
Նախակրթարանում երաժշտության ծրագրի մեթոդական մշակում 
 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

 

հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան  

 

«Հայ երաժշտությունը ոչ միայն մեղկ ու տխուր չէ, այլ համակ ուժ է և 

կենդանություն, ու իր մեջ կը սնուցանե փիլիսոփայությունն իսկ, ոգին 

իսկ իր ցեղին, որովհետև երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է 

ցեղին, ամենեն հարազատն ու կենդանին անոր բոլոր 

արտահայտությանց մեջ - կենդանի, - որքան կենդանի է այդ ցեղը, ուժեղ, 

- որքան ուժեղ է իրեն ծնունդ տվող ժողովուրդը:» 

Կոմիտաս 

 

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործում է մի ծրագիր, որի 

հիմքում դրված է կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազարյանի 

«ՀՀ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթական համալիրի Երևանի 

հանրակրթական դպրոցի երաժշտության ծրագիր»-ը: 

«…Երաժշտության խնդիրները քննելիս անպայման պետք է հիմնվենք 

մինչև այսօր արվածի, այսինքն՝ փորձի վրա: Ելակետ պետք է ունենալ 

ազգային դպրոցը, որովհետև չենք կարող արհամարհել այն, ինչը 

հարազատ է ժողովրդին, և չենք կարող հիմնական տեղը տալ կասկածելի 

նորամուծություններին: Նորամուծություն կատարվում է, երբ յուրացվում 

է ավանդականը: Սակայն ամենամեծ ու ամենացանկալի 

նորամուծությունը կրթության ասպարեզում այսօր այն կլինի, որ ինչ-ինչ 

պատճառներով իր արմատներից հեռացած ժողովրդին վերադարձվի իր 

իսկ ստեղծածը: Հայ մեծագույն մանկավարժները ամենամեծ դպրոցը 

համարել են ժողովրդական դպրոցը և իրենց ստեղծած կրթական 

համակարգը փորձել են մոտեցնել ժողովրդական դպրոցին, որովհետև 

վերջինս առավելագույն արդյունքներին հասել է բնության թելադրած 

պարզագույն միջոցներով:» 

Ա. Շահնազարյան 
 

Երաժշտության գործունեության ձևերը նախակրթարանում 

 երգեցողություն 

 ունկնդրում 

 պար 

 ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում 



 ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ, երաժշտական և այլ 

խաղեր 

 նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան 

նվագարաններով 

 

1. Երգեցողություն  

 

«Յուրաքանչյուր երաժշտություն իր ազգի հնչական ելևէջները կծնի և 

կծավալի, հայ լեզուն ունի հատուկ հնչավորությունը, ուրեմն և 

համապատասխան երաժշտություն:» Կոմիտաս 

 

Երգ  - բանաստեղծական կերպարը երաժշտության հետ միացնող 

երաժշտության ամենամատչելի ու տարածված ձևը: 

 

Երգեցողության խնդիրները. 

 ազգային, մանկական (մանուկների կողմից ստեղծված ազգային 

խաղերգեր) նյութի յուրացում, 

 ինտոնացիոն մաքուր երգեցողության մշակում, 

 երաժշտական ունակությունների զարգացում, 

 երգի կատարողական գրագիտության և կուլտուրայի մշակում (5-6 

տարեկաններ), 

 երգի կերպարային զգացողություն, 

 ճաշակի ձևավորում: 

 

Երգեցողության գործունեության ընթացքում օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսագրություն, 

 այլ կատարումներ: 

 

Ծրագիրը նախատեսում է ազգային երգերի, մանուկների կողմից 

ստեղծված ազգային խաղերգերի, խաղերգերի ուսուցում: 

Երգացանկը կազմված է. 

 Արթուր Շահնազարյանի «Կաքավիկ» երգարանում տեղ գտած 

երգերից, որոնք հիմնականում ժողովրդական են (պարերգեր, 

ծիսական, մանկական խաղերգեր, կատակերգեր, կենցաղային, 

աշխատանքային, օրորոցային) 

 Կոմիտասի ժողովրդական երգերի մշակումներից, 

 Կոմիտասի ստեղծագործություններից, 

 



Երգի անընդմեջ ուսուցում՝ «արձագանք» 

Երգը ներկայացնելու տարբեր ձևեր կան, այն ընտրում է երաժշտության 

դաստիարակը՝ ելնելով երգի բնույթից, բովանդակությունից:  Կարելի է 

նախօրոք գտնել բովանդակության հետ կապված հեքիաթ, 

բանաստեղծություն, պատմություն և այլն, կապել երգի հետ, ստեղծել 

փոքրիկ թատերական ներկայացում, որտեղ երգն ու բանահյուսությունը 

միասին կներկայացվեն («Հեպ, հոպ»): Սաները կարող են ստեղծել իրենց 

պատմությունը, ակտիվ մասնակել այդ գործընթացին: 

 

Երգի ուսուցման օրինակ.     «Արև, արև, եկ, եկ» 

Ուսուցումը սկսել արևի մասին որևէ հեքիաթ, պատմություն պատմելով 

կամ հարցերի միջոցով պարզել՝ արևը տղա է, թե՝ աղջիկ, ինչպիսի ձև 

ունի, ինչ հատկություն ունի, ինչ գույնի է, որն է արևի դերը մեզ և 

բույսերի համար, և այլն: Սահուն անցում կատարել և երգել երգը: Եթե 

հարկ լինի՝ բացատրել առանձին բառերի, արտահայտությունների 

իմաստը: Ապա երգի ռիթմով արտասանել. 

- Ա – րև, ա – րև, եկ, եկ: 

Սաները, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: երաժիշտը, ռիթմի 

մեջ, առանց ընդհատելու, երգի ռիթմով արտասանում է մյուս հատվածը. 

