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Դիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերի    ուսուցողականուսուցողականուսուցողականուսուցողական    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը    
տարրականտարրականտարրականտարրական    դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում    

Արղության ԱրմինեԱրղության ԱրմինեԱրղության ԱրմինեԱրղության Արմինե    
 

 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական հետաքրքրություն, համագործակցա-
յին հմտություններ, խաղային իրավիճակներ, ինքնահաստատում, արժեհամա-
կարգի ձևավորում, երևակայական կարողություններ, ստեղծագործական ունա-
կություններ, անհատականություն 

Մանկավարժության մեջ «ուսուցում» եզրով սահմանվում է մի գործընթաց, 
երբ գիտելիքն ու հմտությունները կիրառելի են դառնում, որի արդյունքում փոխ-
վում է երեխայի վարքագիծը, նաև այնպիսի գործընթաց, երբ սովորողը, գիտելիք-
ներից և տեղեկություններից բացի, կարիք ունի մտածողության մշակման և հա-
մագործակցային հմտությունների ձևավորման ու զարգացման: Այդ առումով ան-
գնահատելի է խաղի՝ որպես ուսուցման և դաստիարակության մեթոդի կիրառու-
մը դասագործընթացում, մասնավորապես տարրական դասարաններում: «Արդի 
ժամանակաշրջանում դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից է դառնում աշակերտ-
ների ճանաչողական հետաքրքրությունների, նրանց ստեղծագործական մտածո-
ղության, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողությունների ձևավորումն ու 
զարգացումը» [2, 85]:  

Արդյունավետ ուսուցումը նպաստում է երեխայի ինքնակազմակերպմանը և 
ինքնուրույնությանը. այն սկսվում է կրտսեր դպրոցականների համար ուսուցչի 
կողմից համապատասխան միջավայրի ստեղծումից: Ուսուցիչը լավ է հասկա-
նում, որ վեց տարին նոր լրացած երեխայի մոտ իշխում է ընկերների հետ բաց-
օթյա խաղերի ձգտումը: «Բնության, խաղերի, երաժշտության, հեքիաթների սքան-
չելի աշխարհը, որը շրջապատում էր երեխային մինչև դպրոց գնալը, չպետք է 
փակվի նրա առջև դպրոցի դռներով: Երեխան միայն այն ժամանակ անկեղծ կսի-
րի դպրոցը, դասարանը, երբ ուսուցիչը կպահպանի նրա համար այն ուրախու-
թյունները, որոնք երեխան ուներ մինչև այդ» [4, 147]: Այդ է պատճառը, որ տար-
րական դասարաններում ուսուցումը կազմակերպելիս պետք է հաճախ ստեղծել 
խաղային իրավիճակներ և աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել՝ մտնելու 
իրենց համար հիմնական և կարևոր համարվող գործունեության ոլորտ: Չէ՞ որ 
խաղն առավել գրավիչ է դարձնում ուսուցումը, կենտրոնացնում երեխայի ուշադ-
րությունը, խթանում մտածողությունը: Խաղի միջոցով ճշգրտվում և ընդլայնվում 
են երեխայի պատկերացումները շրջապատի, բնության, հայրենիքի, ծնողների և 
ընդհանրապես աշխարհի մասին, դաստիարակվում են ուշիմություն, աշխուժու-
թյուն, զսպվածություն և այլ դրական հատկանիշներ:  

Հովհ. Թումանյանը նույւնպես մեծ կարևորություն է տալիս խաղին. «Խաղը 
մարդու օրինական պահանջն է, նրա լրջությունն է, նրա էությունն է: Կյանքում 
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ամեն բանի նա խաղով է մոտենում, դա նրա ձևն է, նրա մեթոդն է: Եվ ամեն բան, 
ինչ որ նրան տրվում է խաղով, ուրախությունով ընդունում է, հեշտ էլ յուրացնում՝ 
առանց ձանձրանալու, առանց հոգնելու» [1, 36]: Հենց այդ նպատակով էլ տարրա-
կան դասարաններում (հատկապես՝ առաջին) հարկավոր է ավելի շատ կազմա-
կերպել ուսուցողական խաղեր: Ուսուցիչը պետք է իմանա, որ խաղի բովանդա-
կությունը և կանոնները պետք է հասկանալի լինեն երեխաներին, խաղի բովան-
դակությունը պետք է համապատասխանի աշակերտների գիտելիքների մակար-
դակին, խաղերը պետք է լինեն կոնկրետ և նպատակային, իսկ դրանց քանակն ու 
տևողությունը՝ չափավոր: Խաղը պետք է նպաստի գիտելիքների հարստացմանը 
և հետաքրքրությունների ձևավորմանը:  

