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Խաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականի    
կակազության կակազության կակազության կակազության շտկման գործումշտկման գործումշտկման գործումշտկման գործում    

Գրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան Զարուհի    
    

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. կակազություն ունեցող 
երեխա, խաղային գործունեություն, լոգոպեդական աշխատանք, շտկողազար-
գացնող միջոցներ, մոդելային իրավիճակներ, ծնողների տեսական գիտելիքներ և 
գործնական կարողություններ    

Հայտնի է, որ նախադպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործու-
նեությունը խաղն է: Այն համարվում է առաջատար, քանի որ խաղի միջոցով տե-
ղի են ունենում երեխայի հոգեկանի զարգացումը, ուսուցումն ու դաստիարակու-
թյունը: Խաղում դրսևորվում է երեխայի վերաբերմունքը շրջապատող աշխարհի, 
մարդկանց, առարկաների և երևույթների նկատմամբ: Երեխայի անհանգստու-
թյունը, վախերը, չիրականացած ցանկությունները նույնպես դրսևորվում են նրա 
խաղերում: Խաղը նպաստում է նախադպրոցականի ճանաչողական, հուզակամա-
յին և բարոյական զարգացմանը, նորմերի յուրացմանը, բառապաշարի հարստաց-
մանը, հաղորդակցական հմտությունների ձևավորմանը: Կարելի է ասել, որ երե-
խայի և՛ ֆիզիկական, և՛ հոգեկան առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրա 
ընդունակություններն ու հոգեկան հակազդումները խորապես պայմանավորված 
են խաղի բնույթով: 

Երեխայի խաղն ընթանում է խոսքի ուղեկցմամբ: Նա խոսում է նույնիսկ այն 
ժամանակ, երբ մենակ է խաղում: Խոսքի դերն ու նշանակությունը մարդու կյան-
քում շատ մեծ է: Այն հանդես է գալիս որպես հաղորդակցման հիմնական միջոց և 
իրականացնում է մի շարք գործառույթներ [2, 6, 11]. 

1. խոսքի միջոցով մենք ստանում և հաղորդում ենք ինֆորմացիա, 
2. յուրացնում ենք հասարակական-պատմական փորձը, 
3. կարգավորվում է մարդու վարքն ու գործունեությունը: 
Խոսքային խանգարումները, լինելով բավականին տարածված և երբեմն 

դժվար հաղթահարելի, բացասաբար են անդրադառնում երեխայի հաղոր-
դակցման, հոգեկան զարգացման և անձի ձևավորման վրա: Անշուշտ, դրանք հան-
գեցնում են նաև տարբեր տիպի երկրորդային խանգարումների կոգնիտիվ և հու-
զական ոլորտներում, խաղային, ուսումնական և աշխատանքային գործունեու-
թյան մեջ: Երկրորդային խանգարումներն էլ իրենց հերթին թույլ չեն տալիս ամ-
բողջապես բացահայտել երեխայի մտավոր ունակություններն ու կարողություն-
ները: Այս երեխաների մոտ հաճախ ձևավորվում են բնավորության այնպիսի բա-
ցասական գծեր, ինչպիսիք են անվստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, 
պարփակվածությունը, նյարդայնությունը և այլն, որոնք խոչընդոտում են նախա-
դպրոցականի լիարժեք և ներդաշնակ զարգացումը [4, 8, 9]: 

Լոգոպեդական պրակտիկայում երեխաների խոսքային խանգարումները 
շտկելու նպատակով նույնպես լայնորեն կիրառվում են տարբեր տեսակի խաղեր: 
Հատկապես դրանք արդյունավետ միջոցներ են կակազություն ունեցող երեխայի 
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հետ աշխատելիս, քանի որ վերջիններիս յուրահատուկ խոսքը և առանձնահա-
տուկ վարքը արտացոլվում են առաջին հերթին խաղային գործունեության մեջ: 
Սեփական թերության գիտակցումը դժվարացնում է այս երեխաների ընդգրկումը 
խաղի մեջ. նրանք չափազանց ամաչկոտ են, ունեն ցածր ինքնագնահատական, 
անվստահ են, խաղի ընթացքում դժվարանում են իրենց առջև նպատակ դնել, 
հաղթահարել դժվարությունները: Առավել ծանր կակազության դեպքերում այս-
պիսի երեխաներն առհասարակ հրաժարվում են հասակակիցների հետ խաղա-
լուց, ինչը հանգեցնում է մի շարք հոգեբանական խնդիրների: 