- Զի - զի քա - րին վեր եկ: 

Սաները նորից, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: Եվ այսպես՝ 

մինչև քառատողի վերջը: Ապա, առանց ընդհատելու, նույն կերպ 

ուսուցանվում է քառատողը՝ երաժշտության հետ: Նորից, առանց 

ընդհատելու, երգում են քառատողը: Այսպես, անընդմեջ, ուսուցանվում է 

ամբողջ երգը՝ մաս – մաս ուսուցանելով և ընթացքում իրար միացնելով: 

Եթե կատարման մեջ սխալ է նկատվում, չի ընդհատվում, ուղղվում է՝ 

ճիշտ կատարելով տվյալ հատվածը և , նորից, երգի ռիթմի մեջ, 

կատարվում ուսուցանված նախորդ հատվածի հետ: Ուսուցումը 

հնարավորինս չի ընդհատվում: Երգի ուսուցման այս եղանակը թույլ է 

տալիս աշխատել արագ և արդյունավետ: Երեխաները չեն հոգնում, չեն 

կենտրոնանում սխալի վրա, չեն ներփակվում և հիմնական 

ուշադրությունը բևեռում են ճիշտ կատարման վրա: Շատ կարևոր է 

բառերի հստակ, մաքուր, պարզ արտաբերումը երգելիս: Երգեցողությունն 

իրականացվում է հիմնականում ձայնավորների միջոցով: 

Ձայնավորները պետք է ճիշտ և մաքուր հնչեն: Ուսուցումը կարելի է 

իրականացնել ինչպես որևէ նվագարանի նվագակցությամբ, այնպես էլ` 

առանց դրա: 

Երգը ամրապնդելու նպատակով օգտագործվում է 

 երգի ձայնագրությունը, 

http://www.youtube.com/watch?v=29UJP1F9Ir8


 կարաոկեն, 

 տեսահոլովակը: 

Ուսուցումից հետո միայն ուսուցանված երգը կրկնել, ամրապնդել 

ձայնագրության («Կաքավիկ» , «Սոնա յար» , «Նանարի նայ» , «Վիճակի 

երգ» , «Ջաղացս մանի, մանի» ), տեսահոլովակի («Անձրև եկավ» , 

«Զա՛րկ, բոլոճիկ» , «Արև, արև, դուս արի» և «Արեգակ» , «Հե՜յ, իմ Նազան» 

, «Զմփիկ, զմփիկ» , «Տիտոխիկ» , «Ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն, աշուն է» ) 

օգնությամբ: 

Տեսահոլովակները կարող են պատրաստել սաների ավագ ընկերները՝ 

սովորողները (դասավանդողը) և տեղադրել կայքի «Ձայնադարան» 

բաժնում: 

Ծափով կատարել երգի ռիթմիկ պատկերը: Նույնը կատարել ծնկերին 

հարվածելով կամ ոտքերով դոփելով: Երգը երգել «բնական 

նվագարաններ»-ի ուղեկցությամբ: 

«Բնական նվագարաններ»-ը փոխարինել հարվածային նվագարաններով 

(փայտեր, շրխկաններ և այլն): 

Փորձել բեմականացնել՝ նվագակցելով նախընտրած նվագարաններով: 

Կոմիտաս. «Եթե երգի բովանդակությունն է` որևէ գործողություն (քայլել, 

մարմնամարզել, խաղալ կամ պարել), փոխ առ փոխ` 

 երգի եղանակը նվագել, 

 նվագել ու երգել, 

 նվագել ու երգել տալ: 

Պարը, խաղը, ասմունքը, երգն ու մարզանքը պետք է դիտել որպես երգ-

երաժշտության դասավանդման համազոր ու հավասար միավորներ»: 

 

Խաղերգերը  կատարվում են երգի բովանդակությանն համապատասխան 

խաղով, գործողություններով՝ օգտագործելով մնջախաղ, պարային 

շարժումներ, շրխկան և հարվածային ռիթմիկ նվագակցություն: Կարելի է 

միանգամից խաղալով ուսուցանել և բեմականացնել: Խաղը պետք է բխի 

խաղերգի բովանդակությունից («Զմփիկ, զմփիկ» , «Խնոցի» , «Տիտոխիկ» 

): 

Խաղերգերը, բնականաբար, անպայման ազգային մշակույթի լավագույն 

նմուշներից են, որոնք կարելի է կատարել՝ հենվելով ինչպես տեքստի, 

այնպես էլ մանկան ընկալունակությամբ ու զգացողությամբ ստեղծածի 

վրա: Խաղերգն ուսուցանելիս կարելի է համատեղել խաղը, եթե այն հեշտ 

է և հնարավորություն է տալիս միանգամից խաղալով կատարել: 

Այդպիսի խաղերգերից է  Էկեք ծեծենք սոխ ու սխտոր  պահքի ծիսական 

երգը, որը շատ հետաքրքիր ու լավ նմուշ է՝ նախակրթարանում սաների 

հետ խաղալու համար: Այն կարող է ունենալ տարբեր լուծումներ՝ սոխն 
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վ
http://www.youtube.com/watch?v=xvGgOVkGPPI
http://www.youtube.com/watch?v=5FdiL_YgPjA
http://www.youtube.com/watch?v=v3lA_a-RPaE
http://www.youtube.com/watch?v=Dt3uZroBPq4
https://www.youtube.com/watch?v=PFYVVwtKA6o
https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs


ու սխտորը ուսումնասիրելով, դրանք հավանգով ծեծելով , մարմնի 

տարբեր մասերով «ծեծելով» ու համոզվելով, որ իսկապես կատակ 

խաղերգ ենք կատարում, վերջացրած ծիսական Ակլատիզի հետ 

խաղարկելով ու նոր կատարելով: Լողանալուց հետո մանկանը պետք է 

արևը, որ տաքանալով չորանա, և նա կանչում է արևին, որ նա «զիզի 

քարին վեր»  գա, համոզում, որ ամպի տակից դուրս գա, խոստանում է 

«մի բուռ չամիչ»,  «թուր ու թվանք» , միայն թե նա «դուս գա»: Այս 

խաղերգը այնքան բազմազան կարելի է խաղալ՝ ամպի դերը տալով 

սավանին, վերմակին, թփերին, որոնց տակ կթաքնվի արևը, 

խաղընկերներին, ծառերին, պահարանին, որոնց հետևը պահ կմտնի: 

