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ՀեքիաթըՀեքիաթըՀեքիաթըՀեքիաթը՝՝՝՝    որպես կրտսեր դպրոցականների մորպես կրտսեր դպրոցականների մորպես կրտսեր դպրոցականների մորպես կրտսեր դպրոցականների մեջեջեջեջ    
մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությամաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությամաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությամաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրությանննն    

ձևավորման միջոցձևավորման միջոցձևավորման միջոցձևավորման միջոց    
Ավանեսյան ԼիդաԱվանեսյան ԼիդաԱվանեսյան ԼիդաԱվանեսյան Լիդա    

Աբրահամյան ՏաթևիկԱբրահամյան ՏաթևիկԱբրահամյան ՏաթևիկԱբրահամյան Տաթևիկ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մաթեմատիկական հասկացություններ, 
տարրական դպրոց, ոչ ստանդարտ դասեր, տեքստային խնդիրներ, 
հեքիաթային բովանդակություն, հեքիաթի հերոսներ 

Հեքիաթը ժողովրդական բանահյուսության այնպիսի տեսակ է, 
որն ունի դաստիարակչական, կրթական և զարգացնող մեծ ներուժ 
և շատ արժեքավոր է մանկավարժների համար: Այս ժանրի ստեղ-
ծագործության մեջ բոլոր գործողությունները կենտրոնացված են 
կերպարի շուրջ: Հեքիաթին բնորոշ է ուրախ և երջանիկ ավարտը: 
Հեքիաթի միջոցով աշխատանքը անտեսանելի կամուրջ է ստեղ-
ծում ուսուցչի և աշակերտի միջև, քանի որ այս ժանրը կրտսեր 
դպրոցականների համար ամենագրավիչն է: 

 Հեքիաթի միջոցով երեխաները առաջին պատկերացումներն 
են ստանում ժամանակի և տարածության, մարդու և բնության, 
առարկայական աշխարհի հետ ունեցած կապի մասին: Շատ 
կարևոր է, որ հեքիաթային սյուժեում ծածկագրված լինեն այնպիսի 
իրավիճակներ և խնդիրներ, որոնց մարդիկ բախվում են իրական 
կյանքում: Որոշ հեքիաթներում մաթեմատիկական հիմքը գտնվում 
է ամենասկզբում, օրինակ՝ «Երեք արջերի հեքիաթը», «Յոթ թզուկ-
ները» և այլն: 

Մաթեմատիկական բովանդակություն ունեցող հեքիաթներում 
պահպանված են հեքիաթին բնորոշ բոլոր գծերը, իսկ հերոսներն 
այստեղ թվերն են, երկրաչափական պատկերները և այլ մաթեմա-
տիկական հասկացություններ, ինչպես նաև այլ հեքիաթների 
հերոսներ: Այսպիսի հեքիաթները ևս ունեն արկածային դիպաշար, 
որն աստիճանաբար բարդացվում է մաթեմատիկական բնույթի 
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փորձություններով, որոնք հեքիաթի կերպարը պետք է հաղթա-
հարի փոքրիկ ունկնդիրների հետ: 

Մաթեմատիկական բնույթի հեքիաթների հեղինակներ են 
Ե. Ա. Շորիգինը, Տ. Ի. Երոֆեևը, Ն. Յա. Բոլշունովան, Մ. Մանուկյանը 
և այլք: 

Շատ հետազոտողներ հեքիաթն ընդունում են ոչ միայն որպես 
երեխաների տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների 
ձևավորման արդյունավետ մեթոդ, այլև որպես տրամաբանական 
մտածողությունը զարգացնելու միջոց [2, 19; 3]:  

Լսելով մաթեմատիկական հեքիաթներ՝ աշակերտները միա-
ժամանակ ներառվում են մի շարք մաթեմատիկական խնդիրների 
լուծմանը, սովորում են կատարել դատողություններ, բացահայտել 
պատճառահետևանքային կապերը, տրամաբանորեն մտածել, 
փաստարկել սեփական քայլերը [3]:  

Հեքիաթի միջոցով մաթեմատիկա սովորեցնելը նպաստավոր է 
հատկապես այն երեխաների համար, որոնք դժվարությամբ են 
ներգրավվում դասին, ավանդական դասն իր կառուցվածքով չի 
տրամադրում նրանց՝ լսելու և կատարելու ուսուցչի հրահանգները: 
Ունկնդրելով հեքիաթը՝ նրանք չեն էլ նկատում, թե ինչպես սովո-
րեցին նորը, ճանաչեցին շատ երևույթներ [1, 4]:  

Մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում հեքիաթները 
կիրառելիս հիմնական շեշտադրումը ոչ թե ուսումնական նյութի 
մտապահմանն է ուղղված, այլ դրա խոր ընկալմանը, գիտակցված և 
գործուն յուրացմանը, քանի որ տարվելով հեքիաթի ունկնդրմամբ՝ 
երեխաները չեն նկատում, որ սովորում են, զարգանում, ճանաչում 
և մտապահում նորը: 

Բերենք մաթեմատիկական հեքիաթի օրինակ.  
Ո՞վ է ավելի կարևորՈ՞վ է ավելի կարևորՈ՞վ է ավելի կարևորՈ՞վ է ավելի կարևոր    
Թվերն ապրում էին միասին: Նրանցից չորսն անբաժան ըն-

կերներ էին՝ Մեկը, Երկուսը, Երեքը և Չորսը: Մի անգամ ինչպես 
պատահեց, որ նրանք վիճեցին, թե նրանցից ով է ավելի կարևոր:  
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Վեճը սկսեց Չորսը. 
– Չնայած ես սիրում եմ ձեզ, բայց ուզում եմ մի բան ասել: Իրա-

կանում ես եմ մեր միջի ամենակարևորը: Տեսե՛ք. տունն ունի չորս 
անկյուն, սեղանն ունի չորս ոտք: Նույն թվով թաթեր ունեն շներն 
ու կատուները, ավտոմեքենաները՝ անիվներ: Հետևաբար այսօր-
վանից դուք ինձ պե՛տք է դիմեք «Դուք»-ով: 

– Ի՞նչ հիմարություն,– վրդովվեց Երեքը: – Մեր մեջ ամենա-
կարևոր թիվը ես եմ: Պարզապես նայե՛ք. հեքիաթներում 3-ը կա-
խարդական է, մոգական: Միշտ կան թագավորների երեք որդիներ. 
առաջադրանքները պետք է արվեն ոչ թե չորս, ոչ թե երկու, այլ՝ 
երեք օրում: Եվ ամենակարևորը տեղի է ունենում երրորդ օրը: 
Ուստի ավելի լավ է՝ ինձ անվանեք «պարոն Երեք»: 

– Ահա՜ թե ինչ,– խոսեց երկուսը: – Մարդիկ սովորաբար 
փնտրում են իրենց զույգին՝ լիարժեք ընտանիք ստեղծելու համար: 
Մարդու ձեռքերն ու ոտքերը նույնպես զույգ են: Պարզապես պատ-
կերացրեք, որ մարդիկ քայլում են չորս ոտքերով: Եվ մարդն ունի 
երկու աչք և ականջ: Ուստի եկե՛ք, ավելի լավ է, ինձ դիմե՛ք «Դուք»-
ով, քանի որ այդպես ավելի արդար կլինի: 

– Ճիշտ է, բայց ինչ-որ բան դեռ սխալ է,– ծիծաղեց Մեկը: – 
Չնայած ես ամենափոքրն եմ, բայց շարքում կանգնած եմ առաջին 
տեղում: Ցանկացած մրցույթում հաղթողին շնորհվում է առաջին 
տեղը և ոսկե մեդալ: Իսկ երկրորդի համար միայն արծաթափայլ է 
... Ես էլ չեմ խոսի այստեղ երրորդ և չորրորդ տեղերի մասին:  

Ամենաբարձր որակի ապրանքները մարդիկ միշտ անվանում 
են առաջնակարգ: Երկրորդ կարգի կամ, մասնավորապես, երրորդ 
կարգի արտադրանքը, գնորդների մեծ մասը շրջանցում է: Մասնա-
գետների հմտությունը առավել հաճախ նշվում է ըստ մակարդակ-
ների, որտեղ առաջինը ցույց է տալիս ամենաբարձր մակարդակը: 

Իսկ եթե մենք անդրադառնանք մարդու մարմնի կառուցված-
քին, ապա ամենակարևորն այն օրգաններն են, որոնցից մարդիկ 
ունեն մեկական՝ սիրտը, լյարդը, ուղեղը: 

