար բեր չափ ման մի  ա վոր ներ:
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Ու ժեղ

 Թ� յլ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 

Ե րե խան �  նի գի տե լիք ներ մե  ծ� -
թյան, չա փի և ձևի մա սին, գի տի հաշ վել, 
կողմն  ո րոշ վել տա րա ծ�  թյան, ժա մա նա կի 
մե ջ, դա սա կար գել չափ սե րը և օգ տա գոր ծել 
տար բեր չափ ման մի  ա վոր ներ:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 

Ե րե խան �  նի գի տե լիք ներ մե  ծ� -
թյան, չա փի և ձևի մա սին, գի տի հաշ վել, 
կողմն  ո րոշ վել տա րա ծ�  թյան, ժա մա նա կի 
մե ջ, դա սա կար գել չափ սե րը և օգ տա գոր ծել 
տար բեր չափ ման մի  ա վոր ներ:

Ու ժեղ

 Թ� յլ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ 

Ե րե խան �  նի գի տե լիք ներ մե  ծ� -
թյան, չա փի և ձևի մա սին, գի տի հաշ վել, 
կողմն  ո րոշ վել տա րա ծ�  թյան, ժա մա նա կի 
մե ջ, դա սա կար գել չափ սե րը և օգ տա գոր ծել 
տար բեր չափ ման մի  ա վոր ներ:
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Ս տո րագ ր.  թյ. ն ներ՝

     ծնող՝ ________  ____________  ___________________                                                                                             

ՄՀ ա ջակ ց�  թյան թիմ`  ________  ____________  ___________________                                                                                             

__________  ______________ ______________________                                                                                                                

__________  ______________ ______________________                                                                                                                

__________  ______________ ______________________                                                                                                                

պաշ տոն        ստո րագ ր�  թյ� ն       ա ն� ն, ազ գա ն� ն     
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ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ Ա ՋԱԿ ՑՈւ ԱՆ 

ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈւՄ՝ Ը ՍՏ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ

 Ինչ է ի րե նից ներ կա յաց ն. մ ման կա վար ժա հո գե բա նա կան 

ա ջակ ց.  թյ.  նը 

Ա ռօ րյա կյան ք� մ, �  ս ման և գոր ծ�  նե �  թյան այլ բնա գա վառ նե ր� մ 
ե րե խայի ակ տի վ�  թյ� նն �  մաս նակ ց�  թյ�  նը բարձ րաց նե լ�  հա մար 
ա ջակ ց�  թյ�  նը պետք է �  ղղ ված լի նի.
Ե րե խայի �  ս� ց ման, դաս տի ա րա կ�  թյան, սո ցի ա լա կան ա դապ տա-

ցի այի օպ տի մալ պայ ման նե րի և հար մա րե ց� մն  ե րի ստեղծ մա նը:
 Մի աս նա կան կր թա կան մի  ջա վայ րի ա պա հով մա նը: 
Ե րե խա նե րի պո տեն ցի ալ հնա րա վո ր�  թյ� ն նե րի զար գաց մա նը 

մի աս նա կան գոր ծ�  նե �  թյան ըն թաց ք� մ: 
Ե րե խայի կյան քի կար ևո րա գ� յն փոր ձի, ի մա ցա կան խոս քի, շար-

ժո ղա կան ո լորտ նե րի, սո ցի ա լա կան հմ տ�  թյ� ն նե րի ձևա վոր մանն 
�  զար գաց մա նը: 

Ու ս� մն  ա կան գոր ծ�  նե �  թյան ըն թաց ք� մ զար գաց նող աշ խա-
տանք նե րի ար դյ�  նա վե տ�  թյան ա պա հով մա նը:

 Բա ցա սա կան դրս ևո ր� մն  ե րի (հ�  զա կան, վար քային) հաղ թա հար-
մա նը: 

Դ րա կան գոր ծ�  նե �  թյամբ զբաղ վե լ�  դր դա պատ ճառ նե րի բարձ-
րաց մա նը: 

Ե րե խա նե րի նյար դային և հո գե կան վի ճակ նե րի պահ պան մանն �  
ամ րապնդ մա նը: 

Ե րե խա նե րի սո ցի ա լա կան և մաս նա գի տա կան �  ղ ղորդ մա նը: 
Ե րե խայի դաս տի ա րա կ�  թյան և զար գաց ման գոր ծ� մ ըն տա նի քի 

դե րի կար ևոր մա նը:
 Հա մա պա տաս խան գրա կա ն�  թյան, ան հա տա կան, �  ս� մն  ա կան, 

