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Ձեռնարկը ներառում է նյութեր նախադպրոցական տարիքի  այն երեխաների հետ 

աշխատանքի  համար, որոնք ունեն դժվարություններ ծնողների և հասակակիցների 

հետ շփման հետ կապված: 

 Ներկայացված պարապմունքների հիմքում ընկած են  խաղեր և վարժություններ, 

որոնք նախատեսված են՝ հաղթահարելու ամաչկոտությունը, <<փակ>> լինելը, 

անորոշությունը և դաստիարակելու բարի կամեցողությունը շրջապատի հանդեպ: 

Անհրաժեշտ լրացումներ կատարելիս՝ տվյալ պարապմունքների ընթացքը կարելի է 

օգտագործել ուղղելու ցածր դասարաններում սովորողների հետ իրականացվող  

զարգացնող աշխատանքները: Ձեռնարկը հասցեագրված է հոգեբաններին, 

սոցիալական մանկավարժներին, ուսումնական հաստատությունների և զարգացման 

կենտրոնների դաստիարակներին: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ներածություն 

 

     Բոլորն ունեցել են հնարավորություն գործ ունենալ երեխաների հետ, որոնք իրենց 

անձնական յուրահատկություններով, ինչպիսին են փակ լինելը, անորոշությունը, 

ամաչկոտությունը, ունենում են դժվարություններ շփման մեջ հասակակիցների և 

մեծահասակների հետ:Ամաչկոտություն՝ ծանր իրավիճակ և այն կարող է 

արտահայտվել ամենազանազան գործողություններով՝ սկսած ոչ հարմարավետ 

զգացողությունները, մինչև անբացատրելի վախը մարդկանց նկատմամբ, և ծանր 

նևրոզը: Ամաչկոտությունը բնորոշ է շատ երեխաններին և մեծահասակներին: Երևի 

այն կարող ենք անվանել շփումը ավելի բարդ դարձնելու ամենատարածված 

պատճառը: Ամաչկոտության հետևանքները կարող են ցնցող լինել: 

 Հրաժարվել մարդկանց հետ հանդիպումներից, սահմանափակել ընկերների և 

ծանոթների քանակը: 

 Հնարավորություն չունենալ արտահայտել կարծիքը։ 

 Վախ մարդկանց հանդեպ։ 

Այսօր հոգեբանության մեջ տարածված է այն կարծիքը, որ ամաչկոտությունը 

հանդիսանում է որպես վախի զգացման հետևանք: Պետք է երեխային օգնել 

հաղթահարել ամաչկոտությունը, նրա մեջ ձևավորել շփվելու ցանկությունը: Դա  

ոչ միայն հոգեբանի, այլև մանկավարժի և ծնողի խնդիրն է, չէ՞ որ ամաչկոտ 

երեխայի մոտ ժամանակի ընթացքում արդեն ձևավորվում է որոշակի վարք, նա 

սկսում է նկատել իր թերությունը, սեփական ամաչկոտությունը, և դրա ընկալումը 

ոչ թե օգնում է, այլ խանգարում է դրա  հաղթահարմանը:Ամրապնդելով 

ուշադրությունը իր բնավորության և վարքի առանձնահատկությունների վրա՝ 

բերում է ավելի մեծ խստության, ուժեղացնում է անվստահությունը և վախը 

շփման մեջ: 

  Ինչպե՞ս օգնել ամաչկոտ, անինքնավստահ երեխաներին: Առաջին հերթին պետք է 

մշակել առանձնահատուկ վարքի դրսևորում նրանց հետ: Դա վերաբերվում է 

մանկավարժներին և ծնողներին.Անպայման՝ 

 Հաճախակի ամրապնդել երեխայի մեջ ինքնավստահությունը դեպի սեփական 

ուժերը: 

 Երեխային ներգրավել տարբեր հանձնարարություններում: 

 Մեծացնել ծանոթների շրջանակը, հաճախ հրավիրել ընկերներին իր 

սեփական տուն: 

Երեխային տանել հյուր, փոխել երեխայի զբոսանքների տրանսպորտը- ներկայացնել 

երեխային առանձնահատուկ ձևով  ազատությունը և բաց գործողությունները, բայց 

ապահովելով սեփական անհանգստությունը և ցանկությունը անելու ամենը նրա 

փոխարեն: Ամաչկոտ երեխաների հետ շփումը պահանջում է զգուշություն և 

նրբանկատություն, քանի որ մեծահասակի միջամտությունը նրա համար շատ 

անսպասելի կարող է լինել:  



Ինչո՞վ կարող է հոգեբանը  օգնել նման պարագայում: 

1. Գտնել տվյալ իրավիճակի պատճառը։ 

2. Ուղղորդել երեխային համապատասխան մասնագետների մոտ և գտնել 

գլխավոր պաթոլոգիան: 

3. Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, թույլ տալ երեխային ազատ շարժվել իր 

ցանկությամբ և ապահովել բարիացակամ հարաբերություններ ծնողների և 

մասնագետների հանդեպ, հաճախակի  նրանց ներշնչել վստահություն դեպի 

սեփական ուժերը: 

4. Անցկացնել ընդգծված պարապմունքներ, նախքան այդ երեխաներին խմբերի 

բաժանելը, բաժանել ըստ իրենց ամաչկոտության աստիճանի: Ընդգծված 

աշխատանքը անց է կացվում 1-ից 2 անգամ: Ամեն երեխայի համար վերցվում է 

մեկ օրագիր, որի մեջ նշվում է տրամադրության առանձնահատկությունները և 

երեխայի պահվածքը: Առաջարկվող պարապմունքների համակարգը 

փորձարկվում է մի քանի տարվա ընթացքում և ցույց է տալիս մեծ արդյունքներ 

և միշտ այն երեխաները, որոնք անցնում են ամբողջ դասընթացի ցիկլը սկսում 

են ադեկվատ գնահատել իրենց։ Պարապմունքների համար նյութ են ծառայում 

խաղերը և վարժությունները, որոնք ազդում են հաղորդակցման 

ընդունակությունների զարգացմանը: Այն ժամանակահատվածը, որտեղ որ 

ընթանում է ամենը, հոգեբանները և խնամողները օգնում են երեխաններին՝ 

 Հաղթահարելու ամաչկոտությունը, մեկուսացումը, խստությունը, 

անորոշությունը, շարժման թուլությունը: 

 Զարգացնել ժեստերի լեզուն, միմիկան, հասկանալ, որ բացի 

խոսակցականից գոյություն ունեն  այլ  շփման ձևեր: 

 Ծանոթացնել մարդկանց զգացողություններին, գիտակցել սեփական 

էմոցիաները, սովորել տարբերել սեփական էմոցիաները 

արտահայտելու ունակությունը: 

 Զարգացնել միասնական գործունեության հմտությունները, 

դաստիարակել բարիացակամ վերաբերմունքը մեկ-մեկու հանդեպ: 

Ամեն պարապմունքի տևողությունն է 25-ից 30 րոպե:Պարապմունքների 

ընթացքը հաշվարկվում է 7 ամիս, եթե այն անց է կացվում շաբաթական մեկ 

անգամ, կամ կես ամսվա մեջ երեք անգամ:Ցանկալի է, որ խումբը կազմված 

լինի 4 հոգուց 4-6 տարեկան երեխաներից: 

Հոկտեմբեր  

Առաջադրանք 1 

 Հաղթահարել ամաչկոտությունը, փակվածությունը, անորոշությունը 

 Զարգացնել էմոցիոնալ, արտահայտիչ շարժումները 

 Հաղորդակցական  ունակությունը, հոգեէմոցիոնալ սեղմվածության 

իջեցումը: 

Աշխատանքի բաշխումը 



 Ներկայացումը 

 <<Երեք ընկերուհի>> հեքիաթի ունկնդրումը 

Հոգեբանը կարդում է երեխաներին հեքիաթ 

 

   <<Լինում են չեն լինում երեք ընկերուհիներ են լինում՝ խոզուկ Խրյուշան, 

փիսիկ Մուռկան, բադիկ Կրյաուշկան: Ամառային մի տաք օր նրանք հագան 

նոր շորեր և գնացին զբոսնելու: Մայրիկները խիստ զգուշացրել էին 

փոքրիկներին, որ չկեղտոտվեն և իրարից հեռու չգնան:  

  Բայց դրսում նրանց գաղտագողի մոտենում է գայլը, պարզում է  ձեռքերը, որ 

բռնի նրան բադիկը փախչում է: Կատուն  բարձրանում է ծառին  և իսկ 

Խրյուշան ցանկանում է թաքնվել ջրափոսում։ 

Նա ջրափոսը մտնելուց հետո դուրս գալ չի կարողանում: Բադիկ Կրյաուշկան 

օգնեց նրան դուրս գալ, և այդ ընթացքում կորցրեց իր գլխարկը և հագուստը: 

