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ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

Ան վի ճե լի փաստ է, որ երե խա յի դաս տի ա րա կու թյան, 
կրթու թյան, ընդ հա նուր զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 

անգ նա հա տե լի է ըն տա նի քի դե րը: Հենց ըն տա նի քում է 
երե խան ստա նում առա ջին կեն սա կան փոր ձը, կա տա րում 
առա ջին հե տև ու թյուն նե րը և սո վո րում, թե ինչ պես վար վել 
տար բեր իրա վի ճակ նե րում: Շատ կա րև որ է, որ պես զի այն, 
ինչ մենք սո վո րեց նում ենք երե խա յին, ամ րապնդ վի ստույգ 
օրի նակ նե րով:

Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րին բնո րոշ են 
մտա ծո ղու թյան, խոս քի, ուշադ րու թյան, հի շո ղու թյան, երև-
ա կա յու թյան, ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա-
վոր ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ: Դա ու նի հա մախ տա նիշ 
ունե ցող երե խա նե րի զար գա ցու մը են թադ րում է հա մա կար-
գա յին, բժշկա հո գե բա նա ման կա վար ժա կան թի մա յին աշ խա-
տան քի վաղ կազ մա կեր պում, որ տեղ առա վել քան կա րև որ-
վում է ըն տա նի քի ակ տիվ և նպա տա կա յին մաս նակ ցու թյու-
նը: Ժա մա նա կին և վաղ կազ մա կերպ ված կրթա դաս տի ա-
րակ չա կան աշ խա տան քի ար դյուն քում այս երե խա նե րը ունե-
նում են զար գաց ման այն պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ, որոնք 
նրանց թույլ են տա լիս կրթու թյուն ստա նա լու ընդ հուպ մին չև 
բարձ րա գույն ուսում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում:

Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված են Դա ու նի հա մախ-
տա նիշ ունե ցող երե խա նե րի հո գե ֆի զի կա կան և խոս քա յին 
զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, առա ջադր ված են 
խա ղե րի, վար ժու թյուն նե րի նմուշ-օրի նակ ներ, մո տե ցում ներ 
և խոր հուրդ ներ, որոնք կա րող են կի րա ռել այս երե խա նե րի 
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ծնող նե րը: Ներ կա յաց ված թե մա նե րի ընտ րու թյու նը առաջ-
նա հերթ պայ մա նա վոր ված է Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող 
երե խա նե րի ծնող նե րին խնդրո առար կա յի շուրջ որո շա կի 
տե սա կան և գործ նա կան գի տե լիք նե րով, կա րո ղու թյուն նե-
րով զի նե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ՝ այս հա մա տեքս տում կա-
րև ո րե լով վաղ մի ջամ տու թյան կազ մա կեր պումն ու հե տա գա 
խնդիր նե րի կան խար գե լու մը:

Ձեռ նար կի մշակ ման հա մար խթան են հան դի սա ցել Դա-
ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րի ծնող նե րի հետ 
իրա կա նաց ված քննար կում նե րը, զրույց նե րը, սե մի նար նե րը:

Կար ծում ենք, որ սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց ված նյու-
թե րը օգ տա կար կլի նեն նաև կրթու թյան առանձ նա հա տուկ 
պայ ման նե րի կա րիք ունե ցող այլ երե խա նե րի ծնող նե րի 
հա մար:

Հե ղի նակ նե րը խո րին շնոր հա կա լու թյուն են հայտ նում 
«Արև-երե խա ներ» ՀԿ-ի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա-
գահ, Զո րա վոր Ս. Աստ վա ծա ծին եկե ղե ցու հո գև որ հո վիվ 
Տեր Գրի գոր քա հա նա Գրի գո րյա նին, ՀԿ-ի նա խա գահ Ռու-
զան Թամ րա զյա նին և ատե նա պետ Լի լիթ Հայ րա պե տյա նին՝ 
Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րի ծնող նե րի հետ 
հան դի պե լու ըն ձեռ ված հնա րա վո րու թյան և սույն ձեռ նար կի 
մտահ ղաց ման և հրա պա րակ ման հա մար:
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ԹերեզաԱզատյան

ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ըն տա նի քում կրթության առանձնահատուկ պայման-
նե րի կարիք ունեցող երեխայի ծնվելը՝ այդ թվում նաև Դա-
ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող, որո շա կի դժվա րու թյուն ներ է 
առա ջաց նում ծնող նե րի հա մար, քա նի որ նրանց զար գա ցու-
մը մի շարք առանձ նա հատ կու թյուն ներ ունի: Ներ կա յաց նենք 
դրան ցից հիմ նա կան նե րը.

 ● ըն կալ ման աս տի ճա նի նվա զու մը և հե տաձգ ված ար-
ձա գան քի ձև ա վո րու մը,

 ● երե խա յի սո վո րած նյու թի յու րաց ման հա մար անհ րա-
ժեշտ են մեծ թվով կրկնո ղու թյուն ներ,

 ● նյու թի ընդ հան րաց ման ցածր մա կար դակ,
 ● եթե հմտու թյու նը բա վա րար չի օգ տա գործ վում, ապա 

այն մո ռաց վում է:
Նաև առ կա է մի ա ժա մա նակ մի քա նի հաս կա ցու թյուն-

ներ կի րա ռե լու չզար գա ցած ունա կու թյուն: Դա պայ մա նա-
վոր ված է նրա նով, որ.

 ● Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խան դժվա րա-
նում է, երբ անհ րա ժեշտ է նոր տե ղե կու թյուն նե րը մի աց նել 
ար դեն ծա նոթ նյու թին, տե ղա փո խել մի իրա վի ճա կից մյու սը,
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 ● գոր ծո ղու թյուն նե րի շղթա յից բաղ կա ցած խնդիր նե րի 
կա տար ման դժվա րու թյուն,

 ● Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խան չի կա-
րո ղա նում ինք նու րույն նպա տակ դնել և պլա նա վո րել 
գոր ծո ղու թյուն ներ:

Տար բեր ոլորտ նե րում երե խա յի անհ ամա չափ զար գա-
ցու մը (շար ժո ղա կան, սո ցի ա լա կան և հու զա կան), և ճա նա չո-
ղա կան ոլոր տի զար գաց ման հետ սերտ կա պը հա ճախ դժվա-
րեց նում է այս երե խա նե րի սո ցի ա լա կա նաց ման և ադապ-
տա ցի ա յի գոր ծըն թաց նե րը: Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող 
երե խա յի հա մար ամե նա հա սա նե լին և մատ չե լին այն գոր ծո-
ղու թյունն է, որը նա կա տա րում է մե ծա հա սա կին ըն դօ րի նա-
կե լով կամ նրա հետ մի ա սին:

Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րը սո վո րա-
բար ըն կե րա սեր են, հնա զանդ, շփվող: Նրանք կա րո ղա նում 
են սի րել, վի րա վոր վել, ամա չել, բայց մի և նույն ժա մա նակ, 
լի նում են հա մառ, զայ րա ցած և որոշ դեպ քե րում գրգռված: 
Այս երե խա նե րի մոտ ֆի զի կա կան զար գա ցումն ուշա նում է: 
Նրանք սկսում են նստել, չոչ անել սո վո րա կան երե խա նե րից 
ավե լի ուշ, նրանց շար ժո ղա կան հմտու թյուն նե րը կա տա րյալ 
չեն: Կա րև որ է կյան քի առա ջին տար վա ըն թաց քում սկսել 
զար գաց նող վար ժու թյուն նե րը և այս երե խա նե րի շար ժո ղա-
կան ոլոր տի զար գաց մանն ուղղ ված հա տուկ պա րապ մունք-
ներ իրա կա նաց նել: Սա կօգ նի նվա զա գույ նի հասց նել զար-
գաց ման հա պա ղու մը: Զգա յա կան ըն կալ ման խան գա րու մը 
կապ ված է հա ճա խա կի հան դի պող տե սո ղա կան և լսո ղա կան 
խան գա րում նե րի հետ: Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե-
խա նե րի զար գաց ման սկզբնա կան մա կար դակ նե րը տար բեր 
են լի նում, և դրանց զար գաց ման տեմ պե րը նույն պես կա րող 
են զգա լի ո րեն տար բեր վել: Չնա յած Դա ու նի հա մախ տա նիշ 
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ունե ցող երե խա նե րի զար գաց ման հա պաղ մա նը, այս երե խա-
ներն ունեն ուժեղ կող մեր՝ տե սո ղա կան ըն կալ ման պահ պան-
վա ծու թյուն և ուշադ րու թյու նը ման րուք նե րի՝ երկ րոր դա կան 
երև ույթ նե րի նկատ մամբ: Այս երե խա նե րը տի րա պե տում են 
լավ ըն դօ րի նա կե լու և դի տար կե լու ունա կու թյա նը: Դա ու նի 
հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խան սո վո րում է մե ծա հա սակ նե-
րի և հա սա կա կից նե րի օրի նա կից:

Գեղարվեստականունակություն:Այս երե խա նե րը սի րում 
են պա րել, եր գել, ելույթ ունե նալ, նկա րել: Հե տև ա բար՝ արտ-
թե րա պի ան իր տար բեր ոլորտ նե րով, ինչ պի սիք են՝ նկար չու-
թյու նը, բե մա կա նա ցում նե րը, պա րը և այլն, լայ նո րեն կի րառ-
վում է դրանց զար գաց ման հա մար:

Սպորտայիննվաճումներ:Պա րա լիմ պիկ խա ղե րում հի-
ա նա լի ար դյունք ներ են ձեռք բե րում լո ղորդ նե րը, մարմ նա-
մար զիկ նե րը և ատ լետ նե րը: Հե տև ա բար, ծնող նե րը պետք է 
ուշադ րու թյուն դարձ նեն այս երե խա նե րի ֆի զի կա կան դաս-
տի ա րա կու թյա նը և կա րև ո րեն այն:

Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րը շատ զգաց-
մուն քա յին են: Նրանք կա րո ղա նում են զգալ ուրիշ նե րի 
տրա մադ րու թյու նը և զգաց մունք նե րը, պատ րաստ են հու-
զա յին աջակ ցու թյուն տրա մադ րել, այս երե խա նե րից շա տե-
րը լավ տի րա պե տում են հա մա կարգ չին: Հա մա կարգ չա յին 
հմտու թյուն նե րը կա րող են լի նել ապա գա մաս նա գի տու թյան 
հիմ քը:

Գործ նա կան խոր հուրդ ներ ծնող նե րին
Շատ կա րև որ է ձեր երե խա յի զար գաց մանն ուղղ ված 

աշ խա տանք նե րը հնա րա վո րինս շուտ սկսել: Հի շե՛ք, Ձեր 
երե խա յի զար գա ցու մը չի տար բեր վում սո վո րա կան երե խա-
յի զար գա ցու մից: Զար գաց ման տեմ պը որոշ չա փով ցածր և 
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դան դաղ կլի նի, բայց զար գաց նող աշ խա տանք նե րի քայ լե րի 
կար գը քիչ թե շատ նույնն է: Այս կամ այն հմտու թյուն նե րին 
տի րա պե տե լու հա մար Ձեր երե խա յին պետք են ավե լի շատ 
կրկնո ղու թյուն ներ, ուս տի ուս ման գոր ծըն թա ցը պետք է աս-
տի ճա նա բար գնա ՝ փոքր քայ լե րով: Երե խա նե րի զար գաց-
ման գոր ծում ծնող նե րի դե րը հսկա յա կան է, քա նի որ հենց 
Դուք եք օգ նե լու ձեր երե խա նե րին նոր հմտու թյուն ներ սո վո-
րել և զար գաց նել:

Ին չի վրա պետք է աշ խա տել, և ին չին պետք է առանձ նա-
հա տուկ ուշադ րու թյուն դարձ նել: Ընդ հա նուր իրա զե կում և 
դի տար կում:

Զբո սան քի ժա մա նակ խո սեք ձեր երե խա յի հետ: «Բա-
ռա ցի ար տա հայ տեք» ամե նը, ինչ տես նում եք՝ պարզ, կարճ 
ար տա հայ տու թյամբ: Օրի նակ` խո տը կա նաչ է, եր կին քը կա-
պույտ է (գույ նի ուսում նա սի րու թյուն), երկն քում թռչուն նե-
րը թռչում են, խո տե րի (տա րած քա յին ըն կա լու մը) վրա մի-
ջատ ներ են սո ղում: Փո ղո ցում հա վա քեք, տու փի մեջ տար-
բեր առար կա ներ դրեք` քա րեր, տե րև ներ, կո ներ, ծա ղիկ ներ, 
մի ա ժա մա նակ տվեք դրանց ան վա նում նե րը: Թույլ տվեք, որ 
երե խան այդ տու փից դրանք հա նի և կրկնի ան վա նում նե րը: 
Ուշադ րու թյուն դարձ րեք մարդ կանց գոր ծո ղու թյուն նե րին: 
Օրի նակ՝ աղ ջի կը խա ղում է գնդա կով, տղա մար դը մե քե նա է 
վա րում, բնա կան երև ույթ նե րը (անձ րևը կա թում է, արևը շո-
ղում է) և այլն:

Երե խա յի ինք նու րույ նու թյու նը
Ինք նու րույն ուտե լը, լվաց վե լը, ատամ նե րը լվա նա լը, հա-

գուս տը հագ նե լը և այլն, դրանք մշա կու թա յին և հի գի ե նիկ 
հմտու թյուն ներ են, որոնք ձև ա վոր վում են առօ րյա կյան-
քում: Դա խա ղի վե րա ծեք: Սկզբում նա կա րող է տիկ նի կին 
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ինք նու րույն կե րակ րել գդա լով, այ նու հե տև Ձեր օգ նու թյամբ 
փոր ձել կա ռու ցել գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բողջ շղթան. լվա նալ 
ձեռ քե րը, սե ղա նը գցել, կե րակ րել, սե ղա նը հա վա քել:

Մե ծա հա սակ նե րի և հա սա կա կից նե րի հետ 
հաղորդակցվե լու հմտու թյուն նե րը

Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րի մոտ խոս-
քը զար գա նում է շատ ավե լի ուշ, քան մյուս երե խա նե րի մոտ 
(4–5 տա րե կան): Հե տև ա բար, մաս նա գետ նե րը խոր հուրդ են 
տա լիս այդ պի սի երե խա նե րի հա ղոր դակց ման հմտու թյուն-
նե րը զար գաց նե լու հա մար օգ տա գոր ծել բնա կան ժես տեր 
կամ շար ժու մա յին լե զու: Առանց խո սել կա րո ղա նա լու, Դա-
ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րը կա րող են հաս կա-
նալ ուրիշ նե րի խոս քը: Բնա կան ժես տե րի կամ շար ժու մա յին 
լեզ վի վաղ կի րառ ման ուսու ցու մը հե տա գա յում դրա կան է 
ազ դում խոս քի զար գաց ման վրա:

Ինչ պես օգտ վել բնա կան ժես տե րից  
կամ շար ժու մա յին լեզ վից

Բնա կան ժես տեր կամ շար ժու մա յին լեզ վով պետք է 
նշվեն մի այն հիմ նա կան բա ռե րը, որ պես զի դրանք կա րո-
ղա նան օգ տա գործ վել առօ րյա կյան քում, օրի նակ՝ «բո լոր», 
«ուրիշ», «բա րև» և այլն: Նա յե՛ք Ձեր երե խա յի աչ քե րին, երբ 
փոր ձում եք նրան որևէ բան հաս կաց նել ժես տի մի ջո ցով: 
Փոք րի կը պետք է նա յի Ձեզ: Երե խա յին բնա կան ժես տը կամ 
շար ժու մա յին լե զուն սո վո րեց նե լու հա մար ձեռ քե րը դնել նրա 
ձեռ քե րին և օգ նել վե րար տադ րել այդ ժես տը: Ժես տե րի հետ 
մի ա ժա մա նակ, աշ խա տեք խոս քի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ: 
Երե խա յին խրա խու սեք հնչյուն ներ ար տա սա նել, երբ նա Ձեզ 
հետ հա ղոր դակց վում է բնա կան ժես տե րի կամ շար ժու մա յին 
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լեզ վի մի ջո ցով: Այս փու լում ուշադ րու թյուն մի՛ դարձ րեք 
ճիշտ ար տա սան մա նը: Բնա կան ժես տե րի կամ շար ժու մա յին 
լեզ վի այս պես կոչ ված դա սե րը պետք է լի նեն առօ րյա կյան քի 
մաս նի կը:

Երե խա յի խոս քը
Սո վո րեք ձեր երե խա յի հետ եր գել, ար տա սա նել և ան-

պայ ման դրանք պետք է ուղեկց վեն շար ժում նե րով: Երգն 
ու աս մուն քը օգ նում են զար գաց նել հնչյուն նե րը տար բե րե-
լու ունա կու թյու նը, զար գաց նել լսո ղա կան ուշադ րու թյու նը, 
նպաս տել երե խա յի բա ռա պա շա րի հա մալր մա նը և ծա նո-
թաց նում են նոր հաս կա ցու թյուն նե րի հետ: Սո վո րած եր-
գե րի, ոտա նա վոր նե րի, հե քի աթ նե րի տեքս տե րը երե խա յին 
հե տա գա յում օգ նում են բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ և նա խա-
դա սու թյուն ներ ար տա բե րել: Բնա կան ժես տե րի կամ շար-
ժու մա յին լեզ վի ուղեկ ցու թյամբ շար ժում նե րի հա մա կարգ-
ման զար գա ցու մը հեշ տաց նում է եր գե լը, աս մուն քե լը: Լո գո-
պե դի հետ դա սըն թաց ներն անհ րա ժեշտ են Ձեր երե խա յին, 
բայց ծնող նե րը, մի և նույն ժա մա նակ, պետք է պար բե րա-
բար մշա կեն և ամ րապն դեն երե խա յի ձեռք բե րած խոս քի 
հմտու թյուն նե րը:

Ճանաչողական գործունեություն 
(ընկալում, մտածողություն, ուշադրություն, 

հիշողություն)
«Արև ա մա նուկ նե րը» բա զա յին և ան հա տա կան զար-

գաց ման տար բեր մա կար դակ ունեն: Հա տուկ ման կա վար ժը, 
լո գո պե դը, հա տուկ հո գե բա նը կօգ նեն որո շել Ձեր երե խա յի 
զար գաց ման նախ նա կան մա կար դա կը և հա մա պա տաս խան 
ուսում նա կան խա ղեր ու վարժություններ ընտ րել նրա հա մար: 
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Տա նը ծնող նե րը (մաս նա գե տի հանձ նա րա րու թյամբ) պետք է 
կրկնեն և ամ րապն դեն ձերք բեր ված հմտու թյուն նե րը` առա-
ջարկ վող դի դակ տիկ նյու թի օգ նու թյամբ և իհար կե, դրանք 
նե րա ռել առօ րյա և խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան մեջ:

Պարզ խա ղեր ծա վալ նե րի, գույ նի, ձևի մա սին 
պատ կե րա ցում նե րի զար գաց ման հա մար

Գույնը:Վերց րեք գու նա վոր կո ճակ ներ, խճան կար: Թող 
երե խան դրանք ըստ գույ նի դա սա վո րի արկ ղե րում: Տիկ նի կա-
յին սպաս քը օգ տա գոր ծե լով, կա րող եք խնդրել երե խա յին տիկ-
նիկ նե րի հա մար նույն գույ նի բա ժակ ներ և ափ սե ներ ընտ րել:

Ձևը:Երե խա յին հանձ նա րա րել ար ջին հյու րա սի րել կլոր 
բլիթ ներ, իսկ շա նը՝ եռան կյու նա ձև: Երե խա յին հանձ նա րա-
րեք հյու րա սի րել մեծ ար ջին մեծ կո ներ, իսկ սկյու ռի կին`փոք-
րիկ կո ներ և այլն:

Տրա մա բա նա կան մտա ծո ղու թյան զար գա ցում
Երե խա յին առա ջար կեք վերց նել զույգ քար տեր, որ տեղ 

պատ կեր ված են օրի նակ` ձեռ քեր — ձեռ նոց ներ, նա պաս-
տակ — գա զար, շուն- ոս կոր և այլն և աշ խա տեք երե խա յին 
բա ցատ րել դրանց մի ջև եղած կա պը, կա տա րեք հա մադ րու-
թյուն, առա ջար կեք մի ա սին կրկնել և գոր ծո ղու թյու նը պատ-
կե րից տե ղա փո խել առար կա:

Կա ռու ցո ղա կան գոր ծու նե ու թյուն
Ձեր երե խան լավ նմա նա կում է օրի նա կը: Նրան առա-

ջար կեք ձեր օրի նա կով ա ղյուս նե րի և խո րա նարդ նե րի օգ նու-
թյամբ ճա նա պարհ և աշ տա րակ ներ կա ռու ցել: Դրա նով մի՛ 
ավար տեք աշ խա տան քը: Կա ռուց ված ճա նա պար հին գլո րեք 
մե քե նան:
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Ուշադ րու թյուն և հի շո ղու թյուն
Երե խա յի աչ քի առաջ սե նյա կի տար բեր մա սե րում 3–4 

խա ղա լիք թաքց րեք և խնդրեք գտնել դրանք: Կա րե լի է օգ-
տա գոր ծել քար տե րը: Վերց րեք 3–4 քարտ, երե խա յի առ ջև 
շրջեք դրանք, ապա հարց րեք. «Որ տե՞ղ է աթո ռը», «Որ տե՞ղ 
է ար ջը»: Հի շո ղու թյու նը զար գաց նե լու հա մար ծնող նե րը երե-
խա յին դի մում են 2, 3 գոր ծո ղու թյու նից բաղ կա ցած խնդրան-
քով: Երե խա նե րը պետք է հի շեն և կա տա րեն: Օրի նակ`«բե՛ր 
գա վա թը և ափ սե նե րը» և այլն: Բա ցի այդ, հի շո ղու թյու նը 
զար գա նում է եր գեր, փոք րիկ տիկ նի կա յին ներ կա յա ցում ներ՝ 
«Շաղ գամ»-ը, «Բո քո նիկ»-ը և այլն սո վո րե լով: Պար զա պես 
հի շեք, որ Դուք ստիպ ված կլի նեք մի քա նի ան գամ կրկնել, 
քա նի որ երե խան ան մի ջա պես չի հի շում ամեն ինչ:

Ձեր երեխայի համար նախատեսված 
խաղալիքներն ու խաղերը

Խա ղա լիք նե րը պետք է երե խա յին խրա խու սեն տար բեր 
գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանք չպետք է շատ լի նեն: Դրանք 
զար գաց նող խա ղա լիք ներ են (2–3 փա փուկ խա ղա լիք, տիկ-
նիկ ներ, հնչյու նա յին խա ղա լիք ներ, դույ լեր, տու փեր, գնդակ-
ներ, մե քե նա ներ):

Բա ցի այդ, երե խան պետք է խա ղա իրա կան իրե րի հետ: 
Օրի նակ, պլաստ մա սե «մե ծա կան» գա վաթ նե րը, փայ տյա 
գդալ նե րը, ա լյու մի նե կաթ սան՝ ավե լի լավն են, քան այս ամե-
նը պատ կե րող խա ղա լիք նե րը: Խա ղա լու հա մար կա րող եք 
նրան տալ գե ղե ցիկ փոքր քա րեր, կո ներ, կտոր ներ, սպունգ-
ներ և այլն (եթե երե խան դա դա րեց րել է ամեն ին չը բե րա նը 
«տա նել»): Երե խա յի հետ խա ղա լով, նրան սո վո րեց րեք սյու-
ժե տա յին խա ղի տար րե րը: Ցույց տվեք ինչ պես կե րակ րել 
կամ լո ղաց նել տիկ նի կին, քնեց նել նրան: Կե րակ րե լու հա մար 



15

իրա կան հա ցա հա տիկ (ցո րեն) օգ տա գոր ծեք: Երե խան «շի-
լան» կաթ սա յից լցնում է ափ սեի մեջ, «կոմ պո տը»՝ բա ժա կի և 
հյու րա սի րում տիկ նի կին: Հի շեք այն եր գե րը, որոնք սո վո րել 
եք ձեր երե խա յի հետ և երե խա յի հետ կի րա ռեք դրանք խա ղի 
մեջ: Օրի նակ, տիկ նի կին լո ղաց նե լու ժա մա նակ. «Օ՜, դու կեղ-
տոտ փոք րիկ տիկ նիկ, որ տե ղես քի թիկդ կեղ տո տել»: Նման 
խա ղե րը օգ նում են զար գաց նել երե խա յի երև ա կա յու թյու-
նը, մտա ծե լա կեր պը, խոս քը և շար ժո ղա կան հմտու թյուն նե-
րը: Սկզբում մե ծա հա սակն ինքն է բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ցույց տա լիս երե խա յին, ապա սկսում է կրկնել խա ղի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ձեզ հետ: Երե խան աս տի ճա նա բար կսո վո րի 
ինք նու րույն խա ղալ:

Մանր մոտորիկա
Երե խա յին այն պի սի առա ջադ րանք ներ տվեք, որոնք ձև ա-

վո րում են եր կու ձեռ քե րով գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու հմտու-
թյու նը (թե լի վրա ուլունք ներ շա րել, «Լե գո»): Օգ տա գոր ծեք 
փոքր տար րեր կամ սնունդ (չա միչ, չոր նա խա ճաշ), որոնք 
պետք է վերց նել և լցնել տար րա յի մեջ: Խա ղա ցեք ջրով, մեծ 
թափ վող նյու թե րով («կեն դա նի» ավազ, մանր ձա վա րե ղեն): 
Երե խա յին ներգ րա վեք հագն վե լու և հան վե լու գոր ծըն թա ցում. 
կո ճակ նե րը կոճ կել/ար ձա կե լը, հագ նել/հա նել ձեռ նոց նե րը, գուլ-
պա նե րը, կա պել և ար ձա կել կո շի կի կա պիչ նե րը և այլն:

Երե խա նե րը շատ են սի րում մատ նե րով նկա րել: Կա րող 
եք Ձեր երե խա յի հետ մի ա սին մա տով նկա րել սկու տե ղի մեջ 
լցրած ձա վա րե ղե նի կամ ա լյու րի վրա, հա յե լու վրա նկա րել 
սափր վե լու փրփու րով: Երե խա յի՝ այս գոր ծո ղու թյան ուսուց-
ման ալ գո րիթ մը նույնն է, ինչ ցան կա ցած այլ խա ղի նը: Առա-
ջին փու լում երե խան նկա րում է ձեզ հետ, իսկ հե տա գա յում 
դա կա նի ըն դօ րի նա կե լով ձեր ներ կա յաց րած նկա րը:
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Երբ երե խան մե ծա նա, մատ նե րով նկա րե լու հա տուկ 
ներկ կամ գու աշ օգ տա գոր ծեք: Կա րող եք օգ տա գոր ծել 
տար բեր պատ կեր նե րի ձև աթղ թեր (թուփ, ձուկ, տո նա ծառ 
և այլն), իսկ երե խան թփի վրա կնկա րի հա տապ տուղ ներ, 
ձկան վրա՝ թե փուկ ներ, տո նա ծա ռի վրա՝ լույ սեր, խա ղա լիք-
ներ և այլն: Երե խա նե րը սի րում են իրենց ձեռ քե րի մատ նա-
հետ քե րը թող նել: Ներ կեք երե խա յի ափը ներ կով և տպեք 
թղթի վրա: Եվ դուք կա րող եք այս մատ նա հետ քե րը տար բեր 
պատ կեր ներ դարձ նել, օրի նակ՝ ըն ձուղտ կամ արև: Մատ-
նե րի զար գաց ման հա մար խմոր, պլաս տի լին օգ տա գոր ծեք: 
Պատ րաս տեք պինդ խմոր, որը կա րե լի է տար բեր գույ նե րով 
ներ կել: Թող երե խան առա ջին հեր թին խա ղա խմո րով, այ-
նու հե տև խմո րի մեջ կա րող եք ձո ղիկ ներ կամ մա կա րո նի 
որոշ տե սակ ներ (ոզ նի), կո ճակ ներ (աչ քեր, ծա ղիկ ներ) տե-
ղադ րել: Երե խա յի մե ծա նա լուն զու գա հեռ պետք է բար դաց-
նել խնդիր նե րը:

Մանր մո տո րի կան զար գաց նե լու հա մար օգ նում են նաև 
մատ նե րի հա տուկ խա ղե րը: Մա տիկ նե րով պարզ խա ղե-
րը կա րե լի է իրա կա նաց նել 3–5 տա րե կան երե խա նե րի հետ: 
Մա տի շար ժում նե րը ուղեկ ցեք եր գե րի և կարճ ոտա նա վոր-
նե րի հետ:

Ինչպես հարաբերություններ կառուցել 
երեխայի հետ

Հա ջո ղու թյան բա նա լին պատ շաճ կա ռուց ված աշ խա-
տանքն է: Եթե   երե խան սի րում է գոր ծո ղու թյու նը, որով 
զբաղ վում է, նշա նա կում է, Դուք ամեն ինչ ճիշտ եք անում: 
Պար տա դիր գո վա բա նեք և խրա խու սեք երե խա յին: Հնա-
րա վոր է, որ հի մա դեռ ար դյուն քի չեք հա սել կամ ար դյուն-
քը շատ փոքր է: Այս դեպ քում պետք է գո վեք երե խա յին` 
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հա մա գոր ծակ ցե լու հա մար: Եթե   երե խան հրա ժար վի որևէ 
գոր ծո ղու թյու նից` մի՛ ան հանգս տա ցեք: Նույն զբաղ մունքն 
առա ջար կեք նրան այլ ձև ով, այլ խա ղա լիք նե րով: Եթե   դա էլ 
չի աշ խա տում, մի՛ պնդեք: Որոշ ժա մա նակ անց վե րա դար ձեք 
այս զբաղ մուն քին: Հնա րա վոր է, որ երե խան պետք է մի քիչ 
մե ծա նա, որ պես զի հաս նի դրան:

Հա սա րա կու թյան մեջ վար քագ ծի  
հմտու թյուն նե րը

Երե խա յին ուրիշ նե րի հետ հա ղոր դակց վել սո վո րեց նե-
լու հա մար պետք է նրան օգ նել իս կա պես ըն տա նի քի ան դամ 
դառ նալ: Նա պետք է խա ղա իր եղ բայր նե րի և քույ րե րի հետ, 
հյու րեր ըն դու նի, օգ նի ճաշ պատ րաս տել: Դա ու նի հա մախ-
տա նիշ ունե ցող երե խան լավ ըն դօ րի նա կում է մե ծա հա սակ-
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը: Երե խա յին չի կա րե լի հե ռաց նել այլ 
երե խա նե րի հետ խա ղե րին մաս նակ ցե լուց, նա կրկնե լու է 
նրանց վար քա գի ծը, և դա շատ կա րև որ է: Տա րի քի հետ երե-
խա յի հա ղոր դակց ման շրջա նա կը կընդ լայն վի և դուրս կգա 
ըն տա նի քի սահ ման նե րից: Ապա հո վու թյան հա մար ծնող-
նե րը երե խա յին պետք է սո վո րեց նեն օտար նե րին տար բե-
րել հա րա զատ նե րից և ըն կեր նե րից: Սա երե խա յին պետք է 
զգույշ բա ցատ րել և բազ միցս: Դուք կա րող եք օգ տա գոր ծել 
այն առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք հաս կա նա լի են հա-
տուկ երե խա նե րին. մի այն ըն տա նի քի ան դամ նե րը և լավ ըն-
կեր ներն են այն մար դիկ, որոնց կա րող եք եր բեմն գրկել, օրի-
նակ` տո նա կան, ծննդյան օրե րին, իսկ այ լոց, սո վո րա բար, 
մի այն ասում ենք «Բա րև», սեղ մում ենք ձեռ քը կամ ձեռ քով 
ենք անում: Անհ րա ժեշտ է երե խա յին սո վո րեց նել հան րա-
յին վայ րը տար բե րել տնից, և այն, ին չը կա րե լի է և չի կա րե-
լի անել: Շատ կա րև որ է երե խա յին բա ցատ րել, որ ոչ մե կի, 
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նույ նիսկ ըն տա նի քի ան դամ նե րին չի թույ լատր վում դիպ չել 
իր ին տիմ մա սե րին: Նրան խրա խու սեք ինք նու րույն լվաց վել: 
Երբ երե խան փո խում է հա գուս տը, թող իր սե նյա կի դու ռը 
փակ լի նի: Հա սա րա կու թյան վար քագ ծի կա նոն նե րը կա րև որ 
են, բայց դրանց պետք է աս տի ճա նա բար տի րա պե տել և ոչ 
թե մի ան գա մից: Խրա խու սեք լավ՝ «ճիշտ» վար քը: Ինք ներդ 
ցույց տվեք ցան կա լի վար քը: Համ բե րու թյուն ունե ցեք, քա նի 
որ այս կա նոն նե րի յու րա ցու մը կա րող է բազ մա կի կրկնում-
ներ և գործ նա կան վար ժու թյուն ներ պա հան ջել: Ժա մա նակն 
աշ խա տում է Ձեզ հա մար և այդ աշ խա տան քի շնոր հիվ երե-
խան ապա գա յում կսո վո րի այն վար քա գի ծը, որը նրան չի 
վտան գում, կօգ նի այլ մարդ կանց հետ փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներ կա ռու ցել:

Եր բեք հնա րա վոր չէ կան խա գու շա կել, թե ինչ պի սին 
կդառ նա երե խան, երբ մե ծա նա: Սա հա վա սա րա պես վե րա բե-
րում է ցան կա ցած նո րած նի, այդ թվում՝ Դա ու նի հա մախ տա-
նիշ ունե ցող երե խա յին: Մի՛ վա խե ցեք դի մել մաս նա գետ նե րի 
օգ նու թյա նը կամ Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե-
րի ծնող նե րի հա մայնք նե րին: Մի՛ թաքն վեք խնդրից, մի և նույն 
է, այն չի ան հե տա նա, սա կայն որ քան շուտ եք ծա նո թա նում 
երե խա յի կյան քի հե ռան կար նե րին և նրա հար մար վո ղա կա-
նու թյա նը, Ձեր իրա վունք նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյա նը, 
պե տու թյան աջակ ցու թյա նը, այն քան վստահ եք ձեզ զգում:

Հար մար վե լու հա մար հնա րա վոր է եր կար ժա մա նակ 
պա հանջ վի Ձեզ: Դա բնա կան է, քա նի որ Ձեր կյան քը կտրուկ 
փոխ վել է: Կա րև որն այն է, որ կա րո ղա նանք հաս կա նալ, որ 
ո՛չ Դուք, ո՛չ էլ Ձեր երե խան մե ղա վոր չէ նման ախ տո րոշ ման 
հա մար, իսկ Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա յի հա-
մար շատ կա րև որ է, որ ծնող ներն ըն դու նեն և սի րեն նրան 
այն պի սին, ինչ պի սին նա կա:
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Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների 
մանկավարժական աջակցության օրինակելի 

խաղեր և վարժություններ

«Ի՞նչ է անում տիկ նի կը»
Խաղինպատակը — կա րո ղա նալ ճա նա չել ռիթ մի փո փո-

խու թյու նը։
Նախապատրաստումը — տիկ նիկ ունե նալ:
Խաղիընթացքը — երե խա նե րը լսում են երաժշ տա կան 

տար բեր ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, օրի նակ՝ Ն. Ստե փա նյա-
նի «Տիկ նի կի օրո րը», Ս. Գա լի կյա նի «Փոք րիկ քայ լեր գը» և 
Խ. Ավե տի սյա նի «Ծաղ կե փունջ» պա րի մեկ մա սը: Ման կա-
վար ժի հանձ նա րա րու թյամբ երե խա նե րից մե կը վերց նում 
է տիկ նի կը և «Տիկ նի կի օրո րը» եր գի ժա մա նակ քնեց նում: 
Օրո րո ցա յի նին հա ջոր դում է քայ լեր գա յին և պա րա յին երաժշ-
տու թյուն: Երե խան, այդ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ռիթ մին 
հա մա պա տաս խան, քայ լեց նում է տիկ նի կին կամ պա րա յին 
շար ժում ներ կա տա րում նրա օգ նու թյամբ:

Այ նու հե տև կա րե լի է տիկ նիկ ներ տալ բո լո րին, խա ղը 
կազ մա կեր պել ամ բողջ խմբի հետ։

«Ո՞ր զան գակն է հնչում»
Խաղինպատակը — երե խա նե րի մեջ ձայ նե րը տար բե րե-

լու կա րո ղու թյուն զար գաց նել։
Նախապատրաստումը — մեծ և փոքր չա փի զան գակ ներ 

ունե նալ:
Խաղի ընթացքը — դաս տի ա րա կը վա րա գույ րի ետև-

ում հնչեց նում է տար բեր բարձ րու թյան հնչե ղու թյուն ունե-
ցող զան գակ ներ՝ մեծ և փոքր չա փի: Երե խա նե րը պետք է 
գու շա կեն թե որ զան գակն է բարձր հնչում, և որը ցածր, որ 



20

ձայնն է ուժեղ, որը` թույլ (փոքր զան գակն է բարձր հնչում, 
իսկ մե ծը` ցածր):

«Ո՞վ է եր գում»
Խաղինպատակը — երե խա նե րի մեջ զար գաց նել ցածր, 

բարձր, մի ջին ձայ նե րը տար բե րե լու կա րո ղու թյուն:
Նախապատրաստումը — նկար ներ ունե նալ, որոնց վրա 

պատ կեր ված են հայ րի կը, մայ րի կը և փոք րիկ տղան:
Խաղիընթացքը— ման կա վար ժը, ցույց տա լով նկար նե-

րը, պատ մում է մի ըն տա նի քի մա սին, որ տեղ բո լորն էլ սի րում 
են երգն ու երաժշ տու թյու նը, սա կայն նրան ցից յու րա քան չյու-
րը եր գում է տար բեր ձայ նով. հայ րի կը` ցածր, մայ րի կը` մի-
ջին, իսկ փոք րիկ տղան՝ բարձր, բա րակ ձայ նով:

Ման կա վար ժը տար բեր ձայ նա սահ ման նե րում ասում է 
մեկ նա խա դա սու թյուն և յու րա քան չյուր կա տա րու մից հե տո 
առա ջար կում է երե խա նե րին գու շա կել, թե ով է եր գում` հայ-
րի կը, մայ րի կը, թե փոք րիկ տղան:

«Ճա նա չիր»
Խաղինպատակը — երե խա նե րին սո վո րեց նել տար բե րել 

ար ջին, նա պաս տա կին, ծի տի կին և այլն:
Նախապատրաստումը — երեք աս տի ճան ունե ցող սանդ-

ղակ և հա մա պա տաս խան խա ղա լիք ներ ունե նալ:
Խաղիընթացքը— երե խա նե րը ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 

են լսում ար ջու կի, նա պաս տա կի, ծի տի կի մա սին (կա րե լի է ձայ-
նապ նակ ներ օգ տա գոր ծել): Հետո նրանք քննար կում են, թե ինչ 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ ունկնդ րե ցին։ Ման կա վար ժի առա-
ջար կով երե խա նե րից մե կը խա ղա լիք նե րը տե ղադ րում է հա-
մա պա տաս խան աս տի ճան նե րի վրա՝ ար ջու կին՝ առա ջին, նա-
պաս տա կին` երկ րորդ, իսկ ծի տի կին` եր րորդ աս տի ճա նի վրա:
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«Արև, թե անձ րև»
Խաղինպատակը — որո շել եղա նա կը։
Նախապատրաստումը — նա խօ րոք 8x10 սմ ստվա րաթղ-

թե քար տեր ունե նալ, որոնց մի կող մում նկատ վում է արև, 
իսկ մյուս կող մում՝ ամպ և անձ րև։ Քար տե րի թի վը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի խմբի երե խա նե րի թվին:

Խաղիընթացքը — երաժշ տու թյան տակ քար տե րը բա-
ժա նում է երե խա նե րին և երաժշ տու թյուն մի աց նում՝ երե-
խա նե րին առա ջար կե լով որո շել դրա բնույ թը, տրա մադ րու-
թյու նը` ուրախ թե տխուր, արագ թե դան դաղ, և ցույց տալ 
քար տի հա մա պա տաս խան կող մը:

«Ո՞ւր»
Խաղինպատակը — սո վո րեց նել կող նո րոշ վել տա րա ծու-

թյան մեջ:
Անհարժեշտնյութեր — թղթի վրա պատ կեր ված մե քե նա 

և ծառ։
«Ուշա դիր նա յեք նկա րին: Ո՞ր մե քե նա ներն են գնում 

ձախ, որոնք՝ աջ: Ուշա դիր նա յեք ծա ռե րին. որո՞նք են տե-
ղադր ված ճա նա պար հից աջ, որոնք` ձախ»։

«Ի՞նչ է պա տա հել»
Խաղինպատակը — թղթի (գրա տախ տա կի) վրա կողմ-

նո րոշ ման կա րո ղու թյան զար գա ցում։
Ուսու ցիչ. «Ես ցույց կտամ, կա սեմ, թե ինչ պես պետք է 

գիծ քա շել, իսկ դուք ուշա դիր լսեք (նա յեք) և նկա րեք ինչ պես 
ես: Օրի նակ՝ մեկ ուղիղ գիծ աջ, մեկ` ներ քև, մեկ՝ ձախ, մեկ 
վե րև։ Ի՞նչ ստաց վեց:

Ստաց վեց քա ռա կու սի։ Սա ամե նա հեշտ հանձ նա րա րու-
թյունն է, եկեք շա րու նա կենք խա ղը: Օրի նակ` մեկ ուղիղ գիծ 
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վե րև, մե կը` աջ, եր կու սը ներ քև, մե կը` աջ, մե կը` ներ քև, մե-
կը` վե րև և այլն»:

«Որ տե՞ղ են թաքն ված գան ձե րը»
Խաղինպատակը — զար գաց նել տա րա ծա կան կող մո րո-

շիչ ռե ակ ցի ա նե րը:
Դա սա րա նում դրվում են տար բեր խո չըն դոտ ներ (գնդակ, 

աթոռ, դույլ և այլն): «Երե խա նե՛ր, ճիշտ հաղ թա հա րե լով խո-
չըն դոտ նե րը, դուք կգտնեք գան ձե րը: Կանգ նեք դռան առ ջև և 
սկսեք: Դա սա րա նի մուտ քի դու ռը ել ման կետն է: Թեք վեք աջ 
և կա տա րեք երեք քայլ առաջ: Թեք վեք աջ և ցատ կեք գնդա կի 
վրա յով: Գնա ցեք չորս քայլ առաջ, շրջան ցեք աթո ռը և այլն»: 
Կհաղ թի նա, ով ճիշտ կանց նի ճա նա պար հը։

«Գտի՛ր խա ղա լի քը»
Խաղինպատակը — զար գաց նել տա րա ծա կան կողմ նո-

րոշ ման կա րո ղու թյու նը նա խագ ծի (քար տե զի) օգ նու թյամբ:
Այս խաղն ան կաց նե լու հա մար նա խօ րոք պետք է նկա-

րել (երե խա յի հետ մի ա սին) դա սա րա նի, դպրո ցի կամ բա-
կի նա խագ ծը (քար տե զը) և նշել, թե որ խա ղա լի քը պետք է 
գտնել: Անն կատ թաքց նում ենք և նա խագ ծի (քար տե զի) վրա 
կար միր գույ նով նշում այդ տե ղը։ Երե խան, ըստ նա խագ-
ծի (քար տե զի), պետք է գտնի խա ղա լի քը: Խա ղը կա րե լի է 
կրկնել մի քա նի ան գամ՝ խա ղա լի քը տար բեր տե ղեր թաքց-
նե լով, փո խե լով դա սա րա նի, դպրո ցի կամ բա կի նա խա գի ծը 
(քար տե զը):