տեխ նի կա կան մի  ջոց նե րի, դի դակ տիկ նյ�  թե րի ստեղծ մա նը: 
Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րե րի ա պա հով մա նը:

Կր թ�  թյան մե ջ դժ վա ր�  թյ� ն �  նե ցող ե րե խային, ան հրա ժեշ տ� -
թյան դեպ ք� մ պետք է տրա մադր վի նաև ա ջակց ման այն պի սի ծա-
ռա յ�  թյ� ն ներ, ի նչ պի սիք են հո գե բա նա կան, լո գո պե դա կան, հա տ� կ 
ման կա վար ժա կան, վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը: Ել նե լով 
ե րե խայի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կ�  թյ� ն նե րից` կա րող են տրա-
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մադր վել հա մա պա տաս խան հար մա րե ց� մն  եր, ի նչ պես մի  ջա վայ-
րային, այն պես էլ մե  թո դա կան: Ցան կա ցած դժ վա ր�  թյ� ն, ո րի ա ռաջ 
կանգ ն� մ է ե րե խան, հնա րա վոր է հաղ թա հա րել մի  այն այն դեպ ք� մ, 
ե րբ հա մա գոր ծակ ց� մ են բո լոր այն ան ձինք, ով քեր այս կամ այն կերպ 
կապ �  նեն ե րե խայի հետ, հատ կա պես կար ևոր վ� մ է ծնո ղի դե րը։

 Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան ա ջակ ց�  թյան ծա ռա յ�  թյ� ն նե րը 
տրա մադր վ� մ են ը ստ «Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րի», որ տեղ 
նշ վ� մ են այն ո լորտ նե րը, ո րոն ց� մ ե րե խան �  նի դժ վա ր�  թյ� ն ներ 
և ո րոնք պետք է զար գաց նել։  «Ան հա տա կան զար գաց ման ծրա գի րը» 
բաղ կա ցած է 13 բաժ նից, ո րոնք հա մա պա տաս խա ն� մ են « Ման կա-
վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զոտ ման գոր ծի քի» բա ժին նե րին: Ե թե 
« Ման կա վար ժա հո գե բա նա կան հե տա զոտ ման գոր ծի քը» կի րա ռե լիս 
որ ևէ բաժ ն� մ հան գ� մ ե նք մի  ջի նից ցածր, այ սինքն՝ թ� յլ կա րո ղ� -
թյան, ա պա «Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րի» հա մա պա տաս խան 
բաժ նի հա մար դր վ� մ են նպա տակ ներ, նպա տա կին հաս նող փոք րիկ 
քայ լեր, մշակ վ� մ են ռազ մա վա ր�  թյ� ն ներ և մե  թոդ ներ:

«Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րի» նպա տակ նե րը պետք է սահ-
ման վեն SMART ձևա չա փով (S-Specifi c, M-Measurable, A-USE  Action Words, 
R-Realistic and relevant, T-Time limited), ին չը նշա նա կ� մ է, որ նպա տա կը 
պետք է լի նի կոնկ րետ, չա փե լի, գոր ծո ղ�  թյ� ն ց� յց տվող բա ռե րով սահ-
ման ված, ի րա տե սա կան և ժա մա նա կային ա ռ�  մով սահ մա նա փակ ված: 

SMART ձևա չա փով սահ ման ված նպա տակ նե րի օ րի նակ ներ.
  Տա րե վեր ջին Կա րե նը կկա րո ղա նա վե րար տադ րել ա ռա վե լա գ յ նը 

10 պարզ նա խա դա ս  թյ  նից կազմ ված տեքս տը՝ պահ պա նե լով 
պատ ճա ռա հետ ևան քային կա պե րը:

  Տա րե վեր ջին Կա րե նը կկա րո ղա նա կար դալ  կեն ցա ղ մ ա ռա վել 
հա ճախ օգ տա գործ վող 20 բառ և հա մադ րել դրանք նկար նե րի հետ՝ 
թ յլ տա լով սխալ 10-ից 2 դեպ քե ր մ:

  Տա րե վեր ջին Կա րե նը կմաս նակ ցի 5-10 րո պե տևո ղ  թյամբ խմ բային 
աշ խա տանք նե րին՝ են թարկ վե լով հաս տատ ված 3-4 կա նոն նե րին։
 «Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րի» նպա տակ ներն ամ փոփ վ� մ 

են Նվա ճ� մն  եր բաժ ն� մ: Ծրա գի րը կազմ վ� մ է 3-12 ա մի ս նե րի հա մար։
Ս տորև ներ կա յաց ն� մ ե նք «Ան հա տա կան զար գաց ման ծրագ րի 

ձևա թ� ղ թը».



ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ N____

Ե րե խայի ա ն� ն, ազ գա ն� ն՝______________________________
Ծնն դյան ամ սա թիվ՝  ____/____/________թ.
 Հաս տա տ�  թյ� ն՝________________________________________

Խնդ ր. մ ե նք X նշա նով գրա ռել այն ո լորտ նե րը, ո րոն ց. մ ե րե խան .  նի դժ վա ր.  թյ. ն ներ /ն շել  բո լոր 

հա մա պա տաս խան ո լորտ նե րը/.

Տ րա մա բա ն�  թյ� ն և մտա ծո ղ�  թյ� ն Խո սե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն

Ու շադ ր�  թյ� ն Խո շոր շար ժ�  նա կ�  թյ� ն

Հի շո ղ�  թյ� ն Մանր շար ժ�  նա կ�  թյ� ն

Կար դա լ�  կա րո ղ�  թյ� ն Ինք նաս պա սար կ� մ

Գ րե լ�  կա րո ղ�  թյ� ն Փոխ հա րա բե ր�  թյ� ն ներ մարդ կանց հետ

Մա թե մա տի կա կան գի տե լիք ներ Հ�  զա կան և ան ձնային ո լորտ

Հա ղոր դակ ց� մ

Ծ րա գի րը կազ մե  լ�  ամ սա թիվ՝ __________________________
 Վե րա նայ ման  ամ սա թիվ՝ ______________________________
/ծ րա գի րը կազմ վ� մ է 6-12 ա մի ս նե րի հա մար/
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Հա տ� կ մա նա կա վար ժա կան ծա ռա յ�  թյ� ն

 /օ լի գոֆ րե նո ման կա վարժ, տիֆ լո ման կա վարժ, ս ր դո ման կա վարժ, լո գո պեդ/

Ն պա տակ ներ և
 քայ լեր, ո րոնք �  ղղ ված են 
ա ջակ ց�  թյ� ն պա հան ջող 

ո լոր տի զար գաց մա նը

Ռազ մա վա ր�  թյ� ն
/ նյ�  թեր, մե  թոդ ներ, 

հնար ներ, հար մա րե ց� մ-
ներ/

Պա տաս խա նա-
տ� 

/ա ն� ն, ազ գա-
ն� ն, պաշ տոն/

Ն վա ճ մն  եր

Այո Ոչ Մա սամբ Ամ սա-
թիվ

Ն պա տակ  1

1.1

1.2

Ն պա տակ  2

2.1

2.2
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Հո գե բա նա կան ծա ռա յ�  թյ� ն

Ն պա տակ ներ և
 քայ լեր, ո րոնք �  ղղ ված են 
ա ջակ ց�  թյ� ն պա հան ջող 

ո լոր տի զար գաց մա նը

Ռազ մա վա ր�  թյ� ն
/ նյ�  թեր, մե  թոդ ներ, հնար-

ներ, հար մա րե ց� մն  եր/

Պա տաս խա նա տ� 
/ա ն� ն, ազ գա ն� ն, պաշ-

տոն/

Ն վա ճ մն  եր

Այո Ոչ Մա սամբ Ամ սա-
թիվ

Ն պա տակ  1

1.1
1.2
Ն պա տակ  2

2.1
2.2

Սո ցի ա լա կան ման կա վար ժի ծա ռա յ�  թյ� ն

Ն պա տակ ներ և
 քայ լեր, ո րոնք �  ղղ ված են 
ա ջակ ց�  թյ� ն պա հան ջող 

ո լոր տի զար գաց մա նը

Ռազ մա վա ր�  թյ� ն
/ նյ�  թեր, մե  թոդ ներ, հնար-

ներ, հար մա րե ց� մն  եր/

Պա տաս խա նա տ� 
/ա ն� ն, ազ գա ն� ն, պաշ-

տոն/

Ն վա ճ մն  եր

Այո Ոչ Մա սամբ Ամ սա-
թիվ

Ն պա տակ  1

1.1
1.2
Ն պա տակ  2

2.1
2.2
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Ան հա տա կան զար գաց ման ծրա գի րը կազ մող  ՄՀ ա ջակ ց.  թյան թիմ՝ 

             Ազ գա ն� ն, ա ն� ն                                       Պաշ տոն                             Ստո րագ ր�  թյ� ն 

1. _________________________________         _______________________          ___________________

2. _________________________________         _______________________          ___________________ 

3. _________________________________         _______________________          ___________________ 
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