Հետո նրանք գնում են զբոսնելու գլուխները կախ ու լաց լինելով: Ի՞նչ է լինելու 

և ի՞նչ կասեն մայրիկին: Մայրիկը հանդիպեց երեխաներին հենց տան մոտ, 

շատ զարմացավ, բարկացավ, և ցանկացավ պատժել:Բայց երբ իմացավ, որ 

Կրյաուշկան փրկել է Խրյուշային, դադարեցին բարկանալ և ծափահարեցին 

նրան>>։ 

Հեքիաթի սցենարավորումը «երեք ընկերուհիները»  

Հոգեբանը բաժանում է դերերը երեխանների մեջ, ցույց տալով միմիկանները  

բոլոր կերպարների, և առաջարկում է խաղալ կերպարը: 

 Շատ փակ երեխաները ընդունում են դիտորդի կերպար: 

 Վարժություն ««Խորը շնչառություն»» 

Երեխաներին առաջարկվում է նստել աթոռներին, ձգել և թուլացնել մեջքը: 

Հոգեբանը ասում է ««Հաշվել 1,2,3,4 հաշվին արտաշնչեք բերանի միջոցով»»: 

 Կատարման ժամանակը 2-3 րոպե 

Վարժություն 2 

Առաջադրանք 

 Հաղթահարել ամաչկոտությունը, պարփակվածությունը, 

անվճռականությունը: 

 Զարգացնել կարողությունները, հասկանալ գործընկերոջ 

զգացմունքային վիճակը կապի միջոցով: 

 Կրճատումը հոգեէմոցիոնալ լարվածության  

Վարժության նյութերը 

Խաղալիք ««Չեբուռաշկան»» 



«Չեբուռաշկա երգը » ձայնագրված է սկավառակով, ժապավենով 

Աշխատանքի բաշխումը 

 Ողջունել 

 ««Տխուր Չեբուռաշկան»» 

Հոգեբանը ցույց է տալիս երեխաներին Չեբուռաշկային, դնում է սեղանի վրա և 

ասում է՝  

- Մանկապարտեզ է գալիս Չեբուռաշկան, նա շատ է ամաչում, չի ուզում ոչ 

ոքի հետ խոսել և խաղալ: Ես ընթերցում եմ նրա համար Ա. Բրոտսկվայի 

ստեղծագործությունը՝ «Նորեկը»: Միգուցե դա նրան օգնի լինել ավելի 

խիզախ:  

Նորեկը 

 Մի անգամ մանկապարտեզ է գալիս Լուռը, մի շատ ամաչկոտ նորեկ: Սկզբից 

նա խիզախ չէր, չէր երգում մեզ հետ: Իսկ հետո տեսնում ենք հարմարվել է,   

նապաստակի նման թռչկոտում է: Այնպես է խիզախացել՝ անգամ երգ է երգում:

  

 Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներից ինչ-որ մեկին հանդես գալ 

որպես  «Չեբուռաշկա», և նրա միջոցով դերային խաղ ներկայացնել: 

 Դերային խաղը ներկայացվում է 2-3 անգամ. 

 ««Խորը շնչառության»» վարժություն վերջում 

Առաջադրանք 3 

 Հաղթահարել ամաչկոտությունը, փակվածությունը, 

անվճռականությունը։ 

 Զարգացումը էմոցիոնալ-հոգեբանական  առաջընթացի։ 

 Կոնտակտի անցման կարողության զարգացում, 

դաստիարակությունը բարիացակամ վերաբերմունքին 

դեպի շրջապատը: 

 Հոգեէմոցիոնալ սեղմվածության իջեցում: 

Անհրաժեշտ նյութ՝ գնդակ (««կախարդական փայտիկ»», 

««սրտիկ»») 

Աշխատանքի բաշխումը 

 Ներկայացում  

 Վարժություն ««Քնքուշ անուն»» 

Երեխաները կանգնում են շրջան և փոխանցում գնդակը 

(«կախարդական փայտիկ», սիրտ՝ կարված կտորից), անվանելով մեկը 

մյուսին փաղաքշական անուններով , օրինակ ` Սերյոժենկա, 

Տանյուշաիտ և այլն: 



☻ Խաղ <<Ո՞վ է դա>>: 

Ուսուցիչը առաջարկում է երեխաներին ցույց տալ, ինչպես են շարժվում  

կատուն, արջը, աղվեսը,նապաստակը, առյուծը: Երեխաները կատարում 

են այդ առաջադրանքը: 

Այնուհետև յուրաքանչյուր երեխա, առանց կենդանուն անվանելու, 

պատկերացնում է նրան արտահայտիչ  շարժումներով: Խաղին մնացած 

մասնակցողները գուշակում են, թե ում է նկարագրում։ 

☻ Վարժություն  <<Վերելակ>>: 

Հոգեբանը ասում է.  

<< Դրեք ձեռքը որովայնի վրա: Պատկերացրեք, որ որովայնը – դա տան առաջին 

հարկն է: Մի քիչ վերև գտնվում է ստամոքսը – դա տան երկրորդ հարկն է : Այնտեղ 

պահեք ձեր ձեռքը:  Հիմա դրեք ձեր ափը ձեր կրծքավանդակի վրա և պատկերացրեք, 

որ դա տան երրորդ հարկն է: 

 Պատրաստվեք, մենք սկսում ենք  <<վերելակի ուղևորությունը>> 

Շնչեք ձեր բերանով դանդաղ և խորը այնպես, որ օդը հասնի առաջին հարկին՝  

որովայնին: Պահեք շնչառությունը: Արտաշնչեք բերանով: 

Շնչեք այնպես, որպեսզի օդը բարձրանա  մեկ հարկ բարձր, մինչև ստամոքսը: Պահեք 

շնչառությունը: Արտաշնչեք բերանով: 

Շնչեք և <<բարձրացրեք վերելակը>> ևս մեկ հարկ բարձր մինչև կրծքավանդակ: 

Պահեք շնչառությունը: Արտաշնչեք բերանով: 

Արտաշնչելու ժամանակ Դուք զգում եք հուզմունք և լարվածություն, որը դուրս է 

գալիս ձեր մարմնից, ասես վերելակի դռներից>>: 

☼ Վարժությունը կատարվում է կանգնած : Կատարման ժամանակը 2-3 րոպե: 

Շունչը պահել 2-3 վայրկյան: 

                                      Պարապմունք 4 

                Խնդիրներ. 

◊ Ամաչկոտությունը, մեկուսացումը, անվճռականությունը հաղթահարելը; 

◊ հաղորդակցության արդյունավետ միջոցների ձեւավորում,  միջանձնային 

հարաբերությունների զարգացում, վստահություն; 

Պարապմունքի նյութերը. 

Ժապավեն, ձայնասկավառակի ձայնագրում, հանգստացնող երաժշտություն,  

հատակի ծածկոցներ (երեխաների թվով): 



                Պարապմունքի քայլ  

☻ Ողջույններ: 

☻ Զրույց խոսքի մասին 

Հոգեբանը երեխաներին առաջարկում է խոսել  խոսքի մասին: Զրույցի ընթացքում 

քննարկվում են հետևյալ հարցերը. 

1. Ինչու՞ է պետք  խոսքը: 

   2. Ինչո՞ւ է պետք  ճիշտ և գեղեցիկ խոսել: 

   3. Ինչո՞ւ են մեզ հարկավոր «խնդրում եմ » և  «շնորհակալություն» կախարդական 

բառերը: 

  4. << Ու՞մ հետ  է հաճելի զրուցել »: 

  5. Կարևո՞ր է, որ կարողանան լսել մյուսին: 

  6. Ինչու՞ են ասում, որ խոսքով կարող եք  վիրավորել: 

  7. Ինչպե՞ս պետք է խոսքը ավելի արտահայտիչ դարձնել: (Դեմքի արտահայտությունների և 

ժեստերի դերի մասին): 

☻ Վարժություններ «Կույր և առաջնորդող»: 

Հոգեբանը դահլիճում կազմակերպում է մի քանի աթոռներ և երեխաներին զույգերի է 

բաժանում: 

Երեխաներից մեկը կույրի դեր է կատարելու, մյուսը՝ ուղեկցողի։: 

«Կույրի» աչքերը կապում են , ուղեկցողը պետք է նրան ուղղորդի և օգնի քայլել դահլիճով։ 

 Այնուհետև երեխաները դերերը փոխում են: 

Մնացած երեխաները («հանդիսատես») դիտում են զույգերին: 

☼ Յուրաքանչյուր երեխա տարբեր դերերից հետո, ընտրվում է լավագույն ուղեկցողին։ 

☻Վարժություն <<Թիթեռի թոչկոտում>> 

Երեխաները պառկում են գորգի վրա մեջքով, ձեռքերը ձգելով, ոտքերը ուղղաձիգ, 

թեթև շարժումներ են անում, ասես թիթեռ լինեն։ 

 Հոգեբանը միացնում է հանգստացնող երաժշտություն և ասում է. 