«Գնացք»
Խաղինպատակը — տա րա ծա կան կողմ նո րո շու մը զար-

գաց նել երաժշ տու թյամբ:
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Երե խա նե րը կանգ նում են մե կը մյու սի հե տև ում և 
ուրախ, աշ խույժ երաժշ տու թյան ներ քո քայ լում են շրջա-
նով։ Լսե լով խա ղա վա րի ծա փի ձայ նը` երե խա նե րը կտրուկ 
թեք վում են և գնում դե պի իրենց նստա րան նե րը։ Այ նու հե-
տև բար դաց նե լով առա ջադ րան քը` յու րա քան չյուր ծա փի ժա-
մա նակ կա՛մ դուրս են գա լիս մի ջանցք, կա՛մ գնում հա րև ան 
դա սա րան:

«Տե ղադ րիր»
Խաղինպատակը — զար գաց նել մո տա կա տա րած քում 

կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյու նը։
Երե խա նե րին բա ժան վում են առար կա ներ (բա ժակ, 

գնդակ, տետր, գրիչ և այլն): Յու րա քան չյուր աշա կերտ, որ 
վերց նում է առար կան, պետք է այն տա նի իր տե ղը: Բա ժա-
կը` ճա շա րան, տետ րը` ուսուց չա նոց, գնդա կը` մար զա դահ լիճ 
և այլն: Հանձ նա րա րու թյու նը կա րե լի է կա տա րել զույ գե րով` 
ըստ օրի նա կի կամ խոս քա յին հա րա ան գիh:

Հաղ թում է նա, ով ճիշտ է տե ղադ րում առար կա նե րը։
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Դաունիհամախտանիշունեցողերեխաներիկողմնորոշման
հասկացություններիևպատկերացումներիձևավորմանն

ուղղվածօրինակելիբառերիևբառակապակցություններիցանկ

Աջ
Աջ գրպան
Աջ ձեռ քով
Աջ ձեռ քի մո տով
Աջից
Առաջ
Ան կյու նագ ծով
Ան կյու նում
Բարձր
Դեմ դի մաց
Դեմ դի մաց աջից
Դեմ դի մաց ձա խից
Դի մա ցը
Դի մա ցի նից աջ
Դրսում
Եզ րով
Թեք վել աջ
Թեք վել ձախ
Կենտ րո նով
Կենտ րո նում
Կողք

Կող քով
Կող քի վրա
Կող քին վե րև ից
Կող քին ներ քև ից
Կողք-կող քի
Հե ռու
Հեռ վում
Հետ
Հա կա ռակ
Հո րի զո նա կան
Ձախ
Ձախ գրպան
Ձախ ոտք
Ձախ ձեռ քը
Ձախ ձեռ քի մա տով
Ձա խից
Ցածր
Մեջ
Մեջ տե ղում
Մե կը մյու սի դի մաց
Մո տիկ

Մո տի կից
Մի կողմ
Ներ սում
Ներ քև
Ներ քև ում աջից
Ներ քև ում ձա խից
Ներ քևի դա րակ
Ներ քևի մա սը
Շուրջ բո լո րը
Շրջա նով
Վե րև
Վե րև ում աջից
Վե րև ում ձա խից
Վե րևի դա րա կը
Վե րևի մա սը
Վրա
Ուրի շի կող քին
Ուղիղ
Ուղղա հա յաց
Քո կող քին
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Մոտակատարածությանմեջկողմնորոշման
պատկերացումներնարտացոլողօրինակելիբառերի

ևբառակապակցություններիցանկ

անց նել մի ջանց քով

անց նել ուղիղ, թեք վել դե պի

անց նել ուղիղ

աշ խա տան քի սե նյա կից աջ

աս տի ճան նե րից ներ քև

աս տի ճան նե րից վե րև

աս տի ճան նե րի տակ աջից

աս տի ճան նե րի տակ

առա ջին հար կում

աջ կողմ

աթոռ նե րի մի ջև

աթո ռի վրա, սե ղա նի տակ

աթո ռի կող քին

բա ցել աջ պա տու հա նը

բա ցել աջ դու ռը

գրա տախ տա կից դե պի դու ռը

գրա սե ղա նի տակ

սե նյակ

դա սա րա նում

դա սա սե նյակ

դե պի տեխ նո լո գի ա յի ուսուց ման

երկ րորդ հար կում

թեք վել ձախ

խա ղահ րա պա րա կի մոտ

խա ղահ րա պա րա կի կենտ րո նում

ծա ղիկ նե րից աջ

ծա ռե րից ձախ

կենտ րո նից ձախ

կենտ րո նից աջ

կենտ րո նա կան աս տի ճան ներ

կենտ րո նա կան ճա նա պար հը

հո րի զո նա կան

հար կե րի մի ջև

ձախ կողմ

ճա շա րա նից դե պի դու ռը
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ՍվետլանաՄուրադյան

ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ 
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ

Ինք նաս պա սար կու մը նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե-
խա յի աշ խա տան քա յին դաս տի ա րա կու թյան նա խադ րյալն է: 
Երե խա յի զար գաց ման գոր ծըն թաց քում մեծ է ինք նաս պա-
սարկ ման հմտու թյուն նե րի (հագն վել և հան վել, սե փա կան 
խնամ քին հե տև ել, պետ քա րա նից օգտ վել, ինք նու րույն սնվել, 
ինք նու րույն լվաց վել, հե տև ել մաք րու թյա նը) դե րը, որն էլ իր 
հեր թին ուղ ղա կի ո րեն ազ դում է երե խա յի ինք նագ նա հա տա-
կա նի ճիշտ դրսև որ ման վրա (նկար 1):

Նկ. 1. Ինքնասպասարկման հիմ նա կան հմտու թյուն նե րը
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Հա սա րա կու թյան մեջ քիչ չեն այն ծնող նե րը, որոնք երե խա-
յի փո խա րեն նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու, երե խա յի 
«հոգ սը թե թև աց նե լու» և դրա նով նրան «թվա ցյալ լավ մե ծաց-
նե լու» մի տում ունեն: Դա իր հեր թին հան գեց նում է ծնող նե րի 
կող մից երե խա յին ան տե ղի գերխ նամ քով պա րու րե լուն:

Որոշ դեպ քե րում ծնող նե րը հա տուկ կա րև ո րու թյուն չեն 
տա լիս երե խա նե րի ինք նու րույ նու թյան դաս տի ա րակ մա նը, 
որի ար դյուն քում երե խա յին հա մա րում են «շատ փոքր նման 
լուրջ գոր ծո ղու թյուն ներն ինք նու րույն կա տա րե լու և ստաց-
ված ար դյուն քի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու»: 
Ար դյուն քում՝ ծնո ղը փոր ձում է ամեն ինչ անել երե խա յի հա-
մար և երե խա յի փո խա րեն: Ծնող նե րի մյուս խում բը, չնա յած 
գի տակ ցում և կա րև ո րում է երե խա յի զար գաց ման գոր ծըն թա-
ցում ինք նու րույ նու թյան խթան ման դե րը, այ դու հան դերձ, ան-
համ բե րու թյան կամ պար զա պես ժա մա նա կի սղու թյան պատ-
ճա ռով երե խա յի փո խա րեն կրկին անում են այն գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, որոնք նա կա րող է ինք նու րույն կա տա րել:

Այս պի սով, վե րոն շյա լի ար դյուն քում, բո լոր պա րա գա նե-
րում, երե խա յի ինք նու րույ նու թյու նը ինք նաս պա սարկ ման 
գոր ծըն թա ցում չի զար գա նում: Հե տև ա բար, խնդիր է առա-
ջա նում նպա տա կա յին կեր պով զար գաց նե լու կրտսեր նա-
խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա յի ինք նաս պա սարկ ման 
կա րո ղու թյուն նե րը:

Բո լոր պա րա գա նե րում պետք է միշտ հաշ վի առ նել, որ 
ծնո ղի դե րը մեծ է երե խա յի զար գաց ման, կրթու թյան և դաս-
տի ա րա կու թյան լի ի րավ իրա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում: 
Ծնո ղը լրաց նում է երե խա յի գի տե լիք նե րը, կա տա րե լա գոր-
ծում է նրա հմտու թյուն ներն ու կա րո ղու թյուն նե րը: Զար-
գաց նե լով երե խա յի ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րը՝ 
նպաս տում ենք երե խա յի՝ հա սա րա կու թյան մեջ ավե լի հեշտ 
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և արագ հար մար վե լուն: Բա ցի այդ երե խա նե րի ինք նաս պա-
սարկ ման հմտու թյուն նե րի զար գա ցումն ու դաս տի ա րա կու-
թյու նը տև ա կան գոր ծըն թաց է, որը շրջա պա տող մե ծա հա-
սակ նե րից, ըն տա նի քի ան դամ նե րից առա ջին հեր թին համ բե-
րու թյուն և հա վատ է պա հան ջում:

Տար րա կան աշ խա տան քա յին առա ջադ րանք նե րի (սպաս-
քադ րել սե ղա նը, հա վա քել խա ղա լիք նե րը, հա տա կը մա քուր 
պա հել, խնա մել սե նյա կա յին բույ սե րը) ամե նօ րյա կա տա րու-
մը երե խա նե րին սո վո րեց նում է հա մա կարգ ված աշ խա տան-
քի: Ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րի շնոր հիվ երե խան 
գի տակ ցում է իր պար տա կա նու թյուն նե րը: Հենց ինք նաս պա-
սարկ ման մի ջո ցով երե խան աս տի ճա նա բար սո վո րում է հոգ 
տա նել ոչ մի այն իր, այ լև իր ըն կեր նե րի, հա րա զատ նե րի մա-
սին: Ինք նաս պա սարկ ման գոր ծըն թա ցում նա ծա նո թա նում է 
իր հա մար նոր առար կա նե րի ան վա նում նե րին, դրանց հատ-
կու թյուն նե րին (եր կար — կարճ, փա փուկ — պինդ, հաստ — 
բա րակ, մեծ — փոքր, քաղցր — աղի, թթու — կծու):

Երե խա յին ինք նաս պա սարկ ման (օրի նակ՝ հագն վե լու և 
հան վե լու) կա րո ղու թյուն նե րի ուսուց ման ամե նա հար մա րա-
վետ ժա մա նա կա հատ վա ծը 2–3 տա րե կանն է: Ին չո՞ւ, քա նի որ 
3,5–4 տա րե կա նում երե խան ար դեն հար մար վում է այն գոր-
ծո ղու թյուն նե րին, որոնք նա սո վո րել է կամ իր հա մար դար ձել 
են բնա կան երև ույթ, ասենք օրի նակ, որ իրեն պետք է կե րակ-
րեն, հագց նեն, լո ղաց նեն: Այս պա րա գա յում ծնո ղի ցան կա ցած 
պա հանջ (հագն վի՛ր, կո շիկ ներդ դի՛ր պա հա րա նում, լվաց վի՛ր) 
երե խան կա րող է դի տար կել բա ցա սա կան կեր պով, որին կա-
րող է նույ նիսկ վրդով մուն քով ար ձա գան քել: Բնա կա նա բար 
նման իրա վի ճա կում շատ կա րև որ է, որ տան բո լոր ան դամ-
նե րը որ դեգ րեն մեկ սկզբունք և հա մա կար ծիք լի նեն: Այ սինքն, 
մի և նույն հար ցի շուրջն ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից 
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ներ կա յաց ված տար բեր պա հանջ ներն ու տար բեր կար ծիք նե րը 
նույն պես կա րող են բա զում խո չըն դոտ ներ առա ջաց նել (օրի-
նակ, քիչ չեն այն դեպ քե րը, երբ մայ րի կը ար գե լում է, իսկ հայ-
րի կը թույլ է տա լիս: Մյուս պա րա գա յում հայ րիկն ու մայ րի կը 
բար կա նում են, իսկ տա տիկն ու պա պի կը՝ ոգև ո րում երե խա-
յին): Ար դյուն քի հաս նե լու հա մար պետք է հա մախմբ ված լի նել 
և աշ խա տել հա մա ձայ նեց ված մեկ նպա տա կի շուր ջը: Նշենք 
նաև, որ բնա վո րու թյան այն պի սի գծե րը, ինչ պի սիք են կամ քը, 
ինք նավս տա հու թյու նը, հա մա ռու թյունն ու նպա տա կաս լա ցու-
թյու նը, նույն պես կապ ված են և ձև ա վոր վում են ինք նաս պա-
սարկ ման հմտու թյուն նե րի զար գաց ման մի ջո ցով:

Կրտսեր նա խադպ րո ցա կան տա րի քը երե խա յի կյան քի, 
զար գաց ման առանձ նա հա տուկ փու լե րից մեկն է: 3–4 տա րե-
կան հա սա կում երե խան սկսում է զար գաց նել իր վար քի գի-
տակ ցա կան վե րահս կո ղու թյու նը: Ակ տի վու թյու նը զգա լի ո րեն 
մե ծա նում է, և ան կա խու թյան ցան կու թյու նը դառ նում է տվյալ 
տա րի քի հիմ նա կան բնու թագ րող կող մը («ես ինքս», «ես ուզում 
եմ», «ես կա րող եմ»): Երե խան սկսում է հա վա տալ իր կա րո-
ղու թյուն նե րին և ուժե րին: Նա ար դեն կա րող է նպա տակ դնել, 
որոշ դեպ քե րում՝ պնդել իր ցան կու թյունն ու կար ծի քը, բայց 
նրա ուշադ րու թյու նը դե ռևս կա րող է ան կա յուն լի նել, որի ար-
դյուն քում երե խան արա գո րեն շեղ վում է, շուտ հոգ նում:

Երե խա յի ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի 
ուսու ցու մը նա խա տե սում է.

1. Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան դրդա պատ ճառ նե-
րի ստեղ ծում:

2. Աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի (բնա կան իրա վի ճա կի 
օգ տա գոր ծում, ար հես տա կան իրա վի ճա կի ստեղ ծում) կի-
րա ռում, երե խա յի զբաղ վա ծու թյան ապա հո վում, անհ րա ժեշ-
տու թյան պա րա գա յում օգ նու թյան ցու ցա բե րում:
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3. Երե խա յի ծան րա բեռն վա ծու թյան, առող ջու թյան, հե-
տաքրք րու թյուն նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի հաշ վա ռում:

4. Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե ու թյան կա տար ման ըն-
թաց քում հու զա կան, դրա կան մի ջա վայ րի ստեղ ծում (օրի-
նակ՝ երե խա յին դու րե կան երաժշ տու թյուն):

5. Աշ խա տան քա յին հա մա պա տաս խան պա րա գա նե րի 
ճշգրիտ ընտ րու թյուն:

Ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րի ձև ա վոր մանն 
ուղղ ված աշ խա տանք նե րի ընդ հա նուր մե թոդ ներն են.

Տեսողականմեթոդներ.
 ● գոր ծո ղու թյան յու րա քան չյուր տար րի և կա տար ման 

հա ջոր դա կա նու թյան ցու ցադ րում,
 ● ինք նաս պա սարկ ման տար բեր գոր ծըն թաց նե րի ալ գո-

րիթմ նե րի (սխե մա ներ, նկար ներ) ցու ցադ րում,
 ● մե ծա հա սակ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դի տար կում,
 ● պատ կեր նե րի, մո դել նե րի ուսում նա սի րում,
 ● հա մա պա տաս խան բո վան դա կու թյամբ, ուսու ցո ղա-

կան, խրա տա դաս տի ա րակ չա կան բնույ թի կի նո ֆիլ մե րի, 
մուլտ ֆիլ մե րի դի տում:

Բանավորմեթոդներ.
 ● ցու ցադր ման ըն թաց քում մե ծա հա սա կի գոր ծո ղու-

թյուն նե րի բա ցատ րու թյուն, խոս քայ նա ցում, մեկ նա բա նում,
 ● ման րա մասն բա նա վոր բա ցատ րու թյուն՝ առանց 

ցու ցադ րու թյան,
 ● երե խա յի գոր ծու նե ու թյան հսկո ղու թյուն և գնա հա տում,
 ● հա մա պա տաս խան բո վան դա կու թյամբ հե քի աթ նե րի 

ըն թեր ցում, գե ղա գի տա կան դաս տի ա րա կու թյուն,
 ● գործ նա կան խա ղա յին մե թոդ ներ,
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 ● անակն կալ պա հեր երե խա յի հա մար,
 ● տիկ նիկ նե րով, փա փուկ խա ղա լիք նե րով խա ղեր,
 ● ինք նաս պա սարկ ման վար ժու թյուն ներ:

Այս պի սով, ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րը, ինչ պես 
և ցան կա ցած այլ հմտու թյուն, ան մի ջա պես չի ձև ա վոր վում: 
Որ պես զի երե խան սո վո րի ճիշտ լվաց վել, հագն վել, անհ րա-
ժեշտ է, որ նա հաս կա նա, թե դա պետք ինչ պես է անել: Անհ-
րա ժեշտ է հա ճա խա կի կրկնել տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը (օրի-
նակ՝ լվաց վում ենք օճա ռով), որոնք պետք է զու գա հե ռա բար 
բա ցատ րել (բա ցատ րել յու րա քան չյուր քայլ — բա ցում ենք ջրի 
ծո րա կը, թրջում ենք ձեռ քե րը, վերց նում ենք օճա ռը...): Այ նու-
հե տև, երբ երե խան կյու րաց նի կա տար վե լիք գոր ծո ղու թյու նը, 
պա հանջ վող հեր թա կա նու թյու նը, ցան կա լի է հա մա պա տաս-
խան գոր ծո ղու թյուն նե րի ցու ցադ րու մից աս տի ճա նա բար ան-
ցում կա տա րել խոս քա յին հրա հանգ նե րի (հրա հան գը տա-
լիս ենք և թող նում, որ երե խան ինք նու րույն կա տա րի տվյալ 
գոր ծո ղու թյու նը): Բնա կա նա բար, եթե տես նում ենք երե խան 
դժվա րա նում է, ապա պետք է հա մա պա տաս խան չա փա բաժ-
նով օգ նու թյուն ցու ցա բե րել: Դրանք նպաս տում են հմտու-
թյուն նե րի ամ րապնդ մա նը, ճշգրիտ շար ժում նե րի մշակ մանն ու 
ձև ա վոր մա նը, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս գոր ծել մե ծի յու րա-
քան չյուր բա ռին հա մա պա տաս խան: Մե ծա հա սակն աս տի ճա-
նա բար կա րող է իր խոս քին և բա ցատ րու թյանն ավե լի ընդ հա-
նուր բնույթ տալ: Օրի նակ՝ «Հի մա կտես նեմ, ար դյո՞ք ճիշտ ես 
կա խել հա գուս տը պա հա րա նում», «Հա գի՛ր կո շիկ ներդ»:

Մի և նույն ժա մա նակ ակն հայտ է, որ երե խան ինք նաս-
պա սարկ ման գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լիս, հագն վե-
լու կամ խա ղա լիք նե րը հա վա քե լու ըն թաց քում կա րող է մի 
շարք ան տե ղի, ան կա նոն շար ժում ներ թույլ տալ: Ար դյուն-
քում նա մեծ էներ գիա է ծախ սում, իսկ աշ խա տան քի որա կը 
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ոչ լի ար ժեք է: Հե տև ա բար, ստու գե լով, թե ինչ պես է երե խան 
հաղ թա հա րում ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րը, հար-
կա վոր է նրան սո վո րեց նել զերծ մնալ ավե լորդ, ան տե ղի շար-
ժում նե րից: Ինչ պե՞ս կազ մա կեր պել այդ գոր ծըն թա ցը:

Օրի նակ,   երե խա յին պետք է բա ցատ րել, որ հագն վե լու 
վրա եր կար ժա մա նակ ծախ սե լով, քիչ ժա մա նակ է մնում խա-
ղա լու, խա ղա լիք նե րը հա վա քե լու, սնվե լու, մուլտ ֆիլմ դի տե-
լու հա մար: Հե տև ա բար, դա հստակ պատ կե րաց նե լու հա մար 
երե խան պետք է տար բե րի օր վա պա հե րը, հատ ված նե րը 
(առա վոտ — կե սօր — երե կո — գի շեր) և հա մա պա տաս խան 
ժա մե րը (նկար 2): Մի և նույն ժա մա նակ սա պա տաս խա նատ-
վու թյան զգա ցում, կար գա պա հու թյուն, ժա մա նա կը և օրը 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լու կա րո ղու թյուն է ձև ա վո րում:

Նկ. 2. Օր վա պա հե րի (առա վոտ — կե սօր — երե կո — 
գիշեր) և օր վա ըն թաց քում կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի 

հա ջոր դա կա նու թյու նը
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Ժա մա նա կի զգա ցո ղու թյան ձև ա վո րու մը բարդ և տև-
ա կան աշ խա տանք է պա հան ջում: Երե խա յին շրջա պա տող 
մե ծե րը հա ճախ խո սում են ժա մա նա կից («հայ րի կը կգա 
1 ժա մից», «հա մա կարգ չով կա րող ես խա ղալ 20 րո պե», 
«պա րապ մուն քը տև ե լու է 45 րո պե»), սա կայն շատ ժա մա-
նակ դա ան հա սա նե լի է մնում երե խա յին, քա նի որ ժա մա-
նա կը չենք կա րող շո շա փել, զգալ հա մը, հո տը: Հե տև ա բար 
շատ կա րև որ է, որ պես զի երե խան աս տի ճա նա բար պատ-
կե րաց նի իր առօ րյան՝ ամե նօ րյա կա տար վե լիք գոր ծո ղու-
թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյունն ու օր վա մեջ դրանց կազ-
մա կերպ ման հնա րա վո րու թյու նը: Այս կա րո ղու թյուն նե րի 
ուսուց ման հա մար կա րե լի է երե խա յի հետ մի ա սին պատ-
րաս տել օր վա ըն թաց քում նա խա տես վող գոր ծո ղու թյուն-
նե րի և դրանց կա տար ման ցու ցա պաս տառ (որը կա րող է 
ունե նալ պայ մա նա կան ժա մա ցույ ցի տեսք), որ տեղ հստակ 
կե րևա յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյունն ու նա խա տես վող 
ժա մա նա կը (նկար 3):
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Նկ. 3. Գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման և ժա մա նա կի հա մա ձայ-
նեց ման պայ մա նա կան ժա մա ցույց