 Խաղը երեխայի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման, ինքնա-
կատարելագործման կարևոր միջոց է, որը բացահայտում է նրա բնավորության 
շատ կողմեր: Խաղի միջոցով երեխային կարելի է և՛ կրթել, և՛ դաստիարակել: Խա-
ղի ընթացքում երեխան դրսևորում է որոշակի ինքնուրույնություն, ձգտում է ինք-
նահաստատման, ձևավորվում են բնավորության որոշակի գծեր: Խաղի ընթաց-
քում երեխաները ազատ են և ինքնուրույն, ունեն հավասար իրավունքներ և ինք-
նադրսևորման լայն հնարավորություններ: Խաղն ապահովում է հասակակիցնե-
րի հետ փոխշփումներ, հաճելի մթնոլորտ և համագործակցելու լավագույն պայ-
մաններ:  

Դասի տարբեր փուլերում անցկացվող խաղերի տեսակներից կարելի է 
առանձնացնել այն ուսուցողական խաղերը, որոնք համապատասխանում են դա-
սի թեմային և կազմակերպվում են առանձին թեմաների ուսուցումը նախապատ-
րաստելու, անցածը խորացնելու, ամրապնդելու և ամփոփելու նպատակով: Երկ-
րորդ դասարանում մայրենի լեզվի դասաժամերին իրականացվող բառակազմա-
կան և վերլուծական-գործնական աշխատանքները, որոնք կազմակերպվում են 
խաղերի ձևով, նպաստում են սովորողների՝ հայրենիքի ճանաչողության խորաց-
մանը և լեզվական աշխատանք կատարելու հմտությունների ձևավորմանը: Երե-
խաներն աստիճանաբար կարողանում են պարզ բառերից կազմել բարդ և բար-
դածանցավոր, ինչպես նաև հոդակապով և անհոդակապ բառեր: Այդ կարողու-
թյուններն առավել զարգացնելու նպատակահարմար միջոց են հաճախակի կազ-
մակերպվող բառավերլուծական բնույթի մի շարք խաղեր, որոնց ժամանակ աշա-
կերտներն առիթ են ունենում ընտրելու արմատը կամ ածանցը: 

 Ներկայացնենք ուսուցողական խաղի օրինակ: Դասարանը բաժանվում է 
չորսհոգանոց խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է պաստառ, որի վրա 
նկարված է ծաղիկ: Մեջտեղում գրված արմատ-բառի (օրինակ՝ գործ) օգնությամբ 
սովորողները տրված ժամանակի ընթացքում թերթիկների վրա գրում են բառ-
արմատ կամ ածանց, որոնք կցվում են գործ բառին, և ստացվում է նոր՝ բարդ կամ 
ածանցավոր բառ:  

Ուսուցողական խաղի ևս մեկ օրինակ: 
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 «Զվարճալի ծաղիկներ» խաղը կազմակերպելու ժամանակ ես զրուցում եմ 
երեխաների հետ ծաղիկների թեմայով, ճշտում և ամրակայում նրանց պատկերա-
ցումները ծաղիկների մասին, այնուհետև երեխաներին բաժանում եմ խաղաքար-
տեր: Յուրաքանչյուր խաղաքարտին գրում եմ որևէ ծաղկի հատկանիշ կամ 
առանձնահատկություն ցույց տվող բառ: Երեխան պետք է գուշակի, թե ո՛ր ծաղկի 
մասին է խոսքը և ի՛նչ գիտի այդ ծաղկի մասին: Այս խաղը երեխաների մեջ դաս-
տիարակում է գեղագիտական ճաշակ: 