«Փակեք ձեր աչքերը և լսեք իմ ձայնը: Շնչեք հեշտ և հանգիստ: Պատկերացրեք, որ 

դուք մարգագետնում եք մի  գեղեցիկ ամառային օր: Ճիշտ ձեր առջև դուք տեսնում եք 

մի հոյակապ թիթեռ,որը թոչկոտում է ծաղկից ծաղիկ; Հետևեք նրա  թևերի 

շարժմանը: Նրա թևեերի շարժումները թեթև են և նրբագեղ: Հիմա թող բոլորը 

պատկերացնեն, որ իրենք  թիթեռ են, որն  ունի գեղեցիկ ու մեծ թևեր: Զգացեք, թե 

ինչպես են  ձեր թևերը դանդաղ և սահուն շարժվում վերև և ներքև:  Օդում վայելեք 

դանդաղ ու հարթ զգացումը: Այժմ նայեք մարգագետինին, որի վրա թռչում եք: Տեսեք, 

թե  նրանում որքան վառ գույներ կան: Աչքերով Գտնեք  ամենագեղեցիկ ծաղիկը  և 



աստիճանաբար սկսեք մոտենալ նրան: Այժմ դուք զգում եք ձեր ծաղկի բուրմունքը: 

Դանդաղ և սահուն նստում  եք հաճելի  բույրով ծաղկի կողքին: Կրկին շնչեք նրա 

բույրը... և բացեք ձեր աչքերը: 

Պատմեք մեզ ձեր զգացմունքների մասին: 

Երեխաները հերթական անգամ խոսում են իրենց զգացմունքների մասին: 

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

                       Պարապմունք 1  

Խնդիրներ. 

◊  Մեկուսացումը, անվճռականությունը։ 

 ◊  Շփման  ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցների զարգացում, 

Պարապմունքի նյութերը. 

ժապավեն, «Տարվա եղանակներ» ստեղծագործության ձայնագրություն 

(երաժշտությունը  Ա. Վիվալդի):  

 

                       Պարապմունքի քայլ 

☻ Ողջույններ; 

 ☻ Զրույց «Ինչպես կարելի է սովորել առանց խոսքի հաղորդակցվել»: 

Հոգեբանը երեխաներին առաջարկում է քննարկել հետևյալ հարցերը, 

1. Ի՞նչն է հնարավոր դարձնում շփվել այլ մարդկանց հետ: 

2. Ինչպե՞ս կարող եք փոխանցել ձեր հաղորդագրությունը ժեստերի և դեմքի 

արտահայտությունների միջոցով: 

☻ Վարժություն «Օտարերկրացի» 

Հոգեբանը ասում է. 

Պատկերացրեք, որ ձեզ մոտ հյուր է եկել օտարերկրացի, ով չգիտի 

հայերեն, և դուք չգիտեք,այն լեզուն, որով նա խոսում է : Փորձեք 

զրուցել նրա հետ, ցույց տալ սենյակը, խաղալիքները, հրավիրել ճաշելու:Մտածեք 

ինչ պետք է անել , առանց բառեր օգտագործելու։ 

☻ Վարժություն «Ջրվեժ»: 

Հոգեբանը միացնում է երաժշտություն և ասում. 



«Փակեք ձեր աչքերը և պատկերացրեք, որ դուք գտնվում եք ոչ մեծ  ջրվեժի տակ:  

Երկինքը բաց կապույտ է: Օդը թարմ է: Ջուրը մաքուր և զով է: Այն նրբորեն հոսում է 

ետևից, թափվում է իր ոտքերից և շարունակում է առաջ շարժվել: Ջրհորի տակ մի 

փոքր պահեք, թույլ տալով, որ ջուրը լվա ձեզ և հեռացեք >>: 

☼Վարժությունը կատարվում է կանգնած ժամանակ: 

                                    Պարապմունք 2 

Խնդիրներ 

◊ մեկուսացումը, անվճռականությունը 

◊ Հաղորդակցական ոլորտի  զարգացում։ 

◊ Հույզերի ճանաչման և արտահայտման ունակության ձևավորումը։ 

◊ համապատասխան ինքնագնահատականի ձևավորումը, ինքնավստահության 

զարգացում 

  

Պարապմունքի նյութերը. 

գնդակ 

 

                      Պարապմունքի քայլ 

☻ Ողջույններ: 

☻ Վարժություն «Ապակու միջոցով»: 

Հոգեբանը երեխաներին առաջարկում է դեմքի արտահայտություններ և ժեստեր` 

հետևյալ իրավիճակները  փոխանցելու  համար. 

-Իմ կոկորդը ցավում է: 

-Դու մոռացել ես կապել  շարֆ, իսկ դրսում ցուրտ է։ 

-Ես ուզում եմ խմել,բեր ինձ մի բաժակ ջուր: 

-Դու ուզո՞ւմ ես ինձ հետ նկարել: 

 

☻ Վարժություն «գործող թել» 

Բոլորը նստում են աթոռների վրա,  շրջանագիծ կազմելով: Հոգեբանը ասում է. 

«Այժմ մենք պետք է, մեկս մյուսին կծիկը տալով, բացենք այն և  

խոսենք  այն մասին, թե ինչ ենք զգում, ինչ ենք  ուզում ստանալ ինքներս մեզնից  և 

ցանկանալ ուրիշներին>>: 



Հոգեբանը,  վերցնում է կծիկը, պատմում է իր զգացմունքների մասին, 

արտահայտում է իր  ցանկությունը և փոխանցում է կծիկը կողքին նստած երեխային:    

Վարժությունը շարունակվում է: 

Երբ բոլոր երեխաները խոսում են և կծիկը վերադաոնում է հոգեբանին 

մասնակիցները քաշում են թելը և փակում են աչքերը: 

Հոգեբանը խնդրում է երեխաներին պատկերացնել, որ նրանք մեկ ամբողջություն են 

կազմում, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը նրանց համար կարևոր է և իմաստալից 

բոլորի համար: 

☻ Վարժություն  «Ընձուղտ» 

 Հոգեբանը ասում է. 

<< Շնչեք, արտաշնչեք և թուլացեք>>։ 

Կզակը դրեք կրծքավանդակին: Ուղղեք ձեր գլուխը դեպի աջ, այնուհետեւ ձախ:(Կրկնեք երեք 

անգամ): 

Հետ տարեք ձեր գլուխը, հետո իջեցրեք առաջ: (Կրկնեք երեք անգամ): 

Բարձրացրեք ձեր ուսերը, հետո իջեցրեք: (Կրկնեք երեք անգամ): 

Բարձրացրեք ձեր աջ ուսը: (Կրկնեք երեք անգամ): 

Բարձրացրեք ձախ ուսը: (Կրկնեք երեք անգամ): 

Կանգնեք ուղիղ և հարմարավետ: 

Զգացեք, թե ինչպես է թուլանում պարանոցը: 

Պատկերացրեք ձեզ երկար, ինչպես ընձուղտի պարանոցը>>: 

☼  Վարժությունը կատարվում է աթոռի վրա նստած: 

               Պարապմունք 3 

Խնդիրներ. 

◊ Ամաչկոտությունը, մեկուսացումը, անվճռականությունը։ 

◊ հաղորդակցության միջոցների զարգացում; 

◊ խմբի համախմբում, խթանելու փոխըմբռնման ունակության 

փոխազդեցություն; 

◊ հոգեպես հուզական սթրեսի նվազում: 

 

Պարապմունքի նյութերը. 

ժապավեն ձայնագրող, հանգիստ երաժշտություն: 



                                  Պարապմունքի քայլ 

☻ Ողջույններ: 

☻ Վարժություն <<Ասեք բանաստեղծություններ առանց բառերի»: 

Մեծահասակը կարդում է Էֆիմովսկու  բանաստեղծությունը երեխաների համար: 

«Կատուն այսօր սպասում էր հյուրերին 

Եվ մի քիչ մտահոգվեց. 

«Ինչու է,որ   այդքան երկար չեն գալիս>>: 

Դե իսկ հյուրերը այստեղ են, ինչպես այստեղ... 