Լոգոպեդական աշխատանքը սահմանվում է որպես մանկավարժական մի-
ջոցառումների համակարգ` ուղղված երեխայի խոսքի բազմակողմանի ուսումնա-
սիրմանը և զարգացման հիմնական խնդիրների բացահայտմանը, նրա նախա-
պատրաստմանը դպրոցին, վերջապես երեխայի անձի ներդաշնակ զարգացմա-
նը` հաշվի առնելով խոսքային խանգարումների հաղթահարման կամ փոխհա-
տուցման անհրաժեշտությունը [1, 7]: 

Կակազություն ունեցող երեխայի ընտանիքը կարող է ինչպես նպաստել 
տվյալ խոսքային խանգարման շտկմանը, այնպես էլ խոչընդոտել, արգելակել: 
Երեխայի մոտ կարող է առաջանալ թերարժեքության բարդույթ, միայնակության 
զգացում, դեպրեսիա, ինչպես նաև կարող են նկատվել ֆիզիոլոգիական խնդիր-
ներ՝ քնի և սնվելու խնդիրներ, գիշերամիզություն, մղձավանջներ և այլն: Լոգո-
պեդների պրակտիկ գործունեության բազմամյա փորձը փաստում է, որ խոսքային 
խանգարումներով երեխաների ծնողները պատրաստ չեն շտկող գործունեություն 
իրականացնելուն. հաճախ նրանք ընդունակ չեն օբյեկտիվորեն գնահատելու 
իրենց երեխայի զարգացման մակարդակը, բավարար ուշադրություն չեն դարձ-
նում նրա խոսքի թերություններին: Այդ իսկ պատճառով էլ ծնողի իրազեկված լի-
նելը երեխայի զարգացման, նրա խնամքի, խնդրի շտկման վերաբերյալ կօգնեն 
ճիշտ զարգացնելու ու դաստիարակելու կակազող երեխային:  

Մասնագիտական գրականության և պրակտիկայի տվյալները փաստում են, 
որ բազմաթիվ թերապևտիկ-առողջական և շտկողազարգացնող խնդիրների լուծ-
ման համար անհրաժեշտ է բարենպաստ և բարեհարմար պայմանների ստեղծու-
մը: Զարգացման այս կամ այն շեղումների, այդ թվում և կակազության հաղթա-
հարման կարևոր և նշանակալի պայմաններից է ընտանիքը [2, 3, 10]:  

 Ներկայումս ողջ աշխարհում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում 
ընտանիքի դերին: Դա բացատրվում է նախևառաջ ընտանիքի առաջնահերթ 
դերով երեխաների զարգացման, դաստիարակման, սոցիալական ներառման և 
սոցիալիզացիայի հարցում: Ընտանիքն իր յուրահատուկ ազդեցությունների ուժով 
և խորությամբ երեխայի պոզիտիվ զարգացման կարևորագույն գործոնը և ան-
հրաժեշտ պայմանն է: Երեխան պետք է համոզված լինի, որ իր ընտանիքում իրեն 
սիրում են, հասկանում, ընդունում: Ընտանիքում երեխայի համար չափազանց 
կարևոր է իրեն զգալ անվտանգ և պաշտպանված: 

Ընտանիքի և լոգոպեդի համատեղ աշխատանքը նպաստում է խոսքային 
խանգարումներ ունեցող երեխայի նախապատրաստմանը դպրոցական ուսուցմա-
նը: Այս խնդիրը հատկապես կարևոր է կակազություն ունեցող երեխաների համար: 



– 283 – 

Վերջին տարիների գիտական հետազոտությունների արդյունքները, նաև 
մանկավարժության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի բնագավառներում ձեռքբեր-
ված փորձը նպաստեցին ընտանեկան պայմաններում զարգացման շեղումներով, 
այդ թվում և խոսքային խանգարումներով, երեխաների ուսուցման և դաստիա-
րակման միջոցների, մեթոդների և մոտեցումների էական փոփոխությանը: 

Կակազություն ունեցող երեխայի ընտանիքը բնութագրվում է երեխայի զար-
գացման հոգեֆիզիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ իրազեկման 
անբավարար մակարդակով, խանգարումների բարդացման կանխարգելմանն 
ուղղված պայմաններ կազմակերպելու հմտությունների և կարողությունների բա-
ցակայությամբ: 

Ընտանիքի կողմից ցուցաբերված օգնությունը էապես լրացնում է իրակա-
նացվող լոգոպեդական, մանկավարժական և այլ միջոցառումների համալիրը: 
Սակայն հայալեզու համապատասխան գրականության սակավությունը և ծնող-
ների անկարողությունը` ինքնուրույն տիրապետելու անհրաժեշտ միջոցներին, 
մեթոդներին, հնարքներին և հմտություններին, ընդհանուր առմամբ նվազեցնում 
են ընտանիքում իրականացվող դաստիարակչական, շտկողական և զարգացնող 
աշխատանքի արդյունավետությունը [5]: 

