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Բովանդակություն՝ 
 

Ներածություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3էջ 

Գլուխ 1․ 

      1․1 Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական և բնագիտական 

դաստիրակության նպատակները և խնդիրները։․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5էջ 

1․2 «Ծննդից մինչև վեց տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական չափորոշիչներ»․․․․7էջ 

1․3  Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիրակության մեթոդիկան․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․9էջ 

Գլուխ 2․  

      2․1 Խաղը՝ որպես առաջատար գործունեություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15էջ 

     2.2 Դիդակտիկ նյութեր․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․18էջ 

     2․3 Խաղային միջավայր․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․19էջ 

Գլուխ 3․ Գործնական աշխատանքներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․19-39էջ 

     3․1 Աղբի տեսակավորում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․22էջ 

     3․2 Այլընտրանքային էներգիա․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․24էջ 

     3․3 էկոլոգիական և էթիկական նշաներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․27էջ 

     3․4 Բնագիտական փորձեր․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․28էջ 

     3․5 Հանելուկներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․36էջ 

Եզրակացություն․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․39էջ 

Օգտագործված գրականություն և էլեկտրոնային աղբյուրների ցանկ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․41էջ 

Հավելված․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․42էջ 
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Ներածություն` 
Դիպլոմային աշխատանք ի թեման է «Էկոլոգիական և բնագիտական 

պատկերացումների ձևավորումը էկոլոգիական խաղերի, պատմությունների և 

բնագիտական փորձերի միջոցով»։  

Մարդը պետք է բնության հետ ներդաշնակ ապրի։ Հատկապես մեր ժամա-

նակներում, երբ մարդու հաճախ անպատասխանատու գործունեության 

արդյունքում մոլորակի տարբեր կողմերում բնական աղետներ են տեղի 

ունենում։ Մենք աղտոտում ենք բնությունը, իսկ նա չի հասցնում 

ինքնամաքրվել։ Ուստի անհրաժեշտ է, որ մենք փոխենք մեր վերաբերմունքը 

բնության նկատմամբ՝ հանուն մեր և մոլորակի անվտանգ ապագայի։ Ահա թե 

ինչու հարկավոր  է, որ երեխան վաղ տարիքից սկսած սովորի 

պատասխանատվություն կրել իր շրջակա միջավայրի համար, որպեսզի 

չվնասի բնությունը, ինքն իրեն և, ի վերջո, երկիր մոլորակը։ Դժվար է 

գերագնահատել 

էկոլոգիական և բնագիտական կրթության կարևորությունը երեխաների 

կյանքում։  

Էկոլոգիական կրթություն ասելով հասկանում ենք էկոլոգիական 

գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների այն համակարգը, որի 

յուրացումը նպաստում է էկոլոգիական դասիարակության գործընթացի 

իրականացմանը:  
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Դիպլոմային աշխատանքի նպատակն է 

Ուսումնասիրել  նախադպրոցական տարիքի երեխաների բնագիտական և 

էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորման մեթոդական 

առանձնահատկությունները։ Երեխաների համար մշակել ուսուցողական 

խաղերի փաթեթ, որոնք կնպաստեն երեխաների բնագիտական և 

էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորմանը և փորձարկել դրանք։ 

Դիպլոմային աշխատանքում ներկայացնում եմ երեխաների էկոլոգիական և 

բնագիտական պատկերացումների ձևավորումը էկոլոգիական խաղերի, 

պատմությունների և բնագիտական փորձերի միջոցով։ Մեծ տեղ  է տրված 

խաղային միջավայրին, քանի որ խաղը երեխաների առաջատար 

գործունեությունն է, երեխաները խաղի միջոցով ավելի լավ են ընկալում նոր 

տեղեկությունները, ավելի լավ են սովորում։  

Դիպլոմային աշխատանքում ներառված են նաև դիդակտիկ նյութեր, որոնք 

ավելի արդյունավետ են դարձնում խաղը և նորանոր հետաքրքրություններ են 

առաջացնում երեխաների մոտ։ Վաղ տարիքից սկսած երեխաներին կարելի է 

սովորեցնել բնության հանդեպ սեր և հոգատար վերաբերմունք, 2-3 

տարեկանում արդեն կարող է ծնողը պատմել հեքիաթներ, խաղեր խաղալ 

երեխայի հետ որպեսի զարգացնի էկոլոգիական պատկերացումները։ 

Բնության միջոցով դաստիարակել երեխային, նշանակում է ձևավորել 

որոշակի գիտելիքներ, վերաբերմունք, մտածողություն ,գեղարվեստական 

ունակություններ։ Կարևոր է, որ ամենավաղ տարիքից երեխաներն իմանան մի 

շարք հարցերի պատասխանները՝  Ի՞նչ է բնությունը։ Ինչպե՞ս կարելի է 

պաշտպանել բնությունը։ Ինչպե՞ս կառուցել ամենօրյա կենցաղը, որ չվնասենք 

բնությանը։ 

Աշխատանքն ունի՝ ներածություն, երեք գլուխ, եզրակացություն, , 

օգտագործված գրականության և էլեկտրոնային աղբյուրների ցանկ: 
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ԳԼՈՒԽ 1 

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիրակության  

նպատակն ու խնդիրները 

Այսօր շատ կարևոր է վաղ տարիքից երեխաների մեջ պատկերացում ձևավորել 

բնության, մեր կյանքում նրա կարևորության և այն պահպանելու 

անհրաժեշտության մասին։ Բնությունը, մեր բնական միջավայրը  կործանման 

եզրին է, և անհրաժեռտ է, որ երեխաներն անգամ որոշակի գիտելիքներ 

ունենան բնության մասին, որ կարողանան պահպանել միջավայրը, որտեղ 

ապրում են, իրենց շրջապատող բնությունը։ Վաղ տարիքից երեխան արդեն 

պետք է հասկանա բնության կարևորությունը և զգա նաև իր 

պատասխանատվությունը բնության համար։ Բնագիտական և էկոլոգիական 

պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկան կօգնի մեզ ստեղծագործական 

կերպով ընտրել մեթոդները և պարապմունքների անցկացման միջոցը։  

Մեզ շրջապատում է մի հիանալի բնություն՝ իր անվերջ բազմազանությամբ և 

հնարավորություններով։ Երեխաները պետք է սովորեն ճանաչել այն, 

գնահատել և պահպանել։ 

Մասնագիտական գրականության մեջ նշվում է նախադպրոցական տարիքի 

երեխաների էկոլոգիական և բնագիտական դաստիարակության 

հետևյալ նպատակները. 

ա) հաղորդել էկոլոգիական և բնագիտական համապատասխան գիտելիքներ, 
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բ) ձևավորել մարդ-բնություն փոխհարաբերության մշակույթ, էկոլոգիական և 

բնագիտական մտածելակերպ, 

գ) դաստիարակել բնության հետ շփվելու, բույսերի ու կենդանիների 

նկատմամբ սիրո և հոգատարության որակներ։ 

Էկոլոգիական և բնագիտական կրթության նպատակներից բխող խնդիրներն 

են՝  

1. Յուրացնել էկոլոգիական և բնագիտական հիմնական գաղափարները, 

սկզբունքները, հասկացությունները, 

2. ապահովել գիտելիքների կիրառման նախադրյալներ, 

3. ձևավորել էկոլոգիական և բնագիտական կուլտուրա, վարք և գործելակերպ, 

4․հիմնավորել բնապահպանական գիտելիքների անհրաժեշտությունը, 

բնության նկատմամբ մշակել հոգատար վերաբերմունք, 

5. ձևավորել բնապահպանական գործուն մասնակցության, բնական 

երևույթները դիտելու և բացատրելու հմտություններ, 

6. մշակել դիտարկումներից և փորձերից համապատասխան 

եզրակացություններ անելու կարողություն։ 
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1.2 «Ծննդից մինչև վեց տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական 

չափորոշիչներ» 

2-3 տարեկանում երեխան ունի գիտելիքներ շրջապատող միջավայրի և 

բնության վերաբերյալ: 

Ճանաչում և անվանում է առնվազն 5 կենադանի: 

Տարբերում է որոշ կենդանիների ձայներ: 

Ճանաչում և անվանում է իրեն շրջապատող բնաշխարհի որոշ տարրեր 

(ծառ,ծաղիկ)՝ շփոթելով տեսակները: 

 

3-4 տարեկանում երեխան ունի գիտելիքներ շրջակա միջավայրի և և դրա 

պահպանման վերաբերյալ: 

Ճանաչում և անվանում է որոշ ընտանի և վայրի կենդանիները: 

Գիտի տարբեր կենդանիների ապրելու միջավայրերը: 