Այս տե սան կյու նից աշ խա տանք նե րը կա րե լի է կազ մա-
կեր պել տար բեր նկար նե րի, ձեռ քի աշ խա տանք նե րի (ծեփ, 
նկար չու թյուն, ապ լի կա ցիա) մի ջո ցով, որոնք կրկին ու կրկին 
պետք է զու գակ ցել խոս քա յին բա ցատ րու թյուն նե րով ու 
մեկ նա բա նու թյուն նե րով: Երե խա նե րին կա րե լի է առա ջար-
կել գու նա վոր թղթե րով գի շեր և ցե րեկ պատ կե րել, մյուս 
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պա րա գա յում կա րե լի է տրա մադ րել գի շեր և ցե րեկ ցու ցադ-
րող նկար և ներ կե լու հա մա պա տաս խան պա րա գա ներ, որ-
պես զի երե խան ըստ օրի նա կի գու նա վո րի, կա րե լի է ներ կա-
յաց նել ա ղյու սակ, որ տեղ երե խան պետք է հա մա պա տաս-
խան հատ վա ծում նկա րի կամ գրի (ըստ երե խա յի կա րո ղու-
թյան) ճիշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը և այլն (նկար 4):

1. Գու նա վո րե՛լ ըստ օրի նա կի

2. Պատ կե րե՛լ գի շեր և ցե րեկ ըստ օրի նա կի
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3. Գու նա վո րե՛լ, բա ցատ րե՛լ և գծե լով մի աց նել օր վա պահն 
ու հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյու նը
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4. Գու նա վո րե՛լ, բա ցատ րե՛լ գոր ծո ղու թյու նը, որո շե՛լ օր-
վա պա հը (առա վոտ, գի շեր) և ընտ րե՛լ ճիշտ պա տաս խա նը
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5. Ա ղյու սա կի յու րա քան չյուր հատ վա ծում գրե՛լ կամ նկա-
րե՛լ հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րը

Նկ. 4. Օրվա պահերի ուսուցման հետ պայմանավորված 
առաջադրանքներ, վարժություններ
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Երե խան, որը կա րո ղա նում է սպա սար կել ինքն իրեն, նա-
խա տես ված գոր ծո ղու թյուն ներն ըստ հա ջոր դա կա նու թյան 
կա տա րել օր վա ըն թաց քում, բնա կա նա բար իրեն լավ կզգա 
շրջա պա տում և ավե լի շատ ժա մա նակ կու նե նա խա ղե րի և 
հա սա կա կից նե րի հետ շփվե լու հա մար: Բնա կա նա բար, երե-
խա յին պետք չէ հա մե մա տել մյուս նե րի հետ, երե խա նե րը 
ան հատ ներ են և մի ան ման չեն սո վո րում այն   կա նոն ներն ու 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնք սո վո րեց նում ենք նրանց: Բայց 
յու րա քան չյուր երե խա, ճիշտ կազ մա կերպ ված դաս տի ա րա-
կու թյան պայ ման նե րում, իր մեջ ձև ա վո րում է ամեն ինչ սո-
վո րե լու և ինք նու րույն կա տա րե լու ցան կու թյուն:

Այժմ կնշենք ինք նաս պա սարկ ման, ինք նու րույ նու թյան և 
անձ նա կան հի գի ե նա յի որո շա կի հմտու թյուն ներ, որոնք պետք 
է ձև ա վոր վեն նա խադպ րո ցա կան տա րի քում: Դրանք են.

1. Ուտե լու հմտու թյուն ներ — պատ շաճ կեր պով օգտ-
վել սպաս քի պա րա գա նե րից (դա նակ, գդալ, պա տա ռա քաղ), 
ուտե լու ըն թաց քում լռու թյուն պահ պա նել, կո կիկ սնվել, 
ուտե լուց հե տո սե ղա նը մաք րել և հա վա քել:

2. Հա գուս տը հագ նե լու և հա նե լու հմտու թյուն ներ — 
հագ նել և հա նել կո շիկ նե րը, կա պել և ար ձա կել կա պիչ նե րը, 
հագ նել և հա նել հա գուս տը (զու գա գուլ պա, անդ րա վար տիք, 
տա բատ, բաճ կոն, վե րար կու, գլխարկ), որո շել հա գուս տի 
(կո շիկ նե րի) թարս ու շի տակ կող մե րը:

3. Մարմ նի հի գի ե նա — Լվա նալ ձեռ քերն ու դեմ քը, օգտ-
վել սրբի չից, օգ տա գոր ծել օճառ, ատա մի խո զա նակ, ատա մի 
մա ծուկ, օգտ վել լո գա րա նից (պետ քա րա նից), ժա մա նա կին 
խնա մել եղունգ նե րը, օգտ վել թաշ կի նա կից:

4. Կեն ցա ղա յին հի գի ե նա — հա վա քել անձ նա կան իրերն 
ու պա րա գա նե րը, հա գուս տը դա սա վո րել պա հա րա նում 
(հա գուս տը ծա լել, կա խել կա խի չից), հար դա րել ան կո ղի նը, 
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մա քուր պա հել կո շիկ նե րը, խնա մել սե նյա կա յին բույ սե րը, 
մաք րել հա տա կը:

Իսկ ի՞նչ աշ խա տանք ներ պետք է տա նել վե րը ներ կա-
յաց ված հմտու թյուն նե րի ճշգրիտ մշակ ման հա մար, տանն 
ինչ պի սի՞ պայ ման ներ է անհ րա ժեշտ ստեղ ծել, որ պես զի 
ավե լի հա սա նե լի և դյու րին դարձ նենք երե խա նե րի՝ ինք նաս-
պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր մանն ուղղ ված 
աշ խա տանք նե րը:

Սե ղա նի շուր ջը պա հանջ վող տար րա կան 
կա րո ղու թյուն ներ

Երեխայինպետքէսովորեցնել.
 ● Ճիշտ իրա վի ճա կում կի րա ռել գդալ, պա տա ռա քաղ, 

ան ձե ռո ցիկ,
 ● Չփշրել հա ցը, չխա ղալ սնուն դով,
 ● Սնուն դը ծա մել բե րա նը փակ,
 ● Չխո սել, երբ բե րա նը լի է (սնվե լու ըն թաց քում):

Ցան կա լի է երե խա յին ուսու ցա նել վե րը ներ կա յաց ված 
պա հանջ ներն այն դեպ քում, երբ մի ա սին նստած եք սե ղա-
նի շուր ջը (բնա կան իրա վի ճա կի կի րա ռում): Անհ րա ժեշտ է 
երե խա յի ուշադ րու թյու նը հրա վի րել ձեր կող մից կա տար վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րին, որոնք ան պայ ման պետք է զու գակ ցել 
խոս քա յին բա ցատ րու թյուն նե րով: Օրի նակ, ցույց տվեք, թե 
ինչ պես է պետք բռնել գդա լը, երե խա յին առա ջար կեք վերց նել 
գդա լը և ոչ թե պա տա ռա քա ղը, քա նի որ ապու րը պետք է և 
հեշտ է գդա լով ուտել: Մի և նույն ժա մա նակ կա րե լի է մի իրա-
վի ճակ ստեղ ծել (ար հես տա կան իրա վի ճա կի ստեղ ծում), որ 
ըն տա նի քի ան դամ նե րից մե կը բե րա նը լի խո սի և երե խա յին 
ցույց տվեք հե տև անք նե րը (տհաճ է շրջա պա տող նե րի հա-
մար, կա րող է խեղդ վել, կա րող է աղ տո տել սե ղա նը և այլն):
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Հագն վե լու կա րո ղու թյուն
Երեխայինպետքէսովորեցնել.

 ● Որո շա կի հա ջոր դա կա նու թյամբ հագ նել և հա նել հա-
գուս տը (հագ նել և հա նել հա գուս տը, կոճ կել և ար ձա կել կո-
ճակ նե րը, ծա լել հա գուս տը, կա խել հա գուս տը պա հա րա նում 
և այլն) (նկար 5):

Բնա կա նա բար այս գոր ծո ղու թյուն նե րը չի կա րե լի ուսու-
ցա նել այն պա հին, երբ շտա պում եք, պետք է արագ հագն վեք 
ու տա նից դուրս գաք, քա նի որ տվյալ պա հին ձեր պա հանջ-
ներն ու հրա հանգ նե րը երե խա յի մոտ կա րող են լար վա ծու-
թյուն և սթրե սա յին վի ճակ առա ջաց նել: Անհ րա ժեշտ է հան-
գիստ պայ ման ներ ընտ րել, հա տուկ ժա մա նակ տրա մադ րել 
այս գոր ծո ղու թյուն նե րը (անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում մի 
քա նի ան գամ) ցույց տա լու, բա ցատ րե լու հա մար:

Նկ. 5. Հա գուս տը հագ նե լու որո շա կի հա ջոր դա կա նու թյուն

Երե խա յին պետք է ցույց տալ տվյալ հա գուս տը հագ նե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու նը («ցուրտ է», «շոգ է», «արև է», «անձ րև 
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է»), քա նի որ շատ երե խա նե րի հա մար հա գուս տը որո շա կի 
հա ջոր դա կա նու թյամբ հագ նե լու և հա նե լու պա հան ջը կա րող 
է խնդիր լի նել: Հե տև ա բար երե խա յի հետ մի ա սին կա րե լի է 
ցու ցա պաս տառ պատ րաս տել, որի վրա հստակ կներ կա յաց-
վի հա գուս տը հագ նե լու հա ջոր դա կա նու թյու նը:

Սա երե խա յին կօգ նի տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա-
ջոր դա կա նու թյու նը արագ յու րաց նել և մտա պա հել: Մեկ այլ 
պա րա գա յում երե խան կա րող է շփո թել հա գուս տի առ ջևն ու 
հե տևը, թարս ու շի տակ կող մե րը: Այս դեպ քում ուսուց ման 
նախ նա կան փու լում ցան կա լի է այն պի սի հա գուստ ընտ րել, 
որն առ ջևի մա սում ունե նա գրպան ներ կամ նկար ներ, որը 
նույն պես երե խա յին կօգ նի արագ կողմ նո րոշ վել: Երե խա յին 
սո վո րեց րեք հա ջոր դա բար և հե տև ո ղա կան կեր պով կա տա-
րել տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը (նկար 6):

Նկ. 6. Հա գուս տը հագ նե լու հա ջոր դա կա նու թյու նը
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Օրի նակ՝ բա ցատ րեք, որ հագն վել պետք է սկսել գուլ-
պա նե րից, իսկ որ պես զի գուլ պա նե րը հագ նեք, դրանք պետք 
է զսպա նա կա ձև հա վա քել ձեռ քի մեջ և հե տո մի այն հագ-
նել: Կո շիկ նե րը հագ նե լուց առաջ պետք է հա տա կին դնել 
այն պես, որ «կո շիկ նե րը նա յեն իրար», հա գուս տը հագ նե լու 
հա մար նախ պետք է որո շել, թե որն է հա գուս տի ճիշտ կող-
մը: Մի ա ժա մա նակ բա ցատ րու թյան հետ մեկ տեղ երե խա յին 
պետք է ցույց տալ, թե գուլ պան ինչ պես կա րե լի է ձեռ քե րի մեջ 
զսպա նա կա ձև հա վա քել, ինչ պես որո շել զգես տի ճիշտ կող մը 
(կո ճակ նե րով, օձի քով, գրպա նով և այլն) և ինչ պես պետք է 
այն հագ նել:

Մյուս պա րա գա յում երե խա յին պետք է հստակ ներ կա-
յաց վի հա գուս տը հագ նե լու կա րո ղու թյան ձև ա վոր ման փու-
լա յին ան ցու մը.

 ● նստել աթո ռին,
 ● եր կու ձեռ քով բռնել տա բա տի վե րևի հատ վա ծից և 

վերց նել այն,
 ● տա բա տը մո տեց նել ոտ քե րին, բարձ րաց նել մի ոտ քը և 

հագ նել տա բա տը,
 ● ոտ քե րը հպել հա տա կին, կանգ նել, եր կու ձեռ քով բռնել 

տա բա տի վե րևի հատ վա ծից (գոտ կա տե ղից) և այն բարձ-
րաց նել վե րև:
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Նկ. 7. Լվաց վե լու հա ջոր դա կա նու թյան ուսու ցում

Լվաց վել
Երեխայինպետքէսովորեցնել.

 ● հա գուս տի թև քե րը ծա լել, բարձ րաց նել վեր և հե տո 
մի այն լվաց վել,

 ● առանց ջուրն այս ու այն կողմ ցո ղե լու լվա նալ երե սը,
 ● օճա ռից ճիշտ օգտ վե լու կա րո ղու թյուն,
 ● լվաց վե լու ըն թաց քում չթրջել հա գուս տը,
 ● սրբի չից ճիշտ օգտ վե լու կա րո ղու թյուն, սրբի չից օգտ-

վե լուց հե տո այն կա խել հատ կաց ված մա սում (նկար 7):
Պետք է հնա րա վո րինս հա ճա խա կի կա տա րել լվաց վե լու, 

հան վել-հագն վե լու, սնվե լու գոր ծո ղու թյուն նե րը, որոնց ըն-
թաց քում երե խա յի ուշադ րու թյու նը մշտա պես պետք է հրա-
վի րել կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Մի և նույն ժա-
մա նակ կա րե լի է ցույց տալ տվյալ գոր ծո ղու թյուն նե րը ճիշտ 
չկա տա րե լու և կա նո նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում հնա րա վոր 
բա ցա սա կան ար դյունք նե րը: Օրի նակ, ձեռ քե րը չչո րաց նե լու 
դեպ քում ջու րը կա թում է հա տա կին, որի պատ ճա ռով կա-
րող ենք վայր ընկ նել, օճա ռից օգտ վե լու և այն լավ չլվա նա-
լու դեպ քում օճա ռը կա րող է մնալ ձեռ քե րին, եթե ատամ նե րը 
մաք րե լիս լավ չլվա նանք ատա մի մա ծու կը, ապա տհաճ զգա-
ցո ղու թյուն կա ռա ջա նա և այլն: Վե րը ներ կա յաց ված գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ճշգրիտ կա տա րե լու, պահ պա նե լու և դրա կան 
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ար դյունք գրան ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ է տա նը ստեղ ծել 
հա մա պա տաս խան պայ ման ներ՝ լվա ցա րա նի մոտ դնել հար-
թակ, որը կհա մա պա տաս խա նի երե խա յի հա սա կին, սրբի չի 
կա խի չի բարձ րու թյու նը որո շե լիս հաշ վի առ նել՝ ար դյո՞ք այն 
հա սա նե լի է երե խա յին, թե՝ ոչ:

Հե տև ա բար անհ րա ժեշտ է երե խա յի հա գուս տի, կո շիկ-
նե րի, իրե րի հա մար կա խիչ ներ, դա րակ ներ հատ կաց նել, 
որոնք հա սա նե լի կլի նեն նրան և ավե լորդ բար դու թյուն ներ և 
լար վա ծու թյուն չեն առա ջաց նի:

Գնա հա տե լով, թե երե խան ինչ պես է լվաց վել, խա ղա լիք-
նե րը հա վա քել և հա գուս տը կա խել, բա վա րար չէ նրան ասել. 
«Գե րա զանց է», կամ «Սխալ է»: Աշ խա տան քա յին գոր ծու նե-
ու թյան գնա հա տու մը, մի ան շա նակ, պետք է իր մեջ նե րա ռի 
տվյալ պա հին երե խա յի նվա ճում նե րի շեշ տադ րու մը, ին չը դե-
ռևս խրա խու սան քի կա րիք չու նի: Պետք է հի շել, որ օբ յեկ-
տիվ գնա հա տու մը երե խա նե րին օգ նում է ամ րապն դել ցան-
կա ցած գոր ծո ղու թյուն ինք նու րույն կա տա րե լու և ավե լի լավ 
աշ խա տե լու ցան կու թյու նը, դժվա րու թյուն ներն ինք նու րույն 
հաղ թա հա րե լու ունա կու թյու նը, ար դյուն քի հաս նե լու ձգտու-
մը, պատ րաս տա կա մու թյու նը:
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Ավագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քի երե խա նե րի ինք նաս-
պա սարկ ման կա րո ղու թյուն ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն 
աս տի ճա նա բար բար դա նում են: Ավագ նա խադպ րո ցա կան 
տա րի քում մեծ նշա նա կու թյուն է տրվում տնա յին աշ խա-
տանք նե րի կա տար մա նը: Սա շատ կա րև որ է, քա նի որ մշտա-
կան հանձ նա րա րու թյուն նե րը մե ծաց նում են պա տաս խա-
նատ վու թյան զգա ցու մը, երե խա նե րին հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս զգա լու իրենց կա տա րած աշ խա տան քի ար ժե քը, դրա 
դե րը շրջա պա տող նե րի հա մար, դրա նով իսկ զար գաց նում ենք 
հե տա գա յում դպրո ցում սո վո րե լու կա րո ղու թյուն նե րը:

Ավագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քում չա փա զանց կա-
րևոր է.

 ● ինք նաս պա սարկ ման գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լիս 
հե տև ել մե ծի օրի նա կին, թե ինչ պես այն կա րե լի է հեշտ ու 
ճիշտ կա տա րել,

 ● երե խա յին օգ նու թյուն ցու ցա բե րել, բա ցատ րել յու րա-
քան չյուր «անն շան գոր ծո ղու թյուն», սա կայն դա ոչ մի պա-
րա գա յում չվե րա ծել խնամ քի և երե խա յի փո խա րեն գոր-
ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լու սո վո րու թյան: Ցու ցա բեր վող 
օգ նու թյու նը պետք է չա փա վոր լի նի, որ պես զի երե խա յի հե-
տաքրք րու թյու նը հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյան հան-
դեպ չմա րի,

 ● դի տար կե լով երե խա յի կա տա րած աշ խա տան քը, փոր-
ձեք նրան սո վո րեց նել ստու գել սե փա կան աշ խա տան քը: 
Ար դյո՞ք նա լավ է կա տա րել գոր ծո ղու թյու նը, բա վա րա րո՞ւմ 
է ներ կա յաց ված պա հանջ նե րին, ար դյո՞ք գոր ծո ղու թյան ըն-
թաց քը չի դան դա ղում, ար դյո՞ք աշ խա տան քը կա տար վել է 
ման րակր կիտ և ճշգրիտ:

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով ըն տա նի քում երե խա նե-
րի ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր մանն 
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ուղղ ված աշ խա տանք նե րը, կա րող ենք առանձ նաց նել հիմ-
նա կան առանց քա յին շեշ տադ րում նե րը, որոնց պետք է հե-
տև ո ղա կան լի նել.

1. Ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րի ուսուց ման աշ-
խա տանք նե րը կա րե լի է սկսել երե խա յի նա խընտ րած խա-
ղա լիք նե րի վրա ցու ցադ րու մից, այ նու հե տև աս տի ճա նա բար 
ան ցում կա տա րել երե խա յի ան մի ջա կան ուսուց մա նը:

2. Կազ մա կերպ վող գոր ծըն թաց նե րին երե խա յի մաս-
նակ ցու թյունն ապա հո վե լու հա մար, պետք է աս տի ճա նա-
բար ուսու ցա նել գոր ծո ղու թյուն նե րի և դրանց կա տար ման 
հա ջոր դա կա նու թյու նը:

3. Ուսուց ման գոր ծըն թա ցում երե խա յին պետք է հա կիրճ 
և հստակ ներ կա յաց նել պա հանջ նե րը: Հրա հանգ ներն ու ցու-
ցում նե րը ցան կա լի է կա տա րել այն դեպ քում, երբ երե խան 
նա յում է ձեզ:

4. Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է ցու ցադ րել հա-
մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյու նը: Ընդ որում հա մա պա տաս-
խան գոր ծո ղու թյան ցու ցադ րու մը պետք է լի նի հան գիստ 
պայ ման նե րում, առանց շտա պե լու և հաս կա նա լի:

5. Գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ժա մա նակ երե խա յի 
թույլ տված սխալ նե րը պետք է ուղ ղել, հան գիստ ասել, թե ինչ 
է հար կա վոր անել հենց գոր ծո ղու թյան կա տար ման պա հին 
(«Ե՛կ դան դաղ ուտենք», «Ցած րա ձա՛յն խո սիր, խնդրում եմ»):

6. Հի շե՛լ, որ ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րի ձև-
ա վո րու մը կախ ված է երե խա յի ան հա տա կան   առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րից, նյար դա յին հա մա կար գի դրսև որ ման 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րից:

7. Ինք նաս պա սարկ ման հմտու թյուն նե րի հա ջող ձև ա վոր-
ման գոր ծըն թա ցում կա րև որ նշա նա կու թյուն ունեն պայ ման-
նե րը (հար մա րա վետ հա գուստ, կո շիկ, սար քա վո րում ներ): 
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Օրի նակ՝ երե խա յի հար մա րա վե տու թյան հա մար անհ րա-
ժեշտ է պա հա րան նե րում երե խա յին հա սա նե լի բարձ րու թյան 
դա րակ ներ հատ կաց նել, կազ մա կերպ վող աշ խա տանք նե րի 
նախ նա կան փու լում նա խա պատ վու թյու նը տալ առա վել հար-
մա րա վետ և պարզ հա գուս տին ՝ առանց ավե լորդ կա պիչ նե րի, 
կո ճակ նե րի (սա վե րա բե րում է նաև կո շիկ նե րին):

8. Համ բե րա տա՛ր եղեք, պետք չէ երե խա յի փո խա րեն կա-
տա րել այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, որ նա կա րող է ինք նու րույն 
կա տա րել: Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ օր վա երկ րորդ կե-
սին, հատ կա պես երե կո յան ժա մե րին, երե խա նե րը հոգ նում 
են, և նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են դան դա ղել:

9. Ցան կա ցած հմտու թյան ձև ա վոր ման ըն թաց քում կա-
րև որ է երե խա նե րին սո վո րեց նել հստակ ընդգծ ված գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ընդ որում՝ բազ միցս կրկնել այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը:

10. Ոգև ո րումն ու խրա խու սու մը ինք նաս պա սարկ ման 
կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա վոր ման կա րև որ նա խա պայ ման են: 
Մի՛ մո ռա ցեք դրա կան գնա հա տա կան տալ երե խա յի գոր-
ծո ղու թյուն նե րին, լավ կա տար ված աշ խա տանք նե րին, դա 
նրան ուրա խու թյան զգա ցո ղու թյուն է տա լիս և ամ րապն դում 
վստա հու թյունն առ այն, որ նա կա րող է և կկա րո ղա նա ինք-
նու րույն որևէ գոր ծո ղու թյուն կա տա րել: Սա կայն կա րև որ է 
նաև չգե րա զան ցել և չանց նել երե խա յին գո վա բա նե լու սահ-
մա նը: Ցան կա լի է տար բեր եղա նակ ներ կի րա ռել երե խա յին 
ասե լու, որ նա ճիշտ է կա տա րել աշ խա տան քը. «Հրա շա լի է, 
ապ րե՛ս», «Լավ է ստաց վել, ապ րե՛ս», «Գե րա զանց է» և այլն:

11. Ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի ձև ա-
վոր ման ըն թաց քում երե խա նե րի մոտ զար գա նում է ինք-
նու րույ նու թյուն, աշ խա տա սի րու թյուն, կո կի կու թյուն, 
իրե րի հան դեպ խնամ քի ցու ցա բե րում, վար քի դրա կան 
ցու ցա նիշ ներ:
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Պետք է հի շել, որ ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե-
րի ուսուց ման ըն թաց քում անհ րա ժեշտ է երե խա յի ստեղ ծա-
գոր ծա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, մտահ ղա ցում նե րը խրա-
խու սել և դժվար իրա վի ճակ նե րից դուրս գա լու հնա րա վո րու-
թյուն ներ ստեղ ծել:

Խոր հուրդ ներ ծնող նե րին
1. Ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րի յու րա-

քան չյուր տար րի ուսուց ման հիմ քում են թադ րել երե խա յի 
զար գա ցում:

2. Ուսում նա դաս տի ա րակ չա կան, զար գաց նող աշ խա-
տանք նե րի հիմ քում հաշ վա ռել երե խա յի ան հա տա կան կա րո-
ղու թյուն ներն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

3. Ան հա տա կան մո տեց ման ապա հո վում:
4. Երե խա յին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի և նրա նից 

ունե ցած ակն կա լիք նե րի հստակ հաշ վա ռում, մտքի և խոս քի 
հստակ ձև ա կեր պում:

5. Ուսում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
պլա նա վո րե լիս՝ հա մա լիր, բազ մա բո վան դակ և ներ դաշ նակ 
մո տե ցում, խա ղի գե րա կա յու թյուն և խա ղա յին գոր ծու նե ու-
թյան ապա հո վում:

6. Բա րե կիրթ վար քի դաս տի ա րա կում, դրա կան սո վո-
րույթ նե րի զար գա ցում:

7. Ուսում նա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցում ըն տա-
նի քի դե րի կա րև ո րում և ապա հո վում:



50

ՍիրանուշԿարապետյան
ԱրմինեԿիրակոսյան

ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 

ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ

Խոս քի զար գա ցու մը հա մար վում է ան ձի բազ մա կող մա-
նի զար գաց ման բաղ կա ցու ցիչ մաս, որը վկա յում է ընդ հա-
նուր զար գաց ման մա կար դա կի մա սին:

Խոս քը մար դու կա րև ո րա գույն հո գե կան գոր ծա ռույթն է, 
հա ղոր դակց ման, մտա ծո ղու թյան, ճա նա չո ղու թյան հիմ նա-
կան մի ջո ցը, որն առա ջա տար նշա նա կու թյուն ունի մար դու 
կյան քում: Խոս քի լի ար ժեք զար գա ցու մը դպրո ցում երե խա-
յի ար դյու նա վետ ուսուց ման հիմ նա կան պայ մա նը հա մա րե-
լով՝ կա րե լի է ընդգ ծել, որ խոս քի ցան կա ցած խան գա րում 
դժվա րեց նում է հա սա կա կից նե րի ու մե ծա հա սակ նե րի հետ 
հա ղոր դակ ցու մը և երե խա յին ինչ-որ չա փով մե կու սաց նում 
խա ղե րից ու պա րապ մունք նե րից, ինչն էլ անդ րա դառ նում է 
ուսուց ման ար դյու նա վե տու թյան վրա:

Առողջ հա սա րա կու թյուն ունե նա լու հա մա տեքս տում կա-
րև որ վում է երե խա նե րի առող ջու թյան պահ պան ման և հո գե-
ֆի զի կա կան զար գաց ման օրի նա չա փու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
անհ րա ժեշտ գի տե լիք նե րով ծնող նե րին զի նե լը՝ դա դի տար-
կե լով որ պես առող ջա կան և հո գե ֆի զի կա կան զար գաց ման 
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բազ մաբ նույթ խնդիր նե րի լուծ ման և կան խար գել ման կա րև-
որ գրա վա կան: Խոս քի բնա կա նոն զար գաց ման հա մար կա-
րև որ նշա նա կու թյուն ունի այս պես կոչ ված՝ սո ցի ա լա կան կամ 
այլ կերպ ասած՝ մի ջա վայ րա յին գոր ծո նը: Մաս նա վո րա պես, 
առա վել քան կա րև որ է հե տև յալ պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը.

 ● ըն տա նի քում երե խա յի հետ խոս քա յին բա վա րար 
շփման ապա հո վում, որը են թադ րում է ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի և շրջա պա տող նե րի կող մից հա մա պա տաս խան հա ղոր-
դակց ման իրադ րու թյուն նե րի ստեղ ծում, երե խա յի ակ տիվ 
ներգ րա վում սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րում,

 ● ըն տա նի քում «առողջ» խոս քա յին մի ջա վայ րի ապա-
հո վում, ին չը են թադ րում է, որ երե խա յի հետ պետք է խո սել 
բա ռե րը ճիշտ ար տա բե րե լով, չա ղա վա ղե լով: Անհ րա ժեշտ է 
բա ցա ռել երե խա յի՝ ոչ հստակ խոս քին նմա նա կե լը, առա վել 
ևս՝ այն խրա խու սե լը,

 ● խոս քա յին շփման շրջա նակ նե րում երե խա յի տա րի-
քա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վա ռում, որը են թադ-
րում է տա րի քին հա մա պա տաս խան խոս քա յին նյու թի կի րա-
ռում, թե մա նե րի ընտ րու թյուն, խա ղե րի և խա ղա յին իրադ-
րու թյուն նե րի ապա հո վում՝ երե խա յի սե ռա յին և տա րի քա յին 
հե տաքրք րու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ,

 ● երե խա յի խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան խթա նում, որը 
են թադ րում է խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան կա րև ո րում և ակ-
տի վա ցում, ինչ պես նաև խա ղե րի բազ մա զա նու թյան և 
աս տի ճա նա կան բար դաց ման ապա հո վում, որոնք պետք 
է միտ ված լի նեն սո ցի ա լա կան դե րե րի ճիշտ ձև ա վոր մա-
նը, ինչն էլ իր հեր թին կհան գեց նի երե խա յի ընդ հա նուր 
սո ցի ա լա կա նաց մա նը,

 ● վաղ տա րի քում երկ լեզ վու թյան և բազ մա լեզ վու թյան 
սահ մա նա փա կում, որը են թադ րում է երե խա յի հետ շփում 
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առա վե լա պես մայ րե նի լեզ վով, այլ պա րա գա յում այն կա րող 
է հան գեց նել խոս քի զար գաց ման հա պաղ ման կամ խոս քում 
այլ խնդիր նե րի առա ջաց ման,

 ● ժա մա նա կա կից էլեկտ րո նա յին տեխ նո լո գի ա նե րի 
խիստ սահ մա նա փա կում, որը են թադ րում է ըն տա նի քի կող-
մից հստակ վե րահս կում և երե խա յի կող մից օգ տա գործ վող 
նյու թե րի ման րակր կիտ ընտ րու թյուն (օրի նակ, այ լա լե զու և 
ան հաս կա նա լի կեր պար նե րով մուլտ ֆիլ մե րի բա ցա ռում):

Այս հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ծնող-
ներն ուշադ րու թյուն դարձ նեն երե խա յի խոս քի զար գաց ման 
հե տև յալ ժա մա նա կա հատ վա ծին՝ մին չև 3 տա րե կան, նա-
խադպ րո ցա կան և կրտսեր դպրո ցա կան տա րիք:

Վաղ զար գաց ման շրջա փու լում ծնող նե րին խոր հուրդ է 
տրվում ուշադ րու թյուն դարձ նել, թե՝

 ● երե խան ար դյո՞ք ար տա բե րում է վան կա յին շարք, 
վան կա յին հա մադ րու թյուն ներ (օրի նակ, տա-տա-տա-տա, 
կամ մա-մա-մա-մա և այլն), ար դյո՞ք դրանք բազ մա զան են, 
թե՞ մի օ րի նակ, (բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում այն ձև-
ա վոր վում է սկսած 6 ամ սա կա նից, եթե ոչ, ապա ծնող նե րը, 
գրա վե լով երե խա նե րի ուշադ րու թյու նը, պետք է փոր ձեն ար-
տա բե րել տար բեր վան կեր, և երե խա յին դրդել դրանք կրկնել),

 ● երե խան ար դյո՞ք ար տա բե րում է բա ռեր, մո տա վո րա-
պես քա նի՞ բառ (բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում առա ջին 
բա ռե րը երե խա յի մոտ ձև ա վոր վում են 10 ամ սա կա նից սկսած, 
աս տի ճա նա բար դրանց թիվն ավե լա նում է՝ 1 տ. 3 ամսում`մո-
տա վո րա պես 30–40, 1 տ. 8 ամս. — 1 տ. 10 ամսում երե խան 
սկսում է բա ռե րը մի ա վո րել նա խա դա սու թյուն նե րի մեջ, եթե 
ոչ, ապա անհ րա ժեշտ է դի մել լո գո պե դի խորհր դատ վու թյա նը),

 ● երե խան ար դյո՞ք կա րո ղա նում է երկ խո սու թյան մեջ 
մտնել, պա տաս խա նել, ինք նու րույն, ըն դար ձակ պատ մել, 
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նկա րագ րել (բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում 2 տ.-ից երե-
խան կա րո ղա նում է երկ խո սու թյան մեջ մտնել, պա տաս-
խա նել հար ցե րին ըստ պարզ նկա րի, 3 տ.-ից կա րո ղա նում է 
ինք նու րույն ըն դար ձակ պատ մել, եթե ոչ՝ անհ րա ժեշտ է դի մել 
լո գո պե դի խորհր դատ վու թյա նը),

 ● երե խա յի մոտ ար դյո՞ք ձև ա վոր ված է խա ղա յին գոր-
ծու նե ու թյու նը, երե խան ար դյո՞ք հե տաքրքր վում է խա ղա-
լիք նե րով, հեշ տու թյամբ և հե տաքրք րու թյա՞մբ է ներգ րավ-
վում խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան մեջ, ար դյո՞ք բազ մա զան 
են երե խա յի խա ղե րը և այլն (բնա կա նոն զար գաց ման դեպ-
քում երե խան հե տաքրք րու թյուն է ցու ցա բե րում 5 ամս.-ից 
սկսած, օրի նակ, վերց նում է խա ղա լի քը, 8 ամս-ում կա րող 
է տև ա կան ժա մա նակ խա ղալ խա ղա լիք նե րով, 1տ. 6 ամ-
սում երե խա նե րի մոտ ար դեն ձև ա վոր ված են լի նում ին տե-
րակ տիվ խա ղե րը, 2 տ.—2,6 ամսում ձև ա վոր վում է խմբում՝ 
2–3 երե խա նե րի հետ հա մա տեղ խա ղա լու կա րո ղու թյու նը, 
եթե նշված կա րո ղու թյուն նե րը չեն ձև ա վոր վում, կամ եթե 
երե խա յի մոտ նկատ վում է խա ղա լիք նե րի նկատ մամբ հե-
տաքրք րու թյան բա ցա կա յու թյուն, կամ հե տաքրք րու թյուն 
մի այն խա ղա լի քի որո շա կի հատ ված նե րին (օրի նակ, երե-
խան տև ա կան ժա մա նակ ուսում նա սի րում և «խա ղում է» 
մե քե նա յի անիվ նե րով և այլն), չի հե տաքրքր վում ին տե րակ-
տիվ խա ղե րով, խա ղե րը մի օ րի նակ են, չի հե տաքրքր վում 
խա ղա լիք նե րով, բայց հե տաքրքր վում է կեն ցա ղա յին այլ 
առար կա նե րով, չի ներգ րավ վում խմբա յին խա ղե րին և այլն, 
ապա անհ րա ժեշտ է դի մել հա տուկ ման կա վար ժի, հո գե բա-
նի խորհր դատ վու թյա նը),

 ● հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյան զար գաց մա նը (հա ղոր-
դակց ման ցան կու թյան առ կա յու թյա նը կամ բա ցա կա յու թյա-
նը), ծնո ղը հատ կա պես պետք է ուշադ րու թյուն դարձ նի, թե 
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երե խա յի մոտ ար դյո՞ք առ կա է հա ղոր դակց ման ցան կու թյուն 
(բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում 1–2 ամս.-ում երե խան 
ար դեն ժպի տով է ար ձա գան քում մե ծա հա սա կին, 3 ամս-ում 
ժպի տը ուղեկց վում է նաև ձեռ քե րի և ոտ քե րի ակ տիվ շար-
ժում նե րով, 4 ամս.-ից ծի ծա ղում է, երբ իր հետ խո սում են, 
9 ամս-ից ար ձա գան քում է ան վա նը, 10 ամս-ից կա տա րում 
է մե ծա հա սա կի հրա հանգ նե րը, նմա նա կում է մե ծա հա սա կի 
գոր ծո ղու թյուն նե րին և այլն, եթե երե խան խու սա փում է տե-
սո ղա կան կոն տակ տից, կար ծես «չի նկա տում» իր հետ զրու-
ցող մե ծա հա սա կին կամ այլ երե խա յի, եթե չի ար ձա գան քում 
ան վա նը, չի հե տաքրքր վում, թե ինչ է կա տար վում շրջա պա-
տում, ցու ցա մա տով որո շա կի առար կան ցույց տա լու փո խա-
րեն ուղ ղոր դում է մե ծա հա սա կի ձեռ քը և այլն, ապա անհ րա-
ժեշտ է դի մել լո գո պե դի, հա տուկ ման կա վար ժի, հո գե բա նի 
խորհր դատ վու թյա նը):

Նախադպրոցականտարիքումխոսքիզարգացմանտեսան
կյունիցծնողինխորհուրդէտրվում.

 ● ուշադ րու թյուն դարձ նել խոս քի զար գաց մա նը (բնա-
կա նոն զար գաց ման դեպ քում երե խա նե րը այս տա րի քում 
կա րո ղա նում են հա ղոր դակց վել ըն դար ձակ կա պակց ված 
խոս քով, ունեն հա րուստ բա ռա պա շար, 4–5 տա րե կա նում 
հստա կեց վում են բարդ քե րա կա նա կան կա տե գո րի ա նե րը 
և մայ րե նի լեզ վի հնչյուն նե րը, եթե երե խան այս տա րի քում 
չի կա րո ղա նում հա ղոր դակց վել կա պակց ված խոս քով, բա-
ռա պա շարն աղ քատ է, խոս քը սա հուն չէ, առ կա են կմկմոց-
ներ, առ կա են քե րա կա նա կան կա տե գո րի ա նե րը կի րա ռե լու 
ար տա հայտ ված դժվա րու թյուն ներ, հնչյուն նե րի սխալ ար-
տա բե րում (5 տ.-ից), ապա անհ րա ժեշտ է դի մել լո գո պե դի 
խորհր դատ վու թյա նը),
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 ● ուշադ րու թյուն դարձ նել երե խա յի խա ղա յին գոր ծու-
նե ու թյա նը (բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում այս տա րի քում 
երե խա ներն ունե նում են զար գա ցած խա ղա յին գոր ծու նե ու-
թյուն, նրանց խա ղե րը բազ մա զան են, ակ տիվ, եթե այս տա-
րի քում երե խան չի ներգ րավ վում խա ղա յին գոր ծու նե ու թյան 
մեջ, չի կի րա ռում խա ղա լիք ներն ըստ նշա նա կու թյան, անն-
շան պատ ճա ռից նյար դայ նա նում է և ագ րե սիվ դրսև ո րում-
ներ է ունե նում խա ղըն կեր նե րի նկատ մամբ, կամ անընդ հատ 
փոր ձում է մե կու սա նալ, անու շա դիր է խա ղա յին գոր ծո ղու-
թյուն նե րին, դժվա րու թյամբ է են թարկ վում խա ղի կա նոն նե-
րին և այլն, ապա անհ րա ժեշտ է դի մել հա տուկ ման կա վար-
ժի, հո գե բա նի, հո գե նյար դա բա նի խորհր դատ վու թյա նը),

 ● ուշադ րու թյուն դարձ նել երե խա յի հա ղոր դակց մա նը 
(բնա կա նոն զար գաց ման դեպ քում այս երե խա նե րը հեշ տու-
թյամբ հա ղոր դակց ման մեջ են մտնում և հա ղոր դակց վում 
են՝ ակ տիվ կեր պով կի րա ռե լով հա ղոր դակց ման ինչ պես խոս-
քա յին, այն պես էլ հա րա լեզ վա կան մի ջոց նե րը: Եթե երե խան 
մեծ դժվա րու թյամբ է ներգ րավ վում հա ղոր դակց ման գոր ծըն-
թա ցում, խու սա փում է տե սո ղա կան կոն տակ տից, կի րառ վող 
խոս քը և հույ զե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հա ղոր դակց-
ման իրադ րու թյա նը, առանց ակն հայտ պատ ճա ռի սկսում է 
լաց լի նել, կամ ծի ծա ղել, նյար դայ նա նում է, փոր ձում է ագ րե-
սիա ցու ցա բե րել, ըն կեր ներ չու նի, և այլն, ապա պետք է դի մել 
հո գե բա նի, հա տուկ ման կա վար ժի խորհր դատ վու թյա նը): 
Կրտսեր դպրո ցա կան տա րի քում խոս քի զար գաց ման տե-
սան կյու նից ծնո ղին խոր հուրդ է տրվում,

 ● ուշադ րու թյուն դարձ նել աշա կեր տի ուսում նա կան 
գոր ծու նե ու թյա նը (եթե աշա կեր տը ուշա դիր չէ ուսուց-
չի հանձ նա րա րու թյուն նե րին, չի կա րո ղա նում մտա պա հել 
ուսում նա կան նյու թը, դժվա րա նում է ներ կա յաց ված նույ նիսկ 
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պար զա գույն առա ջադ րանք նե րը ինք նու րույն կա տա րել, 
դժվա րա նում է ըն դու նել ցու ցա բե րած օգ նու թյու նը, դժվա րա-
նում է ձեռք բե րած գոր ծո ղու թյուն նե րը կի րա ռել այլ հանձ նա-
րա րու թյան շրջա նակ նե րում, ան գամ չի էլ փոր ձում կա տա րել 
ուսուց չի հրա հանգ նե րը, չի հե տև ում դա սի ըն թաց քին, անու-
շա դիր է դա սի ըն թաց քում, դժվա րա նում է իր իրերն ինք նու-
րույն տե ղա վո րել պա յու սա կում, իսկ հե տո սե ղա նին, եր բեմն 
դրանք «մո ռա նում է», մեծ դժվա րու թյամբ և տև ա կան ժա-
մա նա կա հատ վա ծում են նոր կա րո ղու թյուն ներ ձև ա վոր վում 
և այլն, ապա պետք է դի մել հո գե բա նի, հա տուկ ման կա վար-
ժի, հո գե նյար դա բա նի խորհր դատ վու թյա նը),

 ● ուշադ րու թյուն դարձ նել աշա կեր տի հա ղոր դակց մա-
նը (եթե աշա կեր տը չի ներգ րավ վում կամ մեծ դժվա րու թյամբ 
է ներգ րավ վում դա սըն կեր նե րի կամ ուսուց չի հետ հա ղոր-
դակց ման գոր ծըն թա ցում, սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ չի 
դի մում դա սըն կեր նե րին և ուսուց չին, դա սա րա նում չու նի և 
չի փոր ձում ըն կեր ներ ձեռք բե րել, խու սա փում է տե սո ղա կան 
կոն տակ տից, դա սի ըն թաց քում զբաղ վում է իր սե փա կան հե-
տաքրք րու թյուն նե րով, դրսև ո րում է ագ րե սիա կամ ինք նագ-
րե սիա և այլն, ապա անհ րա ժեշտ է դի մել հո գե բա նի, հա տուկ 
ման կա վար ժի խորհր դատ վու թյա նը):