Մ.Բուռլակովան (1997, 2001), Տ.Ֆիլիչևան (1999) գտնում են, որ ծնողներին 
ցուցաբերվող օգնության շնորհիվ կարելի է առավելագույնս գրագետ կազմակեր-
պել այնպիսի պարապմունքներ ու խաղեր, որոնց միջոցով երեխաների խոսքը 
կդառնա համեմատաբար ազատ, սահուն և արտահայտիչ, իսկ հնչարտաբերու-
մը` գրագետ: 

Կակազություն ունեցող երեխաների խաղերի կազմակերպումը տնային 
պայմաններում պահանջում է որոշակի կանոնների իմացություն: Շտկողազար-
գացնող աշխատանքը, ուղղված ընտանեկան պայմաններում կակազության բար-
դացման կանխարգելմանը, էլ ավելի արդյունավետ կլինի այդ կաննոների կիրառ-
ման դեպքում: 

Նշենք այդ կանոններից մի քանիսը [9]:  
1. Խաղը երեխային պետք է հաճույք պատճառի: Մի՛ ստիպեք երեխային 

խաղալ, փոխարենը ստեղծեք այնպիսի պայմաններ, որ նրա մոտ առաջանա 
հետաքրքրություն, դրսևորվի ստեղծագործական և իմացական ակտիվություն: 

2. Հարստացրեք երեխայի խաղը նոր բովանդակությամբ և կանոններով, հե-
քիաթի կամ պատմվածքի ընթերցմամբ, մոդելների պատրաստման միջոցով, և 
թող երեխաները ստեղծեն նոր խաղեր, կատարեն նոր դերեր: 

3. Խաղում ստեղծված միջավայրը պետք է լինի անկաշկանդ: Մի´ զսպեք 
երեխայի շարժողական ակտիվությունը, թո՛ւյլ տվեք նրան ցատկել, վազել, նստել 
հատակին և այլն: 

4. Սխալ է երեխաներին պարտադրել խաղի ընթացքում կիրառել այդ խաղի 
համար նախատեսված նյութերն ու առարկաները: Ցանկալի է, որ խաղային պա-
րագաները երեխաներն ինքնուրույն և սեփական նախաձեռնությամբ պատրաս-
տեն: 

5. Գովե՛ք երեխային, հատկապես եթե նա առաջին անգամ հաջողությամբ 
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յուրացրել է գործողությունները կամ պատասխանատու դերը: 
6. Ուսումնասիրեք, վերլուծեք, թե ինչպես է երեխան կատարում խաղի կա-

նոնները, դերերը, խաղային գործողությունները: Գրի՛ առեք նրա ձեռքբերումները, 
անհաջողություններն ու հիասթափությունները, որպեսզի կարողանաք օգնել 
նրան յուրացնելու խաղային վարքն ընդհանուր առմամբ: 

Ընտանեկան պայմաններում կազմակերպվող դիդակտիկ խաղերի ընթաց-
քում կարգավորվում է կակազություն ունեցող երեխաների խոսքի տեմպը, հնչե-
ղությունն ու արտահայտչականությունը, կատարելագործվում է հնչարտադրու-
թյունը, հարստանում բառապաշարը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է 
կարևորել նաև երաժշտական-դիդակտիկ խաղերը կակազություն ունեցող երե-
խաների հետ շտկողազարգացնող աշխատանքի ընթացքում: Նման խաղերի ըն-
թացքում ծնողի խնդիրն է թուլացնել լարվածությունը և զարգացնել հաղոր-
դակցվելու ցանկությունը: 

Կակազություն ունեցող երեխաների մոտ հաճախ նկատվում են զանազան 
շեղումներ շարժողական ոլորտում: Ուստի այս երեխաների համար չափազանց 
կարևոր են նաև շարժական խաղերը: Շարժական խաղերի ընթացքում նրանք 
կատարելագործում են անհրաժեշտ շարժումները, փորձում մասնակցել խմբային 
խաղերին: Հատկապես նշանակալի են այն շարժական խաղերը, որոնք 
ուղեկցվում են խոսքով: Լոգոպեդական պրակտիկայում այդպիսի խաղերը հայտ-
նի են «լոգոպեդական ռիթմիկա» անվանումով: Խոսքով ուղեկցվող շարժական 
խաղերը նպաստում են կակազություն ունեցող երեխաների ճիշտ շնչառության, 
ձայնի և հնչարտադրության զարգացմանը, ինչպես նաև շարժումների տեմպի 
համադրմանը խոսքին:  