Ճանաչում և անվանում է բնության որոշ երևույթներ: 

Ճանաչում և անվանում է իրեն շրջապատող բնաշխարհի որոշ տարրեր: 

Մաքուր է պահում իր շրջապատը: 

Խնամքով է վերաբերվում շրջապատող բնությանը: 

Ցուցաբերում է սպառվող ռեսուրսների խնայելու տարրական հմտությունները: 

4-5 տարեկանում երեխան ունի գիտելիքներ շրջակա միջավայրի և դրա 

պահպանման վերաբերյալ: 

Տարբերակում է ընտանի և վայրի կենդանիները: 

Տարբերում է բնության երևույթները: 

Թվարկում է տարվա եղանակները՝ երբեմն շփոթելով հերթականությունը: 

Գիտի և նկարագրում է կենդանիների որոշ առանձնահատկությունները: 

Մասնակցում է շրջապատի մաքրմանն ու խնամքին ուղղված 

գործողություններին: 

Խնամքով է վերաբերվում ծրջապատող բնությանը: 

Ցուցաբերում է որոշ գիտելիքներ և հմտություններ սպառվող ռեսուրսների 

խնայողության վերաբերյալ: 

Երեխան հասկանում է խրջապատող աշխարհի և բնության երևույթների 

միասնականությունը և փոխկապակցվածությունը: 

Նկարագրում է տարվա եղանակների փոփոխությունները: 

Նկարագրում է բնության որոշ երևույթների ազդեցությունը մարդկանց և 

շրջակա միջավայրի վրա: 
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Նկարագրում է մարդու կողմից բնության մեջ կատարվող գործողությունների 

պատճառահետևանքային կապերը: 

5-6 տարեկանում երեխան ուսումնասիրում է իրեն խրջապատող բնությունը և 

կենդանական աշխարհը: 

Նակարագրում է առարկաների հատկությանները: 

Նկարագրում է շրջապատում տեղի ունեցող փոփոխությունները և դրանց  

պատճառահետևանաքային կապերը, հաջորդականությունը (ժամանակ, 

ջերմաստիճան, տարվա եղանակները և այլն): 

Ուսումանսիրությունների ընթացքում հարցեր է տալիս՝ իրեն հետաքրքրոց 

խնդիրները պարզելու համար: 

Տեղեկություններ է հավաքում բնության երևույթների վերաբերյալ: 

Դիտարկում և նկարագրում է կենդանի էակների հատականիշները 

Բացատրում է կենդանիների, բույսերի և միջավայրի մեջ եղած պարղ 

փոխհարաբերությունները: 
Հոգ է տանում տնային կենդանիների և բույսերի մասին: 
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1.3. Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիրակության  

մեթոդիկան 

Երեխաների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորման 

մեթոդիկայի կարևոր խնդիրներն են՝ 

 ճիշտ առանձնացնել բնագիտական և էկոլոգիական տարրական 

պատկերացումների ձևավորման նպատակները, 

 մշակել և կիրառել ուսուցման արդյունավետ մեթոդներ և միջոցներ, 

 բացահայտել, թե որոնք են նախադպրոցական երեխայի բնագիտական և 

էկոլոգիական պատկերացումների զարգացման համար լավագույն 

պայմանները, 

 գիտելիքներ բնության երևույթների պատճառահետևանքային կապերի 

վերաբերյալ, որոնք կընդլայնեն երեխաների մտահորիզոնը, կնպաստեն 

երեխաների մտավոր զարգացմանը, 

 երեխաների մեջ ձևավորել հետազոտական աշխատանքի տարրական 

հմտություններ  

 բնագիտական գիտելիքների օգնությամբ ձևավորել հմտություններ, 

կարողություններ և վերաբերմունք բնության նկատմամբ, որոնք էլ հիմք 

կդառնան երեխայի վարքային դրսևորումների համար: 

Էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումը կարևոր դեր է զբաղեցնում 

 նախա-դպրոցական  երեխաների դաստիրակության համակարգում: Շատ 

անհրաժեշտ է վաղ տարիքից, երեխաների մեջ սերմանել բնագիտական 

գիտելիքներ, պարզաբանել բնության երևույթների մասին։ 

 Ինչ է բնությունը, 

 ինչպես կարելի է պաշտպանել բնությունը: 
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Դեռ վաղ տարիքից երեխաների մեջ անհրաժեշտ է ձևավորել, դաստիարակել 

սեր և հոգատար վերաբերմունք բույսերի, կենդանիների նկատմամբ, վարքի 

ճիշտ դրսևորում բնության գրկում։ 

Հարկավոր է ձևավորել որոշակի գիտելիքներ բույսերի, ընտանի և վայրի 

կենդանիների բնության մեջ գոյատևելու մասին։ Երեխան ինքն էլ լինելով 

բնության մի մասնիկ պետք է կարողանա իրականացնել բնապահպանական 

առանձին խնդիրներ։ 

Երեխաները պետք է խաղան բնության գրկում և իրական առարկաներով որ 

կարողանան ընկալել խաղի կարևորությունը։ ։ 

Դիդակտիկ նյութը ամենահարմար ձևն է որ ուսանողը կամ ուսուցիչը  

կկարողանա օգտագործել դասը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար 

 Երեխան պետք է իմանա կարևորագույն հարցերի պատասխանները՝ 

 Ի՞նչ տեղ է գրավում մարդը բնության մեջ։ 

 Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն մարդու և բնության փոխհարաբերությունները։ 

 Ինչպե՞ս կառուցել ամենօրյա կենցաղը։ 

Բնությունը հզոր միջոց է երեխայի վրա ներազդելու, ճիշտ կազմակերպելու 

համար նրա ամենօրյա կենցաղը։ 

Բնությունը երեխայի վրա ներազդելու լավագույն միջոցն է։  

Հայտնի է, որ մարդկության կարևորագույն հատկանիշը գիտելիքներ ձեռք 

բերելու ձգտումն է, իսկ ուսուցման պարագայում իմացության խթանը 

ճանաչողական հետաքրքությունների բավարարման և մտահորիզոնի 

ընդլայնման պահանջն է։ Բնության միջոցով դաստիարակել երեխային, 

նշանակում է ձևավորել որոշակի գիտելիքներ, վերաբերմունք, մտածողություն, 

գեղարվեստական ունակություններ։ 
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Էքսկուրսիա, զբոսանք, ճանապարհորդություն 

Ամենուրեք կան ծաղիկներ, պարտեզներ, թռչուններ, միջատներ շրջակայքում, 

անտառ, դաշտ և այլն։ Այդ առումով բացառիկ է էքսկուրսիաների, 

զբոսանքների, զրույցների անցկացումը, դրանց շնորհիվ երեխան առնչվում է 

բնությանը, ձեռք բերում որոշակի գիտելիքներ։  

Դիտումներ 

Դիտումների ընթացքում երեխան հնարավորություն է ունենում ծանոթանալու 

և տեսնելու առարկան և երևույթը։ Այդ ընթացքում ձևավորվում են իմացական 

գիտելիքներ։ Ցանկալի է, որ նրանք տեսնեն, թե ինչպես է առաջանում և 

բացվում բողբոջը, դեղնում տերևները, փթթում ծաղիկները։ Անուշադրության 

չպետք է մատնեն միջատներին, օդում սավառնող թռչուններին։ Դիտումներ 

ընթացքում երեխաները ձեռք են բերում համեմատելու, նկարագրելու, 

կանխագուշակելու, հաղորդակցվելու, դասակարգելու և չափումներ 

կատարելու կարողություններ։ 
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Բնագիտական փորձեր 

Բնագիատական խաղերը երեխաների կյանքի և գործունեության 

կազմակերպման, միջոց են։ Բնագիտական խաղերը նպաստում են երեխաների 

բնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը։ 

Բնագիտական փորձերի նպատակը՝ 

 սովորողի մոտ առաջանա հետաքրքրություն շրջակա միջավայրի 

հետազոտման, նորույթների հայտնաբերման և իմացության նկատմամբ, 

 սովորողի մոտ զարգանան բնագիտության համար անհրաժեշտ 

տարրական հետազոտական-որոնողական հմտություններ և սովորողը 

կարողանա տարբեր իրավիճակներում դրանք կիրառել, 

  սովորողը գիտակցի աշխարհում ընթացող գործընթացների 

միասնությունը, 

 սովորողի մոտ ձևավորվեն շրջակա միջավայրի նկատմամբ 

հոգատարության կարողություններ և հմտություններ, 

 սովորողի մոտ մշակվի քննադատական մտածողության և 

հաղորդակցության ունակություն, 

  սովորողի մոտ զարգանա ինքնագնահատման և ինքնավերահսկման, 

տարբերվող կարծիքը լսելու և գնահատելու ունակություն, սովորողը 

կարողանա որոշել իր տեղը հասարակությունում, 

 սովորողին տրվի առողջ և անվտանգ ապրելակերպի տիրապետման 

հնարավորություն, 

  սովորողը գիտակցի գիտության դերը մարդկության առաջընթացում, 

  սովորողը գիտակցի մարդկանց համագործակցության 

անհրաժեշտությունը 

մարդկության զարգացման համար: 

 

 

 

 
------12----- 

 



 

 

Հովարդ Գարդների Բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը 

Հովարդ Գարդները գտնում էր, որ յուրաքանչյուր մարդու հատուկ են 

մտածողության, ընկալման և իմաստավորման բազմապիսի ձևեր, որոնք 

հազվադեպ են գործում իրարից անկախ։ Դրանք օգտագործվում են 

միաժամանակ և մարդու կարողությունների զարգացման կամ խնդիրների 

լուծման ընթացքում լրացնում են միմյանց։  

Գարդներն առանձնացնում էր մտածողության 7 տեսակ. 