Եթե խոսենք մեր հիմնական առաքելության մասին՝ մասնակ-
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ցել թվաբանական գործողություններին, ապա միայն ես կարող եմ 
ինքս ինձ բաժանել ցանկացած թիվ առանց մնացորդի և այնպես, 
որ նա նույնիսկ դա չնկատի: 

Խոսակցությանը խառնվում է մայր Թվաբանությունը. 
– Գիտե՞ք ինչ: Կարծում եմ՝ բոլորդ հավասարապես կարևոր 

եք: Մի՛ վիճեք: Այս կյանքում բոլորն իրենց տեղն ու դերն ունեն, և 
բոլորն էլ հավասարապես կարևոր են: Գնահատե՛ք ձեր ընկերու-
թյունը և շարունակե՛ք ապրել համերաշխ: 

Այդ ժամանակից ի վեր Մեկը, Երկուսը, Երեքը և Չորսն այլևս 
չեն փորձում պարզել, թե իրենցից ո՞րն է ավելի կարևոր: 

Այս հեքիաթը աշակերտներին ներկայացվել է 4 թվի ուսուց-
ման դասին: Այն ընթերցվել է մինչև մայր Թվաբանության միջա-
մտությունը: Աշակերտների հետ քննարկվել է թվերի վեճը, լսել ենք 
նրանց կարծիքները, ապա՝ ընթերցել շարունակությունը: Հեքիաթի 
ավարտից հետո շարունակվել է քննարկումը. համաձա՞յն են մայր 
Թվաբանության հետ, առանձնացրել ու քննարկել են հեքիաթի 
գլխավոր միտքը: 

Նման հեքիաթները կարելի է ընթերցել տարբեր մեթոդներով՝ 
կա՛մ ամբողջությամբ կարդալ, ապա նոր քննարկել, կա՛մ կարդալ 
դադարներով և ամեն անգամ հարցնել. «Ձեր կարծիքով ի՞նչ կասի 
կամ կանի կամ կլինի»: 

Յուրացվելիք բովանդակությունը կարելի է ներառել նաև 
հեքիաթի բովանդակությանը որպես ճանաչողական բնույթի 
խնդիր: Օրինակ՝ խնդրի հերոսը խնդրում է կամ պահանջում է լու-
ծել խնդիրը կամ հանելուկը, որպեսզի ցույց տա ճիշտ ճանապար-
հը: Այս եղանակը շատ արդյունավետ է, քանի որ այդ առաջա-
դրանքները կարելի է փոխարինել մաթեմատիական խնդիրներով: 

Աշակերտների՝ մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրության 
ձևավորման և մաթեմատիկական լեզվի ու մտածողության զար-
գացման գործում իր ուրույն տեղն ունեն հեքիաթային բովանդա-
կությամբ խնդիրները: Բերենք օրինակներ [4]. 

1. Տասներկուգլխանի վիշապը կռվի է կանչել երեք դյուցա-
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զունների: Քանի՞ գլուխ պետք է կտրի յուրաքանչյուր դյուցազուն՝ 
վիշապին հաղթելու համար, եթե պայմանավորվել են հավասար 
թվով գլուխներ կտրել:  

2. Թռի-վռի ճպուռը ամռան յուրաքանչյուր օրվա կեսը քնեց, 
երրորդ մասը պարեց, վեցերորդ մասը երգեց: Մնացած ժամանակը 
որոշեց նվիրել ձմռանը նախապատրաստվելուն: Օրվա մեջ քանի՞ 
ժամ էր ճպուռը ձմռան նախապատրաստական աշխատանքներով 
զբաղված: 

3. Մանչուկը 6 րոպեում ուտում է 600 գրամ մուրաբա, իսկ 
Կառլսոնը՝ 2 անգամ արագ: Միասին քանի՞ րոպեում կուտեն այդ 
մուրաբան:  

4. Վինի-Թուխին ծննդյան կապակցությամբ նվիրեցին 7 կգ 
զանգվածով տակառով մեղր: Երբ Վինին կերավ մեղրի կեսը, ապա 
տակառը մնացած մեղրով կշռեց 4 կգ: Սկզբում տակառում որքա՞ն 
մեղր կար:  