Ըն տա նի քում զար գաց ման խնդիր ունե ցող երե խա յի առ-
կա յու թյու նը փո խում է ողջ ըն տա նի քի բնա կա նոն կեն սա կեր-
պը: Այս երե խա նե րի ծնող նե րի, ինչ պես նաև ըն տա նի քի այլ 
երե խա նե րի՝ քույ րե րի և եղ բայր նե րի հա մար կյան քի բնա կա-
նոն ռիթ մը փոխ վում է: Երե խա յի խնդրի մա սին անհ րա ժեշտ 
գի տե լիք նե րի պա կա սը հա ճախ խո չըն դո տում է երե խա յի զար-
գաց ման հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ապա հո վու մը, ուս-
տի հարկ ենք հա մա րում խնրո առար կա յի մա սին որոշ դի տար-
կում ներ, խոր հուրդ ներ առա ջար կել, որոնք օգ տա կար կլի նեն:
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Խորհուրդներ Դաունի համախտանիշ ունեցող 
երեխաների ծնողներին

Խորհուրդ1.Մի՛ մե կու սաց րեք Ձեր երե խա յին և Դուք ևս 
մի՛ մե կու սա ցեք հա սա րա կու թյու նից:

Պետք չէ սահ մա նա փա կել հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե-
րի հետ հան դի պում նե րը, տար բեր մի ջո ցա ռում նե րին մաս-
նակ ցու թյու նը մի այն այն պատ ճա ռով, որ Ձեր երե խան 
որևէ խնդիր ունի, կամ այն պատ ճա ռով, որ երե խան կա-
րող է իրեն լավ չդրսև ո րել: Ձեր երե խան հա սա րա կու թյան 
լի ի րավ ան դամ է և իրա վունք ունի հա սա րա կա կան կյանք 
վա րե լու:

Խորհուրդ2.Ձեր ուշադ րու թյու նը բաշ խեք նաև ըն տա նի-
քի այլ ան դամ նե րին (հատ կա պես խնդիր ունե ցող երե խա յի 
քույ րե րին ու եղ բայր նե րին):

Ամ բող ջո վին մի՛ կենտ րո նա ցեք մի այն Ձեր խնդիր ունե-
ցող երե խա յի խնամ քին, ըն տա նի քի այլ ան դամ նե րը ևս 
խնամ քի, ուշադ րու թյան և հո գա տա րու թյան կա րիք ունեն: 
Այն պես բաշ խեք ժա մա նա կը, որ պես զի օր վա ըն թաց քում 
կա րո ղա նաք նրանց ևս անհ րա ժեշտ ուշադ րու թյուն և ժա-
մա նակ տրա մադ րել:

Խորհուրդ3.Մի՛ խրա խու սեք Ձեր երե խա յի կա մա կո րու-
թյուն նե րը:

Եթե Ձեր խնդիր ունե ցող երե խան կա մա կո րու թյուն 
է անում, ապա պար զա պես փոր ձեք շե ղել նրա ուշադ րու-
թյու նը կամ փո խեք իրա վի ճա կը: Բա ցատ րեք, թե որն է 
խնդի րը:

Խորհուրդ4. Պահ պա նե՛ք քնի և սննդի հստակ ռե ժիմ:
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Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել քնի հստակ ռե ժիմ՝ հաշ վի առ-
նե լով նաև երե խա յի ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն-
նե րը և սննդա յին նա խա սի րու թյուն նե րը:

Խորհուրդ5.Մի՛ հրա ժար վեք Ձեր և ըն տա նի քի այլ ան-
դամ նե րի ցան կու թյուն նե րից և նա խա սի րու թյուն նե րից հա-
նուն երե խա յի կա մա կո րու թյան:

Փոր ձեք երե խա յին բա ցատ րել, որ բո լորն էլ իրենց 
ցան կու թյուն ներն ունեն, իսկ եթե ամեն դեպ քում կար ծում 
եք, որ երե խան կա րող է մի ջո ցառ ման ըն թաց քում, օրի-
նակ՝ ոչ հա մա պա տաս խան վարք դրսև ո րել (ագ րե սիա և 
այլն), ապա պար զա պես երե խա յի հա մար այլ զբաղ մունք 
գտեք:

Խորհուրդ6.Մի՛ թաքց րեք երե խա յի խնդի րը:
Ձեր մտե րիմ ներն ու ըն կեր նե րը մի և նույն է կտե ղե կա-

նան և կհաս կա նան, որ երե խան որո շա կի խնդիր ունի, ավե լի 
լավ է ինք ներդ բա ցատ րեք խնդրի էու թյու նը:

Խորհուրդ7.Երե խա յի և իր քույ րե րի ու եղ բայր նե րի մի-
ջև փոր ձեք ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ ստեղ ծել:

Փոր ձեք որևէ հա մա տեղ զբաղ մունք գտնել (խա ղեր, 
մուլտ ֆիլ մի դի տում, հա մա տեղ զբո սանք, խո հա նո ցում հա-
մա տեղ ինչ-որ բան պատ րաս տեք և այլն), որը կնպաս տի 
ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րի ձև ա վոր մա նը:

Խորհուրդ 8.Երե խա յի փո խա րեն մի՛ կա տա րեք նրա 
տնա յին հանձ նա րա րու թյուն նե րը:

Երե խա յին բա ցատ րեք, օգ նեք կա տա րել առա ջադ րանք-
նե րը, իսկ եթե նա չի կա րո ղա նում դրանք բո լո րը լի ար ժեք 
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կա տա րել, ապա հոգ չէ, թող կա տա րի իր հնա րա վո րու թյուն-
նե րի չա փով:

Խորհուրդ9. Երե խան պետք է ինք նու րույն տի րա պե տի 
ինք նաս պա սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րին, մի՛ կա տա րեք 
նրա փո խա րեն:

Օգ նեք երե խա յին ինք նու րույն տի րա պե տել ինք նաս պա-
սարկ ման կա րո ղու թյուն նե րին, պատ րաստ եղեք, որ սկզբնա-
կան շրջա նում երե խան կդժվա րա նա, մի գու ցե կփոր ձի նաև 
կա մա կո րու թյուն անել, բայց աս տի ճա նա բար Ձեր օգ նու-
թյամբ դրանց կտի րա պե տի:

Խորհուրդ10.Մտեր մու թյուն արեք նմա նա տիպ խնդիր-
ներ ունե ցող այլ երե խա նե րի ըն տա նիք նե րի հետ:

Այս դեպ քում դուք կա րող եք կիս վել սե փա կան փոր ձով:

Խորհուրդ11. Երե խա յին օգ նեք ըն կեր ներ ձեռք բե րել:
Մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պեք, երե խա յին տա րեք զբո-

սան քի, բակ, այդ ըն թաց քում երե խա յին օգ նեք ըն կե րա նալ և 
ըն կե րու թյուն անել երե խա նե րի հետ:

Խորհուրդ12.Երե խա յին մի՛ ներ կա յաց րեք այն պի սի պա-
հանջ ներ, որոնք վեր են նրա իրա կան հնա րա վո րու թյուն նե րից:

Մի՛ գեր ծան րա բեռ նեք երե խա յին, դա կա րող է հա կա ռակ 
ար դյունքն ունե նալ: Եթե երե խան չի կա րող սո վո րել «մյուս-
նե րի նման», ապա թող սո վո րի իր հնա րա վո րու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խան:

Խորհուրդ 13. Ձեր երե խա յին այլ երե խա նե րի հետ մի՛ 
հա մե մա տեք, ըն դու նեք նրա առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
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Խորհուրդ14.Մի՛ փոր ձեք ձեր մյուս երե խա նե րի և ըն-
տա նի քի այլ ան դամ նե րի մոտ խղճա հա րու թյուն կամ մեղ քի 
զգա ցում առա ջաց նել:

Խորհուրդ15. Երե խա յին մի՛ դաս տի ա րա կեք ամե նա թո-
ղու թյան մթնո լոր տում:

Բա ցատ րե՛ք վար քի թույ լատ րե լի կա նոն նե րը:

Խորհուրդ 16.Երե խան պետք է ըն տա նի քում ունե նա 
որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ:

Իր կա րո ղու թյուն նե րի շրջա նա կում երե խա յի հա մար 
որո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ առանձ նաց րեք և օգ նեք, 
որ պես զի նա կա տա րի: Դա ինք նու րույ նու թյուն և պա տաս-
խա նատ վու թյան զգա ցում կդաս տի ա րա կի:

Խորհուրդ17.Բուռն կեր պով մի՛ ար ձա գան քեք երե խա յի 
«սխալ» գոր ծո ղու թյուն նե րին:

Պետք չէ բղա վել երե խա յի վրա, եթե նա որևէ «սխալ» 
բան է արել: Երե խա յի հետ անհ րա ժեշտ է հան գիստ, համ-
բե րու թյամբ զրու ցել, խո սել նրա արար քի մա սին, հարց նել, 
թե ին չու է նա այդ պես վար վում, բա ցատ րել, թե ին չու նա 
«ճիշտ չէ»:

Խորհուրդ18.Սահ մա նա փա կե՛ք երե խա յի կող մից ֆիլ մե-
րի, մուլտ ֆիլ մե րի դի տու մը, հա մա կարգ չա յին խա ղե րի և ընդ-
հան րա պես հա մա կարգ չի կի րա ռու մը: 

Փոր ձեք այդ ամե նը փո խա րի նել հա մա տեղ ժա մա նակ 
անց կաց նե լով, զբոս նե լով, խա ղով:

Խորհուրդ19.Հա ճա խա կի՛ խա ղա ցեք ձեր երե խա յի հետ:
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Խա ղա ցեք այն պի սի խա ղեր, որոնք կզար գաց նեն երե-
խա յին. նրա մոտ կձև ա վո րեն սո ցի ա լա կան վար քագ ծի նոր-
մեր, ինք նու րույ նու թյուն, պա տաս խա նատ վու թյուն, խմբում 
աշ խա տե լու կա րո ղու թյուն:

Խորհուրդ20.Ըն տա նի քում մշա կեք պա հանջ նե րի, թույ-
լատ րե լիի և ան թույ լատ րե լիի ընդ հա նուր հա մա կարգ:

Ըն տա նի քում նա խա պես որո շեք, թե ինչն է թույ լատ րե լի 
և ինչն՝ ան թույ լատ րե լի երե խա յի հա մար, անհ րա ժեշտ է, որ-
պես զի այդ հար ցում Ձեր և ըն տա նի քի այլ մե ծա հա սակ նե րի 
կար ծիք նե րը հա մընկն նեն:

Խորհուրդ21.Երե խա յի հետ խո սեք հան գիստ, համ բե-
րու թյամբ:

Մի՛ ընդ հա տեք երե խա յին, նրան մին չև վերջ լսեք, մի՛ 
բղա վեք երե խա յի վրա, եթե Ձեր կար ծի քով նա սխալ բան 
է ասում, փոր ձեք հան գիստ բա ցատ րել, թե որն է ճիշ տը և 
ին չու:

Խորհուրդ22.Հա ճախա կի կազ մա կեր պեք այն պի սի գոր-
ծու նե ու թյուն, որ տեղ երե խան կներգ րավ վի խմբում (ներգ-
րա վել խնդիր ունե ցող երե խա յի քույ րե րին և եղ բայր նե րին, 
կամ խնդիր ունե ցող երե խա յի ըն կեր նե րին):

Խորհուրդ23.Հնա րա վո րինս օբ յեկ տիվ և ար դար եղեք՝ 
ձեր որո շում նե րը չպետք է մշտա պես լի նեն խնդիր ունե ցող 
ձեր երե խա յի օգ տին:

Խորհուրդ 24. Խրա խու սե՛ք երե խա յի յու րա քան չյուր 
ձեռք բե րում՝ ան գամ անն շան թվա ցող:
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Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխաների խոսքի 
զարգացմանն ուղղված խաղերի և հանելուկների 

օրինակներ
Ստո րև ներ կա յաց վում են երե խա յի խոս քի զար գաց մանն 

ուղղ ված մի շարք խա ղեր և հա նե լուկ ներ, որոնք կնպաս տեն 
այս երե խա նե րի բա ռա պա շա րի հարս տաց մա նը, կա պակց-
ված խոս քի զար գաց մա նը, հա ղոր դակց ման կա րո ղու թյուն-
նե րի ակ տի վաց մա նը: Ներ կա յաց ված խա ղե րը կամ հա նե-
լուկ ներն ընտ րե լիս ծնող նե րին խոր հուրդ է տրվում հաշ վի 
առ նել երե խա յի տա րի քը, ան հա տա կան առանձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, երե խա յի հե տաքրք րու թյուն նե րի շրջա նա կը, ինչ-
պես նաև առ կա խոս քի զար գաց ման վի ճա կը: Ներ քոն շյալ 
խա ղե րը և հա նե լուկ նե րը պար զա պես նմուշ-օրի նակ նե են, 
որոնց հի ման վրա ծնող նե րը կա րող են ստեղ ծել նմա նա տիպ 
տար բեր խա ղեր, խա ղա յին իրա վի ճակ ներ, հա նե լուկ ներ, 
որոնք կնպաս տեն երե խա յի խոս քի և ընդ հա նուր ճա նա չո-
ղու թյան զար գաց մա նը:

1. «Տիկ նի կին ծա ղիկ ներ ենք նվի րում»
Նպատակը— երե խա յի բա ռա պա շա րը հարս տաց նել ծա-

ղիկ նե րի ան վա նում նե րով
Դիդակտիկնյութեր— գու նա վոր ծա ղիկ նե րի նկար ներ, 

տիկ նիկ
Երե խա յին առա ջարկ վում է իր առ ջև դրված ծա ղիկ նե-

րի նկար նե րից, ըստ հրա հան գի, տիկ նի կին նվի րել «վար դը», 
«մե խա կը», «կա կա չը», «մա նու շա կը» և այլն:

2. «Այն ի՞նչն է»
Նպատակը — երե խա յի բա ռա պա շա րը հարս տաց նել 

ածա կան նե րով
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Դիդակտիկնյութեր— տար բեր առար կա նե րի նկար ներ
Ընթացքը— Ցույց տուր՝ ինչն է «կլոր», «քաղցր», «թթու», 

«հյու թա լի», «փա փուկ», «պինդ» և այլն:

3. «Խա նու թից սպասք ենք գնել»
Նպա տա կը — երե խա յի բա ռա պա շա րը հարս տաց նել 

ընդ հան րա կան հաս կա ցու թյուն նե րով
Դիդակտիկնյութեր—տար բեր առար կա ներ
Երե խա յի առ ջև դրված են մրգե րի, բան ջա րե ղե նի, կա-

հույ քի, խա ղա լիք նե րի, կեն դա նի նե րի, սպաս քի նկար ներ: 
Երե խան պետք է դրանց մի ջից առանձ նաց նի և պա յու սա կի 
մեջ դնի մի այն «սպասք»-ին վե րա բե րող նկար նե րը:

4. «Սո վո րում ենք մաս նա գի տու թյուն ներ»
Նպատակը — երե խա յի բա ռա պա շա րը հարս տաց նել 

«Մաս նա գի տու թյուն ներ» թե մա յով
Դիդակտիկնյութեր— մաս նա գի տու թյուն նե րի նկար ներ
Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել խա ղա յին իրա վի ճակ և յու րա քան-

չյուր մաս նա գի տու թյա նը հա մա պա տաս խան երե խա յի հետ 
սյու ժե տա դե րա յին խաղ խա ղալ, օրի նակ, «փոք րիկ Անին հի-
վանդ է, կո կոր դը ցա վում է, ջեր մու թյուն ունի: Մայ րի կը ան հան-
գիստ է և որո շում է Անի ին բժշկի տա նել: Բժիշ կը այն մարդն է, 
ով բու ժում է հի վան դու թյուն նե րը»: Նմա նա տիպ ձև ա չա փով 
կա րե լի է մե կա նաբ նել յու րա քան չյուր մաս նա գի տու թյուն:

5. «Ձմեռ»
Նպատակը — երե խա յի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում 

«Ձմե ռա յին հա գուստ» թե մա յով
Դիդակտիկնյութեր — ձմե ռա յին հա գուստ կամ ձմե ռա յին 

հա գուս տի նկար ներ
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Ընթացքը— անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել խա ղա յին իրադ-
րու թյուն և երե խա յին պատ մել, որ ձմռա նը ցուրտ է, մար դիկ 
մրսում են և պետք է տաք հագն վեն: Այ նու հե տև երե խա յի 
առ ջև դրվում է ձմե ռա յին հա գուստ (մուշ տակ, գլխարկ, գուլ-
պա, ձեռ նոց, վե րար կու) և այլն: Երե խան պետք է հագց նի 
տիկ նի կին և պատ մի, օրի նակ, տիկ նի կը ձեռ նոց է հագ նում, 
որ պես զի ձեռ քե րը չմրսեն, և այլն:

6. «Նա յիր, թե ես ինչ ունեմ»
Նպատակը — երե խա յի բառ պա շա րի հարս տա ցում 

«Մրգեր և բան ջա րե ղեն» թե մա յով
Դիդակտիկ նյութեր— բնա կան մրգեր և բան ջա րե ղեն, 

մրգե րի և բան ջա րե ղե նի նկար ներ, զամ բյուղ 
Ընթացքը— երե խա յին տրվում է զամ բյուղ, որ տեղ կան 

տար բեր մրգեր և բան ջա րե ղեն, երե խան պետք է դրանք հեր-
թով հա նի, ցույց տա տիկ նի կին և ան վա նի:

7. «Կեն դա նու ի՞նչն է պա կա սում»
Նպատակը— երե խա յի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում
Դիդակտիկնյութեր—կեն դա նի նե րի նկար ներ 
Ընթացքը— Երե խան պետք է ուշա դիր նա յի կեն դա նի նե-

րի նկար նե րը և ասի, որ պա կա սում են վագ րի «բե ղե րը», ձիու 
«սմբակ նե րը», ագ ռա վի «ճան կե րը», փղի «կնճի թը», եղ նի կի 
«եղ ջյուր նե րը»:

8. «Պատ միր ըստ նկար նե րի»
Նպատակը— երե խա յի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում
Դիդակտիկնյութեր— նկար ներ
Ընթացքը—Երե խան պետք է նա յի և պատ մի ըստ նկար-

նե րի՝ լրաց նե լով բաց թողն ված բա ռե րը:
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Ան տա ռում ապ րում էր մի մեծ …….. (ագռավ): Նա 
ուներ մեծ սև …….. (փետուրներ) և մեծ կեռ……. (կտուց): 
Մի օր ան տա ռում նա հան դի պում է մի գե ղե ցիկ….(սկյուռի
կի): Գե ղե ցիկ … (սկյուռիկը) ան տա ռում ………. (կաղին) էր 
հա վա քում:

9. «Ավար տիր ….»
Նպատակը— երե խա յի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում:
Ընթացքը—երե խան պետք է ավար տի նա խա դա սու-

թյունն՝ ըստ նկա րի:
Աղ ջի կը պատ ռեց…….
Մայ րի կը հար դա րեց………
Հայ րի կը կա ցի նով փայտ է …….:

10. «Ես ասում եմ, իսկ դու շա րու նա կիր» 
Նպատակը— երե խա յի բա ռա պա շա րի հարս տա ցում
Խնձո րը քաղցր է, իսկ կիտ րո նը - 
Նա րին ջը կլոր է, իսկ կիտ րո նը -
Փի ղը ուժեղ է , իսկ մկնի կը -
Կար տո ֆի լը պինդ է, իսկ լո լի կը -
Ձմռա նը ցուրտ է, իսկ ամ ռա նը -
Թե լը բա րակ է, իսկ պա րա նը -

11. «Պատ րաստ վում ենք մայ րի կի ծննդյան օր վան»
Նպատակը— բա ռա պա շա րի հարս տա ցում, կա պակց-

ված խոս քի զար գա ցում 
Երե խա յի հետ մի ա սին որո շում ենք, թե ինչ պես պետք 

է շնոր հա վո րենք մայ րի կին և ինչ պետք է մաղ թենք (զրույց 
է անց կաց վում, թե ինչն է կա րև որ մայ րի կի հա մար, ին չից 
շատ կու րա խա նա մայ րի կը — որ իր փոք րիկ նե րը առողջ ու 
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եր ջա նիկ լի նեն, որ ըն տա նի քում եր ջան կու թյուն ու հա մե րաշ-
խու թյուն լի նի), այ նու հե տև երե խա յի հետ որո շում ենք, թե 
ինչ պետք է նվի րենք մայ րի կին՝ պետք է նվի րենք նոր գլխարկ, 
որով հե տև մայ րի կի գլխարկն ար դեն մաշ վել է: Մայ րի կի հա-
մար անակն կալ ունենք և պետք է սե ղան պատ րաս տենք: 
/-Ի՞նչ է մեզ հար կա վոր/, /-Սփռոց/, /-Ի՞նչ գույ նի/, /-Վար դա-
գույն/, /-Ին չու՞/, /-Որով հե տև մայ րիկս այդ գույ նը շատ է սի-
րում/, /-Սե ղա նին ի՞նչ պետք է դնենք/, /-Ափ սե ներ, գդալ ներ, 
դա նակ ներ, պա տա ռա քաղ ներ, բա ժակ ներ/, /-Այդ ամենն ինչ-
պե՞ս ան վա նենք մեկ բա ռով/, /-Սպասք/, /-Ի՞նչ պետք է հյու-
րա սի րենք/, /-Հա մեղ ճա շա տե սակ ներ, աղ ցան ներ, խմիչք/, 
/-Ի՞նչ խմիչք/, /-Գի նի/, /-Ի՞նչ բա ժակ նե րով/, /-Գի նու գա վաթ-
նե րով/, /-Մայ րի կին ի՞նչ պետք է ասես/, /-Ծնունդդ շնոր հա-
վոր, մայ րի՛կ ջան/, /-Ի՞նչ պետք է ցան կա նաս մայ րի կիդ/, 
/-Առող ջու թյուն/:

Հա նե լուկ ներ` ուղղ ված Դա ու նի հա մախ տա նիշ 
ունե ցող երե խա նե րի բա ռա պա շա րի զար գաց մա նը

1. Հսկա կեն դա նի է, ապ րում է ան տա ռում, ունի հաստ 
մոր թի, ծուռ թա թեր, մեղր է սի րում, ձմռա նը քուն է մտնում:

2. Միրգ է, հյու թա լի է, քաղցր, աճում է ող կույզ նե րով:
3. Գա լիս է ճեր մակ, փա թիլ-փա թիլ, գոր ծում է իր վեր մա-

կը ճեր մակ:
4. Փոք րիկ լույ սեր են, որոնք գի շե րը փայլփ լում են 

երկն քում:
5. Տո նա ծառն է զար դար վում, Ձմեռ Պապն է տուն 

մտնում:
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ԱլինաՄանուկյան

ԴԱՈՒՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ 

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ 
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ

Գաղտ նիք չէ, որ սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյանն առնչ-
վող հար ցե րը հա ճախ խնդրա հա րույց են ծնող նե րի հա մար, 
և նրան ցից շա տե րը դժվա րա նում են պատ կե րաց նել, թե ի՞նչ, 
ե՞րբ և ինչ պե՞ս խո սել երե խա յի հետ այդ հար ցե րի մա սին: 
Իրա վի ճակն ավե լի է բար դա նում, երբ խոս քը վե րա բե րում 
է զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ ունե ցող երե խա-
նե րին, քա նի որ ծնող նե րը հա ճախ կար ծում են, որ այս թե-
մա նե րը կա րող են պար զա բան ման և լրա ցու ցիչ մեկ նա բա-
նու թյուն նե րի կա րիք ունե նալ, իսկ իրենք ոչ միշտ են պատ-
կե րաց նում, թե ինչ պես կա րե լի է դա անել՝ երե խա յի հա մար 
հաս կա նա լի և մատ չե լի եղա նա կով։

Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյանն առնչ վող հար ցերն 
իհար կե բազ մաբ նույթ են, սա կայն այս ձեռ նար կի շրջա նակ-
նե րում մենք կանդ րա դառ նանք հատ կա պես այն հար ցե րին, 
որոնց շուրջ տե ղե կաց վա ծու թյու նը երե խա նե րին կօգ նի 
իրենց ապա հով զգալ և զերծ մնալ սե ռա կան հա սու նաց ման 
ըն թաց քում ծա գող խնդիր նե րի բար դա ցու մից:
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Հար ցեր, որոնք հա ճախ ան հանգս տաց նում են 
ծնող նե րին

Սեռականցանկություններիառկայություն
Զար գաց ման այս կամ այն խնդրի առ կա յու թյու նը եր-

բեմն սխալ պատ կե րա ցում է ձև ա վո րում երե խա յի հնա րա-
վո րու թյուն նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի մա սին: Սե ռա կան 
դաս տի ա րա կու թյան տե սան կյու նից այս հարցն առա վել ար-
դի ա կան է դառ նում հատ կա պես դե ռա հա սու թյան տա րի-
քում: Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող դե ռա հաս նե րի ին-
տե լեկ տու ալ զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը յու-
րա հատ կու թյուն են հա ղոր դում նաև նրանց սո ցի ա լա կան 
զար գաց մա նը: Այս հան գա ման քը, ինչ պես նաև ըն տա նե կան 
դաս տի ա րա կու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը հա ճախ 
հան գեց նում են դե ռա հա սի նկատ մամբ որո շա կի գերխ նամ քի 
դրսև որ մա նը: Այդ գերխ նամ քի շրջա նակ նե րում դե ռա հա սին 
շա րու նա կում են վե րա բեր վել ինչ պես երե խա յի, և այս հան-
գա ման քը հատ կա պես ար տա ցոլ վում է սե ռա կա նու թյա նը վե-
րա բե րող հար ցե րից դե ռա հա սին ամեն կերպ հե ռու պա հե լու 
փոր ձե րում: Ար դյուն քում, Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող 
երե խա նե րը (ինչ պես նաև զար գաց ման այլ առանձ նա հատ-
կու թյուն ներ ունե ցող երե խա նե րը) սե ռա կան հա սու նաց ման 
ըն թաց քում հայտն վում են մի իրա վի ճա կում, որում ան խու-
սա փե լի է սե ռա կան ցան կու թյուն նե րի ճնշու մը: Այս հան գա-
ման քը հա ճախ լար վա ծու թյան և գրգռվա ծու թյան առա ջաց-
ման պատ ճառ է դառ նում, քա նի որ երե խա նե րը չեն կա րո-
ղա նում ար տա հայ տել իրենց ցան կու թյուն նե րը, զգա ցում-
ներն ու զգաց մունք նե րը: Եթե երե խա յի՝ սեր և ջեր մու թյուն 
զգա լու փոր ձե րը մինչ դե ռա հա սու թյուն շատ բնա կան էին 
և հա մա պա տաս խա նա բար էին ըն կալ վում նաև շրջա պա-
տող նե րի կող մից, ապա ար դեն դե ռա հա սու թյան տա րի քում 
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դրանք կա րող են վե րա փոխ վել սեք սու ալ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կամ ըն կալ վել այդ կերպ: Այս հան գա ման քը հեր թա կան ան-
գամ մատ նան շում է զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ունե ցող դե ռա հաս նե րի և երի տա սարդ նե րի խո ցե լի ու թյու նը՝ 
սե ռա կան կյան քին առնչ վող հար ցե րում [6]:

Ի՞նչառանձնահատկություններունենսեռականհասունաց
մանըբնորոշֆիզիկականևհորմոնալփոփոխություններնայս
համախտանիշիդեպքում.

Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խա նե րը սե ռա կան 
հա սու նաց մանն անց նում են ֆի զի կա կան և հոր մո նալ բնո-
րոշ փո փո խու թյուն նե րի նույն հա ջոր դա կա նու թյամբ, ինչ պես 
նրանց հա սա կա կից նեյ րո տի պա յին երե խա նե րը:

Որ պես կա նոն, աղ ջիկ նե րի դաշ տա նա յին ցիկլն սկսվում 
է 10–14 տա րե կանն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում, հիմ նա-
կա նում 12–12,5 տա րե կա նում:

Տղա նե րի սե ռա կան հա սու նա ցու մը եր բեմն կա րող է 
սկսվել մի փոքր ավե լի ուշ, քան իրենց նեյ րո տի պա յին զար-
գա ցում ունե ցող հա սա կա կից նե րի մոտ, թեև ըն թաց քի օրի-
նա չա փու թյուն նե րի տե սան կյու նից այլ առանձ նա հատ կու-
թյուն ներ չու նի [2]:

Տղաների սեռական հասունացման 
դրսևորումները [9].

● Ձայնիփոփոխություն. սե ռա կան հա սու նաց ման ըն-
թաց քում նկատ վում է տղա նե րի ձայ նի խզում, կոշ տա ցում, 
ինչն այս տա րի քում բնա կան երև ույթ է,

● Մազածածկույթիհետկապվածփոփոխություններ,
● Մաշկի հետ կապված փոփոխություններ. գրե թե բո-

լոր դե ռա հաս տղա նե րի մաշ կի վրա որո շա կի ժա մա նա-
կաշր ջա նում պզուկ ներ են գո յա նում: Ճար պա գեղ ձե րի և 
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քրտնա գեղ ձե րի զար գաց ման ար դյուն քում ուժե ղա նում է 
քրտնար տադ րու թյու նը, մաշ կը դառ նում է ավե լի յու ղոտ, 
ին չի հե տև ան քով կա րող է փոխ վել նաև մարմ նի հո տը: Այդ 
իսկ պատ ճա ռով, կա րև որ է օգ նել դե ռա հա սին հո գալ իր հի-
գի ե նա յի մա սին, ժա մա նա կին լո գանք ըն դու նել, օգ տա գոր ծել 
հա կաքր տին քա յին դե զո դո րանտ և այլն,

● Մարմնի չափերի փոփոխություն. սե ռա կան հա սու-
նաց ման ժա մա նակ նկատ վում է մարմ նի զգա լի աճ, որն իր 
գա գաթ նա կե տին է հաս նում հա սու նա ցումն սկսե լուց եր կու 
տա րի անց,

● Երազախաբություն.սե ռա կան հա սու նաց ման ժա մա-
նա կաշր ջա նում երա զա խա բու թյուն նե րը բնա կան են բո լոր 
տղա նե րի հա մար և հա սու նաց ման մի մասն են կազ մում: 
Ան հանգս տա նա լու կա րիք չկա, քա նի որ դա սե ռա կան հա-
սու նաց ման բնա կան ըն թացքն է և ժա մա նա կի ըն թաց քում 
երա զա խա բու թյուն նե րը կդա դա րեն,

● Ակամա էրեկցիա. սե ռա կան հա սու նաց ման ժա մա-
նակ տղա նե րը պա տա հա կան էրեկ ցիա են ունե նում նույ նիսկ 
առանց իրենց առ նան դա մին հպվե լու կամ սե ռա կան բնույ թի 
մտքեր ունե նա լու,

● Տրամադրությանհաճախակիփոփոխություններ.Դե-
ռա հաս նե րը կա րող են տրա մադ րու թյան կտրուկ, չհիմ-
նա վոր ված, այ լոց հա մար հա ճախ ան հաս կա նա լի փո-
փո խու թյուն ներ ունե նալ, կա րող են դառ նալ գրգռված, 
գերզ գա յուն:

Աղջիկների սեռական հասունացման 
դրսևորումները [9].

● Կրծքագեղձերիզարգացում.հան դի սա նում է առ ջիկ նե-
րի սե ռա կան հա սու նաց ման առա ջին նշան նե րից մե կը,
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● Մաշկի հետ կապվածփոփոխություններ. աղ ջիկ նե րի 
մաշ կի հետ տե ղի են ունե նում նույն փո փո խու թյուն նե րը, 
որոնց մա սին ար դեն խո սե ցինք տղա նե րի մաշ կի փո փո խու-
թյուն նե րին անդ րա դառ նա լիս: Այս դեպ քում ևս կա րև որ է 
աղջ կան սո վո րեց նել հե տև ել սե փա կան հի գի ե նա յին,

● Տրամադրությանհաճախակիփոփոխություններ,
● Մազածածկույթիհետկապվածփոփոխություններ,
● Դաշտանային ցիկլ.Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող 

դե ռա հաս աղ ջիկ նե րի դաշ տա նա յին ցիկլն սկսում է նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ինչ որ նեյ րո տի պա յին զար գա ցում 
ունե ցող դե ռա հաս նե րի մոտ՝ ան կախ նրանց ին տե լեկ տու-
ալ և հու զա կան զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րից: Դաշ տա նա յին ցիկ լի մա սին զրույց նե րն ավե լի մատ չե լի 
կա րող են դառ նալ, եթե զու գա հեռ կի րառ վեն սո ցի ա լա կան 
պատ մու թյուն ներ, ուսու ցո ղա կան տե սա նյու թեր և այլն: Դե-
ռա հա սի հետ դաշ տա նա յին ցիկ լի մա սին խո սե լիս կա րև որ է.

◊ հաշ վի առ նել զար գաց ման մա կար դա կը,
◊ հնա րա վո րինս մատ չե լի բա ցատ րել, թե ինչ է տե-

ղի ունե նա լու դաշ տա նի ըն թաց քում, խու սա փել աղջ-
կան վա խեց նե լուց և բա ցատ րել, թե ինչ պետք է անել այդ 
ժա մա նակ,

◊ բա ցատ րել, որ դա տե ղի է ունե նա լու ամեն 
ամիս (կա րե լի է օրա ցույ ցի վրա հա մա պա տաս խան 
նշում ներ անել մի ա սին կամ նա խա պես հի շեց նել ու 
նա խա պատ րաս տել),

◊ նա խա պես ցույց տալ մի ջա դիր ներն օգ տա գոր ծե-
լու ձևը (ինչ պես բա ցել, ինչ պես ամ րաց նել ներք նա շո րին 
և ինչ պես փո խել այն): Այս հար ցում հատ կա պես ար դյու-
նա վետ կա րող է լի նել գոր ծո ղու թյուն նե րի նկար նե րի հա-
ջոր դա կան շար քը,
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◊ աղջ կան բա ցատ րել, որ դաշ տա նա յին ցիկ լի հետ 
կապ ված հար ցե րը կա րող է քննար կել մի այն մայ րի կի 
կամ մեկ ուրիշ, իրեն շատ լավ ծա նոթ մե ծա հա սա կի հետ 
(կա րև որ է նշել, թե կոնկ րետ ում հետ), բայց մի այն այն 
ժա մա նակ, երբ կողմ նա կի մար դիկ ներ կա չեն:

Այսխնդրիդեպքում դիտվո՞ւմ ենարդյոք հուզականայն
ճգնաժամերը,որոնքբնորոշենդեռահասությանտարիքին.

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, սե ռա կան հա սու նաց ման օրի-
նա չա փու թյուն նե րի տե սան կյու նից Դա ու նի հա մախ տա նիշ 
ունե ցող երե խա նե րը որևէ կերպ չեն տար բեր վում իրենց հա-
սա կա կից նե րից, և բնա կա նա բար, նրանց ևս բնո րոշ են այս 
տա րի քում դիտ վող հու զա կան ճգնա ժա մե րը, ըն դո րում, մի 
շարք սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րի (հա ղոր դակց ման սահ մա-
նա փակ շրջա նակ, սո ցի ա լա կան պա սի վու թյուն, հա սա րա-
կա կան կարծ րա տի պեր և այլն), ազ դե ցու թյամբ դրանք կա-
րող են է՛լ ավե լի սրվել: Իրա վի ճակն առա վել բար դա նում է 
նաև այն պատ ճա ռով, որ խոս քա յին և ճա նա չո ղա կան զար-
գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներն այս դեպ քում դե ռա-
հա սին ոչ միշտ են հնա րա վո րու թյուն տա լիս՝ ար տա հայ տե-
լու իր ապ րում նե րը, մտքերն ու ան հանգս տու թյուն նե րը, և 
նրա վար քը դժվար հաս կա նա լի է դառ նում շրջա պա տող նե րի 
հա մար:

Ինչ պե՞ս իրա կա նաց նել սե ռա կան դաս տի ա րա կու
թյու նը. ի՞նչ պետք է հաշ վի առ նել.

 ● Ճիշտ վայր ու ժա մա նակ ընտ րե՛ք երե խա յի հետ սե-
ռա կան դաս տի ա րա կու թյանն առնչ վող հար ցե րի մա սին խո-
սե լու հա մար: Կա րև որ է, որ դա լի նի հան գիստ, շե ղող գոր-
ծոն նե րից հնա րա վո րինս զերծ մի ջա վայր,
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 ● Երե խա յի հետ սե ռա հա սու նու թյան և ին տիմ հա րա-
բե րու թյուն նե րին առնչ վող հար ցե րը քննար կե լիս կա րև որ 
է հաշ վի առ նել երե խա յի/դե ռա հա սի զար գաց ման մա կար-
դակն, ու տե ղե կու թյուն նե րը փո խան ցել նրա հա մար հաս կա-
նա լի, մատ չե լի լեզ վով և եղա նակ նե րով: Այս հար ցում կա րող 
են օգ նել ճիշտ ընտր ված մուլտ ֆիլ մե րը, հա մա պա տաս խան 
նկա րա զար դում նե րով գրքե րը, նկար նե րը,

 ● Երե խա յի հետ վե րոն շյալ հար ցե րի մա սին խո սե լիս 
օգ տա գոր ծե՛ք հստակ և ճշգրիտ բա ռեր, ներ կա յաց րեք անա-
տո մի ա կան առու մով հնա րա վո րինս ճշգրիտ նկա րա զար-
դում ներ: Ձեր խոս քը զտեք սե ռա կան օր գան նե րի ան հաս-
կա նա լի և քո ղար կող ան վա նում նե րից: Իհար կե, հնա րա վոր 
է սկզբում դժվար լի նի ազատ ու ան կաշ կանդ խո սել այդ հար-
ցե րի մասին, բայց քա նի դեռ չենք հաղ թա հա րել սե ռա կան 
դաս տի ա րա կու թյանն առնչ վող հար ցե րի վերաբերյալ ազատ 
խո սե լու բար դույ թը, դժվար կլի նի զբաղ վել երե խա յի սե ռա-
կան դաս տի ա րա կու թյամբ, այն պես չէ՞,

 ● Երե խա յին նա խա պատ րաս տե՛ք այն փո փո խու թյուն-
նե րին, որոնք տե ղի են ունե նա լու իր օր գա նիզ մի ու մարմ նի 
հետ սե ռա կան հա սու նաց ման ըն թաց քում, օգ նե՛ք նրան հաս-
կա նալ, որ ին քը մե ծա նում է, և այդ փո փո խու թյուն նե րը բնա-
կան են,

 ● Երե խա յի հետ խո սեք աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի մի ջև 
տար բե րու թյուն նե րի և այդ տար բե րու թյուն նե րի շրջա նա-
կում տե ղի ունե ցող փո փո խու թյուն նե րի մա սին,

 ● Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խան կա րող է 
խոս քի զար գաց ման խան գա րում ներ ունե նալ և դժվա րա նալ 
ըն կա լել կամ կի րա ռել խոս քը: Նման դեպ քե րում օգ նու թյան 
կա րող են հաս նել հա մա պա տաս խան նկար նե րը և դրանց 
զու գակց վող պարզ ու հստակ բա ցատ րու թյուն նե րը: Սա կայն 
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հաշ վի առե՛ք, որ օգ տա գործ վող նկար նե րը անա տո մի ա կան 
տե սան կյու նից պետք է լի նեն իրա կա նին մոտ, իսկ դրանք 
մեկ նա բա նող խոս քը՝ հստակ և հիմ նա վոր ված,

 ● Հա մոզ վե՛ք, որ երե խան հաս կա ցել է այն, ին չի մա սին 
խո սել եք, քա նի որ Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող երե խան 
կա րող է ուշա դիր լսել, կրկնել լսա ծը, բայց լսածն իրա պես ըն-
կա լե լու հա մար նա կա րող է լրա ցու ցիչ աջակ ցու թյան կա րիք 
զգալ: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում կրկնեք հա մա պա տաս-
խան զրույ ցը կամ քննար կու մը, օգ տա գոր ծեք օժան դակ նյու-
թեր, որոնք կնպաս տեն երե խա յի հա մար նյութն ավե լի մատ-
չե լի ներ կա յաց նե լուն,

 ● Հե տև ո ղա կան եղե՛ք և կրկնեք այն ամենն ինչ վե րա բե-
րում է սեք սու ալ անվ տան գու թյա նը,

 ● Խրա խու սե՛ք երե խա յի, դե ռա հա սի ճիշտ պա հել ձևը,
 ● Պար բե րա բար հի շեց րեք երե խա յին, որ նա կա րող է 

դի մել ձեզ ցան կա ցած հար ցով, այդ թվում նաև սե ռա կան հա-
սու նաց մանն ու ին տիմ կյան քին առնչ վող հար ցե րով:

Սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյունն առնչ վում է բազ մա զան 
ու բազ մաբ նույթ հար ցե րի հետ, որոնք ընդգր կում են ան ձի 
զար գաց ման տար բեր կող մե րը՝ սե փա կան մարմ նի ըն կա լու-
մից մին չև սե ռի ու դրա հետ կապ ված ակն կա լիք նե րի վե րա-
բե րյալ պատ կե րա ցում ներն ու հա մա պա տաս խան ապ րում-
նե րը, որոնք էլ իրենց հեր թին պայ մա նա վո րում են շրջա պա-
տող նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը:

Ներ կա յումս, ինչ պես զար գաց ման խան գա րում ներ ունե-
ցող, այն պես էլ նեյ րո տի պա յին երե խա նե րի հա մար սե ռա-
կան դաս տի ա րա կու թյան որևէ հա մա կարգ ված ծրա գիր չի 
իրա կա նաց վում ն/դ և դպրո ցա կան կրթա կան հաս տա տու-
թյուն նե րում: Զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ ունե-
ցող երե խա նե րի սե ռա կան դաս տի ա րա կու թյանն առնչ վող 
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հար ցե րի հետ կապ ված դժվա րու թյուն ներն ավե լա նում են 
ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ նրանց հա մար նա խա տես ված 
հա մա պա տաս խան դի դակ տիկ նյու թեր կամ ձեռ նարկ ներ 
չկան, այ լև այն պատ ճա ռով, որ ինչ պես կրթա կան հաս տա-
տու թյուն նե րը, այն պես էլ ըն տա նի քը, այլ առաջ նա հեր թու-
թյուն ներ են սահ մա նում երե խա նե րի զար գաց ման հար ցում՝ 
ան տե սե լով կամ չկա րև ո րե լով սե ռա կան դաս տի ա րա կու-
թյանն առնչ վող հար ցե րը:

Հե տև ա բար, զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ունե ցող, այդ թվում նաև Դա ու նի հա մախ տա նիշ ունե ցող 
երե խա նե րը հա ճախ նույ նիսկ չհա մա կարգ ված սե ռա կան 
դաս տի ա րա կու թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն չեն ունե-
նում, մինչ դեռ, հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս [7], 
որ այս երե խա ներն առա վել խո ցե լի են նաև այս հար ցե րում: 
Նրանք ոչ միշտ են կա րո ղա նում օբ յեկ տի վո րեն ճիշտ գնա հա-
տել իրա վի ճա կը և դրա նում առ կա հնա րա վոր վտանգ նե րը, 
հա ճախ կա խում ունեն այլ մարդ կան ցից, պա սիվ են, դժվա-
րու թյուն ներ ունեն իրենց ապ րում նե րի և մտքե րի խոս քայ-
նաց ման և ար տա հայտ ման հար ցում և այլն: Նշված հան գա-
մանք նե րը հեր թա կան ան գամ շեշ տադ րում են երե խա նե րի՝ 
հա մա կարգ ված և նպա տա կա յին սե ռա կան դաս տի ա րա կու-
թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ցա վոք սրտի, շատ ծնող ներ խու-
սա փում են այս թե մա յին առնչ վող հար ցե րից և հնա րա վո րինս 
հե տաձ գում են այս խնդրի վե րա բե րյալ երե խա յի հետ զրույ-
ցը, բա ցատ րու թյու նը կամ մեկ նա բա նու թյու նը: Մյուս նե րը, 
կա րև ո րու թյուն չեն տա լիս դրան և երե խա յի զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցում այլ առաջ նա հեր թու թյուն ներ են շեշ տադ րում, 
իսկ շա տերն էլ, առ հա սա րակ ավե լորդ են հա մա րում սե ռա-
կան դաս տի ա րա կու թյու նը: Այս պի սի մո տե ցումն իհար կե ոչ 
մի այն չի նպաս տում երե խա նե րի ներ դաշ նակ զար գաց մա նը, 
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այ լև մի շարք վտանգ ներ է ստեղ ծում, այդ թվում նաև սե ռա-
կան բռնու թյան են թարկ վե լու վտան գը[8]:

Ինչ պե՞ս զերծ պա հել սե ռա կան բռնու թյան 
վտան գից

Ի՞նչ կպա տաս խա նեք ձեր դե ռա հա սին, եթե նա հարց-
նի, թե ի՞նչ է պետք անել, երբ ինչ-որ մե կը սե ռա կան ոտնձ-
գու թյուն է թույլ տվել իր նկատ մամբ: Բա վա կա նին բարդ 
հարց է, այն պես չէ՞: Հատ կա պես այն դեպ քում, երբ սե ռա-
կան դաս տի ա րա կու թյանն առնչ վող վե րոն շյալ և մի շարք 
այլ հար ցեր դե ռևս փակ ու ան հաս կա նա լի են հենց իր՝ ծնո-
ղի հա մար: Ին չև ի ցե, չա փա զանց կա րև որ է, որ երե խան 
հստակ տե ղե կու թյուն ունե նա այն մա սին, թե ին չը կա րող 
է սե ռա կան ոտնձ գու թյուն հա մար վել և ինչ պես ար ձա գան-
քել դրան:

Սե ռա կան ոտնձ գու թյու նը նե րա ռում է ան պատ շաճ բա-
ռե րով դի մե լը, մար մի վե րա բե րյալ ան պար կեշտ մեկ նա բա-
նու թյուն ներ անե լը, ան պատ շաճ և ան ցան կա լի հպում նե րը 
կամ պոռ նոգ րա ֆիկ նկար ներ կամ տե սա նյու թեր ցու ցադ-
րե լը [8]: Կա րև որ է, որ երե խան, դե ռա հասն իմա նան, որ 
սե ռա կան ոտնձ գու թյունն անըն դու նե լի է: Ծնողների հետ 
վստահելի հարաբերությունները դեռահասին/երեխային 
հնարավորություն են տալիս խուսափել նման վտանգներից: 
Այս առու մով, հար գե լի՛ ծնող ներ, կա րև որ է, որ դուք քա ջա լե-
րեք ձեր երե խա նե րին, դե ռա հաս նե րին, որ պես զի ձեզ հայտ-
նեն նման խնդիր նե րի մա սին, եթե հան կարծ դրանք ծա գեն և 
մի ա սին քննար կեք, թե ինչ պես կա րող եք օգ նել իրեն պաշտ-
պա նել: Դուք կա րող եք նվա զեց նել սխալ տե ղե կատ վու թյան 
և բռնու թյան ռիս կե րը՝ ձեր ունե ցած տե ղե կատ վու թյու նը 
երե խա նե րի հետ կի սե լով:
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Հար ցեր, որոնք կա րև որ է քննար կել 
դե ռա հա սի հետ

Մարմնի մասեր, մարմնի կառուցվածք. երե խա յի հե-
տաքրք րու թյու նը սե փա կան մարմ նի նկատ մամբ սկսվում է 
դրսև որ վել դե ռևս վաղ ման կա կան տա րի քում: Երե խա յին իր 
մարմ նի մա սե րի հետ ծա նո թաց նե լիս մենք հա ճախ շրջան-
ցում ենք մարմ նի ին տիմ մա սերն ու խու սա փում դրանց 
հետ կապ ված որևէ խո սակ ցու թյու նից: Մինչ դեռ, երե խա-
յին մարմ նի այդ մա սե րի հետ կապ ված ին ֆոր մա ցիա տա լը՝ 
հստակ ան վա նում նե րի կի րառ մամբ, նպաս տում է ոչ մի այն 
սե փա կան մարմ նի մա սին իրա կան պատ կե րաց ման ձև ա վոր-
մա նը, այ լև հնա րա վո րու թյուն է տա լիս անհ րա ժեշ տու թյան 
կամ որևէ վտան գի դեպ քում խո սել այդ մա սին: Սա կայն 
մարմ նի ին տիմ մա սե րի մա սին զրույց ներն անհ րա ժեշտ է 
անց կաց նել մե կու սի մի ջա վայ րում և պա տեհ պա հի. օրի նակ, 
երբ երե խան լո գանք է ըն դու նում: Ըն դո րում, կա րև որ է երե-
խա յի հետ խո սել այն մա սին, որ մարմ նի ին տիմ մա սե րը չի 
կա րե լի ցու ցադ րել այլ մարդ կանց: Այս տե սան կյու նից հատ-
կա պես կա րև որ է, որ, օրի նակ, լո գա սե նյա կից դուրս գա լիս 
փա թա թեք երե խա յի մար մի նը սրբի չով, ներք նա շո րը փո խե-
լիս առանձ նաց նեք երե խա յին՝ նրան տա նե լով այլ սե նյակ 
և այլն: Երե խա յին բա ցատ րե՛ք, որ մարմ նի ին տիմ մա սե րը 
փակ վում են ներք նազ գես տով:

Այն ժա մա նակ, երբ երե խան ար դեն պատ կե րա ցում ունի 
մարմ նի ին տիմ մա սե րի մա սին, բա ցատ րե՛ք նրան, որ իր 
մարմ նի ին տիմ մա սե րին ուրիշ նե րը չեն կա րող դիպ չել: Ներ-
կա յաց րե՛ք բա ցա ռու թյուն նե րը՝ նշե լով այն դեպ քե րը, որոնց 
ժա մա նակ այլ մարդ կա րող է դիպ չել երե խա յի մարմ նի ին-
տիմ մա սե րին (օրի նակ՝ բժշկի այ ցե լե լիս): Բա ցատ րե՛ք նրան 
իր ին տիմ սահ ման նե րը և խրա խու սե՛ք, որ ան մի ջա պես 
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տե ղե կաց նի ձեզ, երբ որևէ մե կը փորձ է անում խախ տել այդ 
սահ ման նե րը:

Անձ նա կան (ին տիմ) սահ ման նե րի մա սին երե խա յի 
հստակ պատ կե րա ցում նե րի ձև ա վոր ման նպա տա կով կա րող 
եք օգ տա գոր ծել առօ րյա կյան քում ծա գող իրա վի ճակ նե րը: 
Այս պես, օրի նակ՝ երբ հագն վում եք, ծած կե՛ք սե նյա կի դու ռը, 
նույնն արեք, երբ երե խան է հագն վում, ներս մտնե լիս թա կե՛ք 
դու ռը, սո վո րեց րեք նույնն անել, երբ երե խան է ուզում ներս 
մտնել: Ան մի ջա պես ար ձա գան քե՛ք, երբ երե խան փոր ձում է 
հա նել հա գուս տը խո հա նո ցում կամ հյու րա սե նյա կում, հի-
շեց րե՛ք, որ այդ պես չի կա րե լի:

Ընդ հա նուր և անձ նա կան տա րածք
Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, որ պես զի Դա ու նի հա մախ տա-

նիշ ունե ցող դե ռա հա սը պատ կե րա ցում ունե նա անձ նա-
կան և ընդ հա նուր տա րած քի մա սին, հա մա պա տաս խան 
աշ խա տանք նե րը կա րև որ է սկսել դե ռևս վաղ մա նու թյան 
տա րի նե րին: Ցա վոք սրտի, մի շարք օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ-
տիվ պատ ճառ նե րով, մենք անընդ հատ փոր ձում ենք մեր 
տե սա դաշ տում պա հել ին տե լեկ տու ալ զար գաց ման առանձ-
նա հատ կու թյուն ներ ունե ցող երե խա յին/դե ռա հա սին, այդ 
կերպ նրան հնա րա վո րու թյուն չտա լով պատ կե րա ցում կազ-
մել իր անձ նա կան տա րած քի գո յու թյան կամ առանձ նա նա-
լու հնա րա վո րու թյան մա սին, իսկ երբ անձ նա կան տա րածք-
ներն անընդ հատ խախտ վում են, երե խան չի կա րո ղա նում 
պատ կե րա ցում կազ մել, թե ինչն է թույ լատ րե լի և ին չը՝ ոչ այդ 
տե սան կյու նից: Հե տև ա բար, մե ծա նա լով, նա այն քան է ըն-
տե լա նում, որ իր անձ նա կան տա րած քում անընդ հատ կա-
րող են հայտն վել այլ մար դիկ (ըն տա նի քի ան դամ ներ), որ չի 
կա րո ղա նում պատ կե րաց նել, թե ինչ է անձ նա կան տա րած քը 
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և ինչ պես կա րող է այն պահ պա նել: Այս ամե նի ար դյուն քում 
ինքն էլ սկսում է կա մա թե ակա մա ներ խու ժել այ լոց անձ-
նա կան տա րածք: Ուստի, այդ տա րած քի մա սին պատ կե-
րաց ման ձև ա վո րումն անհ րա ժեշտ է սկսել դե ռևս 3–4 տա-
րե կա նից: Վե րոն շյալ պատ կե րաց ման ձև ա վոր ման հար ցում 
կա րև որ դեր ունի ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից սե փա կան 
և այ լոց (այդ թվում և երե խա յի) անձ նա կան տա րած քի պահ-
պա նու մը, այդ տա րածք մտնե լու կա նոն նե րի սահ մա նումն 
ու պահ պա նու մը և երե խա յի հա մա պա տաս խան վար քի 
մո դե լա վո րու մը:

Այլ կերպ ասած, կա րև որ է, որ ծնող նե րը, ըն տա նի-
քի ան դամ ներն իրենց պա հեն այն պես, ինչ պես կու զե ին, 
որ երե խան իրեն պա հեր: Այս պես, օրի նակ, եթե երե խա յի 
սրբի չը կամ հա գուս տը լո գա սե նյակ եք տա նե լու այն պա հին, 
երբ նա լո ղա նում է, կա րիք չկա դուռն ամ բող ջու թյամբ բա-
ցել կամ այն կի սա բաց թող նել լո գանք ըն դու նե լու ըն թաց-
քում: Եթե նա աջակ ցու թյան կա րիք ունի, ապա օգ նե լուց 
ան մի ջա պես հե տո դուրս եկե՛ք, ներս մտնե լուց ան պայ ման 
թա կե՛ք դու ռը, եթե նույ նիսկ մեկ վայր կյան առաջ նա կան չել 
է ձեզ և այլն:

Անձ նա կան տա րած քի և անձ նա կան գո տու մա սին երե-
խա յի պատ կե րաց ման ձև ա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է 
նրա հետ քննար կել նաև այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են.

 ● Ով կա րող է հպվել իրեն և մարմ նի որ մա սե րին,
 ● Ով կա րող է իրեն խնդրել հան վել,
 ● Ինչ պի սի հպում ներն են ըն դու նե լի հա մար վում, և ինչ-

պի սի հպում նե րը՝ ոչ,
 ● Ինչ պես կա րող է պահ պա նել անձ նա կան տա րած քը 

(դու ռը փա կել հան դեր ձա րան, զու գա րան կամ լո ղա սե նյակ 
մտնե լիս և այլն),
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 ● Երե խա յին սո վո րեց նել ան պայ ման խո սել այն մա սին, 
թե ով է իրեն դիպ չել, հպվել՝ անըն դու նե լի ձև ով, ան գամ, եթե 
հպվո ղը պա հան ջել է դա գաղտ նի պա հել:

Խոսելովանձնականևընդհանուրտարածքներիմասին,
անհրաժեշտէօգնելերեխայինհասկանալ,որ՝

 ● ընդ հա նուր և անձ նա կան տա րած քը վե րա բե րում է 
վայ րին, մարմ նի մա սե րին և այդ վայ րի ու մարմ նի մա սե րի 
հետ կապ ված վար քին,

 ● Ննջա սե նյակն անձ նա կան տա րածք է: Երբ դու ռը 
ծած կած է, անհ րա ժեշտ է այն թա կել,

 ● Լո ղա սե նյա կը և զու գա րա նը անձ նա կան տա րածք են,
 ● Անձ նա կան տա րած քում մար դը կա րող է անել այն, ինչ 

չպետք է տես նեն ուրիշ նե րը (օրի նակ՝ հա նել հա գուս տը),
 ● Ընդ հա նուր տա րած քը ցան կա ցած վայր է, որ տեղ 

մար դուն կա րող են տես նել ուրիշ նե րը. օրի նակ՝ խո հա նո ցը, 
մի ջանց քը, հյու րա սե նյա կը, դա սա րա նը, կան գա ռը և այլն,

 ● Ընդ հա նուր տա րած քում կա րե լի է խո սել, խա ղալ, 
նստել, զրու ցել և այլն,

 ● Անհ րա ժեշտ է հար գել ուրի շի անձ նա կան տա րած քը և 
մարմ նի ին տիմ սահ ման նե րը: Չի՛ կա րե լի հպվել ուրիշ մարդ-
կանց մարմ նի ին տիմ մա սե րին,

 ● Որևէ մե կի սե նյակ մտնե լիս անհ րա ժեշտ է թա կել դու-
ռը, եթե այն ծած կած է, փակ է:

Հպու մը մարմ նի ին տիմ մա սե րին
Սե փա կան մարմ նի հե տա զո տու մը հա ճախ հան գեց-

նում է նրան, որ երե խան հայտ նա բե րում է, որ իր գե նի-
տալ գո տուն հպվե լը հա ճույք է պատ ճա ռում: Սո վո րա բար, 
դա պա տա հա բար է տե ղի ունե նում, երբ երե խան իր առ ջև 
հա ճույք ստա նա լու պա հանջ չէր դրել և ըն դա մե նը պարզ 
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հե տաքրք րա սի րու թյամբ էր առաջ նորդ վում: Այս դեպ քում 
խոս քը գնում է ման կա կան օնա նիզ մի մա սին: Որոշ երե-
խա նե րի հա մար դա լար վա ծու թյու նը լից քա թա փե լու մի ջոց 
է դառ նում հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ այս կամ այն 
պատ ճա ռով հու զա կան խո րը ապ րում ներ են ունե նում կամ 
լար վա ծու թյուն զգում (օրի նակ՝ մոր հետ հա րա բե րու թյուն-
նե րի բար դա ցում, հու զա կան կա պե րի թու լա ցում, ըն տա-
նի քում նոր երե խա յի ծնունդ, կոնֆ լիկտ ներ ըն տա նի քում, 
ամուս նա լու ծու թյուն և այլն):

Մաս տուր բա ցիա հաս կա ցու թյու նը կի րառ վում է բո լոր 
այն դեպ քե րում, երբ գե նի տալ օր գան նե րի խթան ման նպա-
տա կը սեռական բա վա րա րում կամ օր գազմ ստա նալն է: 
Մաս տուր բա ցի ան, որ պես կա նոն, սկսում է դրսև որ վել ար-
դեն նա խա պու բեր տա տա յին շրջա նում (դե ռա հա սու թյու-
նից առաջ):

Շատ ծնող ներ այս հար ցի հետ կապ ված մեծ լար վա-
ծու թյուն են զգում, ին չի ար դյուն քում հա ճախ ոչ ճիշտ մո-
տե ցում ներ են դրսև ո րում՝ փոր ձե լով վա խեց նել երե խա յին, 
պատ ժել, սպառ նալ և այլն: Նման ար ձա գանք ներն ավե լի են 
սրում երե խա յի հու զա կան լար վա ծու թյու նը, ին չը, բնա կա-
նա բար, ոչ թե մեղ մում կամ շտկում է, այլ ավե լի է բար դաց-
նում իրա վի ճա կը: Իրա վի ճա կը բար դա նում է նաև նրա նով, 
որ ին տե լեկ տու ալ զար գաց ման առանձ նա հատ կու թյուն ներ 
ունե ցող երե խա նե րը հա ճախ կա րող են չպատ կե րաց նել ու 
չտար բե րա կել անձ նա կան և ընդ հա նուր տա րածք նե րը, ին չի 
ար դյուն քում կա րող են մաս տուր բա ցի ա յի ով զբաղ վել հա սա-
րա կա կան վայ րե րում, այլ մարդ կանց ներ կա յու թյամբ և ան-
հար մար պա հի: Նման դեպ քե րում անհ րա ժեշտ է ան մի ջա-
պես ար ձա գան քել, երե խա յի հետ խո սել հստակ, հնա րա վո-
րինս պարզ և հաս կա նա լի՝ կա նոն ներ սահ մա նե լով: Կա րև որ 
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է, որ այդ զրույցն իրա կա նաց վի դեմ առ դեմ, առանց այ լոց 
ներ կա յու թյան:

Ինչ պես խո սել
 ● Խո սե՛ք կոնկ րետ՝ իրերն ավա նե լով իրենց անուն նե րով,
 ● Հե տև ո ղա կա՛ն եղեք և կրկնեք այն ամենն, ինչ վե րա բե-

րում է անձ նա կան տա րած քին, սեռական անվ տան գու թյա նը,
 ● Խրա խու սե՛ք երե խա յի, դե ռա հա սի ճիշտ պա հել ձևը,
 ● Շե ղե՛ք սխալ պա հե լա ձևը. այն դեպ քում, երբ երե խա յի 

վե րոն շյալ վար քը դրսև որ վում է ընդ հա նուր տա րած քում կամ 
հա սա րա կա կան վայ րում, բա ցատ րե՛ք նրան, որ իր վարքն 
անըն դու նե լի է, փոր ձեք շե ղել՝ երե խա յի ակ տի վու թյունն ուղ-
ղե լով որևէ այլ, նրա հա մար հե տաքր քիր գոր ծու նե ու թյան 
կամ իրա վի ճա կի ուղ ղու թյամբ,

 ● Վե րոն շյալ վար քի կրկնու թյան դեպ քում երե խա յի/
դե ռա հա սի վար քի վե րահս կո ղու թյան տե սան կյու նից աշ-
խա տե՛ք հե տև ո ղա կան լի նել՝ զերծ մնա լով երե խա յի նկատ-
մամբ հո գե բա նա կան կամ ֆի զի կա կան բռնու թյան որևէ 
դրսև ո րու մից,

 ● Խո սե՛ք երե խա յի հետ այն մա սին, որ նա կա րող է ձեռք 
տալ իր սե ռա կան օր գան նե րին մի այն այն ժա մա նակ, երբ մե-
նակ է և գտնվում է անձ նա կան տա րած քում,

 ● Բա ցա հայ տե՛ք և բա ցա ռե՛ք սե ռա կան օր գան նե րին 
հպվե լու այն պի սի պատ ճառ նե րը, ինչ պի սիք են ան հար մա-
րա վետ հա գուս տը, հի գի ե նա յի հետ կապ ված խնդիր նե րը, 
օճա ռի կամ որևէ քսու կի, դե ղո րայ քի կի րառ ման հե տև ան քով 
առա ջա ցող գրգռվա ծու թյու նը և այլն,

 ● Խո սե՛ք երե խա յի/դե ռա հա սի հետ հի գի ե նա յին առնչ-
վող հար ցե րի մա սին և աջակ ցե՛ք ու խրա խու սե՛ք նրան հոգ 
տա նել սե փա կան մարմ նի մաք րու թյան մա սին:
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Հար գե լի՛ ծնող ներ, հաշ վի առ նե լով սե ռա կան դաս տի ա րա-
կու թյան կա րև ո րու թյու նը, դրան առնչ վող հա ցե րի բազ մա զա նու-
թյու նը և երե խա յի հետ դրանք քննար կե լու այն դժվա րու թյուն նե-
րը, որոնց մա սին ար դեն խո սե ցինք, ստո րև ձեզ ենք ներ կա յաց նում 
նաև հա մա պա տաս խան գրա կա նու թյուն, որոնք ձեզ կօգ նեն ավե-
լի վստահ լի նել երե խա յի հետ մի շարք նուրբ հար ցեր քննար կե լու, 
ինչ պես նաև ինք ներդ ձեզ հա մար այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րը 
գտնե լու հար ցում:

1. Ա. Ալեքսանյան, Մ. Մելքումովա, Ե. Մովսեսյան, Եկեք 
խո սենք այդ մա սին. ձեռ նարկ դե ռա հաս նե րի մա սին, Երև ան, 
2014 թ.:

2. Джерри Бейли, «Мое тело меняется. Всё, что хотят знать 
подростки и о чем стесняются говорить родители».

3. Дебра Хаффнер, «От пеленок до первых свиданий. 
Что нужно знать родителям о сексуальном воспитании своих 
детей».

4. Дюмон Виржин, «Откуда я взялся? Сексуальная энцикло-
пе дия для детей 5–8 лет».

5. Катерина Януш, «Как я появился на свет».
6. Кауэнховен Терри, «Тело, границы, сексуальность. 

Половое воспитание детей с синдромом Дауна».
7. Кристиан Верду, Жан Коэн, Жаклин Кантан, Жильбер 

Торджман, Энциклопедия сексуальной жизни для детей 7–9 лет. 
Физиология и психология.
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