Գարդների բազմաբնույթ մտածողության տեսության հիմնակամ էությունն այն 

է, որ բոլոր մադիկ ի ծնե օժտված են, և որ մարդկանց հատուկ են ընկալման, 

մտածողության բոլոր ձևերը, սակայն տարբեր մարդկանց մոտ դրանցից մեկը 

կամ մի քանիսը լինում են առավել ընդգծված: 

Մարդուն հատուկ մտածողության այս տեսակների վրա հիմնվելը ուսուցումը 

դարձնում է ավելի արդյունավետ, քանի որ ոչ թե աշակերտն է հարմարվում 

ուսուցման այս կամ այն ձևին, այլ ուսուցման ձևն է հարմարեցվում աշակերտի 

ընկալմանը: 

 

Գարդներն առանձնացնում է մարդու մտածողության-ընկալման յոթ 

հիմնական տեսակներ. 

 Լեզվական-խոսքային 

մտածողությունը ենթադրում 

է խոսքը, լեզուն՝ որպես 

մտածողության եւ 

հաղորդակցության միջոց 

օգտագործելու կարողություն: 

 Տեսողական-տարածական 

մտածողությունը ենթադրում 

է փաստերի, երևույթների 

տեսողական, տարածական, զննական ընկալման 

կարողություն: 

 Տրամաբանական-մաթեմատիկական մտածողությունը 

ենթադրում է տրամաբանական, վերլուծական 

մտածողության, իրերի և գաղափարների միջև կապերն ու 

օրինաչափություններն ընկալելու կարողություն: 
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 Երաժշտական մտածողությունը ենթադրում է 

երաժշտության, ռիթմի, մեղեդու, հարմոնիայի, չափի ինչպես 

նաեւ շրջակա միջավայրի ձայներն ընկալելու եւ 

գաղափարներն ու երեւույթները դրանց միջոցով 

արտահայտելու կարողություն: 

 Մարմնաշարժողական մտածողությունը ենթադրում է 

մարմնի, շարժումների միջոցով գաղափարների ու 

երեւույթների ընկալման եւ արտահայտման կարողություն: 

 Միջանձնային մտածողությունը ենթադրում է ուրիշ 

մարդկանց հետ արդյունավետ շփման ու 

համագործակցության, ինչպես նաեւ փաստերը, 

գաղափարներն ու երեւույթները ուրիշների հետ քննարկելու 

ճանապարհով ընկալելու եւ արտահայտելու կարողություն: 

 Ներանձնային մտածողությունը ենթադրում է 

ինքնաճանաչման կարողություններ՝ ներառյալ սեփական 

մտորումները, վարքի դրդապատճառները, նպատակները, 

զգացմունքներն ու գաղափարները և դրանց հիման վրա նոր 

մտքեր կառուցելու, նոր գաղափարներ զարգացնելու 

կարողություն: 

Այսպիսով, բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը կարելի է ընկալել 

որպես մարդու հնարավորություններն ի մի բերող, նրա անհատականությունն 

ամբողջացնող և ակտիվացնող մի տեսություն, որի կիրառումը ուսուցման 

գործընթացում նպաստում է սովորողների բոլոր հնարավորությունների 

բացահայտմանն ու զարգացմանը։ 
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Գլուխ 2  

2.1. Խաղը որպես երեխայի առաջատար գործունեություն 

Երեխաների համար խաղային միջավայրը առաջատար գործունեություն է։ 

Երեխան խաղի միջոցով ցույց է տալիս, տարբեր զգացողություններ նույնիսկ 

տխրությունը։ Խաղը երեխաների համար ինքնաճանաչման միջոց է։  

1. Խաղային գործունեության ընթացքում բավարարվում է նախադպրոցականի

՝ ակտիվության և ինքնուրույնության, հաղորդակցման, մեծահասակների 

կյանքին անմիջականորեն հաղորդակից լինելու, արտաքին աշխարհը 

ճանաչելու և այն արտացոլելու հիմնական պահանջմունքները։ Ինչպես 

նշում էր Կ․ Դ․ Ուշինսկին, երեխան խաղի ընթացքում փորձարկում է իր 

ապագա կյանքը և «փորձում սեփական ուժերը»։ 

2. Խաղային գործունեության ընթացքում բնականոն ճանապարհով զարգանու

մ են երեխայի հոգեկան գործընթացները, ձևավորվում են 

նորագոյացություններ, որոնք նախապատրաստում և ապահովում են 

երեխայի հոգեկանի զարգացման հաջորդ փուլը։ Հետաքրքիր են 

նախադպրոցականի երևակայության զարգացման 

յուրահատկությունները, որոնք լավագույնս դրսևորվում են խաղի 

ընթացքում։ Որևէ այլ գործունեության ընթացքում երեխան չի գործում 

«երևակայան իրադրության» պայմաններում և չի օգտագործում 

փոխարինող առարկաներ։ 

3. Խաղային գործունեությունը նպաստում է գործունեության նոր ձևերի՝ աշխ

ատանքի և ուսումնական գործունեության, առանձնացմանը։ Երեխայի 

խաղն իր զարգացման ընթացքում ձեռք է բերում աշխատանքային և 

ուսումնական գործունեությանը բնորոշ կառուցվածքային տարրեր՝  
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նպատակ, պլանավորում, արդյունք, որոնք, ձևավորվելով խաղային 

գործունեության ընթացքում, տեղափոխվում են գործունեության այլ ձևեր։ 

4. Խաղային գործունեությունը բնական գործունեություն է, ուր չկա ճնշում և հ

արկադրանք, առկա է երեխաների համար բնական միջավայր։ Խաղի 

ընթացքում երեխաներն ազատ են և ինքնություն, ունեն հավասար 

իրավունքներ և ինքնադրսևորման լայն հնարավորություններ։ Խաղն 

ապահովում է հուզականությամբ հագեցած հաճելի մթնոլորտ և 

համագործակցելու լավագույն պայմաններ։ 

5. Խաղը ստեղծագործական գործունեություն է, քանի որ այն նպաստում է 

յուրաքանչյուր խաղացող երեխայի անհատական 

առանձնահատկությունների բացահայտմանը և ստեղծագործական 

ընդունակությունների զարգացմանը։ 

6. Խաղի ընթացքում են լավագույնս դրսևորվում երեխայի նախադրյալները, հ

ակումներն ու հետաքրքրությունները։ Խաղի ընթացքում երեխան փորձում 

է ինքնահաստատվել և բնականաբար ջանում է առավելագույնս դրսևորել 

իր հակումներն ու կարողությունները։ Խաղը նաև երեխայի 

ընդունակությունների և կարողությունների ախտորոշման արդյունավետ 

միջոց է։ 

7. Խաղը աշխարճանաչման և աշխարհի արտացոլման եղանակ է, իմացական 

գործունեություն։ Խաղային գործունեության ընթացքում ձեռքբերած 

գիտելիքները կրկնակի արժեքավոր են՝ դրանք և՛ տեղեկատվական են, և՛ 

գործնական։ Այն, որ երեշան հնարավորություն ունի խաղի ընթացքում 

անմիջապես կիրառելու կամ փորձարկել ձեռք բերած գիտելիքները, 

նպաստում է դրանց արդյունավետ յուրացմանն ու ամրապնդմանը, խաղի 

ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները չափազանց կայուն են։ 
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8. Խաղային գործունեությունն իր բնույթով ուղղված է նախադպրոցականի հու