Արևի դուրս գալը ներկայացնել խաղով, պարով՝ օգտագործելով 

հարվածային, ծլնգան, չխկչխկան, զրնգան նվագարաններ, և այլն: 

 

Պարերգերը նախակրթարանում կարող են կատարվել պարային պարզ 

շարժումներով, հատկապես փոքրերը, որոնք ազգային պարի 

զգացողություն դեռ չունեն, պարային շարժումներ դժվարությամբ են 

կատարում: 

 

Աշխատանքային երգերն  ուսուցանելիս, եթե հնարավոր է տվյալ 

աշխատանքը կատարել, կատարվում է, ցուցադրվում, եթե ոչ՝ փնտրել, 

գտնել համացանցից համապատասխան տեսաֆիլմը և ցուցադրել 

(Երկանք-աղաց-ալրաղաց  ալյուր աղալու գործընթաց, կարելի է 

կապել  «Ջաղացս մանի, մանի» երգի հետ): Երգի կատարումը կարելի է 

ուղեկցել 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան կամ ամբողջական կամ 

մասնակի գործողության ցուցադրությամբ, որն ընթանում է այդ 

աշխատանքին բնորոշ որոշակի ռիթմով, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան որևէ գործողության 

ցուցադրությամբ՝ ուղեկցելով ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, 

հարվածային, «բնական» նվագարաններ) 

 պարային պարզ շարժումներով, որի ընթացքում, եթե հնարավոր է, 

օգտագործել տվյալ աշխատանքին բնորոշ շարժումներ: 

 

Բնության երևույթների, կենդանիների մասին երգերն  ուղեկցվում են 

 կենդանու շարժումները, տեսքը նմանակելով, 

https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs
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 կենդանու, բնության տարերքի ձայնը նմանակելով (կարելի է 

կատարել` ա. երգի որևէ հատվածում, բ. ցանկացած հատվածում՝ 

ըստ երեխայի զգացողության), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, ցուցադրելով, որը կարող է 

ուղեկցվել ձայնային նմանակությամբ, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, որը կարող է ուղեկցվել ձայնային 

նմանակությամբ և ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, 

հարվածային, «բնական» նվագարաններ), 

 փոքրիկ ներկայացմամբ, որտեղ կարելի է օգտագործել վերը 

թվարկվածներից ցանկացածը: 

 

Կենցաղային, կատակերգեր, այլ երգեր  

Սրանք ևս կատարվում են՝ ելնելով երգի բովանդակությունից, բնույթից, 

ռիթմիկ կառույցից: Կարող են բեմականացվել՝ զուգակցելով պարային 

կամ այլ շարժումներով, ուղեկցվում են ռիթմիկ նվագակցությամբ 

(շրխկան, հարվածային, «բնական» նվագարաններով) և այլն: 

 

Ծիսական երգերի  կատարումն ուղեկցվում է ծեսին համապատասխան 

ծիսական գործողությունների այն չափով, որքան այդ տարիքի երեխան 

կարող է ընկալել և կատարել: 

 

Երգի նվագակցությունը ռիթմիկ պատկերով  ստեղծվում է միասին կամ 

յուրաքանչյուրը ստեղծում է իր ռիթմիկ նվագակցությունը: Առկա է 

ինչպես կոլեկտիվ, այնպես էլ` անհատական ստեղծագործական 

աշխատանքը: Կարող են լինել միանման և իրարից տարբերվող, բայց, 

իսկապես հետաքրքիր ռիթմիկ պատկերներ: Այդ ռիթմիկ պատկերները 

կատարվում են 

 առանձին, 

 միասին (կատարում են նույն ռիթմիկ պատկերը), 

 միասին, բայց այս դեպքում յուրաքանչյուրը կատարում է իր 

ստեղծածը, ստացվում է շատ հետաքրքիր ռիթմիկ 

բազմաձայնություն՝ պոլիռիթմիա: 
 

2. Ունկնդրում«Մեր դպրոցներում այսօր ոչ միայն չեն սովորել 

երաժշտություն, այլ նույնիսկ չեն լսել երբեք երաժշտություն: 

Այսինքն՝ երեխան չգիտե ինչ է երաժշտությունը: 

Առաջնային խնդիրը՝ արթնացնել երեխային, գիտակցել տալու 



համար, որ գոյություն ունի երաժշտություն, որ ինքը հանդիպելու է 

երաժշտությանը: 

Ոչ թե բացատրության ժամանակ երաժշտությունը ենթարկել 

երեխայի անփորձ և դեռ բավական բնությանը մոտ բնազդային 

աշխարհին, այլ նրան տեղափոխել դեպի երաժշտության աշխարհ, 

վերածնել, և հանձնվել երաժշտությանը: Սուտ և խաբուսիկ 

արդյունք է տալիս, երբ երաժշտությունը բացատրում են այս 

աշխարհով: Երեխաները հետաքրքրությամբ լսում են, 

զվարճանում  (թե ինչպես, օրինակ, ծիտիկների ձայների է նման այս 

կամ այն մասը, կամ տխուր է, ուրախ է, այսինչ դեպքն է, այնինչ 

պատահարն է արտահայտում, պատահարը միջոց է, և այլն), բայց 

դա մնում է մերկ զվարճություն – ժամանց, և ոչ կրթություն, այդպես 

էլ երեխան չի լսում երաժշտություն:» 

Ա. Շահնազարյան 

Ունկնդրվող նյութերը ենթադրում են. 