5. Ծերունին մի ամբողջ սայլ իր որսած ձկներով բեռնած՝ 
ուրախ-ուրախ գնում էր տուն: Հանկարծ տեսնում է ճանապարհին 
անշարժ պառկած մի աղվես, մտածում է, որ սատկած է ու շատ է 
ուրախանում. «Ա՛յ, կտանեմ պառավիս: Շատ կուրախանա»: Վերց-
նում է աղվեսին ու գցում սայլի մեջ: Ծերունին շարունակում է իր 
ճանապարհը: Աղվեսը, հարմար պահը որսալով, սկսում է ձկները 
վայր գցել սայլից. առաջին րոպեին գցում է 1 ձուկ, երկրորդ 
րոպեին՝ 2 ձուկ, երրորդ րոպեին՝ 4 ձուկ և այդպես յուրաքանչյուր 
հաջորդ րոպեին երկու անգամ ավելի ձուկ է գցում մինչև ձկների 
վերջանալը: Ընդամենը քանի՞ ձուկ էր բռնել ծերունին, եթե աղվեսը 
վերջին ձկները գցել է յոթերորդ րոպեին:  

6. Մաշան արջին խնդրել է, որ նա իր տատիկին ու պապիկին 
կարկանդակներ տանի: Մաշան կշռում է 10 կգ, իսկ յուրաքանչյուր 
կարկանդակ՝ կես կիլոգրամ: Զամբյուղից քանի՞ կարկանդակ 
պետք է հանի Մաշան, որպեսզի արջը չզգա, որ ինքն էլ է զամբյու-
ղում:  



– 55 – 

Հետաքրքրաշարժ խնդիրների մեջ հեքիաթային բովանդակու-
թյամբ խնդիրները զգալի տեղ են զբաղեցնում: Թվում է, թե հեքիա-
թը և մաթեմատիկան անհամատեղելի են, սակայն ծանոթ հեքիա-
թային հերոսներին, հեքիաթային դիպաշարին հանդիպելիս աշա-
կերտներն անտարբեր չեն կարողանում լինել առաջադրանքի կամ 
խնդրի նկատմամբ: Նրանք ցանկանում են օգնել փորձության մեջ 
ընկած իրենց ծանոթ հերոսին, փորձում են գլուխ հանել հեքիաթա-
յին խճճված իրադրությունից. Այս ամենը նպաստում է առարկայի 
նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորմանը: 

Կրտսեր դպրոցականների շրջանում մեծ հետաքրքրություն է 
առաջացնում նաև ոչ ստանդարտ դասի տեսակներից դաս-հեքիա-
թը, որը նախագծելիս ուսուցիչը մանրակրկիտ մշակում է դիպա-
շարը: Դաս-հեքիաթում ընդգրկված առաջադրանքները պետք է 
լինեն սովորողների ուսումնառության մակարդակին համապա-
տասխան, բայց ոչ շատ հեշտ: Դրանք աստիճանաբար պետք է 
բարդանան դասի ընթացքում: Դասի նման տիպը աշակերտների 
մեջ առաջացնում է հուզական բավարարվածության, նպաստում է 
մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորմանը: 

Այժմ ներկայացնենք դաս-հեքիաթի օրինակ [5, 108] (հեքիաթի 
բովանդակությունը տեղայնացված է), որն իրականացվել է ՀՊՄՀ-
ի թիվ 57 հիմնական դպրոցի երկրորդ դասարանում.  

Դասարան – 2-րդ 
Դասի թեման – ամրապնդում (100-ի սահմանում գումարում և 

հանում) 
Դասի տիպը – ամրապնդման դաս, դաս-հեքիաթ 
Նպատակները – 1) ամրապնդել 100-ի սահմանում գումարում 

և հանում կատարելու կարողությունները (20 + 2, 12 + 5, 33 – 3, 24 + 
10, 50 – 20, 40 + 10, 60 – 1, 80 – 5 տիպի օրինակներ), 2) ամրապնդել 
ըստ կաղապարի խնդիրներ կազմելու և լուծելու կարողություն-
ները, 3) զարգացնել մաթեմատիկական մտածողությունը: 

Ուսուցիչ – Այսօր մեզ հյուր է եկել Բուրատինոն: Նա յուրացրել 
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է ձեր նվիրած այբուբենը, արդեն գիտի գրել-կարդալ: Այժմ որոշել է 
սովորել մաթեմատիկա: Մենք նրան պետք է օգնենք, որ մտնի 
Մաթեմատիկայի թագավորություն, որը գտնվում է երկաթյա 
ամուր դարպասների ետևում: Այդ դարպասները կարելի է բացել 
միայն Ոսկե բանալու միջոցով: Որպեսզի իմանանք, թե ում մոտ է 
բանալին, պետք է լուծենք հետևյալ օրինակները (յուրաքանչյուր 
արտահայտության արժեքը հաշվում է մեկ աշակերտ, մնացածն 
աշխատում են իրենց տետրերում): 