զակամային ոլորտի զարգացմանը, հետևաբար և հիմնարար անձնային որա

կների ձևավորմանը։ Նախադպրոցականի անձնավորության ձևավորման 

գործընթացը պայմանավորված է նրա հուզական և կամային ոլորտների 

ներդաշնակ զարգացմամբ, ինչը լավագույնս ապահովվում է խաղային 

գործունեության ընթացքում։ 
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2.2 Դիդակտիկ խաղեր 

Դիդակտիկ նյութը այն բոլոր տեսակի նյութերն են, որոնք պատրաստված են 

նախադպրոցական հաստատությունում երեխաներին ուսուցանելոի կամ 

զարգացնելու նպատակով։ Դիդակտիկ խաղերի միջոցով երեխան ձեռք է 

բերում գիտելիքներ և նոր տեղեկություններ, որովհետև երեխան 

իրականացվող փորձի շրջանակներում ոչ միայն լսում է, նաև տեսնում է 

օրինակներ։ Նախադպրոցական տարիքիր երեխաների համար խաղը 

առաջատար գործունեություն է որի շնորհիվ երեխաները զարգանում են։ 

Դիդակտիկ խաղերը դժվար են նրանով որ խաղ են, ուսուցման միջոց են, և 

ապահովում են երեխայի զարգացման բոլոր փուլերը։ 

Դիդակտիկ խաղերի արժեքը՝ 

 Զարգացնել երեխայի ճանաչողական ունակությունները։ 

 Խթանել գիտելիքների ձուլումը։ 

 Ունենալ զարգացման արժեք։ 

 Մշակել երեխայի խոսքը։ 
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2.3. Խաղային միջավայր։  Բնագիտական և էկոլոգիական խաղեր 

Առաջին հերթին խաղում երեխաները սովորում են լիարժեք շփվել միմյանց 

հետ: Խաղի ընթացքում դրսևորվում են երեխաների հակումներն ու 

հետաքրքրությունները: Խաղային գործունեության միջոցով իրականացվում են 

հետևյալ հիմնական խնդիրները՝ 

 Զարգանում են հոգեկան գործընթացները 

 Խաղի ընթացքում ստեղծվում են ինքնաարտահայտվելու 

հնարավորություններ 

 Խաղը որպես իմացական գործունեություն նպաստում է 

աշխարհաճանաչմանը 

 Խաղի ընթացքում զարգանում են բարոյական որակների և 

հուզազգացմունքային ոլորտը։ 

Բնագիտական և էկոլոգիական խաղերը,  նպատում են երեխաների 

ճանաչողական, իմացական ունակությունների ձևավորմանն ու ընկալման 

խորացմանը։ Այն հարմարվում է ազատ միջոց տեսածը իրականության 

դարձնելու համար։ Էկոլոգիական և Բնագիտական խաղերը պետք է փորձեն 

դաստիրակի կամ ծնողի հետ համատեղ գործունեությամբ։ Դաստիրակը կամ 

ծնողը պետք է հանդես գա որպես խաղընկեր։ Օրինակ` կենդանիների , 

ծաղիկների, մրգերի , բանջարեղեների, բույսերի մասին խաղաքարտերը 

հնարավորություն են ընձեռնում  ոչ միայն երեխաների ճանաչողական 

գիտելինքների ընկալման առումով այլ հնարավորություն է ունենում 

համեմատություններ կատարել ՝ ըստ ձևի ու չափի։ Գոյություն ունեցող 

խաղերի շարքում կարևոր դեր ունեն բնության առարկաների և երևույթների 

հետ կապված խաղերը։Սեփական ձեռքերով հայթայթած տեղեկությունը 

երեխան ավելի լավ ու երկար է մտապահում։ 
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  Հետաքրքիր փորձերի ընթացքում երեխաները պատասխաններ կստանան 

որոշ բնական երևույթների մասին և կբավարարեն իրենց հետքարքրությունը 

ամեն ինչ իմանալու անհագ ցանկությունը։ 

Խաղերը կարող են լինել տարբեր տեսակների: Ահա դրանցից մի քանիսը՝ 

 

Տրամաբանական խաղեր: Տրամաբանական խաղերը, խաղ- խնդիրները 

երեխաների  

մոտ զարգացնում են պատկերային մտածողությունը, տրամաբանությունը, 

ճկուն դատողություն կատարելու ունակությունը: Լուծելով յուրաքանչյուր 

գեղեցիկ հետաքրքիր խնդիր, երեխան լցվում է անհուն ուրախությամբ: 

 

Ինքնաշեն խաղեր: Ինքնաշեն խաղը խաղի այն տեսակն է, որը երեխան 

պատրաստում է իր իսկ ձեռքով։ Երեխաները իրենց պատրաստած խաղերով 

ավելի մեծ ոգևորությամբ և հաճելի են խաղում։ Երբ երեխան ներգրաված է 

գործընթացում, նրա ինքնագնահատականը բարձրանում է, քանի որ իր 

մասնակցությունն է ունեցել դրանում, և նա դառնում է ավելի ինքնավստահ: 

Այս ձևով խաղ ստեղծելը լավ է, երեխայի մոտ այն զարգացնում է մանր 

մոտորիկան, տեխնոլոգիական հմտությունները, մաթեմատիկական 

հմտություները, քանի որ երեխաները իրենց ձեռքով պատրաստում են 

երկրաչափական տարբեր պատկերներ, կարծիք կազմում, թե ինչ է շրջանը, 

եռանկյունը, քառակուսին ու այս ամենից հորինում շատ հետաքրքիր խաղեր։ 

Ինքնաշեն խաղը ավելի լավ նստվածք է տալիս քան պատրաստի խաղերը։ 

Ուսուցողական խաղեր: Ուսուցողական խաղերը այն խաղերն են, որոնք 

ուղղված են խթանելու տարբեր հմտությունների զարգացումն ու 

կատարելագործումը:  
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Ուսուցողական խաղերը նպաստում են երեխաների երևակայության, 

տրամաբանության, հիշողության, խոսքի զարգացմանը, ուշադրության 

կենտրոնացմանը, ստեղծարարության զարգացմանը: Խաղալիքը 

պատրաստելու ընթացքում նա տեսնում, շոշափում է այն իրերը, որոնք 

հաշված րոպեների ընթացքում դառնում են խաղ կամ խաղալիք: Թեպետ բոլոր 

խաղերը ուսուցողական դեր են կատարում երեխաների համար։ 
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Գլուխ 3 Գործնական աշխատանք 

Բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորման նպատակով, 

երեխաների հետ կատարել ենք հետաքրքիր փորձեր։ 

1. Աղբի տեսակավորում 

Նպատակը՝  

 երեխաների մեջ սերմանել, աղբի մասին տարական գիտելիքներ։  

 օգնել երեխաներին  տարբերել՝ աղբը թափոնից։  

Թափոն են կոչվում այն իրերը, որոնք կարողենք 

վերամշակել օրինակ՝ պլաստիկը, ապակին, 

թուղթը։  

Ինչ է աղբը ՝ աղբը այն է, որը չի վերամշակվում 

մարդկանց կողմից օրինակ՝ հեռախոսը։  

Երեխաների հետ դիտեցինք մուլտֆիլմ, որը մեծ 

ոգևորվածություն առաջացրեց երեխաների մոտ, 

տեսանյությում՝ ներկայացվում էր թե ինչ է աղբը, 

մարդիկ ինչպես են աղտոտում մեր շրջակա 

միջավայրը։ 

Երեխաների հետ զրուցեցինք այս թեմայի վերաբերյալ՝ 

 Ի՞նչ է աղբը, 

 Արդյո՞ք տանը վերամշակում ենք աղբը, 

 Եթե դրսում աղբ տեսնեք, արդյո՞ք կհավաք եք, 

 Գիտե՞ք, որ աղբի համար տարբեր տուփեր են լինում, 

 Ի՞նչ է վերամշակելը, 

 Արդյո՞ք կարելի է բնությունը աղտոտել։ 

Աղբի մասին պատկերացում կազմելուց հետո երեխաների հետ սովորում ենք, 

թե ինչպես պետք է տեսակավորել աղբը։ Ծնողների հետ համագործակցելու 

նպատակով, ծնողներից խնդրեցինք, որպեսզի երեխաների հետ ուղարկեն 

թուղթ, պլաստիկ, ապակե շշեր։ Երեխաներն ակտիվորեն մասնակցեցին 

տեսակավորմանը, ընթացքում, եթե ընկերներից մեկը սխալվում էր, նրանք 

օգնում էին։ Արդյո՞ք երեխաները հասկանում են, թե ինչ է աղբի 

տեսակավորումը, ընթացքում ստուգում ենք հարցերի միջոցով օրինակ՝ 

 Ո՞րն է պլաստիկը որտեղ ենք դնում 
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 Ապակին ո՞ր տուփի մեջ ենք դնելու։ 