- երաժշտական, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, 

- ազգային, հոգևոր և համաշխարհային դասական լավագույն 

ստեղծագործությունների  իմացում լսողության միջոցով: 

Ունկնդրվող նյութերն ընտրված են ազգային, հոգևոր և դասական 

երգերից, պարեղանակներից, հայ և այլազգի կոմպոզիտորների 

լավագույն դասական ստեղծագործություններից: 

Ունկնդրումը հարկավոր է կազմակերպել այնպես, որ երեխան 

կարողանա ոչ միայն լսել, այլև ընկալել ստեղծագործությունը: 

Ունկնդրումը սկսվում է դեռ նախակրթարանից, որտեղ պետք է հստակ 

իմանալ` ինչ չափով և երբ մատուցել ծրագրով նախատեսված 

երաժշտությունը: 

Նախակրթարանում ունկնդրման կազմակերպման արդյունավետ ձևերից 

է քնի ուղեկցումը երաժշտությամբ («Բարի գիշեր, փոքրիկներ»), 

ուղեկցումը երաժշտա-ռիթմիկ խաղերով, շրխկան և բնական 

նվագարաններով ուղեկցումը («Ուրախ շրխկաններ») գործիքային 

կատարումը, որն ուղեկցվում է նվագարանի հետ ծանոթությամբ («Մենք 

ենք ու մեր շվին»),  որևէ գործունեության ընթացքում (նկարելիս, 

ծեփելիս, խաղալիս և այլն) երաժշտության ուղեկցումը («Է. Գրիգ, 

Առավոտ»), առավոտյան մարմնամարզության համար հնչող 

երաժշտությունը (ստեղծել ենք ա.դասական, բ.ազգային 

ստեղծագործություններից, գ. ծրագրային երգերից կազմված 

հավաքածուներ)՝ («Նախավարժանք»): Ունկնդրվող երաժշտության 

ուղեկցությամբ պատրաստված տեսահոլովակները երկուսից երեք 

տարեկաններից ոչ բոլորն են դիտում, եթե մուլտֆիլմի տեսքով է ( 

http://www.youtube.com/watch?v=vFTBaQve8Sc
http://b4.mskh.am/node/5328
http://www.youtube.com/watch?v=zkwj2KbFq70
http://www.youtube.com/watch?v=zkwj2KbFq70
http://b4.mskh.am/node/5510
http://b4.mskh.am/node/5510
http://www.youtube.com/watch?v=VGJZxbfm_g0


«Կոմիտաս, Հինգ էծ ունեմ ուլերով» , «Արև, արև, եկ, եկ» , Վ. Ա. Մոցարտ, 

«Գիշերային փոքրիկ սերենադ») դիտողները փոքր-ինչ շատ են: Չորսից 

հինգ տարեկաններն ավելի ակտիվ են մասնակցում այդ գործընթացին: 

Կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցի երաժշտական կրթություն ստացող կամ 

արդեն ստացած սովորողների միջոցով կազմակերպվում են փոքրիկ 

համերգներ նախակրթարանում («Ունկնդրում»): 

Նախակրթարանում ունկնդրվող նյութեր կարող են լինել  նաև կրտսեր 

դպրոցի ծրագրային երգերը, իսկ յուրաքանչյուր դասարանում կարող են 

լինել հաջորդ տարվա ուսուցման համար նախատեսված ծրագրային 

երգերը: Սովորողը ծանոթանում է, երաժշտական լսողությամբ ընկալում, 

իսկ հաջորդ տարի՝ բավական հեշտ սովորում: 

 

Ունկնդրվող նյութեր 

1. Հայկական ազգային երգեր և պարեղանակներ 

2. Կոմիտասի ստեղծագործություններից 

3. Համաշխարհային դասական, հայ կոմպոզիտորների 

երաժշտության լավագույն նմուշներ՝ մատչելի նախադպրոցական 

տարիքի սաներին 

Օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսաֆիլմ, 

 ուսումնական կամ այլ նյութ, որն ուղեկցվում է ունկնդրման համար 

նախատեսած երաժշտությամբ: 

Աղբյուրները. 

 համացանց, երաժշտական կայքեր, 

 ձայնադարան 

 դաստիարակի բլոգ 

 անձնական կամ այլ անձանց երաժշտական 

ստեղծագործությունների հավաքածու 

 

3. Պար 

«Վստահ, ազատ, միամիտ, քնքուշ, նուրբ, վեհ, եռանդուն, լուրջ, համեստ, 

վայելուչ: Հայ գեղջուկ պարը կիրք զարթնեցնող շարժումներ չունի և 

զգացմունքներն արտահայտում է ոչ թե մեղկ, մոլի, կատաղի, հրապուրիչ 

և այլ շարժումներով, այլ պարերգերի միջոցով: Ազգի մը 

քաղաքակրթությունն է կապված իր պարին շարժումներու զարգացումը»: 

Կոմիտաս 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BSXuAGhMisg
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=hGIREDOQvXQ
http://www.youtube.com/watch?v=hGIREDOQvXQ
http://www.youtube.com/watch?v=Bo1q526Gdnc


«Ինչու՞ է պետք պարը սովորողին, որ նա օգտագործի՞ այն կյանքում, երբ 

մի տեղ պարեն, ինքն էլ կարողանա պարել: Դպրոցի նպատակն է պարը 

հասցնել գիտակցության, ճանաչել պարի խորհուրդը, կիրառել 

գիտակցաբար, կրթել միտքը, տեսնել պարի մեջ Կենաց Ծառ: Պետք չեն 

այնպիսի պարեր, որոնք ունեն վայրի կամ բնական շարժումներ, որոնք 

առնչվում են բնազդին: Ամեն մի շարժում, ամեն մի ընթացք , որ 

կատարում է երեխան, պետք է իմանա, որ դա ժամանց և «տաշի – տուշի» 

չէ, այլ մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ և պատմում է մի բան, որից ավելին 