Ընտանեկան պայմաններում կակազություն ունեցող երեխաների հետ ան-
հրաժեշտ է կազմակերպել նաև ստեղծագործական խաղեր: Այս խաղերի առանձ-
նահատկությունն այն է, որ այսպիսի երեխաներին ընձեռվում է հնարավորու-
թյուն առավելագույնս արտահայտելու սեփական մտքերը, գիտելիքները, երևա-
կայելու, արտահայտելու տպավորությունները՝ շրջապատող իրականության վե-
րաբերյալ: 

Ստեղծագործական խաղերի շարքում հատուկ տեղ են զբաղեցնում սյուժե-
տադերային խաղերը: Եթե պատրաստի ներկայացում-խաղերում կակազող երե-
խան սովորում է խոսել` օգտվելով պատրաստի տեքստից, ապա սյուժետադերա-
յին խաղերում նրա ինքնուրույն խոսելու անհրաժեշտությունը բավական մեծա-
նում է: Այս խաղերում երեխաներն ընդհանրացնում են սեփական փորձն ու 
տպավորությունները, սովորում օգտվել ճիշտ խոսքից ամենատարբեր կենցա-
ղային պայմաններում: 

Կակազություն ունեցող երեխաները սովորաբար անհամարձակ են, ճնշված 
սեփական արատի գիտակցումից, ուստի սյուժետադերային խաղերը կարող են 
կարգավորել նրա փոխհարաբերությունները շրջապատի հետ և առաջացնել սե-
փական ընդունակությունների և խմբում սեփական դերի ճիշտ գնահատման զգա-
ցում: Խաղում արտացոլելով սեփական գործունեությունը` կակազող երեխան 
մարզում է խոսքն ու վարքը այն իրադրություններում, որոնք իրեն չափազանց 
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հարազատ են և անհրաժեշտ: 
Լոգոպեդները խորհուրդ են տալիս ծնողներին տնային պայմաններում սյու-

ժետադերային խաղերը կիրառել միայն այն դեպքերում, երբ նրանք վստահ են, որ 
երեխան ի վիճակի է ազատ պատասխանելու հարցերին, ինքնուրույն հարցեր 
տալու, վերապատմելու պարզ տեքստեր: Սկզբում առաջատար դերը ծնողը պետք 
է վերցնի իր վրա: Նա կազմակերպում է խաղը, հարցեր է առաջադրում: Աստիճա-
նաբար խաղի դերերը փոխվում են` կախված երեխայի ազատ խոսելու ընդունա-
կությունից: Հետագայում երեխաներն ինքնուրույն են կազմակերպում խաղը, 
հանդես են գալիս առաջնորդի դերում, գնահատում են խաղի արդյունքները, իսկ 
ծնողն ուղղորդում և վերահսկում է խաղի ընթացքը: 

Նշենք, թե ինչ նշանակություն ունի խաղը կակազություն ունեցող երեխայի 
համար [6]: Խաղում՝ 

1. տեղի է ունենում երեխաների խոսքային հմտությունների ու վարքի մար-
զում և ամրապնդում, 

2. երեխան սովորում է կիրառել նոր ձեռքբերված խոսքային հմտություն-
ներն առօրյայում, 

3. երեխան ձեռք է բերում տարբեր խոսքային իրադրություններում ճիշտ 
ինքնադրսևորման հմտություններ, նրա մոտ դաստիարակվում է ճիշտ վերաբեր-
մունք ինչպես շրջապատողների, այնպես էլ սեփական Ես-ի նկատմամբ: 

Ակնհայտ է դառնում, որ կակազող երեխաների ընտանիքներին բժշկասո-
ցիալական, հոգեբանամանկավարժական և շտկողազարգացնող օգնության ցու-
ցաբերումը արդիական և հրատապ խնդիր է: Ուստի նման երեխայի ընտանեկան 
դաստիարակության հիմնական բաղկացուցիչները պետք է լինեն ծնողների՝ հա-
ջորդաբար ձեռք բերվող տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները:  

«Տեսական գիտելիքներ» բաժնում մենք նպատակահարմար ենք գտել ընդ-
գրկել հետևյալ թեմաները. 

� կակազություն ունեցող ունեցող երեխայի հոգեֆիզիկական զարգացման 
առանձնահատկությունները, 

� կակազություն ունեցող երեխաներին հակացուցված խաղեր կամ պա-
րապմունքներ, 

� գործունեության տարբեր տեսակներում հոգեֆիզիկական լարվածության 
թուլացմանն ուղղված պայմաններ, 

� երեխաների կակազության բարդացման կանխարգելմանն ու հոգեկան 
գործունեության երկրորդային շեղումների շտկմանն ուղղված միջոցա-
ռումներ, 

� կակազություն ունեցող երեխաների նախապատրաստումը դպրոցական 
ուսուցման: 

«Գործնական հմտություններ և ունակություններ» բաժնում ընդգրկել ենք 
հետևյալ թեմաները. 