 Ո՞ւմ մոտ կա թուղթ կարողեք ասել։ 

Եկավ գեղեցիկ գարունը, և մենք դուրս եկանք բակում թափոններ հավաքելու և 

տեսակավորելու նպատակով՝  արդյունքը ապսեցուցիչ էր, երեխաները 

ինքնուրույն տեսակավորեցին առանց օգնության։ Անցավ մի քանի օր բակում 

զբոսնելու ընթացքում, երեխաներից մեկը վերցրեց պլաստիկ շիշը և ասաց՝ 

- Ընկեր Անգելինա սա ինչ-որ պապիկ է թափել։ 

Ես հարցրեցի, թե դա ինչ աղբ է պատասխանեց պլաստիկ։  

Նկատառումներ պարապմունքի ընթացքի մասին 

Երեխաներից մի քանիսը նախնական տեղեկություններ ունեին, թե ինչ է աղբի 

տեսակավորումը, սակայն ավելի շատ տեղեկություններ իմացան դասընթացից 

հետո։  

Արդյունքը՝ 

 Աղբի տեսակավորում նախակրթարանում։ 

Աղբի տեսակավորում ներքին բակում։ 

Աղբից պատրաստում ենք նոր իրեր։ 
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2. Այլընտրանքային էներգիա 

Իրականացրել եմ «Այլնտրանքային էներգիա» նախագիծը, որի ընթացքում 

երեխաները սովորեցին ինչպես կարելի է արևից, քամուց, ստանալ էներգիա, 

ինչպես գործածել կյանքում։ Պատրաստել ենք նաև դիդակտիկ նյութեր։ 

Արևային էներգիա 

Նպատակն այն էր, որպեսզի, երեխաներն ավելի մոտիկից ուսումնասիրեն 

արևը, հասկանան արևի կարևորությունը մեր կյանքում։ Տեղեկացված լինեն՝ 

ինչպես կարող ենք՝ էներգիա ստանալ արևից։ Երեխաները նաև կսովորեն, որ 

արևն է տաքացնում օդը, ջուրը և հողը: Երեխաների հետ զրույցի միջոցով 

քնարկեցինք արևի մասին գիտելիքները օրինակ՝ 

 Որտե՞ղ է գտնվում արևը, 

 Ե՞րբ արև է լինում՝ ինչով ենք զբաղբում, 

 Եթե արև չլիներ՝ արդյո՞ք լավ կլիներ, 

 Պատմեք արևի մասին ձեր իմացած տեղեկությունները։ 

Հաջորդ քայլը եղավ աշնանային տերևներ հավաքել և ժպիտիկ արև 

պատրաստելը։ Երեխաները մեծ սիրով մասնակցեցին այս ընթացքին, քանի-որ 

նրանք աշնանային այդ գեղեցիկ՝ օրը ստեղծեցին իրենց արևները, որից հետո 

սկսեցին երգել արևի մասին ազգային տարբեր երգեր։  

Այս ամենից հետո սկսեցինք զրուցել արևային էներգիայի մասին, երեխաները 

մի-փոքր զարմացան՝ արդյոք հնարավոր է արևից էներգիա ստանալ, սակայն 

կասկածը կորավ այն ժամանակ երբ սկսեցինք իրականացնել գործնական 

աշխատանքներ։  

«Արևային էներգիա» նախագծի շրջանակներում առաջին գործնական 

աշխատանքը եղավ թեյ պատրաստելը, որից հետո ըմպեցինք։ Շատ համեղ էր 

ստացվել։ Մի քանի օր անց, երբ կրկին գնացի խումբ, երեխաներից մի քանիսը 

ասացին. «Ընկեր Անգելինա, ե՞րբ ենք թեյը խմելու», որից հետո կրկին 

պատրաստեցինք թեյ և խմեցինք։ 
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Երկրորդ գործնական աշխատանքը՝ 

դրեցինք երկու տարա մեկը արևի 

տակ իսկ մեկը՝  

ստվերի, և փորձեցինք հասկանալ 

արդյոք ստվերի տակ էլ է տաքանում 

ջուրը թե ոչ, երեխաները մի քանի 

ժամ անց դիտարկեցին և հանգեցին 

այն կարծիքին, որ արևի տակ դրված 

ջուրը տաքացել է իսկ ստվերի տակ 

դրվածը՝ ոչ։ 

Երեխաների հետ պատրաստեցինք արևային վառարան որի միջոցով էլ 

պատրաստեցինք համեղ թխվածքաբլիթներ։ 

Նախագիծը այստեղ կարողեք դիտել՝ 

Ժպիտիկ արևիկը 

Արևի մասին։ 

Արևային վառարան 

Արևից պատրաստում ենք թեյ 

Արև թե ստվեր որը շուտ կտաքացնի 
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3. Քամու էներգիա ծրագրի շրջանակում՝ 

Նպատակը՝ այն էր որպեսզի երեխաներին փոխանցել տարրական գիտելիքներ 

քամու մասին: Մասնավորապես ծանոթացնել քամու այլընտրանքային 

էներգիայի կիրառման հետ: Իրականացնել քննարկումներ քամու վերաբերյալ, 

փորձեր և կատարել եզրահանգումներ: 

1․ Ինչ է քամու Էներգիան։ Որտեղից է այն ստացվում։ Էլեկտրական 

հողմակայաններ։ 

2․Խաղեր քամու հետ ,որպեսզի երեխան կարողանա ավելի լավ ընկալի իր 

ստացած գիտելիքները։ 

3․ Պտուտակի պատրաստում, ինչը թույլ կտազարգացնել մանր մոտորիկան։  

Փչիր, թե կգնա 

 Փչիր, թե կարող ես 

 Բանաստեղծություն քամու մասին։ 

 Ինչ է քամին։ 

 Պատրաստում ենք պտուտակներ։ 

4. Էլեկտրական Էներգիա՝ 

Նպատակը՝ այն էր որպեսզի երեխաները սովորեն անվտանգության 

կանոները,  իսկ սովորելուց հետո պատկերացում կազմեն թե ինչպես կարող 

ենք էլեկտրական էներգիաի միջոցով ստանում էներգիա։ 

 Անվտանգության կանոներ, 

 Էլեկտրական էներգիա 
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5․Էկոլոգիական էթիկական նշաններ 

Երեխաների հետ քննարկում ենք արդյոք 

գիտեն թե ինչ է էթիկական նշանը։ եթե 

գիտեն պատմում են մեզ նշաների մասին։ 

Որից հետո սկսում ենք սովորել։ Առաջին 

իսկ վարկյանից մտածում էի, որ այս խաղը 

երեխաների համար չէ, որ նրանք չեն 

կարող ընկալել իմ բացատրածը։ Սակայն 

մտածմունքներս հաղթահարելու նպատակով իրականացրեցի փորձը և 

ստացվեց, երեխաները ակտիվորեն մասնակցեցին նկարեցին նշաները որից 

հետո հասկացա որ արդյունավետ եղավ երեխաների համար։ 

 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ 

Էկոլոգիական և էթիկական նշաների ճանաչում։ 
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Բնագիտական նախագծեր՝ 

 

5.Անձրև՝ 

Երեխաների հետ քննարկումների առաջին օրը սկսվեց անձրևի հետ 

համատեղ, որը օգնեց նաև ուսումնասիրել անձրևի գեղեցկությունը, բնության 

գրկում։ Առաջին իրականացրած նախագիծս եղել է անձրևը։ Անձրևը բնական 

երևույթ է, որին տվել է բնությունը, ամպերում ջրային գոլորշիները սառելով, 

խտանում են, վերածվում ջրի կաթիլների, իսկ եթե օդի ջերմաստիճանը 

բացասական է՝ սառցաբյուրեղների: Դրանք, կուտակվելով, խոշորանում են և 

Երկրի ձգողական ուժի ազդեցությամբ թափվում են Երկրի մակերևույթի վրա՝ 

առաջացնելով մթնոլորտային տեղումներ: Մթնոլորտային տեղումները լինում 

են հեղուկ (անձրև, ցող) և պինդ (ձյուն, կարկուտ, եղյամ): Բացի այդ՝ 

մթնոլորտային տեղումների մի մասը թափվում է անմիջապես ամպերից 

(անձրև, ձյուն, կարկուտ), մյուսները (ցող, եղյամ) առաջանում են երկրամերձ 

շերտում: Նպատակը՝ նրանում էր որպիսզի զարգացնենք երեխաների մոտ 

անձրևի մասին պատկերացումները։ Երեխաններին թողնել ստեղծագործել 

անձրևի մասին իրենց երևակայությունը, որից հետո երեխաները կսկեն նկարել 

անձրևը իրանց պատկերացմամբ։ Երգեր կսովորենք , հեքիաթներ որոնք 

կամփոփենք արդյունքի մեջ։ Առաջին նախագիծս, որը իրականացրեցի 

նախակրթարանում չեմ կարող մոռանալ, քանի որ էմոցիաները շատ էին։ 

Երեխաներին չեի կարողանում բացատրել այնպես որ իրենց հասկանելի լինի 

խոսքը, սակայն ընթացքում ստացվավ իսկ այժմ մենք ընկերներ դարձանք։ 

Երեխաները պատկերացում կազմեցին բնության երևույթի մասին, նրանք շատ 

սիրեցին անձրև նկարեցին իրենց պատկերացմամբ գեղեցիկ անձրևիկները այս 

ամենը կարողեք տեսնել նախագծում։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ ՝ 