գոյություն չունի... Միանգամայն անհարիր և անվայել ենք համարում այն 

ռիթմիկ մարմնամարզությունը, որն ուղեկցվում է օտար երաժշտությամբ, 

օտար շարժումներով: Դա միայն խաթարում է մանկան հոգին և 

հոգեբանությունը, մասնատում ամբողջությունը: Ինչու՞ պետք է մանուկը 

խոսի մայրենի լեզվով և անի օտար շարժումներ. Մի՞թե շարժումը չունի 

իր լեզուն, և կամ մի՞թե մեր ժողովրդի լեզուն, երգը, շարժումը և այլ 

բաները միևնույն ակունքն ու պատճառները չունեն: Դրանցից մեկի 

փոխարինումը օտարով միշտ քանդում է միասնությունը, խարխլում 

բնական տաճարի ոճը, երկփեղկում երեխային, մասնատում է նրա 

մտածողությունը, տատանում հաստատությունը: Օտար տարրը միայն 

կարող է ավելանալ, գումարվել (չձուլվելով) և ոչ թե փոխարինել»: 

Ա. Շահնազարյան 

 

Պարը իր շարժումային համակարգով մի լեզու է, որն արտահայտում է 

մարդու հոգեվիճակը, հույզերն ու ապրումները` ուղեկցվելով երգով, 

երաժշտությամբ, հարվածային նվագարանների կամ ծափերի ռիթմիկ 

պատկերով: 

Պարի գործունեության խնդիրն է` ավանդական պարին շարժումային 

համակարգի, զգացողության փոխանցում երեխային: Շատ կարևոր է, որ 

ուսուցանվի մաքուր ավանդական պար: Ավանդական պարերը կարող են 

պարել բոլորը, դրանք բնական շարժումներից են կազմված, մատչելի են, 

հասկանալի: Երգացանկում տեղ գտած պարերգերը կարող են կատարվել 

պարի ուղեկցությամբ: Նախակրթարանում 5-6 տարեկանները կարող են 

ազգային պարային շարժումներ կատարել, ավելի փոքրերի համար՝ 

դժվար է: 

 

4. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների 

իրականացումՆախակրթարանում երեխայի ներդաշնակ հոգևոր 

զարգացման կարևոր խնդիրներից մեկը ազգային մշակույթի 

յուրացումն է՝ ծեսեր, տոներ: Խնդրի իրագործման համար սաները. 



 սովորում են ծիսական և ծեսին համապատասխան երգեր, 

ասույթներ, ասիկներ, օրհնանքներ, 

 նկարում են 

ա. ծիսական հերոսներին, 

բ. ծիսական պարագաներ, 

 պատրաստում են ծիսական պարագաներ դաստիարակի, ծնողի 

օգնությամբ, 

 խաղարկում են ծիսական գործողություններ,  ծիսական խաղեր, 

 բեմականացնում են երգեր, 

 կատարում են բնագիտական փորձեր, 

 գնում են ուսումնական ճամփորդության, 

 հորինում են հանելուկներ, հեքիաթներ, գովք, օրհնանք, 

 վերապատմում, փոխադրում են իրենց տպավորությունները: 

Սանը, քայլ առ քայլ, անկաշկանդ միջավայրում, ամենօրյա արդյունավետ 

գործունեությամբ, լիիրավ մասնակցությամբ, կարողություններ և 

հմտություններ ձեռք բերելով՝ յուրացնում է ծեսը: 

 

Ի՞նչ խնդիրներ են լուծվում.  

 նյութի յուրացում 

 կարողությունների դրսևորում, 

 խոսքի զարգացում, 

 տարբեր կարողությունների դրսևորում, հղկում, մի շարք 

հմտությունների ձեռքբերում, մշակում (լեզվական, թատերական), 

 գրական - գեղարվեստական ճաշակի զարգացում, 

 ինքնադրսևորում, ձերբազատում բարդույթներից: 

 

Այս աշխատանքները նպաստում են. 

 երեխայի բառապաշարի հարստացմանը, 

 մտածողության ձևավորմանը, 

 ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը, 

 ինքնուրույն աշխատելու ունակության ձևավորմանը, 

 բավարարվում է նրա ինքնահաստատման – ինքնադրսևորման 

պահանջը, 

 ձեռք է բերվում խմբով աշխատելու, ինքնակազմակերպման 

հմտություններ, 

 զարգանում է գեղարվեստական ճաշակը (նկարչություն, 

ձեռարվեստ, երաժշտություն և այլն), 

 ավելի մոտիկից ճանաչելու իրենց դաստիարակներին, 

տատիկներին, պապիկներին, ծնողներին, հարազատներին: 



 

Սանը կիմանա                                                              

 ազգային ծեսը, 

 ազգային սովորույթները, 

 հայկական ժողովրդական և ծիսական երգերը, 

 ծիսական կերպարները, 

 ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղերը, 

 ծիսական կերակրատեսակները, 

 ծիսական պարագաները: 

 

Սանը կկարողանա 

 երգել հայկական ժողովրդական և ծիսական երգեր, 

 պատրաստել ծիսական պարագաներ, 

 խաղալ ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղեր: 
  
Սանը կլինի  

 ծեսը իմացող ակտիվ մասնակից, փոխանցող, տարածող: 

Ծեսն այն միջավայրն է, որտեղ սովորողները ծեսի 

նախապատրաստական և իրականացման ընթացքում կիրառում են 

իրենց կարողությունները, հմտությունները, գիտելիքները: 

 

Գործունեության ձևերի ինտեգրումը ծեսի նախապատրաստական 

շրջանում և իրագործելիս  

 

Մայրենի  - գիտեն ծիսական ավանդություններ և զրույցներ, ասույթներ, 

առած-ասացվածքներ, բանաստեղծություններ, կարողանում են 

խաղարկել ծիսական գործողություններ, կարողանում են պատմել  իրենց 

կատարածը, գեղարվեստորեն ներկայացնել, ինքնուրույն խաղարկել 

ստեղծագործական մոտեցում պահանջող ծիսական գործողություններ 

(օրինակ՝ Բարեկենդանի ծեսին): 

 

Մարմնակրթություն  - գիտեն և կարողանում են խաղալ ժողովրդական, 

մանկական, ծիսական խաղեր: 