� ընտրել կակազություն ունեցող երեխաների հոգեֆիզիկական լարվածու-
թյան թուլացմանն ուղղված խաղեր և վարժություններ, 

� մոդելավորել այնպիսի իրադրություններ, որտեղ երեխան կկարողանա 
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դրսևորել իր խոսքային ընդունակությունները, 
� կազմակերպել աշխատանք` ուղղված լոգոպեդի կողմից ճիշտ դրված 

խոսքի օգտագործմանը, 
� կազմակերպել կակազություն ունեցող երեխայի դպրոցական ուսուցմանը 

նախապատրաստական աշխատանքը: 
Չափազանց կարևոր տեղ ենք հատկացրել լայն տարածում գտած մեթոդին` 

իրական իրադրությունների մոդելավորմանը: Մեթոդի էությունը այն է, որ 
ստեղծվում են այնպիսի հատուկ իրադրություններ կամ հանգամանքներ, որոն-
ցում կակազություն ունեցող երեխան կկարողանա անկաշկանդ, առանց լրացու-
ցիչ լարվածության դրսևորել ինքն իրեն: Իրադրությունների մոդելավորումը են-
թադրում է դերերի բաշխում մասնակիցների միջև, որոնք սկսում են փոխգործակ-
ցել, իսկ փոխգործակցումը ենթադրում է հաղորդակցում, դատողություններ, որո-
շակի քայլեր: Այսինքն՝ իրադրությունների մոդելավորումը պահանջում է մասնա-
կիցների, այդ թվում և կակազություն ունեցող երեխայի խոսքի կիրառում: 

Չափազանց կարևոր է, որ ծնողները կակազություն ունեցող երեխայի հետ 
իրականացվող շտկողազարգացնող պարապմունքների ընթացքում, կառուցելով 
և կիրառելով տարբեր իրական իրադրություններ, հատուկ ուշադրություն դարձ-
նեն իրենց երեխաների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություննե-
րին: Հաճախ կակազություն ունեցող երեխաները վախենում կամ ամաչում են հա-
ղորդակցվելուց ոչ միայն օտար մարդկանց, այլև իրենց ընտանիքի անդամների 
հետ: Նման երեխաներից շատերը խուսափում են իրենց հարցը ձևակերպելուց, 
ամաչում և ձգտում են լռելու: Ուստի կակազություն ունեցող երեխայի ակտիվ մաս-
նակցությունը հատուկ մոդելավորած իրադրություններում չափազանց կարևոր է 
իրենց հաղորդակցման հմտությունների զարգացման, ինչպես նաև հասակա-
կիցների և մեծահասակների հետ փոխհարաբերություններ կառուցելու համար: 
Արդյունքում նրանք կսովորեն անկաշկանդ և հանգիստ հաղորդակցվել: Խաղային 
գործունեության ընթացքում տեղի է ունենում նման երեխաների անձնային 
շեղումների շտկում և դրա հիման վրա նաև նրանց ճիշտ խոսքի ձևավորում [10]: 

Մոդելային իրավիճակները տարբերվում են միմյանցից ինչպես բովանդա-
կությամբ, այնպես էլ բարդության աստիճանով: Առանձնացվում է բարդության 
երեք աստիճան [6]. 

� իրավիճակներ, որտեղ երեխան կատարում է գործողություններ`առանց 
խոսքի կիրառման, 

� իրավիճակներ, որտեղ երեխան և ծնողը միասին են կատարում գործո-
ղությունները` միաժամանակ օգտագործելով խոսքը, 

� իրավիճակներ, որտեղ գործողությունները կատարում են երեխան, ծնողը 
և ընտանիքի այլ անդամները , սակայն առաջատար դերը երեխայինն է: 

Ցանկացած անծանոթ իրավիճակ կարող է լրացուցիչ հոգեբանական լարվա-
ծություն ստեղծել կակազություն ունեցող երեխաների մոտ, որը թուլացնելու 
նպատակով ծնողներին խորհուրդ է տրվում իրականացնել նախապատրաստա-
կան աշխատանք հետևյալ հերթականությամբ. [9] 

● խաղի, խաղային իրավիճակի նախնական բացատրում, 
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● նախնական ծանոթացում առաջադրանքին կամ դերին, 
● խաղային իրավիճակում մասնակցություն` առանց խոսքի կիրառման, 
● լիարժեք ներառում խաղային իրավիճակում: 
Մեր կողմից առաջարկվել են իրական իրավիճակների օրինակելի մոդելներ, 

որոնք կարող են կիրառել ծնողներն ընտանեկան պայմաններում` կակազություն 
ունեցող երեխաների հետ պարապմունքների ժամանակ: Ստորև ներկայացնենք 
դրանցից մի քանիսը. 