Բոլորը շտապում են կատվին շնորհավորել: 

Սկյուռը զամբյուղի մեջ բերում է ընկույզ: 

Խուճուճ ոչխարը՝ մի փունջ երիցուկ: 

Սահում է արջուկը մի տակառ մեղրով: 

Քարշ է տալիս աքլորը  կաշվե պայուսակ: 

Իսկ տիկին Տիմոֆին բերեց երկու մկնիկ: 

Մեկ այլ հյուր իր ատամներով բերեց ոսկոր: 

Բոլոր նվերներից կատուն երջանիկ է, 

Ոչ մեկից աչքը չի կտրում, 

Գուշակեք արագ: 

Ու՞մ նվերն է ամենագեղեցիկը»: 

☻ «Այսօր կատուն սպասում է հյուրերին ...» պոեմի ներկայացումը: Հոգեբանը 

երեխաներին բաժանում է դերեր: Վերանայելով  ընթերցման տեքստը երեխաները 

բեմադրում են սյուժեն: 

☻Վարժություն <<Ծաղիկ>>. 

Հոգեբանը միացնում է հանգիստ երաժշտություն և ասում է. 

<<Նստեք աթոռի  վրա, իջեցրեք գլուխը և ձեոքերը: Պատկերացրեք, որ դուք սերմեր եք, որից 

գեղեցիկ ծաղիկներ են դուրս գալիս: 

Ահա արևի տաք ճառագայթը հասավ գետնին և տաքացրեց սերմերը: 

Սերմից դուրս եկավ ծիլը: 

Ծլից աճեց գեղեցիկ ծաղիկ: 

Կանգնե՛ք, բարձրացրե՛ք ձեռքերը և տարածե՛ք ձեռքերը կողքի: 



Յուրաքանչյուր տերևը փոխարինում է ջերմությամբ և լույսով, գլուխը վերածելով 

Արևի ետևում: 

Բարձրացրեք ձեր կզակը, պատկերացրեք, որ դուք նայում եք արևին 

Կախարիչներից ներքև,  ժպտացեք, դանդաղ դարձրեք ձեր գլուխը դեպի աջ-ձախ: 

Այժմ ասեք մեզ, թե ինչ եք զգացել, երբ դուք ծաղիկ էիք »: 

                   Պարապմունք  4 

Խնդիրներ. 

◊ Ամաչկոտությունը, մեկուսացումը, անվճռականությունը։; 

◊Ինքնագիտակցության զարգացում, համապատասխան ինքնագնահատման 

ձեւավորում; 

Պարապմունքի նյութերը. 

Երկու թերթ, հասարակ մատիտ, ռետին և գունավոր մատիտներ 

(յուրաքանչյուր երեխայի համար); 

Ժապավեն, ձայնասկավառակի ձայնագրում, հանգիստ երաժշտություն, հատակի 

ծածկոցներ (երեխաների թվով): 

                   Պարապմունքի քայլ 

☻ Ողջույններ: 

☻ Վարժություններ << Նկարում ենք մեզ>> 

Հոգեբանը երեխաներին տալիս է թղթեր, մատիտներ և առաջարկում է նկարել երկու 

նկար` 

«Ինչպիսին եմ ես եղել, երբ նոր եկա խումբ», 

«Ինչպես եմ ես հիմա»: 

☼ Խնդիրն ավարտելուց հետո, յուրաքանչյուր երեխայի  հետ  հոգեբանը կարող է 

ունենալ նկարների հետ կապված անհատական զրույց: 

☻Վարժություն <<Անսովոր ծիածանը>> 

Հոգեբանը միացնում է հանգիստ երաժշտություն և ասում. 

«Պառկեք հարմարավետ, հանգստացեք, շնչեք հավասարապես և խորը: 

Փակեք ձեր աչքերը: Պատկերացրեք, որ ձեր աչքերի առաջ անսովոր  

ծիածան է: Առաջին գույնը կապույտ է: Կապույտը կարող է մեղմ և հանգստացնող 

լինել,ինչպես հոսող ջուրը: Կապույտը հաճելիորեն ափսոսում է աչքը ջերմության 

մեջ, թարմացնում է ձեզ,ինչպես լողում է լճում: Զգացեք  այդ թարմությունը: 



Հաջորդը դեղին է: Դեղինը մեզ ուրախացնում է, այն տաքացնում է 

Մեզ արևի նման, այն հիշեցնում է մեզ նուրբ փափուկ հավի ճուտիկի, և մենք 

ժպտում ենք: Եթե մենք տխուր ենք և միայնակ, այն բարձրացնում է 

տրամադրությունը: 

Կանաչը փափուկ մարգագետինների, տերևների և տաք ամռան գույնն է: 

Բացեք ձեր աչքերը: Ի՞նչ էիք զգում , երբ պատկերացրեցիք կապույտ, դեղին և կանաչ 

գույները: Վերցրեք այդ զգացմունքները ձեզ հետ ողջ օրվա համար »: 

                                      Դեկտեմբեր  

                              Պարապմունք 1 

Խնդիրներ. 

◊ Ամաչկոտությունը, մեկուսացումը; 

◊ հաղորդակցման միջոցների զարգացում; 

◊ համապատասխան ինքնագնահատման ձևավորումը, ինքնավստահության աճը, 

Պարապմունքի նյութերը. 

Հանգիստ երաժշտություն: 

                             

                         Պարապմունքի քայլ  

☻ Ողջույններ: 

☻Խաղ <<Անծանոթ>> 

Հոգեբանը ասում է. 

Պատկերացրեք, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը անծանոթ է:Ես պետք է ձեզ հարցեր 

տամ, իսկ դուք միայն  թափահարեք  ուսերը և բացեք ձեռքերը>>: 

Նմուշի հարցերը. 

- Դուք  այսօր նախաճաշե՞լ եք մանկապարտեզում: 

- Դրսում ցո՞ւրտ է: 

- Դուք ունե՞ք տաք հագուստ: 

- Ի՞նչ գույնի է երկինքր: 

- Ձեզ դո՞ւր են գալիս ակվարիումի մեջի ձկները: 

- Դուք այսօր գնալո՞ւ եք զբոսանքի:Եվ այլն: 

☻Խաղ <<Շղթա>> 



Հաղորդավարը ընտրված է:Երեխաները կանգնած են նրա ետևում՝ 

շարասյունով, ձեռքերը դնում են իրենց դիմացինի ուսերին: Այս դիրքով նրանք 

պետք է հաղթահարեն տարբեր խոչընդոտներ՝ 

սեղանի տակով սողալ 

հաղթահարել երևակայական լիճը և այլն: 

Խաղը կրկնվում է: 

☼ Երեխաներից յուրաքանչյուրը պետք է հանդես գա հաղորդավարի դերում: 

 

☻Վարժություն <<Ծաղիկ>> (նայեք 3-րդ պարապմունքը, նոյեմբեր) 

                      

                  Պարապմունք 2 

Խնդիրներ. 

 

◊ Ամաչկոտությունը, մեկուսացումը, անվճռականությունը։ 

◊ համապատասխան ինքնագնահատման ձևավորումը, ինքնավստահության 

աճը, 

◊ հաղորդակցման միջոցների զարգացում; 

◊ անմիջական փոխգործակցության ունակության ուսուցում. 

 

                 Պարապմունքի քայլ 

☻ Ողջույններ: 

☻ Խաղ <<Վիշապը բռնում է իր պոչը>> 

Երեխաները կանգնած են միմյանց հետևում՝ մեկը մյուսի կոնքից բռնելով: 

Առաջին երեխան դա << վիշապի գլուխն է>>, վերջինը՝ <<պոչը>>: Առաջին 

խաղացողը ՝առաջնորդ,պայքարում է բռնել վերջինին - <<վիշապը բռնում է իր 

պոչը>>: Մնացած երեխաները կիպ բռնում են մեկը մյուսից: 

Մնացած երեխաները շղթայաձև բռնվում են մեկը մյուսից: Երբ վիշապը 

բռնում է իր պոչը, վարողը փոխվում է, խաղը կրկնվում է, իսկ  վարողի 

դերը պետք է ստանձնի յուրաքանչյուր երեխա: 

 

☻ էտյուդ <<Երկու ծաղրածուները>>  

Հոգեբանը երեխաներին բաժանում է խմբերի և առաջարկում է 

յուրաքանչյուր խմբին խաղալ հետևյալ էտյուդը. 

<<Երկու  ուրախ ծաղրածուներ՝ մեկը մյուսին չնկատելով, նետում էին 

երևակայական գունավոր օղակներ: Հանկարծ նրանք բախվում են իրար և 

ընկնում , այդ ամենը իրենց համար ծիծաղելի է, նրանք նստած   բարձր 

ծիծաղում էին: Հետո ծաղրածուները կանգնում են և սկսում օղակները 

միմյանց նետել>>: 

 Զույգերը հերթականությամբ կատարում են առաջադրանքը: 

 



 

☻Վարժություն <<Խաղատիկնիկ>> 

Հոգեբանն ասում է. 

<<Պատկերացրեք, որ դուք դարձել եք տիկնիկ, ով կատարում է այն 

շարժումները, որոնք անհրաժեշտ են տիկնիկավարին: Այդպես են 

անվանվում տիկնիկային թատրոնի  դերասաններին>>: 

օ/Կանգնեք ուղիղ և քարացեք տիկնիկի դիրքով: Ձեր մարմինը պնդացել է, 

ինչպես բուրատինոյինը: 

օ/Լարեք ձեր ձեռքերը, մատները, պատկերացրեք, որ նրանք փայտից են: 

o/Լարեք ոտքերը, ծնկները, և քայլեք այդպես: Ձեր մարմինը կարծես 

փայտից է: 

o/Լարեք դեմքը և վիզը: Կնճռոտեք ճակատը: Իսկ հիմա ասացեք ինքներդ 

ձեզ՝ թուլացիր և հանգստացիր: 

 

                                             ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 3 

Հանձնարարություններ. 

◊Ինքնամփոփության, անհաստատակամության, ամաչկոտության 

հաղթահարում: 

◊Հոգեհուզական լարվածության նվազում: 

 

                                     

                                  Պարապմունքի ընթացքը 

                                                     

☻Ողջույն 

☻Վարժություն <<Ներկայացնել հեքիաթ>>: 

Հոգեբանը բաժանում է երեխաներին 2 թիմի, և յուրաքանչյուր թիմին 

առաջարկում է պատրաստել և ներկայացնել հայտնի հեքիաթից դրվագ: 

Թիմերը անցկացնում են փորձ, իսկ հետո հերթականությամբ 

ներկայացնւմ են ժեստային խաղեր, դրվագներ: Իսկ հանդիսատեսը պետք 

է գուշակի, թե որ հեքիաթից է այդ հատվածը, և ով ինչ դեր է կատարում: 

 

 

☻ Վարժություն <<Կախարդական քուն>> 

Հոգեբանը միացնում է հանգիստ, թուլացնող երաժշտություն և ասում է . 

<<Հարմար պառկեք, փակեք աչքերը, ուշադիր լսեք և կրկնեք իմ 

խոսքերը>>: 



Կախարդական քունը կավարտվի, երբ ես կասեմ բոլորը բացեն աչքերը: 

                               Մենք խաղաղ հանգստանում ենք: 

                               Մենք խաղաղ հանգստանում ենք: 

                              Մենք կախարդական ձևով քնում ենք: 

                         Շնչում ենք հեշտությամբ, հավասար, խորը: 

                                 Մեր ձեռքերը հանգստանում են: 

                                Մեր ձեռքերը հանգստանում են: 

       Ոտքերը նույնպես հանգստանում են, հանգստանում են,  քնում: 

                                 Շրթունքները մի փոքր բացվում են: 

                                Ամեն ինչ հիասքանչ թուլանում է, 

                                Ամեն ինչ հիասքանչ թուլանում է: 

                         Շնչում ենք հեշտությամբ, հավասար, խորը: 

                                  Լավ է, երբ հանգստանում ենք, 

                                  Բայց ժամանակն է արթնանալ: (Երաժշտությունը 

անջատվում է): 

Ուժեղ սեղմում ենք բռունցքները, բարձրացնում ենք: 

Ձգվել, 

Ժպտալ, 

Բոլորը բացեն աչքերը և կանգնեն: 

                                                  

                                            ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 4         

Հանձնարարություններ 

◊ Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 

հաղթահարում: 

◊ Դաստիարակել հետաքրքրություն խաղընկերների նկատմամբ: 

◊ Հուզական լարվածության նվազում: 

 

 

                                                  Պարապմունքի ընթացքը 

 

☻ Ողջույն 

☻  Խաղ <<Ուրախ գնդակ>> 

Հոգեբանը միացնում է ինչ-որ պարային երաժշտության 

ձայնագրություն:Երեխաները կանգնում են և իրար են փոխանցում 

գնդակը հետևյալ խոսքերով. 

<< Դու գլորվիր զվարթ գնդակ, արագ-արագ անցիր ձեռքից ձեռք, որպեսզի 



չձանձրանանք մենք>>: 

Երեխան, ով ստացել էր գնդակը վերջին բառի ժամանակ, դուրս է գալիս 

շրջանի կենտրոն և պարում է երաժշտության ներքո: 

☻ Էտյուդ << Հանդիպում ընկերոջ հետ>> 

Հոգեբանը  բաժանում է  երեխաներին խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին 

առաջարկում է արտահայտիչ շարժումների օգնությամբ խաղալ հետևյալ 

էտյուդը` << Երկար բաժանումից հետո,ընկերները հանդիպեցին և շատ 

ուրախացան>>: 

                                                       

                                                     ՀՈՒՆՎԱՐ 
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Հանձնարարություններ 

◊Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 

հաղթահարում: 

◊Ինքնագիտակցության և անհատականության զարգացում: 

◊Սթրեսի նվազում: 

Անհրաժեշտ նյութեր: 

Տարբեր էմոցիաներով մարդկանց  պատկերներով քարտեր 

(ուրախություն, թախիծ, բարկություն, չարություն, հիասթափություն, 

զարմանք, հանգստություն) ,թղթեր, գունավոր մատիտներ, վրձիններ: 

                                       Պարապմունքի ընթացքը 

☻ Ողջույն: 

☻ Վարժություն <<Գուշակիր Էմոցիան>>: 

Հոգեբանը երեխաներից յուրաքանչյուրին տալիս է քարտեր՝ սխեմատիկ 

պատկերներով, և ասում. 

<<Փորձեք տարբերել, թե  քարտերի վրա պատկերված յուրաքանչյուր անձ 

ինչ տրամադրություն ունի>>: 

Հետո հոգեբանը յուրաքանչյուրին առաջարկում  է վերցնել(ընտրել) այն 

քարտը, որը կհամապատասխանի իր տրամադրությանը: 

☻Զրույց << Տրամադրությունը բարձրացնելու ելքերը>>: 

Հոգեբանը առաջարկում  է երեխաներին  քննարկել, թե ինչպես  կարելի 

կարգավորել  տրամադրությունը: 

☻Վարժություն <<Նկարում ենք մեր տրամադրությունը>>: 

Հոգեբանը երեխաներին բաժանում է թղթեր, գունավոր մատիտներ, 

յուղաներկեր և առաջարկում է նկարել իրենց տրամադրությունը: 

Վարժությունից հետո երեխաներից յուրաքանչյուրի հետ, անհատական 



զրույց է կազմակերպվում  նկարի վերաբերյալ: 

                                               ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 2 

Հանձնարարություններ. 

◊Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 

հաղթահարում: 

◊Ինքնագիտակցության զարգացում, համապատասխան 

ինքնագնահատականի ձևավորում: 

◊Սոցիալական հույզերի զարգացում: 

                                      Պարապմունքի ընթացքը 

☻Ողջույն 

☻Վարժություն <<Չավարտված նախադասություն>>: 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին ավարտել հետևյալ 

նախադասությունները: 

- Ես սիրում եմ, երբ... 

-Ինձ անհանգստացնում է ... 

-Ես վատ եմ զգում, երբ... 

- Ես չեմ կարողանում ... 

- Ես լավ եմ կարողանում... 

 

 

Ավարտելուց հետո երեխաները խնդրում են տալ իրենց գրածի 

բացատրությունը: Երեխաները կազմում են փոքր հեքիաթ: Հոգեբանը 

քննարկում է երեխաների հետ, թե ինչպես լուծել խնդիրները: 

☻Վարժություն <<Փուչիկ>> 

Երեխաները նստած են աթոռներին: Հոգեբանն ասում է .  

<<Խորը շունչ քաշեք, պատկերացրեք, որ ձեր փորիկը  փուչիկ է:Ինչքան 

խորն եք շնչում, այդքան մեծանում է փուչիկը: Իսկ հիմա արտաշնչեք 

բերանով, որպեսզի օդը դուրս գա փուչիկից: Մի շտապեք, կրկնեք: Շնչեք, 

և պատկերացրեք ձեզ փուչիկ` լցված օդով: Դանդաղ արտաշնչեք, ասես 

օդը փուչիկից դուրս է մղվում : Դադար տվեք, հաշվեք մինչը 5-ը: Կրկին 

շնչեք և լցրեք թոքերը օդով: Արտաշնչեք, զգացեք, թե ինչպես է օդը դուրս 

գալիս թոքերով, կոկորդով, բերանով: Շնչեք և զգացեք, թե ինչպես եք դուք 

լցվում դրական էներգիայով և լավ տրամադրությամբ>>: 
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Հանձնարարություններ 

◊Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 



հաղթահարում: 

◊Ինքնագիտակցության զարգացում, համապատասխան 

ինքնագնահատականի ձևավորում: 

 

                                     Պարապմունքի ընթացքը 

☻Ողջույն 

☻Վարժություն <<Պատմիր այն մասին,թե ինչ է դուր գալիս քո մեջ>>։ 

Հոգեբանն առաջարկում է երեխաներին հերթականությամբ պատմել այն 

մասին, ինչ իրենք սիրում, հարգում և գնահատում են իրենց մեջ։Այն բանի 

մասին, որն իրենց վստահություն է ներշնչում։ 

☻Էտյուդ <<Հանդիպում ընկերոջ հետ>>: 

☻Վարժություն <<Ուրախ մարմնամարզություն>>։ 

Երեխաները փակ աչքերով պետք է նստեն խալուն կամ աթոռին։ 

Հոգեբանն ասում է. 

ՙ<<Մարմինը հոգնում է օրվա ընթացքում և նրան հանգիստ է հարկավոր 

կամ քուն։Քնած մարդը նման է անջատված մեքենայի։Բայց առջևում նոր 

օր է, գործեր արկածներ։Պետք է պատրաստվել ։Որպեսզի մեքենան 

աշխատի պետք է միացնել շարժիչը։Պատկերացրեք,  որ դուք քնից նոր 

արթնացած փիսիկներ եք։ Դանդաղ առաջ ձգեք առջևի թաթերը հետո 

ոտքերը։ 

 Եկեք պատկերենք զատիկների որոնք պառկած են մեջքի վրա։Կհաջղվի՞ 

արդյոք նրանց կանգնել  թաթիկների վրա`առանց կողմնակի 

օգնության։Խորը շունչ ենք քաշում և վերածվում ենք փուչիկի։Մենք 

այնքան թեթև ենք դարձել, որ թվում է մի քիչ էլ ու կթռչենք։Որպեսզի 

մեծանանք, ձգվում ենք ընձուղտի նման ։Որպեսզի դառնանք 

արագաշարժ և ուժեղ,  ցատկում ենք ինչպես կենգուրուն>>։ 

                                                ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 4 

Հանձնարարություններ 

◊Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 

հաղթահարում: 

◊Ինքնագիտակցության և անհատականության զարգացում: 

 

                                       Պարապմունքի ընթացքը 

☻Ողջույն 

☻Խաղ <<Կախարդված երեխան>>։ 



Հոգեբանն առաջարկում է երեխաներին հերթականությամբ խաղալ 

կախարդված երեխայի դերը,ով կորցրել է  խոսելու ունակությունը և 

կարող է բացատրել միայն միմիկաների և ժեստերի 

օգնությամբ։Հոգեբանը կախարդված երեխային տալիս է զանազան 

հարցեր ,վերջինս միմիկաների միջոցով պատասխանում է 

դրանց։Մնացած երեխաները փորձում են հասկանալ   և թարգմանել 

կախարդվածի պատասխանները։ 

☻Խաղ <<Պահմտոցի>>։ 

Հաշվման միջոցով ընտրվում է խաղը վարողը։Հոգեբանը շարֆով  

փակում է նրա աչքերը։Վարողի խնդիրն է բռնել խաղացողներից ինչ-որ 

մեկին։Բռնվողը դառնում է խաղի նոր վարողը ։Խաղը շարունակվում է։ 

                                   

                                                  

 

                                               Փետրվար 

                                        ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ 1 

Հանձնարարություններ 

◊Ամաչկոտության, փակվածության, անհաստատակամության 

հաղթահարում: 

 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ։ 

Տոմսեր երեխաների քանակով։ 

Դիզայնի պարագաներ։ 

Հանգստացնող  երաժշտությամբ սկավառակ։ 

                                          Պարապմունքի ընթացքը 

 

☻Ողջույն 

☻Խաղ <<Ճանապարհորդություն>>։ 

Եկեք պատկերացնենք, որ մենք նստել ենք գնացք և ուղևորվում ենք 

ճանապարհորդության։Ճանապարհին գնացքը պետք է կանգ առնի 

հետևյալ կայարաններում ` 

<<Անտառային>>  <<Թատերական>> <<Խաղային>>։Կայարանների 

անվանումները կհուշեն, թե ինչ պետք է անենք մենք ։Օրինակ 

<<Անտառային>> կայարանում մենք պետք է զբոսնենք երևակայական 

անտառով, լսենք թռչունների դայլայլը, հիանանք ծաղիկներով ու 



ծառերով,  հավաքենք սնկեր ու հատապտուղներ։ 

Հոգեբանը  բաժանում է նախօրոք պատրաստած տոմսերը։Երեխաները 

նստում են հերթականությամբ կանգնեցված աթոռներին (գնացքը 

ճամփա է ընկնում)։ 

<<Թատերական>> կայարանում երեխաները պետք է պատմեին 

հեքիաթներ արտասանեին, բանաստեղծություններ երգեին, պարեին։ 

Պարապունք 2 

Խնդիրները. 

•ամաչկոտության հաղթահարում,մեկուսացում,անորոշություն 

•ինքնաճանաչման զարգացում,հաղորդակցման ընդունակություններ 

•հոգեհուզական լարվածության թուլացում 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

գունավոր տերևներ(երեխաների քանակին համապատասխան),արկղ, ուրախ 

երաժշտություն։ 

 

                 Ընթացքը 

•Ողջույնի խոսք 

•Խաղ 《Թռիր,թռիր տերևիկ》 

Հոգեբանը յուրաքանչյուր երեխայի տալիս է թղթե տերև։Երեխաներին առաջարկում 

են ցանկություն պահել,հիշել իրենց տերևի գույնը և թողնել այն արկղում։Բոլոր 

տերևները հավաքելուց հետո ,հոգեբանը սկսում է արկղից մեկ առ մեկ հանել։Նա, ում 

պատկանում է տերևը,նետում է այն և ասում հետևյալ բառերը. 《 Թռի՜ր,թռի՜ր 

տերևիկ։Արևմուտքից դեպի արևելք,հյուսիսից դեպի հարավ։Վերադարձիր շրջադարձ 

կատարելով։Եվ երբ հպվես դու գետնին,իմ հրահանգը կատարիր》։ 

Ասելով քառատողը,երեխան արտահայտում է իր ցանկությունը։ 

 ¤Դասընթացի ավարտին խորհուրդ է տրվում քննարկել,թե մեծամասնության 

ցանկությունները որոնք են և ինչու։ 

 

•Խաղ《Օ՜,ես ինչ լավն եմ》։ 

Երեխաները շրջանաձև նստում են։Հոգեբանը անվանում է ցանկացած թվեր։Երբ 

հնչում է 《5》 թիվը,երեխաները կանգ են առնում,ձեռքերը ծափահարում են և ասում. 

《Օ՜,ինչ լավն եմ ես》։Խաղը շարունակվում է։ 



 ¤Կարելի է կատարել երաժշտության ուղեկցությամբ։ 

 

              Պարապունք 3 

Խնդիրները. 

•հաղթահարել ամաչկոտությունը,մեկուսացումը,անվճռականությունը 

•հասակակիցների հանդեպ  ուշադրություն դարձնելու ունակության զարգացում։ 

•ինքնաճանաչման զարգացում,համապատասխան ինքնագնահատման ձևավորումը 

•հոգեհուզական լարվածության թուլացում 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

•Ողջույնի խոսք 

•Հանձնարարություն《Հաճոյախոսություններ》 

Երեխաները կանգնած են շրջանագծի մեջ։Հոգեբանը տալիս է գնդակը երեխաներից 

մեկին և ասում հաճոյախոսություն։Երեխան պետք է ասի շնորհակալություն և տա 

գնդակը հարևանին,ասելով նաև հաճելի խոսքեր ուղղված նրան։Նա,ով ընդունում է 

գնդակը ասում է 《շնորհակալություն, և փոխանցում հաջորդ երեխային։Երեխաները 

ասելով հաճոյախոսություններ և երախտագիտության խոսքեր,փոխանցում են 

գնդակը,նախ այս կողմ, ապա՝ այն։ 

 

•Հանձնարարություն《Վերջացնել նախադասությունը։ 

Հոգեբանն առաջարկում է վերջացնել հետևյալ նախադասությունները. 

֊ես գիտեմ... 

֊ես կարող եմ... 

Երբ երեխան վերջացնում է արտահայտությունը,բոլորը ծափահարում են։ 

 

•Հանձնարարություն《 Ինքնաթիռ》 

Հոգեբանն ասում է. 

《 Ինքնաթիռները պատրաստվում են թռիչքի։Պատրաստ եղեք,ուղիղ կանգնեք և 

տարածեք ձեռքերը։ Այժմ ձեզանից յուրաքանչյուրը պատկերացնում է, որ իր 

ինքնաթիռը արագացնում է արագությունը և նվաճում բարձրություն։Թևերը ճեղքում 

են օդը։Շարժիչը հարթ և հզոր է ։Ինքնաթիռը վստահ թռչում է ամպերի վրայով։  



Ինքնաթիռը պատրաստվում է վայրէջքի և սահուն վայրէջք կատարում։Եթե դուք 

երբևէ անորոշություն կզգաք,պատկերացրեք,որ դուք թռչում եք առաջ և վերև>>։ 
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Խնդիրները. 

•հաղթահարել ամաչկոտությունը,մեկուսացումը,անվճռականությունը 

•զարգացնել հետաքրքրությունը և ուշադրությունը գործընկերների հանդեպ 

•ինքնաճանաչում և անհատականության զարգացում 

• հոգեհուզական լարվածության թուլացում 

 

             Ընթացքը 

•Ողջույնի խոսք 

•Խաղ《 Շինարարներ》 

Հոգեբանն առաջարկում է յուրաքանչյուր երեխայի կառուցել իր համար 

տուն,օգտագործել պարագաներ,որոնք գտնվում են իր խաղասենյակում։ Կառուցման 

ավարտից հետո տրվում են հարցեր. 

֊Արդյո՞ք հարմար կլինի քեզ այս տանը ապրելը։ 

֊Որտե՞ղ ես տեղավորելու հյուրերին։ 

֊Քեզանից բացի ո՞վ է ապրելու քեզ հետ։Եվ այլն...Զրույցի ավարտին երեխաներին 

առաջարկում են միասնական տուն կառուցել։ 

 

•Հանձնարարություն《Ռոբոտ》 

Հոգեբանն առաջարկում է երեխաներին բաժանվել զույգերի։Երեխաներից մեկը,պետք 

է  կատարի գյուտարարի դերը,իսկ մյուսը ռոբոտի։ 

《 Ռոբոտը 》 ,որոնելով թաքնված իրը,շարժվում է գյուտարարի հրահանգով՝ 

ուղիղ,ձախ և այլն։Այնուհետև երեխաները փոխվում են դերերով։Դասընթացը 

կրկնվում է։ 

 

                 ՄԱՐՏ 

           Պարապունք 1 



Խնդիրները. 

• մեկուսացում,անվճռականության հաղթահարում 

•հաղորդակցման բանավոր և խոսքային միջոցների զարգացում 

•զարգացնել հետաքրքրությունը և ուշադրությունը գործընկերների հանդեպ 

• խմբի համախմբում,խթանելու փոխըմբռնման ունակությունը միահամուռ 

փոխազդեցության 

•հոգեհուզական լարվածության թուլացում 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Ձայներիզ,《Տարվա եղանակները》(Ա.Վիվալդի) ձայնագրությամբ 

 

                   Ընթացքը 

•Ողջույնի խոսք 

•Հանձնարարություն《Հայելի》 

Հոգեբանն առաջարկում է երեխաներին բաժանվել զուգերի։Զույգերից մեկը պետք է 

կատարի հայելու դերը։ Հանձնարարության՝ կրկնել բոլոր շարժումներն ու 

միմիկաները,որը ցույց կտա երեխան։ Այնուհետև երեխաները դերափոխվում են։ 

Տարբեր դերերից հետո,երբ յուրաքանչյուր երեխա վերջացնում է,հոգեբանը հարցնում 

է. 《Ո՞ւմ ավելի շատ հավանեցիր նմանակել՝ երեխայի՞ն, թե՞ հայելուն, ինչո՞ւ》։ 

 

•Խաղ 《Ճանապարհորդություն》 

Հոգեբանը երեխաներին հրավիրում է երևակայական 

ճանապարհորդության։Երեխաները ըստ հոգեբանի ցուցումների տարբերակում են 

տարբեր շարժումներ և խաղում փոքր իրավիճակներ.նմանակում են անտառի 

ծառերին,նապաստակներին՝ աղվեսից փախչելիս,ճանապարհորդների՝ նավակով 

լողալիս,լետնագնացների՝ անցնելով գետակի նեղ կամրջով և այլն։(նայել վերև). 
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Խնդիրները. 

•հաղթահարել ամաչկոտությունը,մեկուսացումը,անվճռականությունը 

• բարեկամական վերաբերմունք ցուցաբերել մյուսների հանդեպ 



•հաղորդակցման հմտությունների զարգացում 

•հոգեհուզական լարվածության  թուլացում 

 

•Հանձնարարություն《Քնքուշ անուն》 

•Հանձնարարություն 《Ճանապարհորդություն կախարդական անտառով》 

Հոգեբանը միացնում է հանգիստ,մեղմ երաժշտություն և ասում. 

《Հարմար պառկեք և փակեք աչքերը ։Պատկերացրեք,դուք անտառում եք,որտեղ շատ 

ծառեր կան,թփեր ամեն տեսակի։Առավել հաճախ կանգնած է սպիտակ,քարե 

նստարան,նստեք նրա վրա։Լսեք հնչյունների ձայնը։Դուք լսում եք թռչունների 

երգը։Զգացեք բույրերը։Զգացեք երկրի թարմ բույրը,քամին տարածում է է սոճու 

բուրմունքը։Հիշեք ձեր զգացումները,վերցրեք այն ձեզ հետ վերադառնալով 

ճանապարհորդությունից։Թող նրանք ձեզ հետ լինեն ամբողջ օրը։ 

 

             Պարապունք 3 

Խնդիրները. 

•հաղթահարել ամաչկոտությունը,մեկուսացումը,անվճռականությունը 

•զարգացնել հետաքրքրությունը և ուշադրությունը ընկերների հանդեպ 

•ինքնաճանաչման զարգացում,ինքնագնահատման համապատասխան ձևավորում 

•հոգեհուզական լարվածության թւլացում 

 

Անհրաժեշտ նյութեր. 

Շարֆ  

                Ընթացքը 

•Ողջույնի խոսք 

•Խաղ 《Խխունջ》 

Համրանքախաղի օգնությամբ կամ ըստ ցանկության ընտրվում է ուղղորդողը՝ 

խխունջը։Երեխաները կանգնում են շրջան բռնած,ուղղորդողը շրջանի 

կենտրոնում,նրանք փակում են աչքերը։Խաղացողը,որին ցույց է տալիս 

հոգեբանը,փոխելով ձայնը արտահայտում է. 

《Խխունջ,խխունջ 

Դուրս արի 



Շաքար քեզ կտամ, 

Մի կտոր կարկանդակ, 

Գուշակիր ո՞վ եմ ես》։ 

Այն երեխան, ում ձայնը գուշակեց ուղղորդողը, դառնում է <<խխունջ>>։Խաղը 

շարունակվում է։ 

 ¤Ուղղորդի դերում պետք է մասնակցեն բոլոր երեխաները։ 

 

•Զրույց 《Մեր անունները》 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին խոսել անուններից։ Զրույցի ընթացքում 

քննարկվում են հերթական հարցերը։ 

1.Դու՞ր են գալիս ձեզ ձեր անունները և ինչու։ 

2.Եթե ձեզ տրվեր հնարավորություն ընտրել ձեզ նոր անուններ,դու՞ք 

կհամաձայնվեիք,և ինչու։ 

¤ Հարցերից հետո,պահանջվում է պատմել հանրահայտ մարդկանց մասին,որոնք 

կրում են այն խմբի երեխաները։ 

 

•Վարժություն《Պատմիր այն մասին,ի՞նչն է դուր գալիս քեզանում》 

•Վարժություն 《Խորը շունչ քաշել》 
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Խնդիրները. 

•Հաղթահարել ամաչկոտությունը,ներփակվածությունը,անորոշությունը 

• Ինքանաչանաչման զգացողությունը,ինքնագնահատման 

ձևավորումը,ինքնավստահության բարձրացումը բանավոր և գրավոր շփման 

միջոցներով։ 

  

               Ընթացքը 

•Ողջույնի խոսք 

•Զրույց《Ինչպես ենք մենք հաղթահարում դժվարությունները》 

Հոգեբանն ասում է. 



《Պե՞տք է արդյոք վախենալ սխալներից և անհաջողություններից》։Իհարկե ոչ։Ամեն 

օր մենք սովորում ենք անել ինչ֊որ նոր բաներ։ Իսկ երբ անում եք որևէ նոր բան,դժվար 

չէ շրջանցել առանց սխալների և անհաջողությունների։ Դժվարությունները,որոնց 

մենք հաղթահարում ենք, մեզ դարձնում են ուժեղ,խելացի և ինքնավստահ։Գլխավորը 

չհուսահատվել , ձեռքերը ցած չիջեցնել և չմեղադրել ինքդ քեզ և շրջապատողներին,որ 

որևէ բան քեզ չի հաջողվել։ Հարկավոր է համբերությամբ  ուղղել սխալները և 

հաղթահարել դժվարությունները։ 

Ձեզանից շատերը լսել են, որ 《 սխալներից ենք սովորում》 ։Այդպես էլ կա,մեր 

սխալները օգնում եմ մեզ հասկանալ, որ ինչ որ մի բան այնպես չենք արել և մյուս 

անգամ պետք է ճիշտ վարվել և հասնել արդյունքի։Եվ ի՞նչ անել,եթե դուք հայտնվել եք 

բարդ իրավիճակում և միայնակ դժվար է ինքնուրույն հաղթահարել։Այո,պետք է 

խնդրել օգնություն մեծահասակներից և ընկերներից։ 

Երեխաներին առաջարկում են քննարկել այն միջոցները, որով հաղթահարում ենք 

դժվարությունները,հիշել և բերել օրինակներ կյանքի տարբեր իրավիճակներից։ 

 

•Վարժություն《Ներկայացնել իրավիճակ》 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին ներկայացնել հետևյալ դրվագները. 

֊Խմբում հայտնվել է նոր տղա(աղջիկ) և դու նրա հետ մնացել ես միայնակ։Ի՞նչ պետք է 

անես դու։ 

֊Նեղացրել են քո ընկերոջը և դու հայտնվել ես նրա կողքին։Ի՞նչ պետք է դու անես։ 

֊Դու կորցրել ես քո խաղալիքը մանկապարտեզում։Ինչպե՞ս դու կվարվես։ 

Խաղերի համար ընտրությունը որոշվում է նախորդ զրույցի ընթացքում։ 

 

•Վարժություն《Վերջացնել նախադասությունը》 

Երեխաները հերթականությամբ վերջացնում են հաջորդ նախադասությունները. 

֊Ես ուզում եմ... 

֊Ես կարող եմ... 

֊Ես գիտեմ... 

֊Ես կհասնեմ... 

Երբ երեխան վերջացնում է նախադասությունները,բոլորը ծափահարում են։ 

Առաջադրանքները ` 

 ամաչկոտության, մեկուսացուման, անորոշության հաղթահարում; 



 հասակակիցների հանդեպ դրական ուշադրություն դարձնելու ունակության 

զարգացում; 

 համապատասխան ինքնագնահատականի ձևավորում, ինքնավստահության 

զարգացում; 

 բանավոր և ոչ բանավոր հաղորդակցության միջոցների զարգացում; 

 հուզական լարվածության թուլացում 

Դասի նյութերը; 

  Գնդակ; 

Ձայնագրիչ, ժապավեն ձայնագրված ուրախ երաժշտությամբ։ 

 

Դասընթացի ընթացքը 

☻ Ողջույններ։ 

☻  Խաղ <Թաթիկներ >։ 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին բաժանվել զույգերի: 

Երեխաները նայում են միմյանց, միացնում են իրենց ափերը  և 

շարժվում երաժշտության տակ՝  հաղթահարելով տարբեր 

խոչընդոտներ՝ անցնում են սեղանների տակով, նեղ կամրջով և այլն։ 

☻ Դասընթաց «Ես գիտեմ»: 

Երեխաները կազմում են շրջան և փոխանցում են միմյանց գնդակը և 

դիմում  այս խոսքերով. 

<<Ես գիտեմ, դու կարող ես ... (լավ ընկերություն անել , արագ վազել և 

այլն)>> 

☼ Բարդությունների դեպքում հոգեբանը առաջարկում է իր օգնությունը։ 

☻ Դերախաղեր. 

Հոգեբանն առաջարկում է երեխաներին; 

ա) ժպտալ, ասես  քնքուշ արև; 

բ) պատկերացնել կատվի՝ արևի այրող ճառագայթների ներքո; 

գ)մռայլվել, ինչպես աշնանային ամպը; 

դ) պատկերացնել զայրացած առյուծի, որը պատրաստ է ցատկել; 

ե) ցատկել ինչպես մորեխ, ինչպես կենգուրու; 



զ) պատկերել ինքնավստահ անձի քայլքը: 

☻ վարժություն <Խորը շունչ> (տես վեր նշվածը): 

 

Դասընթաց 3 

Առաջադրանքները ` 

 ամաչկոտության, մեկուսացուման, անորոշության հաղթահարում; 

 խմբի համախմբում, համակարգված փոխգործակցության 

ունակության խթանում; 

 հուզական լարվածության թուլացում 

Դասի նյութերը; 

խոշոր թղթի էջ; 

գունավոր մատիտների կամ կավիճների հավաքածուներ (երեխաների 

քանակով); 

ձայնասկավառակ՝ հանգստացնող, թուլացնող  երաժշտությամբ։ 

 

Դասընթացի ընթացքը 

☻   Ողջույններ։ 

☻   Կոլեկտիվ նկարչություն <<Կախարդական երկիր>>։ 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին մտածել կախարդական երկրի 

մասին, տալ նրան անուն և այն պատկերել  թղթի մեծ  էջի վրա: 

Քննարկումից հետո յուրաքանչյուր երեխա նկարում է այն նկարը, ինչ 

կցանկանա: 

Երեխաները նկարելուց հետո, իրենց հերթին ցույց են տալիս իրենց 

աշխատանքները,  խոսում դրանց մասին: 

☻ Վարժություն «Գիտական երկիր»: 

Հոգեբանը միացնում է հանգստացնող, թուլացնող  երաժշտություն և 

ասում է. 



«Նստեք (պարկեք) հարմար, փակեք ձեր աչքերը: Պատկերացրեք այն, որ 

դուք այն երկրում եք, որը հենց նոր էիք նկարել: Դուք ձեզ լավ և հանգիստ 

եք զգում: Դուք կարող եք անել այն, ինչ ուզում եք»: 

Հետո հոգեբանը նկարագրում է նկարում պատկերված օբյեկտները: 

Օրինակ ` «Դուք տեսնում եք մաքուր ափ և ջուր: Լողում եք ծովում: 

Զգացեք ծովի ջրի հաճելի թարմությունը»: 

Հոգեբանը առաջարկում է երեխաներին բացել իրենց աչքերը, պատմել 

իրենց զգացմունքների մասին և հիշել դրանք: 

 

 

Դասընթաց 4 

Առաջադրանքները՝ 

 ամաչկոտության, մեկուսացուման, անորոշության 

հաղթահարում; 

 դաստիարակել հետաքրքրություն խաղընկերոջ նկատմամբ; 

 ինքնագիտակցության և անհատականության զարգացում; 

 հուզական լարվածության նվազում: 

 

Դասի նյութերը; 

Թղթի էջեր, հասարակ  մատիտներ, ռետիններ, գունավոր մատիտների 

հավաքածուներ (երեխաների թվով); 

գնդակ («կախարդական փայտիկ», սրտիկ կարված կտորից): 

 

Դասընթացի ընթացքը 

☻    Ողջույններ։ 

☻   Խաղ <<Ում եմ ես նման»: 

Յուրաքանչյուր ոք նստում է շրջանաձև: Ըստ հերթականությամբ կամ 

ըստ ցանկությամբ ընտրվում է ընտրվողը, ով գնում է շրջանի կենտրոն , 

իսկ մյուս խաղացողները պատասխանում են հոգեբանի հարցերին. 

- Ի՞նչ կենդանու է նա նման: 



- Ի ՞նչ  թռչուն է: 

-Ի ՞նչ ծառ է: 

- Ի ՞նչ ծաղիկ է, և այլն 

☼ Ընտրված երեխան տալիս է իր պատասխանների տարբերակները: Ընտրված 

երեխայի դերում պետք է լինի յուրաքանչյուր երեխա: 

☻    Վարժություն«Նկարում ենք մեզ» (տես վեր նշվածը): 

☻    Վարժություն «Ցանկություն»: 

Երեխաները կազմում են շրջան և փոխանցելով գնդակը՝ «Կախարդական 

փայտիկը», շորով կարված սրտիկը), արտահայտում են իրենց 

ցանկությունները, օրինակ ` 

- Մաղթում եմ քեզ լավ տրամադրություն: 

- Միշտ եղիր նույն խիզախը (բարի, գեղեցիկ ...), ինչպես հիմա: Եվ այլն: 

☻ Վարժություն «Ինքնաթիռ» (տես վերևում): 
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