 Կրտսեր դպրոցականների մասնակցությունը դիդակտիկ խաղերին նպաս-
տում է նրանց ինքնադրսևորմանը և ինքնահաստատմանը: Դրանք ձևավորում են 
հաջողության, հաղթանակի հասնելու կայուն ձգտում, հետևաբար նաև կամային 
որակներ: Երկրորդ և երրորդ դասարաններում նպատակահարմար է, որ աշա-
կերտը մաթեմատիկական և տրամաբանական խնդիրների համար ունենա 
առանձին տետր, որ կարողանա ինքնուրույն գրառել ինչպես դասարանում, այն-
պես էլ տանը կատարած մաթեմատիկական խաղերի նկարագրությունը և լու-
ծումները: Ելնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունից՝ անցկացնում եմ 
տարբեր խաղեր ինչպես մաթեմատիկայից, այնպես էլ մյուս առարկաներից: Օրի-
նակ՝ «Անցնենք դարպասը» խաղը, որի կատարման խնդիրն է ամրապնդել 
աշակերտի՝ թվերի կազմության վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները: Խաղի ժա-
մանակ նախօրոք պատրաստվում են դարպաս և երեխաների թվին համապա-
տասխան հաշվեքարտեր: Յուրաքանչյուր երեխա ստանում է մեկական քարտ: 
Դարպասի վրա ուսուցիչը ամրացնում է որևէ քարտ, օրինակ՝ 10-ի: Երբ խաղն 
սկսվում է, երեխաները փնտրում են իրենց զույգերը (պետք է քարտերի վրայի 
թվերի գումարը կազմի 10), որպեսզի անցնեն դարպասով: Ուսուցիչը ստուգում է, 
թե երեխաները ճիշտ են արդյոք կազմել զույգերը: 

 Լեզվական խաղերը լրացնում են լեզվական վարժությունների համակարգը: 
Որպես խաղային միջոց՝ դրանք ունեն սրամիտ ու զվարճալի բնույթ և հնարավո-
րություն են ընձեռում գրավելու երեխաների ուշադրությունը, երկար ժամանակ 
նրանց օգտակար ու արդյունավետ աշխատանքով զբաղեցնելու: Լեզվական խա-
ղերը նպաստում են լեզվական գիտելիքների ձեռքբերման դժվարությունների 
հաղթահարմանը: 

 Լեզվական ուսուցողական խաղի օրինակ: Խաղն անվանում ենք «Խուլ ու 
համր բեռնակիրներ»: Նպատակն է ձևավորել պարզ ընդարձակ նախադասու-
թյունները համառոտագրելու ունակություն, զարգացնել սովորողների երևակա-
յությունը: Անհրաժեշտ նյութերն են՝ թղթից պատրաստված նավակ և պարկեր, 
որոնց վրա հնարավոր լինի գրել բառեր՝ գրված առանձին քարտերի վրա: Նավա-
կը պետք է նկարել և կտրել այնպես, որ այն «լողա» ջրում: Նախապես աշակերտ-
ներին պետք է բացատրել «խուլ», «համր», «բեռնակիր» բառերի իմաստները: 
Այնուհետև գրատախտակին փակցվում է «ջրում լողացող» նավակը: Խուլ ու համր 
բեռնակիրները մի վայրից մյուսը տեղափոխում են ոչ միայն պարկերով բեռներ, 
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այլև այդ պարկերի վրա ամրացված բառերով որոշակի նախադասություններ: 
Այսպիսով կապ է ապահովվում այդ երկու վայրերի բնակիչների միջև: Ճանա-
պարհին փոթորիկ է բարձրանում, և հնարավոր է՝ նավակը խորտակվի, ուստի 
պետք է բեռը թեթևացնել: Բեռնակիրները պիտի հերթով ջուրը նետեն պարկերը: 
Հարկավոր է նավակում թողնել այն պարկերը, որոնց վրա ամրացված բառերն 
արտահայտում են սկզբնական նախադասության գլխավոր, հիմնական միտքը: 
Օրինակ՝ բեռնակիրները պետք է տեղ հասցնեն «Երեխաները խաղում էին և ըն-
թացքում ծափահարում իրենց ընկերներին»: Վերջում նավակում մնում են այն 
պարկերը, որոնց վրա ամրացված են «խաղում» և «ծափահարում» բառերը, քանի 
որ այդ բառերով կարելի է արտահայտել նախադասության գլխավոր միտքը: Վեր-
ջում աշակերտների ուշադրությունը հրավիրվում է այն հանգամանքին, որ նա-
խադասության հիմնական միտքն արտահայտող բառերը ենթական և ստո-
րոգյալն են, և միայն դրանցով կազմված նախադասությունը կոչվում է պարզ հա-
մառոտ նախադասություն: 

Այսպիսի բովանդակությամբ խաղեր կարելի է կազմակերպել՝ հեքիաթներ, 
առակներ և առածներ կարդալով կամ դրանք բեմականացնելով: Ընթերցում եմ 
առածը, ասացվածքը կամ հեքիաթը և բացատրում դրա իմաստը: Աշակերտներին 
հանձնարարում եմ գտնել և ընթերցել նախորդ թեմաներից հեքիաթի կամ ասաց-
վածքի հետ կապված հատվածները և գտնել նրանց միջև ընդհանրություններ: 
Հեքիաթների, առածների և ասացվածքների ուսումնասիրումը նպաստում է երե-
խաների արժեհամակարգի ձևավորմանը: Այս մոտեցմամբ ես երեխաներին սովո-
րեցնում եմ հարգել մեծերին, օգնել ծերերին, լինել աշխատասեր, ընկերասեր, 
պատվախնդիր, սուտ չխոսել, հարգել դիմացինի կարծիքը և այլն: Հեքիաթը ըն-
թերցելու միջոցով ես նպաստում եմ երեխայի ոչ միայն լեզվական, խոսակցական, 
տրամաբանական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, այլև 
սոցիալական հմտություններին:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ մյուս գրական ժանրերի համեմատությամբ հե-
քիաթները, առածները և ասացվածքներն առավել քան արժեքավոր են սովորող-
ների մտածողական ու երևակայական կարողությունների, ինչպես նաև բարոյա-
կան ու հոգևոր արժեքների ձևավորման առումով: Խաղ-բեմականացումը առավել 
արդյունավետ է լինում, եթե մինչև բեմականացումն աշակերտները լիարժեք ըն-
կալում են իրենց տրվող դերերի բովանդակությունը: «Դասավանդման և դաս-
տիարակության ժամանակ է, որ առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, և տար-
րական դասարանների ուսուցիչն է, որ ուսուցման մեթոդաբանության, մանկա-
վարժական վարպետության և ճկունության շնորհիվ կամաց-կամաց փոխում է 
երեխայի հետ աշխատելու բնույթը՝ ավելի շատ ուշադրություն դարձնելով նրա և՛ 
անձնային, և՛ իմացական հնարավորությունների զարգացմանը» [4, 68]: Մինչդեռ 
նպատակային ուսուցում կազմակերպելու համար տարրական դասարանների 
ուսուցիչը պետք է հետամուտ լինի սովորողների հետաքրքրությունների բացա-
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հայտմանը, համագործակցային կարողությունների զարգացմանը, հաղորդակցա-
կան ունակությունների, անհատականության, տրամաբանական մտածողության, 
վերլուծական կարողությունների ձևավորմանը: «Ուսուցչի խնդիրն է իր ունեցած 
մեթոդական զինանոցից ընտրել համապատասխան մեթոդը՝ ելնելով իրականաց-
վող գործընթացի նպատակներից: Խաղը երեխայի համակողմանի զարգացման, 
ինքնահաստատման, ինքնակատարելագործման կարևոր միջոց է, որը բացահայ-
տում է երեխայի բնավորության բոլոր կողմերը» [3, 31]: 

 Խաղն օգնում է ուսուցման գործընթացում բազմաթիվ նպատակների իրա-
կանացմանը: Լուծվում են ինչպես կրթական, այնպես էլ դաստիարակչական 
բնույթի, կարգապահության, հաղորդակցման, միմյանց լսելու կարողության և 
համագործակցության զարգացման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ:  

Ամփոփելով վերն ասվածը՝ կարելի է ասել, որ ուսուցողական խաղերի 
միջոցով հնարավոր է ձևավորել և զարգացնել աշակերտների ստեղծագործական 
կարողությունները, մասնավորապես հաշվողական և լեզվական հմտությունները: 
Խաղերն օգնում են ուսուցչին առավել մատչելի տարբերակով ներկայացնելու 
դասի թեմատիկան՝ ձևավորելով երեխայի երևակայելու, զգացմունքներն ու գոր-
ծողությունները ինքնուրույն կարգավորելու ունակությունները:  

 Այսպիսով՝ թեմատիկ խաղերի կարևոր նշանակությունն է խորացնել 
կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական հետաքրքրությունները, դասը դարձնել 
առավել հետաքրքիր, անսովոր և ցանկալի, զարգացնել երեխայի ուսումնառու-
թյան դրդապատճառները, բարձրացնել աշխատունակությունը: 
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В статье представлены примеры использования игр в собственной педагоги-
ческой деятельности. Объясняется учебно-познавательное значение игры в раз-
витии мышления и сотруднических умений младших школьников. С помощью 
обучающих игр можно сформировать и развить творческие способности учащихся, 
в частности, вычислительные и языковые навыки. Игры помогают учителю более 
доступно преподнести тему урока, развить воображение, навыки самостоятельного 
регулирования своих эмоций и действий. 
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The paper presents examples of games frequently using in elementary classes in the 
result of own pedagogical practice.  

The educational-cognitive importance of games is explained in the sense of 
developing elementary students thinking and collaborative skills.  

  