1. Իրավիճակներ, որտեղ երեխան կատարում է գործողություններ`առանց 
խոսքի կիրառման: 

● Ծնողը հանգիստ, մեղմ ձայնով և խոսքի դանդաղ տեմպով` առաջնորդվե-
լով լոգոպեդի խորհուրդներով, առաջարկում է երեխային զբաղվել գունավոր մա-
տիտներով կամ ջրաներկերով նկարչությամբ ամենատարբեր թեմաներով` տար-
վա եղանակ, մեր ընտանիքը, կենդանաբանական այգի, սիրելի խաղալիք: 
Կարևոր է, որ երեխան հնարավորինս չխոսի կամ քիչ խոսի: Այդ նպատակով ծնո-
ղը կարող է նրան ասել, որ երեխայի սիրելի խաղալիքը քնել է և խոսելու դեպքում 
նա կարող է արթնանալ: Հաջորդ անգամ կարելի է երեխայի հետ «սուզվել» օվ-
կիանոսի հատակը`խոսելու դեպքում ջուրը կլցվի բերանի և քթի մեջ: Սովորաբար 
երեխաներն անմիջապես ընկալում են իրավիճակը և չեն խախտում խաղի պայ-
մանները: 

● Ծնողն առաջարկում է երեխային զբաղվել պլաստիլինի ծեփով որևէ սիրե-
լի հեքիաթային հերոսի, կենդանու թեմայով և այլն: 

● Երեխային առաջարկվում է ծնողի կողմից ընտրված մանկական կինո- 
կամ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի համատեղ դիտում: Ֆիլմն ընտրվում է լոգոպեդի 
խորհրդով` հանգիստ, անկաշկանդ բովանդակությամբ: Դիտման ընթացքում ծնո-
ղը դանդաղ, հանգիստ ձայնով մեկնաբանում է ֆիլմի բովանդակությունը: 

2. Իրավիճակներ, որտեղ երեխան և ծնողը միասին են կատարում գործողու-
թյունները` միաժամանակ օգտագործելով խոսքը: 

● Ծնողն առաջարկում է երեխային զբաղվել նկարչությամբ, նկարների գու-
նավորմամբ, ծեփով, նա հանգիստ և դանդաղ ձայնով անընդհատ հարցեր է տա-
լիս երեխային: Ծնողի նպատակն այն է, որ երեխան կատարի իր գործողություն-
ները` միաժամանակ կիրառելով խոսքը: 

● Մենք կարծում ենք, որ ծնողն ամեն պահի` թե´ խոհանոցում, թե´ տարբեր 
կենցաղային աշխատանքներ կատարելիս, զբոսնելիս, գնումներ կատարելիս, կա-
րող է խաղալ և աշխատել երեխայի հետ: 

● Խոհանոցում ճաշ պատրաստելիս ծնողը կարող է կառուցել տարատեսակ 
խաղեր: 

● «Օգնի՛ր ինձ և տո՛ւր այն բանջարեղենը, որն ունի կարմիր գույն, կլոր է, 
քաղցր (լոլիկ). կամ տո՛ւր ինձ այն միրգը, որը դեղին է, երկար, քաղցր և փափուկ 
(բանան) և այլն»: 

● «Արի՛ վերցնենք մրգեր աղցան պատրաստելու համար: Վերցնենք կար-
միր, կլոր խնձորը և բաժանենք մի քանի մասի: Տեսնո՞ւմ ես, մի միրգը (ամբողջ) 
մենք բաժանեցինք մասերի, իսկ հիմա միացնենք մասերն իրար. ստացվեց մի ամ-
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բողջ խնձոր:» 
Ակնհայտ է, որ խաղն իրականացնելու համար հատուկ ժամանակ և ջանքեր 

գործադրելու կարիք չկա և այս կարճ ժամանակահատվածում երեխան կարող է 
սովորել «միրգ, բանջարեղեն» հասկացությունները: 

Նման եղանակով կարելի է կազմակերպել բազմաթիվ խաղեր: 
Երեխայի հետ խաղալիքները հավաքելիս կարելի է որոշել, թե որ կենդանի-

ներն են ընտանի, որոնք՝ վայրի, որ կենդանին որտեղ է ապրում, կամ ինչ են սի-
րում ուտել նրանք. 