 

Բնագիտություն  - կարողանում են պատրաստել ծիսական բուսական 

պարագաներ (օրինակ՝ զատկական ածիկ), գիտեն այն բույսերը, որոնք 

օգտագործվում են ծեսերին և ունեն դրանց մասին այդ տարիքին 

համապատասխան գիտելիքներ: 

 



Ձեռարվեստ, կերպարվեստ  -  պատրաստել ծիսական պարագաներ, 

կատարել նյութի ընտրություն: 

 

Խոհանոց  - ազգային ծիսական և այլ կերակրատեսակներ 

պատրաստելիս դաստիարակի, ծնողի կողքին լինել մասնակից: 

 

5. Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ 

Երաժշտա-տեսական գիտելիքները մատուցվում են միայն խաղի 

միջոցով: 

 

Վարժություններ, երաժշտա-ռիթմիկ խաղեր 

 «Թիթեռ» 

5 սմ տրամագծով կտրել չորս թղթե շրջան: Երկուսը սոսնձել իրար` 

նախօրոք մեջտեղում դնելով թել, որից պետք է կախվի: Մյուս երկուսի 

մեջտեղից բարակ շերտով սոսնձել և կպցնել թելով իրար կպած 

շրջանների երկու կողմից մեջտեղի մասում: Չսոսնձված մասերը երկու 

կողմից մի փոքր առաջ բերել այնպես, որ նմանվի գնդի: Այն հանգիստ 

թիթեռի նման պտտվում է, երբ փչում են: 

Երեխաները կանգնում են շրջանաձև կամ ուղիղ գծով: 

Երաժշտության դաստիարակը 

 յուրաքանչյուրին առաջարկում է փչել «թիթեռնիկի» վրա այնպես, 

որ նա թռնի իրենից, որքան հնարավոր է, հեռու: 

 «թիթեռն» անցկացնում է երեխաների դեմքի մոտով` առանց կանգ 

առնելու: Յուրաքանչյուրը փչում է այնպես, որ «թիթեռը» չհասցնի 

մոտենալ իր դեմքին: 

 առաջարկում է, որ յուրաքանչյուրը փչի, որքան հնարավոր է, երկար 

(շունչ առնել, նորից փչել) այնքան, որ «թիթեռն» անընդհատ հեռու 

մնա: 

 «թիթեռը» պահում է երեխաների դեմքին մոտ: Յուրաքանչյուրը 

կարճ, արագ-արագ արտաշնչելով, թույլ չի տալիս, որ «թիթեռը» 

մոտ գա իր դեմքին: 

Նույնը կատարում են մոմով` սովորելով կատարել կարճ և երկար 

արտաշնչում: 

Դաստիարակը  յուրաքանչյուրին առաջարկում է 

 փչել այնպես, որ վառվող մոմի կրակը մարի, 

 փչել այնպես, որ կրակը չմարի: 

Կատարել հետևություն` ինչպիսի արտաշնչում է կատարվում երկու 

դեպքում: 



Կարմիր խորանարդով նշել երկար, իսկ կապույտով` կարճ շունչը: 

Դասավանդողը սեղանին է դնում երկու կարմիր և երկու կապույտ 

խորանարդ և առաջարկում փչել համապատասխան շնչով: Ապա սկսում 

է տեղափոխել խորանարդները: Երեխաները կատարում են ըստ 

տեղափոխված  հաղորդականության:  Տեղափոխությունը կատարվում է 

անընդմեջ: Դասավանդողը  երեխաներին առաջարկում է փոխարինել 

իրեն: Հետևել, որ կատարեն անընդմեջ: 

 

Այս վարժությունները օգնում են մշակել շնչառությունը, ինչպես նաև հող 

են նախապատրաստում նոտագրագիտության ուսուցման համար: 

 

Դինամիկայի նշաններ.  

 «Քուն» 

Նստել աթոռին ուղիղ դիրքով, ձեռքերը` ծնկներին: Արտասանելով 

տեքստի առաջին տողը, թեքվել առաջ` ձեռքերը ծնկների վրայից 

սահեցնելով մինչև ոտքերի ծայրը: Մի փոքր դադարից հետո, 

արտասանելով երկրորդ տողը, կատարել նույն գործողությունը` այս 

անգամ ոտքերի ծայրից վերադառնալով դեպի ծնկներ: 

Մենք փակում ենք աչիկները` քուն մտանք: 

f -ից p (ուժեղից՝ մեղմ) 

f                                                                  p 

Մենք բացում ենք աչիկները` արթնացանք: 

p-ից դեպի f (մեղմից՝ ուժեղ) 
p                                                             f 

Առաջին տող - արտասանությունն սկսվում է մի փոքր ուժեղ ձայնով, 

հետզհետե ձայնի ուժը թուլանում է, իսկ վերջում լսվում է համարյա 

շշուկով: 

Երկրորդ տող - արտասանությունն սկսվում է համարյա շշուկով, 

հետզհետե ձայնն ուժեղանում է, իսկ վերջում լսվում է բավական ուժեղ: 

Գործողությունները շարունակվում են մնջախաղով - «արթնանալուց» 

հետո գնում են «լվացվելու», ձեռքերը «չորացնում են ցամքոցով», 

ատամները «լվանում ատամի խոզանակով», «վերցնում պայուսակը» և 

ռիթմիկ քայլերով «ուղևորվում դպրոց»: 

Մնջախաղը կատարվում է համապատասխան երաժշտության 

ուղեկցությամբ, որը կատարում է երաժիշտ դասավանդողը կամ՝ այլ 

կատարում: 

P,  f,  crescendo, diminuendo (decrescendo) 

 



Երաժշտության դաստիարակը երեխաներին առաջարկում է 

ծափահարել: Ձեռքերի շարժումով ցույց է տալիս, որ ծափահարեն մեղմ: 

Հետզհետե, ձեռքերը բարձրացնելով վեր և ափերը բացելով, ցույց է 

տալիս, որ ծափերը ուժեղացնեն: Այսպես, փոխելով ձեռքերի դիրքը և 

դեմքի արտահայտությունը, նա մեկ` ուժեղացնում, մեկ` մեղմացնում է 

ծափերը: Այսպես, երեխաները կատարում են` ուժեղ` f, մեղմ` p, crescendo, 

diminuendo, միևնույն ժամանակ ծանոթանում խմբավարի շարժումներին: 

Նույնը կատարում են ոտքերի դոփյունով: 

 

 Վարժություն ձայնավորներով  

Երեխաներին առաջարկել նույնը կատարել ձայնավորներով: Նախ, 

որոշում են, թե որ ձայնավորը ձեռքերի պայմանական ինչ ժեստով է ցույց 

տրվելու. 

