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Մանկապարտեզում մեծահասակների և 
երեխաների համատեղ աշխատանքի կազմակերպման 

արդյունավետության պայմանները 

Վիրաբյան Քարմիլե  
 
Հանգուցային բառեր. աշխատասիրություն, ինքնուրույնու-

թյուն, աշխատանքային փորձ, աշխատանքի արդյունք, խաղ, 
դրական հույզեր 

Անվիճելի է աշխատանքային դաստիարակության անհրա-
ժեշտությունը երեխայի անձնավորության ձևավորման գործում: 

Նախադպրոցական հաստատության կարևորագույն խնդիրնե-
րից մեկը համարվում է աճող սերնդի սերը և հոգատարությունը 
աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Աշխատանքը 
դառնում է մեծ դաստիարակ, երբ այն մտնում է մեր երեխաների 
հոգևոր կյանքի մեջ, առաջացնում դժվարությունները հաղթահա-
րելու ցանկություն, հաճույք: Մանկության տարիներին ամեն մի 
երեխա պետք է ապրի այդ ազնիվ զգացումը: 

Աշխատանքային գործունեության տարրերը դժվար չէ նկատել 
մանկական ամենաառաջին խաղերում: Հենց այդ շրջանում պետք 
է նկատել այն հիմնական որակները, որոնց շնորհիվ հնարավոր 
կլինի աշխատանքը տարբերել խաղից և պարապմունքից: Երե-
խայի աշխատանքի սկզբնական նպատակն ավագ տարիքում նրա 
առջև դնում են մեծահասակները (դաստիարակները, ծնողները): 
Յուրաքանչյուր նպատակադրված աշխատանք, անկախ նրանից` 
հանձնարարված է մեծահասակի կողմից, թե երեխան ինքն է 
ընտրել կամովին, սկզբում գոյություն ունի նախադպրոցականի 
երևակայության մեջ: Նա մտքում հիմնավորում է կատարվելիք աշ-
խատանքը, որոշում, թե ինչից սկսել և ինչով ավարտել: Այդ գործ-
ընթացը պայմանավորված է տարիքով: Ինչքան փոքր է երեխան, 
այնքան աղքատ է նրա աշխատանքային փորձը: Մեծահասակի 
դերն այն է նրանում, որ հետևի, թե ինչ է անում փոքրիկը: Մե-
ծահասակը դնում է նպատակ, երեխայի հետ զրուցում է 
աշխատանքի նշանակության մասին, բացատրում կատարման 
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եղանակները և գործունեության հաջորդականությունը: Մեծահա-
սակն ակտիվ է նաև կատարման ընթացքում, ամեն ինչ անում է 
երեխայի փոխարեն` իրականացնելով իր վրա վերցրած աշխա-
տանքը: Դրա հետ միասին երեխայի ուշադրությունն ամրակայում 
է՝ ինչպես գործունեության միջանկյալ արդյունքին, այնպես էլ 
վերջնական արդյունքին տալով որոշակի գնահատական: Շատ 
կարևոր և դժվար խնդիր է փոքրերին ծանոթացնել մեծահասակ-
ների աշխատանքին: Սխալ կլիներ մտածել, որ մեծերի աշխա-
տանքի հետ փոքրերին ծանոթացնելը սահմանափակվում է միայն 
շրջապատի մարդկանց շրջանակով և սոսկ այն աշխատանքով, 
որին ականատես է լինում զբոսանքների, էքսկուրսիաների և 
դիտումների ժամանակ: Երեխաների հետ համատեղ աշխատանքը 
հանդես է գալիս որպես գործունեության կազմակերպման ձև: 
Մանկապարտեզներում կան բոլոր հնարավորությունները` 
երեխաներին մեծերի բազմազան աշխատանքի հետ ծանոթաց-
նելու համար (այգեպանի, դերձակի, խոհարարի, վարորդի, 
պահակի, մաքրուհու և այլն): Երեխաներն ունեն հնարավորու-
թյուն` անմիջական մասնակցություն ունենալու այդ աշխատանք-
ներին: Մեծահասակի աշխատանքը, որ կատարվում է անմիջա-
պես երեխաների աչքերի առջև ունի դաստիարակչական մեծ 
նշանակություն. ձևավորում է դրական վերաբերմունք այդ աշխա-
տանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Կարևոր է միաժամանակ 
նրանց մոտ առաջացնել աշխատելու ցանկություն, աշխատել 
այնպես, ինչպես մեծահասակը:  