● շուն – ընտանի կենդանի է, մարդու հավատարիմ ընկերն է, սիրում է 
ուտել ոսկոր, միս, 

● արջ – վայրի կենդանի է, ապրում է անտառում, սիրում է ուտել մեղր, մոշ, 
հաղարջ, 

● կով – ընտանի կենդանի է, ամռանն ուտում է թարմ խոտ, ձմռանը` չորա-
ցած: Կովը մարդուն կաթ և միս է տալիս, կաթից մարդը պատրաստում է կարագ, 
պանիր: 

3. Իրավիճակներ, որտեղ գործողությունները կատարում են երեխան, ծնողը 
և ընտանիքի այլ անդամները , սակայն առաջատար դերը երեխայինն է:  

● Ծնողն առաջարկում է երեխային որևէ դերային խաղ քույրերի և եղբայր-
ների հետ: Խաղի սյուժեն կարող է առաջարկել ծնողը, սակայն դերերը պետք է 
բաշխի կակազություն ունեցող երեխան: Ցանկալի է, որ իր համար նա ընտրի 
գլխավոր դերերից մեկը` սեփական ցանկությամբ, կամ լինի խաղ վարողը: Այս 
դեպքում չափազանց կարևոր է, որ երեխան կենտրոնացնի իր ուշադրությունը ոչ 
թե սեփական խոսքի, այլ կատարվող գործողությունների վրա: 

Անկաշկանդ խոսքի պարտադիր պայմաններից է մկանային և հուզական 
լարվածության թուլացումը: Կակազող երեխաների մեծ մասը խոսքային հաղոր-
դակցման ընթացքում ունենում են տագնապի, վախի, անվստահության զգացում: 
Ցանկացած, նույնիսկ աննշան սթրեսային իրավիճակ կարող է խոցելի դառնալ 
նրանց նյարդային համակարգի համար, առաջացնել նյարդային և մկանային լար-
վածություն և խորացնել կակազության արտաքին դրսևորումները: 

Հայտնի է, որ կակազություն ունեցող երեխաները անկաշկանդ են խոսում, 
երբ նրանք հանգիստ են: Իսկ հանգիստ վիճակը հիմնականում ապահովվում է 
ընդհանուր մկանային թուլացմամբ: Ինքնուրույն թուլացնել մկանները, այսինքն՝ 
ձերբազատվել լրացուցիչ լարվածությունից կարելի սովորել այն դեպքում, երբ 
մշտապես և գիտակցաբար վերահսկվում է այդ մկանների գործունեությունը: 
Մկանային համակարգի կամայական թուլացման կարողություններն ու հմտու-
թյունները կարելի է ձեռք բերել հատուկ վարժությունների օգնությամբ: Շնորհիվ 
այդ վարժությունների` այսպիսի երեխաները կարող են սկզբում զգալ մկանների 
ուժեղ լարվածություն, այնուհետև դրանց թուլացում: Այդ նպատակով ծնողներին 
առաջարկում ենք վարժությունների համալիր` ուղղված ձեռքերի, ոտքերի, մարմ-
նի, վզի, հնչարտաբերման օրգանների մկանների թուլացման: Այսպիսով՝ ընտա-
նեկան պայմաններում իրական խաղային իրավիճակների մոդելավորումը՝ 
ուղղված երկրորդային հոգեբանական շեղումների (ագրեսիվություն, նյարդայնու-
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թյուն, մեկուսացում և այլն) շտկմանը, ինչպես նաև օրգանիզմի, այդ թվում և խոս-
քային ապարատի մկանային լարվածության թուլացման վարժությունների հա-
մալիրը կարևոր օղակ են ողջ լոգոպեդական աշխատանքի համալիրում:    

Ընտանեկան պայմաններում կակազություն ունեցող երեխաների իմացա-
կան ոլորտի (ուշադրության, հիշողության, մտածողության և այլն) զարգացմանն 
ուղղված խաղերը և հանձնարարությունները պետք է համապատասխանեն երե-
խայի տարիքին: 

Մեր կողմից ընտրվել, համակարգվել և հարմարեցվել են ավագ նախադպրո-
ցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված ստորև ներկայացված խաղե-
րը, որոնք կարող են ծառայել որպես նմուշօրինակներ: 

•  «Ի՞նչը ավելացավ» խաղը, որի ընթացքում երեխայի առջև դրվում են 
նկարներ (4-5 հատ), լոգոպեդը երեխայի հետ միասին դիտում և անվանում է այդ 
նկարները, այնուհետև երեխան պետք է փակի աչքերը (կամ շրջվի), որի ընթաց-
քում դրված նկարների շարքում ավելացվում է 1 (կամ 2) նկար, երեխան պետք է 
աչքերը բացի (կամ շրջվի) և ասի, թե ինչն (ինչերն) է ավելացել: 