Հեքիաթ՝ Կտկտիկը և Վտվտիկը 

Մուլտֆիլմ անձրևի մասին։ 

Անձրևը մեր պատկերացմամբ։ 

Անձրևը մեր պատկերացմամբ ֆոտոպատում։  

Նուրին նուրին եկել է 
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7. Նախագիծ Մեղվի այցը երեխաներին՝ 

Երբեմն երեխաների հետ աշխատելիս՝ ամեն բան չէ, որ կարելի է կանխատեսել  

և այդ պարագայում իրավիճակներն են թելադրում՝ ինչպես գործել։ Այսպես 

ստացվեց մեղվի այցը խմբասենյակ՝ գարնանային մի պայծառ օր 

խմբասենյակում հայտվեց մի գեղեցիկ մեղու, դաստիարակի օգնությամբ 

բռնեցինք մեղվին և սկսեցինք դիտարկել խոշորացույցի օգնությամբ։ 

Երեխաներին հարցեր ուղեցինք ՝ 

 Ի՞նչ տեսք ունի, 

 Ի՞նչ գույն ունի, 

 Քանի՞ ոտք ունի, 

 Քանի՞ թև ունի 

Լսեցինք տարատեսակ պատասխաներ՝ երեխաներից մեկն ասաց որ 8 ոտք 

ունի մեղուն, բոլորը զարմացան և սկսեցին հաշվել մեղվի ոտքերը։  

Ուսումնասիրության ընթացքում հաշվեցին և հասկացան, որ ոտքերը վեցն են 

ոչ թե ութը։ Նաև դիտարկել ենք մրջյուններին։ 

Տեսանյութի հղումը ներքևում՝ 

Մեղվի դիտարկում։ 

Մրջյունների դիտարկում։ 

 

9. Նախագիծ՝ Սուզվում է, թե չի սուզվում։  

(Բազմաբնույթ մտածողության տեսության մոտեցումով) 

Բազմաբնույթ մտածողության 7 տեսակների (ըստ Հովարդ Գարդների) 

զարգացման նպատակով իրականացրինք «Սուզվում է, չի սուզվում» 

նախագիծը, որը երեխաներին շատ դուր եկավ։ Երեխաները սիրով 

մասնակցեցին այս նախագծին։ Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝  

Սուզվում է, թե չի սուզվում։ 

Սուզվում է չի սուզվում նախագիծ։--- Ֆոտոպատում 
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10.Նախագծ Մոմը հանգեց ՝ 

Երեխաների հետ քննարկում ենք՝ արդյո՞ք օդը կարևոր է։ Քննարկումից հետո 

փորձում ենք գիտակցել ՝օդի կարևորությունը մեր կյանքում, որից հետո սկսում 

ենք փորձը։ Մոմով փորձը՝ սկսելուց առաջ երեխանները թվարկում են 

անհրաժեշտ պարագաները, որից հետո սկսում ենք բնագիտական փորձը։  

Մենք ցույց ենք տալիս՝ թե ինչպես է իրականացվում փորձը, որից հետո լսելով 

իրենց կարծիկները, թե ինչպես հանգեց մոմը։ Այնուհետև երեխաներին 

բացատրեցինք, որ մոմը բաժակի մեջ հանգչեց օդ չլինելու պատճառով։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Մոմը հանգչում է  

10.Սպիրտից կրակ 

Երեխաների հետ թվարկում ենք՝ ինչ է մեզ հարկավոր այս փորձի համար, որից 

հետո պարզաբանում ենք արդյոք գիտեն ինչ է՝ 

 Ի՞նչ է սպիրտը, 

Առաջին փորձը ձախոխվեց քանի որ ջուրը տարայի մեջ շատ էր, իսկ սպիտը 

քիչ փորձեցի՝ երկրորդ անգամ և ստացվեց։ Երեխաները՝ զարմացան  թե 

ինչպես կրակ ստացանք սպիրտից, որից հետո փորձեցինք ամանի մեջի 

սպիտը տեղափոխել բաժակի մեջ և ստացվեց։ Բավականին լավ 

տպավորություններ ունեցան երեխաները, նրանք ակտիվորեն մասնակցեցին 

բնագիտական փորձին։ Երեխանները ցանկացան ինքնուրույն փորձել սակայն 

փորձեցինք իմ օգնությամբ ․․․ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Սպիրտից կրակ ենք ստեղծում 

 

11. Ջրի քանակը մեկ բաժակի մեջ՝ 

Օրը սկսվեց շատ հետաքրքիր մեզ հյուր եկան Գորիսի մանկապարտեզների 

աշխատակիցները, նրանք նույնպես մեզ հետ մասնակցեցին ջրի քանակի մեկ 

բաժակի մեջ։ Բզեզիկների հետ բաժակների մեջ լցնում ենք ջուրը , որից հետո 

վերցնում ենք գդալները և մեկ դատարկ բաժակ, որի օգնությամբ պետք է 

հաշվենք ջրի քանակը։ 
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Երեխանները հաշվում են այնքան ինչքան կարողանում են, որից հետո 

տեսնում ենք բաժակներ մեջ էական տարբերություն։ Այս ամենը անելուց հետո 

ներկայացնում ենք մեր օրը քոլեջիների հետ համատեղ։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Հաշվում ենք ջրի քանակը 

 

12․ Հարցեր բզեզիկներին բնության մասին։ 

Նախագծի հղումը՝ Զանազան հարցեր բզեզիկներին 

Զարգացնել հետաքրքրությունը դեպի բնություն, ձևավորել այն խնամելու և 

պահպանելու ցանկությունը։ Երեխաների հետ համատեղ՝ բակում 

իրականացրեցինք, հարցեր զանազան թեմաների շուրջ։ Երեխաները 

ակտիվորեն մասնակցեցին հարցերին նաև նպաստեց բնության գեղեցիկ 

տեսարանը,  որը շրջապատում էր մեզ այդ պահին։ 

Հարցեր 1 

 Ինչ է բնությունը, 

 Սիրում ես ծաղիկներ, 

 Ովքեր են ոստիկաները, 

 Սիրում ես արևը, 

 Վերջին անգամ ում հետ ես զրուցել, 

 Որ մեծանաս ինչ ես դառնալու, 

 Որ բակում ես լինում ինչ խաղեր ես խաղում և այլն։ 

Հարցերը մաս 2 

 Ինչ է նշանակում բարի լինել ։ 

 Բնության նկատմամբ երբ ես բարի եղել։ 

 Ով է բնությամբ մտահոգված։ 

 Ինչով է զարմանալի գորտը։ 

 Ինչ ես զգում երբ փաթաթվում ես ծառին։ 

 Ինչ ես զգում երբ նայում ես ծառին։ 

 Ինչ են զրուցում տերևները։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Հարցեր Քոլեջիկներին։ 
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13.Պատրաստում ենք խաղողներ պլաստիրինի օգնությամբ։ 

Օրը սկսվեց սաների հետ միասին, խաղողներ պատրաստելով։ Քոլեջիկները 

պատրաստեցին իր իսկ պատկերացրած, խաղողի տեսակը և վերջում 

ստացանք խաղողիկների մի հրաշք պատկերներ։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Խաղողի պատրաստում 

ծեփամածիկներով։ 

14.Բնագիտական փորձ փուչիկը ուռում է ֆոտոպատում։ 

Իրականացրեցինք բնագիտական փորձ փուչիկը փչվում է, սակայն առաջին 

փորձը ձախողվեց։ Չեմ կարող նշել հստակ պատճառները քանի որ կարող էր 

դրա պատճառ հանդիսանալ կերակրի սոդան, ոչ ճիշտ ընտրված փուչիկը կամ 

տարան։ Հաջորդ անգամ սոդան էլ ավելի շատ ավելացրեցինք և 

թափահարելուց հետո փուչիկը ուռչեց։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Փուչիկը փչվում է 

 