ա՜  - ձեռքերը կրծքից քիչ հեռու, ափերը նայում են դիմաց 

ո՜ւ  - ափերը դեպի ներքև 

ի՜   - ափերը «նայում» են իրար` մատները վերև 

օ՜  - բութ մատը միանում է ցուցամատին` դառնալով օղակաձև, մյուս 

մատները վերև են պարզած 

մ՜ - միջնամատը, ցուցամատն ու բութ մատը մոտեցրած են իրար (ձայնը 

արտաբերվում է փակ բերանով) 

է՜  -  բութ մատը ցուցամատի հետ ցույց է տալիս ուղիղ անկյուն, մյուս 

մատները ծալված են: 

Ինչպես ծափերի և դոփյունի դեպքում, այստեղ էլ` մեղմը, ուժեղը, 

crescendo-ն, diminuendo-ն, ձեռքերը, ձայնավորի համապատասխան 

ժեստով, կատարում են  նույն շարժումները: Կարելի է փորձել կատարել 

բազմաձայն: Դասարանը բաժանվում է երկու խմբի: Մի խումբը հետևում 

է աջ, իսկ մյուսը` ձախ ձեռքին: Դասավանդողը յուրաքանչյուր ձեռքով 

ցույց է տալիս տարբեր ձայնավորներ, որոնք կատարվում են տարբեր 

ուժգնությամբ (մեղմ, ուժեղ, մեղմից ուժեղ, ուժեղից մեղմ): 

Այս խաղային վարժությունները  հիմք են դնում նաև բազմաձայն 

կատարմանը: 

 

6. Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ, երաժշտական և այլ 

խաղեր 

Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժությունների նպատակը սովորողների 

երաժշտական ունակությունների, ռիթմի զգացողության զարգացումն է, 

հնչյունի տևողության ճիշտ կատարումը: 

Ռիթմ – հունարեն rythmos  բառից է, նշանակում է շարժման որոշակի 

կարգ, չափավորվածություն, չափակցություն: Հնչյունային 



տևողությունների հաջորդականությունը կամ նրանց 

հարաբերակցությունը կազմում են երաժշտության ռիթմը: Այլ կերպ՝ 

ռիթմը հնչյունային տևողությունների կազմակերպված 

հաջորդականությունն է կամ նրանց հարաբերակցությունը մետրի հիման 

վրա: 

Երաժշտության ներգործությունը երեխաների ընդհանուր ֆունկցիոնալ 

գործունեության վրա առաջացնում է շարժողական ռեակցիաներ և 

ուղեկցվում է այս կամ այն շարժումով՝ շատ թե քիչ ճիշտ հաղորդելով 

երաժշտության ժամանակային ընթացքը: Երաժշտության ուղեկցությամբ 

երեխաները պարում են, խաղում, արտահայտում տարբեր կերպարներ՝ 

այսպիսով արտահայտելով երաժշտական ստեղծագործության բնույթի, 

արագության, ուժգնության և այլ կոմպոնենտների ընկալումը: Ռիթմիկ և 

երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններում կամ խաղերում օգտագործվում են 

տարրեր մարմնամարզությունից և պարերից: Իսկ քանի որ 

մարմնամարզությունը  և պարը կրտսեր դպրոցի սովորողի տարիքին 

բնորոշ անհրաժեշտություն է, ապա ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ 

վարժությունները կազմում են երաժշտության դասի կարևոր և 

անբաժանելի մասը: 

 

Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժությունները կատարվում են 

 ունկնդրվող նյութի ուղեկցությամբ, 

 առանց երաժշտության ուղեկցության, 

 ծրագրային բանաստեղծության ուղեկցությամբ, 

 ծրագրային երգերի ուղեկցությամբ: 

 

Նախակրթարանում ազգային երգերը, խաղերգերը, ասերգերը, 

պարերգերը, հաշվերգերը երաժշտական կրթության արդյունավետ 

նյութեր են: Դրանք փորձարկվել են մեր կրթահամալիրում, անցել շատ 

խնամքով ու բարեխիղճ ստեղծագործ ճանապարհ, շատերը ձայնագրվել, 

խաղարկվել, նկարահանվել են: Այդ գործերի հիման վրա ստեղծվել են 

մանկական երաժշտական խաղեր, որոնք մեծ ուրախությամբ և 

ոգևորությամբ կատարվում են: Այսինքն, Կոմիտասը չէր կարող սխալվել՝ 

մանուկների հոգևոր դաստիարակության համար  տալով ընտրյալ 

ազգային երաժշտություն: 

«Երեխայի բաց հոգու աչքերի մեջ ամենազորեղը առաջին 

տպավորությունն է, և դա հետագայում սնում է նրա սիրտն ու հոգին, 

թևավորում նրա երևակայությունը, ուրեմն նախ և առաջ նրան պետք է 

մատուցել ամենալավը և փորձվածը՝ ամենալավ երգերն ու պարերը, 

ամենալավ խաղերն ու գույները, այսինքն՝ նյութի թե՛ ընտրության և թե՛ 



մատուցման ձևը պիտի լինի հնարավորին չափ միակը, 

լավագույնը…Պարը, խաղը, ասմունքը, երգն ու մարզանքը պետք է դիտել 

երգ երաժշտության դասավանդման համազոր ու հավասար 

միավորներ:» 