60 + 10  ի 
70 - 20  ե     
50 - 1  գ 
40 + 2  ն 
53 + 10  տ 
42 - 2  ա 
87 - 7  կ 
Ուսուցիչ – Արտահայտությունների արժեքները աճման կար-

գով դասավորելով՝ կստանաք անուն: Ապա գուշակե՛ք, թե ում մոտ 
է բանալին: 

Աշակերտներ – Անգետիկ: 
Բուրատինո – Ես գիտեմ, թե որտեղ է Անգետիկը: Նրան 

առևանգել է Չար վհուկը: Մենք պետք է գտնենք նրան և ազատենք: 
Նա էլ է ուզում մաթեմատիկա սովորել: 

Այժմ կախարդական հաշվի միջոցով կտեղափոխվենք Վհուկի 
տուն: 

*-ը փոխարինե՛լ թվանշանով այնպես, որ ստացվի ճիշտ հա-
վասարություն. 

90 – 7 = *3 
50 – 3 = *7 
70 – 5 = *5 
20 – 6 = *4 
60 – 9 = *1 
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(Երեխաները օրինակները լուծում են տետրերում: Սահիկի 
վրա երևում են ճիշտ պատասխանները: Աշակերտները կատա-
րում են ինքնաստուգում): 

Բուրատինո – Ահա և մենք Վհուկի բակում ենք: Եթե տրամա-
դրություն ունենա, ապա կազատի Անգետիկին: 

Վհուկ – Այս ո՞ւր եք գնում: Չեմ հասկանում՝ ի՛նչ կա այդ թա-
գավորությունում, որ բոլորը ցանկանում են լինել այնտեղ: Լավ, ես 
այնտեղից տարօրինակ թղթեր եմ գողացել, եթե օգնեք ինձ լուծել 
այն, ապա Անգետիկին բաց կթողնեմ: 

Լուծե՛լ օրինակները, գուշակե՛լ օրինաչափությունը և լրացնե՛լ 
դատարկ վանդակները. 

11 + 2 = 90 – 20 = 39 + 1 = 88 – 8 = 
12 + 2 = 80 – 20 = 49 + 1 =  77 – 7 = 
13 + 2 = 70 – 20 =   

    

(Երեխաները գուշակում են օրինաչափությունը, լուծում են 
բոլոր օրինակները և մեկնաբանում ընտրությունը, որից հետո 
սահիկի վրա երևում է լրացված աղյուսակը, և աշակերտները կա-
տարում են ինքնաստուգում): 

Վհուկ- Ապրե՛ք, պարզվում է, որ մաթեմատիկան իրոք շատ 
հետաքրքիր է: Իմ տնից դեպի թագավորություն տանող երեք ճա-
նապարհ կա, որոնցից միայն մեկն է ճիշտ: Ամեն ճանապարհի 
վրա մեկ խնդիր է: Պետք է լուծեք բոլոր խնդիրները: Ճիշտ է այն 
ճանապարհը, որի խնդրի պատասխանն ամենամեծն է: 

Աշակերտները հասնում են եռաբաժան ճանապարհին, որտեղ 
տխուր-տրտում նստած է Քաջ Նազարը: 

– Ինչո՞ւ ես տխուր, Քա՛ջ Նազար: 
– Վա՜յ, դուք ովքե՞ր եք: 
– Մենք ՀՊՄՀ-ի թիվ 57 հիմնական դպրոցի երկրորդ դասա-

րանի աշակերտներն ենք, նա Անգետիկն է, իսկ նա՝ Բուրատինոն: 
Մենք գնում ենք Մաթեմատիկայի աշխարհ և պետք է անցնենք այս 
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ճանապարհներից որևէ մեկով: Դուք չգիտե՞ք, թե որ ճանապարհն է 
տանում Մաթեմատիկական աշխարհ: 

– Վա՜յ, երեխանե՛ր: Ես էլ եմ այնտեղ գնում: Մի հարվածով 
1000 ճանճ եմ սպանում, ոչ ոք չի հավատում: Ասում են, թե հաշվել 
չգիտեմ: Ուստիանս հրամայեց, որ գնամ Մաթեմատիկայի աշ
խարհ և հաշվել սովորեմ, թե չէ տուն չի թողնի: Կօգնե՞ք ինձ կազ
մել ու լուծել այս խնդիրները և գտնել ճիշտ ճանապարհը:

 

 
(Աշակերտները կազմում են խնդիրներ՝ ըստ կաղապար

լուծումները, գրում են տետրերում: Սահիկի վրա երևում 
լուծումները, և սովորողները կատարում են ինքնաստուգում):

Ուսուցիչ – Եվ այսպես՝ ո՞րն է ճիշտ ճանապարհը:
Աշակերտ – Ճիշտ ճանապարհը ուղիղ է: Եկե՛ք գնանք այդ ճա

նապարհով: 

նապարհներից որևէ մեկով: Դուք չգիտե՞ք, թե որ ճանապարհն է 

Վա՜յ, երեխանե՛ր: Ես էլ եմ այնտեղ գնում: Մի հարվածով 
ճ եմ սպանում, ոչ ոք չի հավատում: Ասում են, թե հաշվել 

չգիտեմ: Ուստիանս հրամայեց, որ գնամ Մաթեմատիկայի աշ-
խարհ և հաշվել սովորեմ, թե չէ տուն չի թողնի: Կօգնե՞ք ինձ կազ-
մել ու լուծել այս խնդիրները և գտնել ճիշտ ճանապարհը: 

 

կաղապարների, 
գրում են տետրերում: Սահիկի վրա երևում են երեք 
և սովորողները կատարում են ինքնաստուգում): 

ո՞րն է ճիշտ ճանապարհը: 
Ճիշտ ճանապարհը ուղիղ է: Եկե՛ք գնանք այդ ճա-
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Աշակերտները հասնում են դարպասների մոտ: Անգետիկը 
բանալին տալիս է Բուրատինոյին, որը երեք անգամ բանալին 
պտտում է և բացում թագավորության դարպասները: 

Անգետիկը, Բուրատինոն և Քաջ Նազարը զարմացած մտնում 
են ներս: 

Ուսուցիչ – Մաղթենք նրանց հաջողություններ մաթեմատի-
կայի հիասքանչ աշխարհում գիտելիքներ ձեռք բերելու ճանապար-
հին:  

Եկեք հիշենք, թե ինչ գիտելիքներ կրկնեցինք, որ առաջա-
դրանքն էր ամենահետաքրքիրը, ինչը դժվար թվաց: 

Ուզում ենք փաստել, որ մեր՝ պարբերաբար դաս-հեքիաթների 
կազմակերպումը նպաստել է աշակերտների՝ մաթեմատիկայի 
նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորմանը: Նրանք անհամբեր 
սպասում են նման դասերի, առաջադրանքները ոգևորված լուծում 
են նույնիսկ համեմատաբար թույլ կարողություններով աշակերտ-
ները, ինչպես նաև նրանք, ովքեր ավանդական մոտեցման դեպ-
քում աշխուժություն չեն ցուցաբերում: 

Այսպիսով՝ կարելի է պնդել, որ մաթեմատիկական բնույթի հե-
քիաթների հնարավորությունները անսահման են կրտսեր դպրո-
ցականների պատկերացումների ձևավորման գործում, իսկ առհա-
սարակ հեքիաթի դերը կրտսեր դպրոցականների ուսուցման գործ-
ընթացում անուրանալի է: 

Մաթեմատիկական հեքիաթներ կարող են հորինել նաև աշա-
կերտները, ինչը կնպաստի կրտսեր դպրոցականների՝ կապակց-
ված խոսք կառուցելու կարողությունների և մաթեմատիկական 
լեզվի զարգացմանը: 

Աշակերտները անհամբերությամբ են սպասում ոչ սովորա-
կան հերոսներով մաթեմատիկական հեքիաթներին, որոնք օգնում 
են նրանց ձեռք բերելու մաթեմատիկական գիտելիքներ ոչ ստան-
դարտ իրավիճակներում: 
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Сказка как средство формирования интереса к матемСказка как средство формирования интереса к матемСказка как средство формирования интереса к матемСказка как средство формирования интереса к математике атике атике атике     
у младших школьникову младших школьникову младших школьникову младших школьников    

Аванесян ЛидаАванесян ЛидаАванесян ЛидаАванесян Лида    
Абраамян ТатевикАбраамян ТатевикАбраамян ТатевикАбраамян Татевик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: математические понятия, начальная школа, 

нестандартные уроки, текстовые задачи, сказочное содержание, персонажи 
сказок 

Среди предметов, изучающихся в школе, математика как точная наука 
не имеет себе равных в развитии логического мышления, в обучении 
школьников мыслить и делать выводы. 

Однако, математика не всем дается легко, не все дети наделены 
математическими способностями, умением рассуждать. Вот почему они 
часто, сталкиваясь с трудностями, теряют интерес к предмету. Таким обра-
зом, задачей учителя является обеспечить на уроках математики (и не 
только) такую благоприятную среду, в которой дети без напряжения и 
страха будут получать знания.  

Максимальный учет психологических особенностей, склонностей и 
интересов младшего школьника в процессе обучения математике сделает 
его интересным и веселым. Этот процесс нужно организовать таким обра-
зом, чтобы учащийся захотел решать поставленные перед ним задачи, 
механически вовлекаясь в это дело. Это можно осуществить с помощью 
сказки, так как для младшего школьного возраста это самый любимый и 
доступный для понимания жанр. 

Посредством сказок с математическим содержанием младшего школь-
ника можно познакомить с математическими понятиями (геометрические 
фигуры и тела, цифры, арифметические действия и т. д.). 

Обучение математике с помощью сказки особенно благоприятно для 
тех учеников, которые с трудом вовлекаются в урок и для которых тради-
ционный урок по своей структуре не располагает к слушанию и выполне-
нию заданий. Слушая сказку, они даже не чувствуют как учат новое, зна-
комятся с новыми явлениями.  

Таким образом, с помощью математических сказок, путем составления 
и решения текстовых задач о знакомых сказочных героях, уроков с нестан-
дартным стилем сказочного содержания – уроков-сказок можно вызвать у 
младших школьников интерес к математике, что и поспособствует более 
желанному усвоению знаний и не позволит скучать на уроке. 
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Fairy Tale as a Means of Generating Interest in MaFairy Tale as a Means of Generating Interest in MaFairy Tale as a Means of Generating Interest in MaFairy Tale as a Means of Generating Interest in Mathematicsthematicsthematicsthematics    
Among Primary School ChildrenAmong Primary School ChildrenAmong Primary School ChildrenAmong Primary School Children    

Avanesyan LidaAvanesyan LidaAvanesyan LidaAvanesyan Lida    
Abrahamyan TatevikAbrahamyan TatevikAbrahamyan TatevikAbrahamyan Tatevik    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: mathematical concepts, elementary school, non-standard 

lessons, tasks, fairy-tale content, fairy-tale heroes 
Among the subjects studied at school, mathematics as an exact science has 

no equal in the development of logical thinking, in teaching students to think 
and draw conclusions. 

However, mathematics is not easy for everyone, not all children are 
endowed with mathematical abilities, the ability to reason. This is why they 
often lose interest in the subject when they encounter difficulties. Thus, the 
task of the teacher is to create a positive learning environment in math lessons 
(and not only) in which children will learn without stress and fear.  

Maximum consideration of the psychological characteristics, aptitudes and 
interests of the primary school children in the process of learning mathematics 
will make it interesting and fun. This process should be organized in such a way 
that the student would like to solve the tasks assigned to him, mechanically 
engaging in this case. This can be done with the help of a fairy tale, since for 
primary school age it is the most favorite and understandable genre. 

Through fairy tales with mathematical content, primary school children 
can be introduced to mathematical concepts (geometric shapes and bodies, 
numbers, arithmetic actions, etc.).  

Teaching mathematics using a fairy tale is especially beneficial for those 
students who find it difficult to get involved in the lesson and for whom the 
traditional lesson structure does not dispose to listening and completing tasks. 
Listening to a fairy tale, they do not even feel like they are learning new things.  

Thus, with the help of mathematical tales, by composing and solving tasks 
involving fairy-tale heroes familiar to students, providing unconventional 
lessons comprising fairy-tale content, you can awake the interest of primary 
school children in mathematics, which will contribute to a more desirable 
assimilation of knowledge and not allow to get bored during the lesson.     
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