15. Գուշակիր 

Սաները նստում են հարթակին, որից հետո հրավիրում ենք մեկ երեխա։ Նրա 

ականջին ասելով օրինակ՝ կապիկ նա պետք է կապիկի ձևեր անի։ Կա մի 

կարևոր պայման ձայնը չհանել, երեխաները պետք է փորձեն գուշակել։ Շատ 

հետաքրքիր անցավ, երեխաները ակտիվորեն մասնակցեցին։ Նաև եղան 

երեխաներ որոնք կենդանիներին չճանաչեցին և չկարողացան ձևերը անել, 

սակայն մենք փոխեցինք կենդանու անունը։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Գուշակիր կենդանուն։ 

 

16. Ճանաչել թռչյուներին 

Սաների հետ քննարկում ենք՝ արդյոք գիտեն թռչուներին, որոնք են նրանք։ 

Որից հետո տեսանյութի օգնությամբ սովորում ենք նոր թռչունների 

անվանումներ։ Փորձում ենք ինքնուրույն բացականչել թռչունների 

անվանումները , որոնք խառը դասավորված են սլայդում։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Սովորում ենք թռչյուններին։ 
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17. Կենդանիների աշխարհում՝ 

Քոլեջիկներին ծանոթացնում ենք կենդանիների հետ, սաները սկսում են 

սովորել կենդանիների անվանումները, բացականչում ենք այն կենդանիների 

անուները որոնք գիտենք։ Որից հետո սկսում ենք տվյալ կենդանիների ձայները 

հանել։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Գուշակիր կենդանուն։ 

Խոսում ենք կենդանիների մասին։ 

Կենդանիների աշխարհում։ 

 

18. Մրգերն ու գույները 

Գնում ենք տարբեր մրգեր օրինակ՝ Մանդարին, նարինջ , դեղին խնձոր, բանան, 

տանձ, կիվի , կարմիր խնձոր, այս մրգերի անուները տարբերակելուց հետո սկսում 

ենք դասավորել ըստ գույների, որից հետո երեխաները խոշորացույցի օգնությամբ 

դիտարկում են՝ ինչ կա մրգերի մեջ։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Մրգերն ու գույները 

19. Նախագիծ կարտոֆիլը և յոդը 

Կարտոֆիլը կտրատում ենք, այսնուհետև սաներին օգնելով յոդը կաթեցնում ենք 

կարտոֆիլի վրա։ Կարտոֆիլը սկսում է սևանալ։Քոլեջիկներին բացատրում 

ենք, որ կարտոֆիլը պարնակում է օսլա երբ յոդը կաթեցնում ենք շփման մեջ է 

մտնում։Այսպիսով՝ երեխաները ձեռք են բերում ոչ միայն բնագիտական նաև 

քիմիական գիտելիքներ։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Կարտոֆիլը գույնը փոխեց։ 

 

20. Ծիրածանի բազմազան գույները 

Երեխաների հետ համատեղ, թվարկում ենք 

ծիրածանի գույները, որից հետո 

իրականացնում ենք բնագիտական փորձ 

կոնֆետների օգնությամբ։ 
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 Ծիրածանի գույները հերթականության մեջ դնում ենք ամանի մեջ որից հետո տաք 

ջուր ավելացնում, ծիրածանի գույները միախարնվում են։ Նախագիծը՝ 

իրականացրել եմ դաստիարակի հետ համատեղ գործունեության ընթացքում։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ Ծիրածանի գույները բնագիտական փորձ 

 

22.Հրաբուխների հետ մեկ ամբողջ օր  

Այսօր մանկապարտեզում իրականացրեցինք՝ բնագիտական նախագիծ։ 

Երեխաններին ծանոթացրեցինք՝ 

 Ինչ է հրաբուխը 

 Երբ կարող է ժայթքել 

Քննարկում ունեցանք՝ արդյոք տեսել եք հրաբուխ, վերջացնելուց հետո 

երեխաններին ցույց տվեցինք ինչպես է ժայթքում հրաբուխը։  

Երեխանները անհատականորեն ստեղծեցին իրենց ժայթքող հրաբուխը։ Եթե 

հետաքրքրեց դիտեք տեսանյութը։ 

 

Նախագիածը կարողեք դիտել այստեղ՝ Հրաբուխների աշխարհում 

 

23. Խաղողիկների  աշխարհում՝ 

Նպատակն այն է, որպեսզի զարգանար երեխաների՝ մանր մոտորիկան, նաև 

երեխաները ընկալեցին որ խաղողը միրգ է որից պատրաստում են գինի։ 

Երեխաները խոսեցին խաղողի մասին արդյոք քաղցր միրգ էր թե ոչ՝ 

Խաղողի պատրաստում ծեփամածիկներով։ 

24. Հինգ զգայարան 

Երեխաների մոտ ձևավորել զգայարաների մասին գիտելիքներ, որոնք են համի 

զգալու կարևոր կենտրոները՝ 

Զարգացնելով՝ Լեզվական մտածողություս 

Մանկավարժը երեխաներին բացատրում է, որ յուրաքանչյուր զգայարան ունի իր 

զգայական բնութագրիչները (օրինակ՝ համի հիմնական բնութագրիչներն են 

քաղցրը, թթուն, դառը, աղին, կծուն): Տարածական, միջանձնային 

մտածողություն 
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Մանկավարժը ցույց է տալիս տարբեր ուտելիքներ կամ դրանց 

նկարները/լուսապատկերները եւ երեխաները նշում են դրանց համը: 

Միջակնայիէն, տրամաբանական-մաթեմատիկական մտածողություն 

Մանկավարժը երեխաների 5-6 հոգանոց խմբերին բաժանում է կծու, թթու եւ աղի 

սննդի նկարներ եւ առաջարկում դրանք խմբավորել' ըստ 

համերի:Մարմնաշարժողական եւ երաժշտական մտածողություն 

Երեխաները երեւակայում են, որ նրանց աջ ձեռքր կարծեցյալ քաղցրն է, ձախը' 

թթուն, աջ ոտքը' աղին, ձախը' կծուն: Ուսուցիչը հերթով ցուցադրում է մի սննդի 

նկար, երեխաները, ըստ ցուցադրվող պատկերի համի, բարձրացնում են 

համապատասխան ոտքը կամ ձեռքը եւ նույն կերպ էլ ձայնով եւ դեմքի 

արտահայտությամբ, արտահայտում են իրենց համի զգացողությունը: 

Նախագիածը կարողեք դիտել այստեղ՝ Հինգ զգայարան 

25․ Հինգ զգայարան 

Նաև մասնակցել եմ Հասմիկ Քերոբյանի հետ Quest-նախագծին որը վերաբերվում 

էր երեխաների 5զգայարաների զարգացմանը 

Նախագծի հղումը այստեղ՝ 
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Խաղերի ընթացքում նաև զարգանում է խոսքը, այս պատճառով նաև 

իրականացրել եմ հանելուկներ նախագիծը՝ 

25․Հանելուկների աշխարհում 

Հանելուկները կազմում են մեր կյանքի մի մասը, նաև մեծ դեր ունեն երեխաների 

կյանքում։ Հանելուկները օգնում են որ երեխաների մտածողության զարգացման 

առումով։ Հանելուկ գուշակելը զարգացնում է երեխաի վերլուծական և 

ընդհանրացման ունակությունը։Այս նախագծի ընթացքում Երեխաների հետ 

կազմեցինք հանելուկներ ուսումնասիրելով հանելուկներ թեման և դիտեցինք նոր 

հանելուկներ։ 

 

Երեխաների կազմած հանելուկները՝ 

 

1․Երկնքում է ամպ չէ։ 

Դեղին է պանիր չէ։ 

Տաքացնում է վառարան չէ։ 

Կլոր է բայց մոլորակ չէ։ 

 

Արև 

2․Կլոր է արև չէ։ 

Կայծկակ է տալիս ամպրոպ չէ։ 

Սպիտակ է գնդակ չէ։ 

Տիեզերք 

3․ Երկար է սպագետի չէ։ 

Սև է մեքենա չէ ։ 

Անտառում է գայլ չէ։ 

Օձ 
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4․ Երկնքում է երկնաքար չէ։ 

Սպիտակ է աստղ չէ։ 

Կիսատ է բայց պանիր չէ։ 

Լուսին 

Այս պարապմունքի ընթացքում երեխաները մարզում են իրենց՝ 

· • մտածողությունը 

· • երևակայությունը 

· • հիշողությունը 

· • ուշադրությունը 

· • խոսքի զարգացումը 

· • դիտողականությունը 

· • վերլուծական եւ ընդհանրացման ունակությունը: 

Երեխաները հանելուկ կազմելուց դառնում են էլ ավելի հնարամիտ և ճկուն։ 

Նախագիծը կարողեք դիտել այստեղ՝ 

Նոր հանելուկներ որոնք ստեղծում ենք միասին։ 

Նաև երեխաների հետ հորինել ենք երևակայական հեքիաթներ, որը նպաստել 
է երեխաների ղոսքի և հաղորդակցման հմտություններին։ 

Գնդլիկ Բոքոնիկ հեքիաթ։ 

Պատմում ենք հետաքրքիր հեքիաթներ 
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https://youtu.be/rYF2zCfWsoE
https://youtu.be/OYBbCdsZNxQ
https://youtu.be/CQ1-oj9Q7a4


 

 

 

Նաև երեխաների համար ստեղծել ենք խոսող գրքեր, Տիկին Թերզյանի դասի 

շրջանակներում Բնության երեևույթների մասին ինձ հետ համատեղ նաև 

մասնակցել են Անուշիկ Ղազարյանը և Հասմիկ Քերոբյանը գրքի հղումը կարողեք 

տեսնել ներքևում՝ 

Խոսող գիրք՝ ստեղծելուց հետո ոգևորությունս այնքան մեծ էր  որ փորձեցի 

տարվա եղանակների մասին ևվս մեկ գիրք ստեղծել ներառելով 

բանաստեղծություներ և հեքիաթներ կարողեք տեսնել ներքևում՝ 
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Եզրակացություն 

 

Ուսումնասիրելով մասնագիտական գրականությունը՝ գործնական 

աշխատանքում փորձարկելով, հետազոտելով եկանք հիմնական 

եզրահանգումներին՝ 

 Էկոլոգիական դաստիարակությունը վաղ տարիքից սկսած հարկավոր է 

ուսուցանել երեխաներին, սերմանելով սեր և հոգատար վերաբերմունք 

դեպի բնությունը 

Եկանք այն եզրահանգմանը որ էկոլոգիական դաստիարակությունը 

ժամանակակից աշխարհում շատ կարևոր է հատկապես նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների համար որովհետև երեխաները սովորեցին՝  

 Որ չի կարելի աղտոտել շրջակա միջավայրը, քանի որ աղտոտելով 

շրջակա միջավայրը վնասում ենք ինքներս մեզ։ 

Քանի որ խաղը երեխաների համար առաջատար գործունեությունն է 

ցանկացած գործենություն խաղի միջոցով ավելի արդյունավետ է ստացվում 

խաղի միջոցով երեխան սովորում է՝ 

 Խաղի ընթացքում ստեղծվում են ինքնաարտահայտվելու 

հնարավորություններ, 

 Զարգանում են հոգեկան գործընթացները, 

 Խաղը որպես իմացական գործունեություն նպաստում է 

աշխարհաճանաչմանը, 

 Խաղի ընթացքում զարգանում են բարոյական որակների և 

հուզազգացմունքային ոլորտը։ 

Քանի որ խաղը առաջատար գործունեությունն է ցանկացած գործունեության, 

խաղի միջոցով ավելի արդյունավետ է ստացվում այդ թվում Էկոլոգիական 

խաղերը՝ 

 Ինչպես չաղտոտել բնությունը, 

 Որոնք են էկոլոգիական և էթիկական նշաները, 

 Այլընտրանքային էներգիան, 

 Հանելուկներ, 

 Հեքիաթներ, 

Բնագիտական փորձերը բնությունը ճանաչելու համար շատ կարևոր է 

որովհետև՝ 

 Քանի որ երեխան սեփական փորձով է հասկանում բնական երևույթները։ 
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Երեխայի ցանկացած գործունեություն զարգացնում է նաև խոսքը, ցանկացած 

գործունեության ժամանակ հարկավոր է արանձնահատուկ ուշադրություն 

դարձնել երեխայի խոսքի զարգացմանը որովհետև խոսքը մտացողության 

հիմքն է դրա հետ մեկտեղ նաև զարգանում է լեզվամտածողությունը որը 

դպրոցին պատրաստելու ամենակարևոր բաներից մեկն է։  

Երեխայի մտածողության զարգացման գործընթացում կարևոր դոր ունի նաև 

բազմաբնույթ մտածողությունը մենք նաև հետազոտեցինք Գարդների 

տեսությունը և երեխայի ընկալման տարբեր աղբյուրները ակտիվանում են 

դրանով երեխան ավելի լավ է ընկալում փորձերի ընթացքում եկանք այն 

եզրահանգմանը որ երեխաները խաղերի միջոցով ավելի լավ են ընկալում 

փորձարկումների ընթացքում զարգացան՝ 

 Մտածողությունը, 

 Երևակայությունը, 

 Հիշողությունը, 

 ՈՒշադրությունը, 

 Խոսքի զարգացումը, 

 Դիտողականությունը, 

 Վերլուծական եւ ընդհանրացման ունակությունը: 
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Օգտագործված գրականություն՝ 

1․ Ալեքսանդրյան Է.Ա. և ուրիշներ, Նախադպրոցական մանկավարժություն, Երևան, 

2003———————————————————————————————————— 

 2․ 45 Wet and Wild Outdoor Science Projects and Activities————————————— 

 3․ Էկոլոգիական դաստիրակությունը նախադպրոցական տարիքում մեթոդական 

ուղեցույց մանկապարտեզների դաստիարկների համար։ Կրթական 

բարեփոխումների կենտրոն։ Հեղինակ ՝ Գայանե Մարտիրոսյան, կենսաբանական 

գիտություների թեկնածու——————————————————————————— 

4․  Լիանա Մանուկյան ՀՊՄՀ  նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոն ——— Նախաշավիղ (2007-2017թ․թ) —————————————————— 

 5․ Լ. Մանուկյան և ուրիշներ, Մանկապարտեզի ավագխմբի կրթական համալիր 

ծրագիր, Երևան 2007————————————————————————————— 

6․Քայլ առ քայլ մոդելային փաթեթ——————————————————————— 

7․   Մարության Ս. Ա., ԴալլաքյանԱ. Մ., Նախադպրոցականմանկավարժու-

թյուն, բուհական դասագիրք, Երևան, 2005, 287 էջ———————————————— 
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Հավելված՝ 

 

Ի՞նչպես խաղալ երեխաների հետ. սկզբունքներ ծնողների համար  

Նյութը՝ Unicef Armenia 

  

Ի՞նչպես խաղալ 

երեխաների հետ. մի քանի կարևոր սկզբունքներ ծնողների համար.pptx 

 

Պատրաստել եմ՝ էկոլոգիական և բնագիտական խաղերի փաթեթ, որը 

օգտագործելու եմ նախակրթարանում 

 

Խաղերի փաթեթ 

(2).docx  

Պատրաստել ենք նաև բնագիտական երևույթների մասին խոսող գիրք՝ 

 

 

Նաև նախակրթարանում իրականացրել եմ այլ աշխատանքներ, որոնք 

կարողեք դիտել ներքևում՝ 

 

Ծուղրուրու սանամեր 

Բանաստեղծություններ 

Փչիր թե կարող ես 

Մաթեմաթիկական պատկերներ 

Թվերի ամրապնդում 
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https://youtu.be/Yzg2jnf3VMg
https://youtu.be/go3P6f8QA3g
https://youtu.be/7wlK8yMYZ10
https://youtu.be/w3Q2WPYYFQE
https://youtu.be/TQZQ-Y3KaRU


 

 

Սովորում ենք մինչև 10-ը 

Թվերի քանակը։ 

Փչիր թե կարող ես 

Սովորում ենք թվերը 

Զրույցներ բնության մասին 

Մարզումների օր քոլեջիկների հետ։ 

Նկարում ենք փլաֆիկներով 

Մեր ձեռքով պատրաստված առաջին խաղալիքը։ 

Պատրաստում ենք գլխակներ 

Խոսում ենք ամանորի մասին։ 

 

Նախագծերի ընթացքում նախապատրաստած նյութեր՝ 

Տարվա 

եղանակներ.pptx

Հինգ 

զգայարաներ.pptx

Ի՞նչպես խաղալ 

երեխաների հետ. մի քանի կարևոր սկզբունքներ ծնողների համար.pptx

Էլեկտրական 

էներգիա».pptx

Գնդլիկ Բոքոնիկ.pptx
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https://youtu.be/cb09Zdcktq8
https://youtu.be/hMER6o7R8Uo
https://www.youtube.com/watch?v=7wlK8yMYZ10
https://www.youtube.com/watch?v=7wlK8yMYZ10
https://youtu.be/M-ysyaVlal4
https://youtu.be/3u9bQGf6Erw
https://youtu.be/RjTa0nSn67g
https://youtu.be/uJlwV77JrHc
https://youtu.be/JABx0hZueyc
https://youtu.be/k-9pdFYji58