Ա. Շահնազարյան 

 

Անհիշելի ժամանակներից մայրերը, տատիկները մանուկների հետ 

խաղում էին մատնախաղեր, ձեռնախաղեր, թռցնոցիներ («Մե՛ր, մի՛ 

մանա, մե՛ր, մի՛ գզա, առ պատի տակն ու տըրտըզա» և այլն), 

մանկախաղացներ, գրկային պարախաղեր, շալակախաղեր և 

այլն:  Մեկուկես-երկու տարեկան մանուկները յուրացնում էին մոր և 

իրենց միջև դրսևորվող խաղերը և դրանք փոխանցում մանկական 

միջավայր: Թվով երկու և ավելի երեխաները խաղում էին 

նստկան  խաղեր՝ մատնախաղեր, ձեռնախաղեր, ոտնախաղեր, 

հանելուկանման խաղեր (բուռպահուկներ), իսկ այնուհետև՝ սենյակային 

շարժական խաղեր (մուկ ու կատու և այլն): 

Մանկական տարրական խաղերին փոխարինում են զարգացած և 

բազմապիսի ձևեր ունեցող պատանեկան շարժական ու գործիքավոր 

խաղերը: Վերջիններս ներկայացնում են շնչառությունն ու վերջույթները, 

ճարպկությունն ու ճկունությունը, շրջահայեցությունը զարգացնող 

խաղեր: 

Մանկական խաղերից  շատերը կատարվում էին փոքրիկ մեղեդային 

դարձվածքով, որն իր մեջ կրում էր ազգային երգարվեստի կառույցը, 

ոգին, մտածողությունը:     Խաղը երեխայի կյանքում գրավում է առաջին 

տեղը: Երեխան այդ միջոցով է ճանաչում իրեն, շրջապատին: Խաղն է 

զարգացնում երեխայի 

 ուշադրությունը, 

 հիշողությունը, 

 երևակայությունը, 

 ստեղծագործելու կարողությունը, 

 հաղորդակցման (կոմունիկատիվ) կարողությունը, 

 շարժողականությունը, 

 ակտիվությունը, 

 վարքի կամածինությունը, 

 ընկալումը, 

 շոշափելու, ուսումնասիրելու, իր դիտողությունները հաղորդելու 

կարողությունը, 

 երևույթների մեջ կապ գտնելու կարողությունը, 

 ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը, 



 շարժումներին տիրապետելու կարողությունը, 

 լսելու կարողությունը, 

 դիտելու և կրկնելու կարողությունը 

 ինքնատիրապետումը 

 ինքնուրույն աշխատելու կարողությունը, 

 վերլուծելու, համադրելու կարողությունը, 

 հարստացնում է բառապաշարը, 

 և այլն 

 

Խաղերն հիմնականում ազգային են, նյութերը որոշ հեղինակների կողմից 

գրառած նկարագրություններ են, առանձին մարդկանց հիշողությամբ 

վերապատմած: Այդ խաղերի մեջ թաքնված են ազգային 

մտածողությունը, ավանդույթները, մեր նախնիների հարուստ մշակույթը, 

որտեղ երեխաները դրսևորում են իրենց ստեղծագործելու, ճիշտ 

կողմնորոշվելու, ինքնուրույն աշխատելու, վերլուծելու, երևակայելու, 

շարժումներին տիրապետելու կարողությունը: 

Աշխատանքի ընթացքում սաների կողմից կարող է ստեղծվել խաղի, 

երաժշտական խաղի, ասերգի, հաշվերգի այլ տարբերակ: 

 

Խաղեր, խաղերգեր, ծիսական խաղեր, հաշվերգեր   

Ժնջիլ,  Մանկական խաղեր-1 ,  Մանկական խաղեր-2 , Մանկական 

խաղեր-3 , Մանկական խաղ-4  , Մանկախաղաց, ճվիկներ , Կլոր պար , 

Ծիսական խաղ-1 ,  Ծիսական խաղ-2 , Ծիսական խաղ-3 , Ծիսական 

ռիթմիկ խաղ-4 , Ծիսական խաղ-5 , Ծիսական խաղ-6 , Երաժշտա-ռիթմիկ 

խաղեր ,  Հաշվերգ, «Տիտոխիկ» -1, «Տիտոխիկ»-2 ,  Խաղերգ, «Արև» , 

Խաղերգ, «Զմփիկ» , Մանկական խաղ «Ժնջիլ, ժնջիլ» : 

 

7. Նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան 

նվագարաններով 

«Բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով նվագակցում են 

 ուսուցանված երգը, 

 ունկնդրվող նյութը, 

 բառախաղը: 

«Բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով վարժությունները 

կատարվում են 

 առանձին, 

 զույգերով, 

 խմբերով: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc
http://www.youtube.com/watch?v=q_ySMYLhjdA
http://www.youtube.com/watch?v=1edZbJFpqdc
http://www.youtube.com/watch?v=GC7zsKX37Qc
http://www.youtube.com/watch?v=GC7zsKX37Qc
https://www.youtube.com/watch?v=hFbgpa5ojLQ
https://www.youtube.com/watch?v=NDQG2bHVhdg
http://www.youtube.com/watch?v=E7MiqUm3eRI
http://www.youtube.com/watch?v=E7MiqUm3eRI
http://www.youtube.com/watch?v=1baClag1HBc
http://www.youtube.com/watch?v=JhstehV-Vk0
http://www.youtube.com/watch?v=TpqMGsWMwf8
http://www.youtube.com/watch?v=TpqMGsWMwf8
http://www.youtube.com/watch?v=W2sZ3pJ9nsU
https://www.youtube.com/watch?v=egaLc4Wxc4o
http://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
http://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
http://www.youtube.com/watch?v=FBrEXQfo2qU
http://www.youtube.com/watch?v=BM0SFYk6s6U
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=5FdiL_YgPjA
https://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc

