
– 300 – 

Կրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարի    
հարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձից    

ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ՍիրուշՍիրուշՍիրուշՍիրուշ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. բառապաշար, խոսքի տեսակներ, խոսքի զարգացում, 
լեզվական մտածողություն, բառային աշխատանքներ, բառ, բառիմաստ, տեսողա-
կան հիշողություն 

Խոսքի զարգացումը կրթադաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի 
աշակերտի համար:  

Լեզուն, մարդկային հաղորդակցման միջոց լինելով հանդերձ, միաժամանակ 
մտածողության միջոց է: Այստեղից բխում է, որ աշակերտի մտքերը ճիշտ ձևով 
արտահայտելու, հստակ ձևակերպելու անհրաժեշտությունը ըստ էության միտքը 
ճիշտ կառուցելու, ճիշտ և հստակ մտածելու պահանջ է: Նշանակում է՝ խոսքի 
զարգացումն իր շատ կողմերով նպաստում է աշակերտի տրամաբանական մտա-
ծողության զարգացմանը:  

Խոսքի զարգացումը նրա մշակումը, կատարելագործումը և հարստացումն է 
այն հաշվով, որ ապահովվի խոսքի ճիշտ, նպատակային ու գեղեցիկ կառուցումը 
թե՛ բառերի ընտրության, թե՛ քերականական և թե՛ առհասարակ խոսքի կառուց-
վածքի բոլոր բաղադրիչների, բոլոր օրինաչափությունների տեսակետից [1, 5, 6]: 

Երեխան դպրոց է ընդունվում լեզվական որոշակի կարողությամբ. նա մայ-
րենի լեզվով խոսում, արտահայտում է իր մտքերը: Բայց դպրոց նոր ընդունված 
երեխայի բառապաշարը դպրոցական պահանջների տեսակետից սովորաբար 
բավարար չի լինում, և ուսումնառության հենց սկզբից մեծ ու դժվարին աշխա-
տանք է տարվում խոսքի զարգացման ուղղությամբ [1, 4]: Դեռևս նախաայբբենա-
կան շրջանում աշակերտը ծանոթանում է հնչյունին, վանկին, բառին, նախադա-
սությանը: Հետագայում իմանում է, որ խոսքը կարող է լինել արտաքին և ներքին, 
գրավոր և բանավոր, գրական և ոչ գրական…. 

Ներքին խոսքից բխում է արտաքին խոսքը, որը դրսևորվում է երկու ձևով` 
բանավոր և գրավոր:  

Լինելով միևնույն երևույթի` մտածողության դրսևորման տարբեր ձևեր՝ բա-
նավոր և գրավոր խոսքերը գտնվում են փոխադարձ կապի ու պայմանավորվա-
ծության մեջ [3, 98]:  

Յուրաքանչյուր լեզվի բանավոր և գրավոր կողմերը կազմում են մեկ միաս-
նություն: Ուստի գրավոր խոսքի հաջողվածությունը կախված է բանավոր խոսքի 
համակարգվածությունից: Գրելը բարդ գործողություն է, որին մասնակցում են 
լսողական, արտասանական, տեսողական և շարժողական գործոնները [2, 4]: 

 Քանի որ ցածր դասարաններում երեխաները ավելի շատ հենվում են տեսո-
ղական մտապատկերների և ոչ թե քերականական կանոնների վրա, ուստի բառա-
յին աշխատանքները իրականացվում են ավելի շատ ցուցադրելով, խաղերի մի-
ջոցով, որպեսզի աշակերտը տեսնի, գրի, կարդա և մտապահի այդ բառերը [1, 25]: 

Աշակերտի խոսքի զարգացումը կատարվում է ամեն օր, յուրաքանչյուր դա-
սի ժամանակ: Մաթեմատիկայի դասերին, երբ երեխան խնդիրը կարդալուց հետո 
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պատմում է, հետևում ենք, թե ինչ հաջորդականությամբ է ձևակերպում մտքերը, 
ինչպես է պայմանը առանձնացնում պահանջից: Ծանոթանում է մաթեմատիկա-
կան նոր տերմինների, գումարման, հանման, բազմապատկման և բաժանման 
գործողությունների բաղադրիչների անվանումներին: Մեծ ուշադրություն ենք 
դարձնում նաև թվերի ճիշտ արտասանությանը. ոչ թե տաս, այլ` տասը, ոչ թե 
ութանասուն, այլ` ութսուն, ոչ թե հարուր, այլ ` հարյուր:  

Կերպարվեստի դասերին երեխաները ծանոթանում են իրենց համար դեռևս 
անծանոթ նոր բառերի՝ նատյուրմորտ, բնապատկեր, դիմանկար, մանրանկարչու-
թյուն, որմնանկար, զարդաքանդակ և այլն:  

 «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասաժամերին հետևում ենք, որ աշա-
կերտները կարողանան տրամաբանական հաջորդականությամբ հստակ ձևա-
կերպել մտքերը: Օգտագործում ենք տարբեր դիդակտիկ պարագաներ, նոր տեխ-
նոլոգիաներ, պաստառներ, որպեսզի աշակերտները անծանոթ բառերը լավ մտա-
պահեն և կարողանան ճիշտ օգտագործել խոսքի մեջ: 

 Մայրենիի դասերին բազմատեսակ բառային աշխատանքների շնորհիվ 
հարստանում է բառապաշարը: Որպեսզի երեխաների համար ձանձրալի, միա-
պաղաղ չլինի, այդ աշխատանքները կատարում ենք տարբեր ձևերով: Կրտսեր 
տարիքի աշակերտների ուշադրությունն անկայուն և կարճատև է. այս տարիքին 
բնորոշ է ուշադրության արագ շեղվելը և ձանձրանալը: Ուստի ուսուցիչը պետք է 
դասի նյութը հագեցնի դիդակտիկ պարագաներով, նորագույն տեխնոլոգիանե-
րով, տարատեսակ խաղերով, աշակերտի հետաքրքրությունը շարժող տարբեր 
միջոցներով: Այսպես` արև բառով բառակապակցություն կազմելիս գործածում եմ 
համապատասխան երկրաչափական պատկերներ` (շրջան, եռանկյուններ) 
կարևորելով նաև միջառարկայական կապը և աշակերտների համակողմանի 
զարգացումը: 

 Սկզբում գրատախտակին փակցնում ենք շրջանը, այնուհետև յուրաքանչ-
յուր բառակապակցություն ասելիս ավելացնում ենք եռանկյուններ և ստանում 
ենք արև: Որքան շատ բառակապակցություններ են կազմում, այնքան շատ են լի-
նում արևի ճառագայթները: Կա՛մ գրատախտակին գծում ենք շրջան, այնուհետև 
տրված բառով կազմում են բառակապակցություններ, կամ նոր բառեր` տրված 
արմատով: Յուրքանչյուր բառ կամ բառակապակցություն ասելիս աշակերտները 
գծում են արևի ուղիղ ճառագայթներ: Հաշվում են ճառագայթների քանակը: 
Այնուհետև կիրառելով բացատրման մեթոդը` ավելացնում ենք աշակերտների 
համար դեռևս անծանոթ բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնք նշում ենք 
ալիքաձև ճառագայթներով:  

Երեխաները հաշվում են, թե քանի նոր բառ սովորեցին: Հետո այդ նոր 
բառերով կազմում են նախադասություններ: Նախադասություններ կազմելիս 
ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն մտքին, այլև ենթակայի և ստորոգյալի, 
համաձայնությանը: Օրինակ` Թռչունների երամը չվում են տաք երկրներ: Ճիշտ է, 
երամ բառը ցույց է տալիս թռչունների որոշակի քանակ, բայց բառի ձևը եզակի է: 
Դրա համար պետք է ասել. Թռչունների երամը չվում է տաք երկրներ: 
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 «Աշուն» թեման անցնելիս գրատախտակին փակցնում ենք

նկար: Տրված արմատով աշակերտները կազմում են բառեր: Յուրաքանչյուր
ասելիս մեկական տերև են փակցնում ծառի ճյուղերին: Ստացված
կազմում են նախադասություններ և յուրաքանչյուր նախադասության
մեկական խնձոր են փակցնում և ստանում են աշնանային բերքառատ

 
  

Երբ յուրաքանչյուր դասից ընտրում ենք ուղղագրական բառերը
գրատախտակին, թվարկում ենք նաև այդ ուղղագրությանը վերաբերող
ռեր: Գունավոր կպչուն թերթիկների վրա նախապես գրում ենք
հոմանիշ բառեր և խառը փակցնում եմ գրատախտակին: Աշակերտները
նում են, կարդում բառերը, ընտրում հոմանիշ բառերի զույգեր և 
թերթիկները փակցնում են իրար կողքի, օրինակ` առավոտ – արշալույս

Այնուհետև մտածում են, թե էլ ինչ հոմանիշներ ունի առավոտ
խաների թվարկած բառերին ավելացնում եմ նոր բառեր և հարստացնում
բառապաշարը:  

Այս ձևով զարգացնում եմ նաև աշակերտների տեսողական
Երկու սյունակներով նախապես խառը գրում եմ հականիշ բառեր
մոտենում են, կարդում, գծով հականիշ զուգերը կապում իրար: 
ձում եմ իրար հետ կապել բանավոր և գրավոր խոսքերը: Յուրաքանչյուր
վերլուծության ժամանակ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում աշակերտի
ճիշտ, գրագետ ձևակերպմանը, բառերի շեշտադրությանը, կարևորը
դականից տարբերելուն: 

ենք մերկացած ծառի 
Յուրաքանչյուր բառ 

Ստացված բառերով 
նախադասության համար 

բերքառատ ծառ: 

բառերը, գրում ենք 
վերաբերող այլ բա-

 դասից ընտրված 
Աշակերտները մոտե-

 հոմանիշ բառերի 
արշալույս: 

առավոտ բառը: Երե-
հարստացնում նրանց 

տեսողական հիշողությունը: 
բառեր: Աշակերտները 

: Անընդհատ փոր-
Յուրաքանչյուր դասի 

աշակերտի խոսքի 
կարևորը երկրոր-
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Տարատեսակ շարադրություններ գրելը ևս նպաստում է երեխայի մտքի 
ճկունությանը, մտքերի ճիշտ վերարտադրությանը, պատմողական և նկարագրա-
կան խոսքերի ձևավորմանը. շարադրություն` նկարի վերաբերյալ, շարադրու-
թյուն` տրված հենակետային բառերի և բառակապակցությունների կիրառմամբ, 
շարադրություն` տրված թեմայի շուրջ, շարադրություն` շարունակի՛ր միտքը և 
այլն: Այս բոլոր գրավոր աշխատանքները նպաստում են կրտսեր դպրոցականի 
բանավոր խոսքի զարգացմանը: Նոր բառերի պարբերաբար գործածումը շարադ-
րությունների մեջ օգնում է, որ այդ բառերը դառնան աշակերտի բանավոր խոսքի 
բաղկացուցիչ մասը, հարստացնեն բառապաշարը: Փոխադրությունների և շա-
րադրությունների միջոցով ձևավորվում և զարգանում են աշակերտների ազատ 
ու անկաշկանդ մտածելու և մտքերը ճիշտ արտահայտելու ունակությունները: 
Այսպիսով, պատմողական մեթոդը ևս նպաստում է կրտսեր դպրոցականի խոսքի 
զարգացմանը: 

Բառապաշարի հարստացումը կապվում է ուսուցման բոլոր գործընթացների 
հետ՝ գրական ընթերցանություն, խմբային դիտումներ, էքսկուրսիաներ և այլն:  

Աշակերտի ստեղծագործական մտքի, գեղագիտական ճաշակի, վերլուծա-
կան մտածողության, նկարագրական, պատմողական խոսքի զարգացմանը 
նպաստելու համար կիրառում ենք տարատեսակ միջոցներ, որոնցում ներառված 
են արվեստի տարբեր ճյուղերը: Դասական երաժշտության ունկնդրումը ընդ-
գրկված է ստեղծագործական և նկարագրական մտքի զարգացման գործընթա-
ցում: Այս կամ այն անվանի երգահանի ստեղծագործությունը լսելուց հետո աշա-
կերտները գրավոր ու բանավոր ձևով արտահայտում են իրենց մտքերն ու զգա-
ցածը: Այսպիսով, նպաստում ենք նաև տվյալ ոլորտին հատուկ բառերի ուսուցմա-
նը, մտապահմանը, կիրառմանը:  

Քանի որ աշակերտները վաղվա քաղաքացիներն են, ապա սրանից բխում է , 
որ նրանց խոսքը, խոսքի մշակույթը պետք է զարգանա` դառնալով չափանիշ 
աշակերտի համար: 

 Աշակերտն ապագա ուսուցիչն է, բժիշկը, նախարարը, ինչու չէ, նաև բան-
վորն ու գործարարը, գյուղացին ու գյուղատնտեսը, և ցանկացած բնագավառում 
մարդը պետք է ունենա համապատասխան բառապաշար, խոսք կառուցելու մշա-
կույթ: Ինչպես անմահ լոռեցին է ասել. «Բառը մի աշխարհ է», և բառի ճիշտ ու տե-
ղին օգտագործելն ավելի կհարստացնի մարդու խոսքը, բառապաշարը: 
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В этой статье исследуются вопросы, которые касаются развития речи у млад-
шего школьника. Данный материал включает методы преподавания разных пред-
метов, которые способствуют развитию речи, создавая межпредметные связи. Бога-
тый словарный запас необходим человеку, работающему в разных отраслях, поэ-
тому обогащение словарного запаса ребенка имеет огромное значение для его 
дальнейшего развития и его будущего. Следовательно, приемы и методы, о кото-
рых говорится в статье, могут быть полезны также для начинающих учителей. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: vocabulary, types of speech, development of speech, language thinking, 
lexical work, word, lexical meaning, visual memory 

 The article discusses such main problems as maintaining and helping to develop 
and improve a junior student’s speech. 

 The material comprises methods of teaching different subjects to a junior student, 
which contribute to the enrichment of his/ her vocabulary, creating interchangeable 
links between various subjects as well. As rich vocabulary is necessary for people 
working in any field, the enrichment of vocabulary has got an essential significance in a 
child’s further intellect and his/her future. So, the methods of enrichment of vocabulary 
comprised in the article may be useful for novice teachers as well. 

 