•  «Ի՞նչն է փոխվել» խաղի ընթացքում երեխային ցույց է տրվում օրինակ-
նկար, որտեղ պատկերված է, որ տիկնիկը գնում է դպրոց, երեխան պետք է 
ուշադիր դիտի նկարը, որից հետո այդ նկարը պահում ենք և երեխայի առջև դնում 
ենք մեկ այլ նկար, որտեղ միայն փոխված են տիկնիկի աչքերի գույնը և տիկնիկի 
պայուսակի վրայի նախշը: Երեխան պետք է ուշադիր նայի և ասի (կամ ցույց տա), 
թե ինչն է փոխվել: 

•  «Գտի՛ր» խաղի ժամանակ երեխային ցույց է տրվում նկար, որտեղ պատ-
կերված են բազմաթիվ առարկաներ, այդ թվում` նաև գնդակ, լոգոպեդը երեխային 
հրահանգ է տալիս. «Ուշադիր նայի՛ր և նկարների միջից գտի՛ր գնդակը»: 

•  «Ցո՛ւյց տուր բոլոր կատուներին» խաղի ընթացքում երեխայի առջև դրված 
է նկար, որտեղ պատկերված են կատուներ, որոնք «թաքնված են» սեղանի տակ, 
ծառի հետևում, տանիքում և այլուր: Երեխան պետք է գտնի և ցույց տա բոլոր կա-
տուներին` ըստ հրահանգի: 

•  «Նկարիչը շփոթվել է»: Երեխայի առջև դրված են նկարներ, որտեղ պատ-
կերված առարկաները «սխալ տեսք» ունեն: Այսպես, օրինակ, նապաստակն ունի 
փոքրիկ, կլոր ականջներ, փիղն ունի փոքրիկ, կլոր կնճիթ, դուռը չունի բռնակ և 
այլն: 

Խաղերի կազմակերպումն ընտանիքում չափազանց կարևոր է այն առումով, 
որ խաղին մասնակցում են ընտանիքի բոլոր անդամները: Կարելի է միասին ընտ-
րել խաղը, մի փոքր խոսել նրա մասին, ծանոթանալ կանոններին, և, եթե կան հա-
մապատասխան նյութեր խաղն իրականացնելու համար, լավ կլինի` երեխան 
նախօրոք ծանոթանա դրանց: Եթե չկան համապատասխան նյութեր, կարելի է 
պատրաստել դրանք տանը միասին: Եթե խաղի համար անհրաժեշտ է տարբեր 
կենդանիների հագուստ, երեխան ծնողների հետ կարող է պատրաստել ստվա-
րաթղթե դիմակներ, հագուստ, մեկ այլ խաղի համար «կախարդական փայտիկ-
ներ» և այլն: 

Կարևոր է նաև երեխայի հետ միասին ստեղծել համապատասխան միջա-
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վայր խաղի իրականացման համար: Օրինակ՝ «Վարսավիր» խաղի համար ծնողը 
կարող է երեխային օգնել դասավորել խաղի համար նախատեսված պարագանե-
րը (սանր, մկրատ, հայելի, վարսահարդարիչ, գոգնոց և այլն): 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր ծնող կարող է իր երեխայի հետ միասին ստեղծել 
խաղերի շարք, որը նրանք կարող են խաղալ յուրաքանչյուր պահի` ուտելիս, 
հագնվելիս, զբոսնելիս, քնելիս և այլն: Յուրաքանչյուր խաղ, իհարկե, կարող է են-
թարկվել փոփոխությունների` ըստ երեխայի նախասիրությունների, տարիքի և 
զարգացման անհատական առանձնահատկությունների: 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: заикающийся ребенок, игровая деятельность, логопедичес-
кая работа, коррекционно-развивающая работа, модельные ситуации, домашние 
игры, теоретические знания и практические умения родителей 

В статье показана роль игры как ведущего вида деятельности в развитии речи 
заикающегося ребенка дошкольного возраста. Представлены образцы игр, предназ-
наченных для детей дошкольного возраста, страдающих заиканием, а также спе-
циальные средства и методические указания для формирования и развития у роди-
телей специальных теоретических знаний и практических умений по организации 
и проведению этих игр с заикающимися детьми дошкольного возраста в домашних 
условиях. 
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developing means, model situations, theoretical knowledge and practical skills of parents 

The article shows the role of the game as a leading activity in the development of 
speech of a preschool age stuttering child. There are presented samples of games 
intended for preschool children suffering from stuttering, as well as special tools and 
methodological instructions for parents that form and develop special theoretical 
knowledge and practical skills in organizing and conducting these games with stuttering 
preschool children at home. 

 


