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Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր 
կարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղկարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղ----

վարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքումվարժությունների ընթացքում    

ՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլեՔարմիլե    ՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյանՎիրաբյան    
ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    ՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյանՄանուկյան    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. մտածողություն, տեսողական կաղապարում 

(մոլելավորում), առարկա-փոխարինիչ, մտավոր դաստիարակություն, 
մանկական գործունեություն, խաղ-վարժություն, աշխուժություն, մտա-
վոր զարգացում 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր դաստիարակու-
թյան համակարգում բացառիկ կարևորություն է տրվում երեխայի մտա-
ծողության զարգացմանը, իմացական հետաքրքրությունների և աշխու-
ժության դրսևորմանը: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր զարգացումը 
բարդ և բազմաբնույթ գործընթաց է, որը ներառում է տարբեր գիտելիք-
ների և կարողությունների կուտակումը, խոսքի յուրացումը: Սակայն նրա 
հիմնական բովանդակությունն այն հոգեբանական որակների զարգա-
ցումն է, որոնք որոշում են նոր խնդիրների լուծման մեջ դրանց օգտա-
գործման հնարավորությունները: 

Երեխաների մտավոր զարգացումն իրականանում է հանրային 
միջավայրի ազդեցությամբ: Շրջապատող իրականության հետ շփման 
միջոցով երեխան յուրացնում է խոսքը, որն էլ հետագայում կիրառում է 
որպես հաղորդակցման միջոց:  

 Երեխաների զարգացումը տեղի է ունենում աշխույժ գործունեու-
թյան ընթացքում (հատկապես այն, որը ամեն մի տարիքի համար հա-
մարվում է առաջատար) սկզբում շփման, առարկայական գործունեու-
թյան, խաղի, իսկ հետո` ուսումնական, աշխատանքային արդյունավետ 
գործունեության (նկարչություն, ծեփ, հարակցություն) ժամանակ: Մտա-
վոր զարգացումն ավելի արդյունավետ է տեղի ունենում ուսուցման և 
դաստիարակության միջոցով: Մտավոր զարգացումը մտածական գործ-
ընթացում տեղի ունեցող քանակական և որակական փոփոխությունների 
ընթացք է` պայմանավորված երեխայի անհատական զարգացմամբ, 
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միջավայրի ներգործությամբ, հատուկ կազմակերպված մանկավարժա-
կան աշխատանքով և սեփական փորձով [3, 188]: Երեխայի գարգացման 
ընթացքում զարգանում է նաև նրա իմացական եռանդը, որը հանդես է 
գալիս իբրև աշխարհճանաչման կարևորագույն գործոն: Երեխաների 
մտավոր զարգացման վրա ազդում է նաև կենսաբանական գործոնը` 
ուղեղի կառուցվածքը, զգայարանների վիճակը, նյարդային համակարգի 
փոփոխությունները, ժառանգական գործոնը և այլն [5, 137]: 

    
Երեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացԵրեխայի մտավոր զարգացման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոններըման գործընթացի հիմնական գործոնները    

Նախադպրոցական մանկավարժության բնագավառի բազմաթիվ 
հետազոտողներ (Ա. Ն. Լեոնտև, Ն. Ն. Պոդյակով, Ա. Պ. Ուսովա, 
Է. Ա. Ալեքսանդրյան և ուրիշներ) առանձնացրել են մտավոր զարգացման 
գործընթացի հիմնական գործոնները` նշելով, որ մտավոր զարգացմանն 
առավելագույնս նպաստում է տարիքին բնորոշ առաջատար գործունեու-
թյունը [1, 124]: Նախադպրոցական տարիքում առաջատար է խաղային 
գործունեությունը, հետևաբար նախադպրոցականի մտավոր զարգացման 
առավել արդյունավետ ձևը խաղային ուսուցումն է և նրա գրագետ կազ-
մակերպումը: Երեխաների մտավոր կարողությունների զարգացման հիմ-
քերից մեկը համարվում է փոխարինման գործողությունների յուրացումը 
և տեսողական կաղապարումը:  

ՏեսողականՏեսողականՏեսողականՏեսողական    կաղապարումըկաղապարումըկաղապարումըկաղապարումը ուսումնասիրվող առարկայի էական 
հատկությունների վերարտադրումն է, դրա փոխարինիչի ստեղծումը և 
աշխատանքը նրա հետ: 

Տեսողական կաղապարման մեթոդը օգնում է երեխային պատկե-
րացնել վերացական հասկացությունները (հնչյուն, բառ, նախադասու-
թյուն, տեքստ), սովորել, թե ինչպես պետք է աշխատել դրանց հետ: Սա 
հատկապես կարևոր է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, 
քանի որ նրանց մտավոր խնդիրները լուծվում են արտաքին միջոցների 
գերակշռող դերով, տեսողական նյութը յուրացվում է ավելի լավ, քան 
բանավոր: 

Երեխան բավական վաղ հանդիպում է խորհրդանիշների, կաղա-
պարների, գծապատկերների (ցուցանակներ խանութում, տրանսպոր-
տում, ճանապարհային նշաններ, գունաձևում, շտապ օգնություն, հրշեջ 
ծառայություն): Այս ամենը գրավում է երեխային, նա արագ և հեշտու-
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թյամբ հիշում է այս խորհրդանիշները և հասկանում դրանց իմաստը: 
ՓոխարինումըՓոխարինումըՓոխարինումըՓոխարինումը կաղապարման տեսակ է, որի ընթացքում որոշ 

առարկաներ փոխարինվում են ուրիշներով` իրական – պայմանական: 
Որպես փոխարինող հարմար է օգտագործել թղթե քառակուսիներ, 
շրջաններ, ձվածիր առարկաներ, որոնք տարբերվում են գույներով և 
չափերով, քանի որ փոխարինումը հիմնված է նիշերի կամայական տար-
բերության վրա: Գիտելիքների շատ տեսակներ, որոնք երեխան չի կարող 
յուրացնել մեծահասակի բանավոր բացատրության հիման վրա, հեշտու-
թյամբ յուրացնում է, եթե այդ գիտելիքը տրվում է գործողությամբ, կաղա-
պարներով: Մաթեմատիկական գաղափարների ձևավորման գործըն-
թացը պարզ է լինում, եթե երեխային այն ցուցադրում ենք (առարկան 
բաժանել մասերի): 

Սկզբնական փուլում փոխարինումը տեղի է ունենում խաղի մեջ, երբ 
խորանարդիկը օգտագործվում է օճառի, իսկ փայտիկը` ջերմաչափի 
փոխարեն: Հետագայում ոչ միայն առարկաներն են փոխարինվում այլ 
առարկաներով, այլև հենց երեխան է դեր ստանձնում` դրանով իսկ կեր-
տելով մեկ այլ անձի (բժիշկ, մայր, վաճառող և այլն) կերպար: 

Տիրապետելով փոխարինման արտաքին ձևերին և տեսողական 
կաղապարմանը, որոնք դրսևորվում են ըստ օգտագործման ձևի, միօրի-
նակ նկարների, նախագծերի և այն, հնարավորություն են տալիս օգտա-
գործել փոխարինիչները և տեսողական կաղապարները «մտքում», նրանց 
օգնությամբ պատկերացնել այն, ինչի մասին պատմել են մեծահասակ-
ները: Այդպիսով երեխան վաղօրոք «տեսնում է» իր գործունեության հնա-
րավոր արդյունքները: 

Ներկայացվող խաղերը և վարժություններն ուղղված են նախադպրո-
ցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների զարգացմանը:  

    

Ուսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերիՈւսումնասիրություն` ըստ տարբեր խմբերի    

Ուսումնասիրությունն իրականացրել ենք մանկապարտեզի տարբեր 
խմբերում` ըստ տարիքային փուլերի` սկսած կրտսեր սաների խմբից: 
Նախադպրոցականներին առաջարկվում է աստիճանաբար դժվարացվող 
առաջադրանքներ փոխարինիչներով և տեսողական կաղապարմամբ` 
ընդգրկելով մանկական գործունեության տարբեր տեսակներ, պարապ-
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մունքներ, որոնք նախատեսված են մանկապարտեզի ծրագրով: Կրտսեր 
խմբում պարապմունքների տևողությունը 10-15 րոպե է, հետագայում այն 
աստիճանաբար երկարում է և ավագ խմբում հասնում 20-25 րոպեի: Խա-
ղերը կարող ենք խաղալ բազմաթիվ անգամ` կախված երեխաների ցան-
կությունից: 

Առաջադրանքները խմբավորել ենք ըստ ` 
1. առարկայի նշանակության, 
2. առարկայի կառուցվածքի վերլուծության, 
3. տարածական հարաբերությունների ընդգծման, 
4. տրամաբանական հարաբերությունների օգտագործման, 
5. նոր կերպարների ստեղծման: 
Առաջադրանքի առաջին տեսակը ներառում է երեխաների` տարբեր 

տեսակի փոխարինիչների օգտագործումը, նրանց օգնությամբ տարբեր 
առարկաների նշանակության բացահայտումը: Ավելին, մի դեպքում 
փոխարինիչները այս կամ այն կերպ նմանություն ունեն նշանակված 
առարկայի հետ, մյուս դեպքում զուտ պայմանական բնույթի են: Առաջա-
դրանքները երեխաների մեջ ձևավորում են ինչպես փոխարինման գործո-
ղություն կատարելու, այնպես էլ փոխարինիչի իմաստը խելացիորեն 
«վերծանելու», նրանց` համապատասխան առարկաներ ընտրելու ունա-
կություն: Առաջադրանքների այս տեսակին համապատասխանում են 
հանելուկները, որոնք պարունակում են առարկայի մասին բանավոր հա-
ղորդում, որի համար անհրաժեշտ է «տեսնել» հենց այդ առարկան: 

Առաջադրանքների հաջորդ երեք տեսակներն ուղղված են տեսողա-
կան կաղապարման կարողության զարգացմանը: Դրանցից երկուսը 
վերաբերում են առարկաների և նրանց մասերի առանձնացմանը և նշա-
նակությանը, երրորդը` տեսողական կաղապարների միջև առկա տար-
բեր հարաբերություններին: Դա կարող է լինել տարածական հարաբերու-
թյուն, որը իրականանում է գծապատկերների, գծագրերի, ուրվագծերի 
օգնությամբ: Նման առաջադրանքների նպատակն է երեխաների` կաղա-
պարների և նախատեսված առարկաների միջև կապերի յուրացումը 
(առարկաներ և տարածական իրավիճակներ): 

Չորրորդ տեսակի առաջադրանքներն ազդում են տրամաբանական 
գործողությունների յուրացմանը: Այն պահանջում է առարկաների խմբա-
վորում կամ դասվորում` ըստ սկզբունքների և առանձին էական հատկա-
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նիշների: Տեսողական կաղապարն ի հայտ է գալիս որպես խնդիր լուծման 
մեթոդ: 

Հինգերորդ առաջադրանքի նպատակն է առարկա փոխարինիչների 
և տեսողական կաղապարների օգնությամբ ստեղծել նոր կերպարներ: 
Նրանք նույնպես զարգացնում են փոխարինիչները և տեսողական կաղա-
պարումը մի պայմանով, որ խնդիրների լուծումը լինի երևակայության 
միջոցով. ինքնուրույն նկարել, պատմվածք հորինել, ստեղծել հեքիաթա-
յին իրավիճակ և այլն: 

Երեխաներին առաջադրանքներ առաջարկելիս խաղավարը պետք է 
մի կողմից` լայնորեն փոխի դրա օգտագործման նյութը և մեթոդները 
(առաջարկի տարբեր թվեր, տարբեր տեսակի փոխարինիչներ, դրանց 
տարբեր համակցությունները գտնելու բոլոր տեսակի տարբերակներ, 
որոշումներ), իսկ մյուս կողմից՝ մնալ կանոնների շրջանակներում:  

Ներկայացվող առաջադրանքներն ունեն խաղային բնույթ կամ առա-
ջարկվում են հետաքրքիր վարժությունների միջոցով: 

Երեք տարեկան երեխաներն արդեն կարող են վերլուծել առարկա-
ները, առանձնացնել նրանց գույնը, ձևը, մեծությունը, բաղկացությունը 
(փափուկ, կոշտ, հարթ): Այս տարիքին բնորոշ են երևակայական տար-
րեր, թեև կարևոր է մեծահասակների ճիշտ ղեկավարում` անհրաժեշտ 
արդյունք ստանալու համար: 

Ներկայացնենք այս տարիքի համար առանձնացրած «Մտածի՛ր 
ինքդ» խաղը: Խաղին մասնակցում են 4-7 երեխա: 

Դիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրնԴիդակտիկական խնդիրներ:եր:եր:եր: Երեխաներին պատ է սովորեցնել այն 
բանին, որ տարբեր առարկաները կարող են փոխարինել մեկ առարկայի: 

Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր:Անհրաժեշտ նյութեր: Խաղի համար անհրաժեշտ է տարբեր առար-
կաների հավաքածու` ձող, փայտ, կոն, փայտե օղակ և այլն: Հավաքածուն 
պետք է ունենա համապատասխան նկարներ: 

Ձողի համար անհրաժեշտ են նկարներ, որտեղ պատկերված են 
օճառ, հագուստի խոզանակ, ավտոբուս, սահնակ: 

Փայտիկի համար անհրաժեշտ են նկարներ, որտեղ պատկերված են 
մատիտ, մկրատ, դանակ, ձկնորսական կարթ, գդալ: 

Կոնի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են գազար, 
եղևնի, բուրգ: 
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Օղակի համարպետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են ձու, 
խնձոր, փուչիկ, գնդակ, անիվ, թխվածքաբլիթ: 

Գլանի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են շիշ, 
ծաղկաման, բաժակ: 

Խաղի ընթացքում    ամեն մի երեխայի տալիս ենք որևէ առա
Դաստիարակը հարցնում է.   

– Ո՞վ կարող է իր առարկայով նկարել այնպես, ինչպես մատիտով:
 Այն երեխան, որն ունի ձող, պետք է պատասխանի` ես, և ցույց տա, 

թե ինքն ինչպես կարող է անել: Դաստիարակը տալիս է նրան այն նկարը, 
որտեղ պատկերված է մատիտ (գույնը, ձևը, մեծությունը պարտադիր չէ, 
որ համապատասխանի իր ունեցած առարկային, կարևորը, որ նկարի մեջ 
լինի այդ առարկան): Դաստիարակը շարունակում է` նշելով, թե ով կա
րող է խաղալ իր առարկայով` կարծելով, թե այն գնդակ է: Այն երեխան, 
որն ունի փուչիկ, պետք է ասի, որ ինքը կարող է և ցույց տա ձևը: Դաս
տիարակը նրան տալիս է այն նկարը, որտեղ պատկերված է գնդակ: Դաս
տիարակը նման ձևով խաղարկում է մնացած առարկաները` հնա
րություն տալով մեկ երեխայի խաղալու մի քանի անգամ: 

Նույն խաղը կարող ենք անցկացնել մեկ այլ տարբերակով: Սեղանին 
կարող ենք դասավորել մի քանի առարկաներ (ձողիկ, արկղիկ, օղակ, 
խիճ, լաթի կտոր և այլն) և հարցնել, թե այս առարկաներից որը կարող է 
լինել օճառ, կարտոֆիլ, թխվածքաբլիթ, տիկնիկի համար ծածկոց, բժշկի 
համար ներարկիչ և այլն: 

Դաստիարակը պարտավոր է խրախուսել այն երեխաներին, ովքեր
ինքնուրույն կարող են գտնել առարկա-փոխարինիչներ տարբեր խաղերի 
համար: 

Միջին խմբի երեխաների համար առաջարկում ենք նույն բնույթի 
խաղեր, բայց այս խաղերը երեխաների մեջ ձևավորում են նոր որակներ` 
կապված իրենց տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Այս 
խմբում առաջարկում ենք առարկաներից առանձնացնել յուրա
թյուններ (օրինակ` ձայնի տևողությունը, բարձրությունը կամ ցած
թյունը, նմանությունը որևէ երկրաչափական պատկերի, մեծությունը և 
այլն): Այս տարիքի երեխաները սկսում են ավելի ազատ վարվել տա
ծության մեջ գտնվող առարկաների փոխադարձ դասավորության հետ` 
լայնորեն օգտագործելով նման դասավորությունն արտացոլող ցու

Օղակի համարպետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են ձու, 

Գլանի համար պետք են նկարներ, որտեղ պատկերված են շիշ, 

ամեն մի երեխայի տալիս ենք որևէ առարկա: 

Ո՞վ կարող է իր առարկայով նկարել այնպես, ինչպես մատիտով: 
Այն երեխան, որն ունի ձող, պետք է պատասխանի` ես, և ցույց տա, 

թե ինքն ինչպես կարող է անել: Դաստիարակը տալիս է նրան այն նկարը, 
յունը պարտադիր չէ, 

որ համապատասխանի իր ունեցած առարկային, կարևորը, որ նկարի մեջ 
լինի այդ առարկան): Դաստիարակը շարունակում է` նշելով, թե ով կա-
րող է խաղալ իր առարկայով` կարծելով, թե այն գնդակ է: Այն երեխան, 

յց տա ձևը: Դաս-
րակը նրան տալիս է այն նկարը, որտեղ պատկերված է գնդակ: Դաս-
րակը նման ձևով խաղարկում է մնացած առարկաները` հնարավո-

 
Նույն խաղը կարող ենք անցկացնել մեկ այլ տարբերակով: Սեղանին 

դասավորել մի քանի առարկաներ (ձողիկ, արկղիկ, օղակ, 
խիճ, լաթի կտոր և այլն) և հարցնել, թե այս առարկաներից որը կարող է 
լինել օճառ, կարտոֆիլ, թխվածքաբլիթ, տիկնիկի համար ծածկոց, բժշկի 

Դաստիարակը պարտավոր է խրախուսել այն երեխաներին, ովքեր 
փոխարինիչներ տարբեր խաղերի 

Միջին խմբի երեխաների համար առաջարկում ենք նույն բնույթի 
խաղեր, բայց այս խաղերը երեխաների մեջ ձևավորում են նոր որակներ` 
կապված իրենց տարիքային առանձնահատկությունների հետ: Այս 

րկում ենք առարկաներից առանձնացնել յուրահատկու-
ներ (օրինակ` ձայնի տևողությունը, բարձրությունը կամ ցածրու-

թյունը, նմանությունը որևէ երկրաչափական պատկերի, մեծությունը և 
այլն): Այս տարիքի երեխաները սկսում են ավելի ազատ վարվել տարա-

առարկաների փոխադարձ դասավորության հետ` 
նորեն օգտագործելով նման դասավորությունն արտացոլող ցուցում-
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ներ: Նոր կերպարներ ստեղծելու համար նախադպրոցական տարիքի 
երեխաները տեղափոխում են տարբերակնեը` ըստ իրենց անհատական 
հատկությունների ներկայացման ունակությունից դեպի ամբողջական, 
ընդլայնված և մանրամասն պատկերներ ստեղծելու ունակության: 

«Մտածի՛ր ինքդ» խաղը կազմակերպեցինք միջին խմբում` ենթարկե-
լով որոշակի փոփոխության, բայց ենթադրվող փոփոխությունը պետք է 
ցույց տա յուրաքանչյուր առարկայի օգտագործման հնարավոր տարբե-
րակը: Տալիս ենք առարկաների նոր խումբ (խորանարդ, դատարկ տուփ, 
թղթի փոքր կտոր, խճաքարեր, եղևնու կոներ): Դաստիարակը առաջար-
կում է երեխաներին պատկերացնել, թե ինչ կարող են խաղալ այս առար-
կաներով: Նոր իրերը դրվում են սեղանին, և երեխաները նշում են, թե որ 
խաղի համար կարող են այն օգտագործել: Ճիշտ պատասխանից հետո 
նրանք պետք է ցույց տան այն գործողությունը, որը կկատարի տվյալ 
խաղալիքը: Այն բանից հետո, երբ երեխաներն անվանում են մոտ 5-8 
տարբեր իրական խաղեր, դաստիարակը ավելացնում է նոր խաղալիք-
ներ: Օգտակար է խաղը կրկնել` ամեն անգամ փոխելով խաղալիքները:  

Հաջորդ խաղ-վարժությունը կազմակերպեցինք նույն խմբում: Այն 
անվանեցինք «Ի՞նչը սկզբում, ի՞նչը հետո» [4, 33]: 

Վարժությունը կարող ենք իրականացնել 3-5 երեխայի հետ միաժա-
մանակ: 

Դիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն էԴիդակտիկական նպատակն է սովորեցնել առարկաները դասա-
վորել ըստ զարգացող դիպաշարի` կիրառելով օգնող միջոցները: 

Անհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութերԱնհրաժեշտ նյութեր    ենենենեն նկարները (2-4), որոնք դասավորված են 
որոշակի հաջորդականությամբ, արտացոլում են դիպաշարի զարգաց-
ման ընթացքը: Յուրաքանչյուր նկարի վերին մասում սոսնձված է մի 
քարտ, որը հեշտությամբ պետք է ծալել (թաքցնել), քարտի տակ նկարված 
է սլաք` սուր ծայրը դեպի առաջին նկարը, և այն ավարտվում է վերջին 
նկարի վերևում:  

Ընթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում էԸնթացքն ապահովում է դաստիարակը` ցույց տալով նկարները և 
բացատրելով, որ եթե դրանք դասավորվեն ըստ կարգի և ճիշտ, ապա 
կստեղծվի հետաքրքիր պատմություն: Անհրաժեշտ է կռահել, թե ինչ է 
տեղի ունեցել սկզբում, ինչ` հետո, և ինչպիսի ավարտ կլինի: Նկարները 
պետք է դասավորել մեկ գծի վրա:  

Սկզբում առաջարկում ենք երկու նկար, հետո` երեք, չորս և այլն: 
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Նկարները դասավորելուց հետո դաստիարակի խորհրդով առանձ-
նացնում են վերևում սոսնձված նկարները: Եթե տեսնում են ճիշտ սլաքը, 
ապա նկարը ճիշտ է ընտրված, եթե ոչ` պետք է ուղղել երեխաներին: Եթե 
վարժությունը ճիշտ է կատարված, առաջարկում ենք երեխաների նկար-
ների հիման վրա հորինել պատմվածք: 

Կազմակերպեցինք նաև «Գտնել ընկերներ» խաղը: 
Նպատակն է,Նպատակն է,Նպատակն է,Նպատակն է, հենվելով առարկաների տարբերության և ընդհանրու-

թյան վրա, սովորեցնել երեխաներին համեմատել առարկաները, գտնել 
դրանցում նմանությունները և տարբերություններ, դաստիարակել դիտո-
ղականություն, հնարամտություն, զարգացնել համահունչ խոսքը: 

Առաջին փուլում անհրաժեշտ է ստեղծել երեխայի համար անհրա-
ժեշտ դրդապատճառ. «Շրջանը, քառակուսին և եռանկյունը որոշեցին 
գտնել իրենց նման ընկերներ: Նրանք ամենուր փնտրում էին նրանց, բայց 
այդպես էլ չէին գտնում: Եկե՛ք օգնենք նրանց դա անել»: Երկրորդ փուլում 
կազմվում է գործողության ցուցիչ-տրամագիր: «Նախ` մենք կգտնենք 
«ընկերներ» եռանկյան համար, այսինքն` մենք առաջարկվող ձևերից 
կընտրենք որևէ գույնի և չափի բոլոր եռանկյունները: Դրանից հետո մենք 
նաև կընտրենք «ընկերներ» շրջանի և քառակուսու համար»: Երրորդ փու-
լում գործողությունները կատարվում են առարկաների հետ` բարձրա-
ձայն ասելով. «Վերցրե՛ք կարմիր, փոքր եռանկյունը, դրեք այն մեծ 
եռանկյան վրա», «Է՞լ որտեղ կա եռանկյուն», «Ահա կանաչ եռանկյունը, 
դրեք այն կարմիրի կողքին, այնուհետև դրեք կապույտ եռանկյունը», և 
շարունակում ենք այդպես, միչև գտնեն բոլոր եռանկյունները: «Գտե՞լ ենք 
բոլոր եռանկյունները»: Այսպիսով` բոլոր եռանկյունները ընտրվում և տե-
ղադրվում են եռանկյունների կողքին ՝ անկախ չափից և գույնից: Նման 
գործողություններ կատարում ենք մյուս պատկերների հետ: Հաջորդ 
փուլում երեխան ինքը պատմում է, թե ինչ է անելու, և կատարում է գոր-
ծողությունը: Կարող ենք ավելացնել երեխային ծանոթ այլ առարկաներ 
կամ սխալ նկարել գծերը և հրավիրել երեխային` գտնելու և բացատրելու 
սխալները, ճիշտ նկարելու գծերը: 

Այս գործողությունների իրականացումը նպաստում է երեխաների 
մեջ տրամաբանական մտածողության հիմքերի ձևավորմանը, որոնք ան-
հրաժեշտ են տվյալ տարիքի համար: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ելնելով վերը շարադրածից` գալիս ենք այն համոզման, որ խաղերը 
հետաքրքրում են երեխաներին իրենց խաղային գործողություններով` 
գտնել, գուշակել, անվանել, ասել և այլն: Նրանք հասնում են խաղային 
խնդրի լուծմանը` ղեկավարվելով կանոններով: Խաղալիս երեխան գի-
տակցաբար ենթարկվում է խաղի կանոններին, ձեռք է բերում ինքնա-
վստահություն, ինքնավերահսկում գործողությունները և հավատում իր 
ուժերին: Խաղերը դաստիարակում են ազնվություն, վճռականություն, 
ընկերասիրություն, ընկերոջը օգնելու կարողություն և խաղը ավարտին 
հասցնելու հետևողական կարողություն: Մտածողությունը զարգացնող 
խաղերը ոչ միայն փոխանցում են գիտելիքներ, այլև դաստիարակում են 
հանրային կարևոր փորձը փոխանցելու ունակություն: 

Երեխաների մտավոր զարգացման և դաստիարակության արդյունա-
վետ միջոցների օգտագործումը ապահովում է նրանց դպրոցի համար 
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В данной статье мы рассматриваем роль игр и упражнений в развитии 
умственных способностей у детей. 

Наши исследования показали, что умственное развитие ребенка –
сложный и многосторонний процесс, включающий формирование позна-
вательних интересов, накопление разнообразных знаний и умений, 
овладение речью. Но основным его содержанием является развитие тех 
качеств, которые определяют легкость и быстроту усвоения новых знаний 
и умений. 

Наши исследования так же показали, что игровое замещение – начало 
большого пути, ведущего к использованию математических символов, 
числовых знаков и главное, к пониманию истинного значения слов, 
которые не только обозначают предметы и явления, но и указывают на то, 
какие признаки этих предметов и явлений являются важными, существен-
ными.  

В статье также обсуждается вопрос o том, что овладение внешними 
формами замещения и наглядного моделиривания, приводит к формирова-
нию способности использовать “в уме” самопрокси и наглядные модели, 
представлять с их помощью то, о чем рассказывают взрослые, зараннее 
“видеть” возможные результаты собственных действий. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что игры и упражнения играют 
важную роль в развитии умственных способностей детей. 

 
  



 
– 296 – 

The Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool ChildrenThe Development of Mental Abilities of Preschool Children    
Through Games and ExerciseThrough Games and ExerciseThrough Games and ExerciseThrough Games and Exercise    GamesGamesGamesGames    

Karmile VirabyanKarmile VirabyanKarmile VirabyanKarmile Virabyan    
Armine ManukyanArmine ManukyanArmine ManukyanArmine Manukyan    

SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: thinking, visual modeling, substitution, mental education, 

children’s activity, exercise game, activity, mental development 
In this article, we examine the role of games and exercises in the 

development of mental abilities in children. 
Our research has shown that the mental development of a child is a 

complex and multifaceted process, including formation of cognitive interests, 
accumulation of diverse knowledge and skills, and mastery of speech. But its 
main content is the development of those qualities that determine the ease and 
speed of assimilation of new knowledge and skills. 

Our research has also shown that game substitution is the beginning of a 
long path leading to the use of mathematical symbols, numerical signs and, 
most importantly, to an understanding of the true meaning of words that not 
only denote objects and phenomena, but also indicate which features of these 
objects and phenomena are important and essential. 

The article also discusses the issue that the mastery of external forms of 
substitution and visual modeling leads to the emergence of the ability to use 
self-proxies and visual models “in the mind”, to imagine with their help what 
adults are talking about, to “see” in advance the possible results of their own 
actions. 

Thus, we conclude that games and exercises play an important role in the 
development of children’s mental abilities.    
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