Վ.Գ.Նեչաևան գրում է. «Համատեղ աշխատանք ասելով` հաս-
կանում ենք մեծահասակների և երեխաների միջև այնպիսի 
գործունեություն, երբ դաստիարակը (ինչպես նաև մյուս մեծերը) 
հանդես է գալիս ոչ միայն որպես երեխաների աշխատանքը 
կարգավորող և ուղղորդող անձ, այլ նաև այդ աշխատանքային 
գործընթացի անմիջական մասնակից» [5, 31-32]: 

Մանկապարտեզի ծրագրով նախատեսվում է նախադպրոցա-
կան տարիքի երեխաներին ընդգրկել մեծերի հետ համատեղ գործ-
նական աշխատանքում, ծանոթացնել աշխատանքի նպատակնե-
րին, դժվարություններին, հաջողությունների հասնելու ուղիներին: 
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Անհրաժեշտ է սովորեցնել սեփական գործողությունները համա-
ձայնեցնել ընկերների գործողությունների հետ, տեսնել օգնության 
անհրաժեշտությունը, օգնել սեփական նախաձեռնությամբ, աշ-
խատել ջանասիրաբար, աշխատանքը հասցնել մինչև վերջ [2, 126]:  

Այս խնդիրներն իրականացնելու համար կազմակերպվում  
են տարբեր բնույթի աշխատանքներ: Ներկայացնենք հետևյալ 
օրինակը: 

Դաստիարակը պահանջում է բերել ավազ, որպեսզի պատ-
րաստեն «թխվածքաբլիթներ»: Խաղի համար դաստիարակը 
նախապատրաստում է խմբասենյակը: Կան անհրաժեշտ դույլեր, 
փոքր բահեր, ավազ: Դաստիարակը դիմում է երեխաներին. «Մեզ 
պետք է երկու դույլ և մեկ բահ, որտե՞ղ են դրանք պահվում: Գնում 
ենք ավազ բերելու»: Երեխաները վերցնում են անհրաժեշտ պարա-
գաները և գնում են ավազի բլրի մոտ: Դաստիարակը ցույց է 
տալիս, թե ինչպես զգուշությամբ ավազը լցնեն դույլերը և տեղա-
փոխեն այն: Խրախուսում է երեխաներին` կատարած աշխատան-
քի համար: Այնուհետև նշում է, թե ինչ զգուշությամբ պետք է այն 
լցնել ավազատուփի մեջ: Իսկ ինչ կլիներ, եթե այդ գործողությունը 
կատարեին առանց դաստիարակի անմիջական օգնության, եթե 
նույնիսկ դաստիարակն անընդհատ հիշեցներ կանոնների մասին: 
Պատկերացնենք այդ գործընթացը. երեխաները, վերցնելով դույ-
լերը, վազելով, իրար խանգարելով, թափելով կբերեին ավազը: 
Դաստիարակի ամբողջ ջանքերը ուղղված են, որ կանխի այդ 
անկարգությունները: Նման աշխատանքը չի տալիս դաստիա-
րակչական արդյունք, քանի որ երեխաները դեռ չեն գիտակցում 
կատարվող աշխատանքի նպատակահարմարությունը, կանոն-
ները դեռ չեն դարձել վարքագծի նորմ: Մեծահասակների հետ 
համատեղ աշխատանքը հնարավորություն է տալիս երեխաներին 
գիտակցել գործունեության նշանակությունը: Համատեղ աշխա-
տանքը հնարավորություն է տալիս ձևավորել դրական հույզեր, 
ինքնուրույնություն: Մեծ է մեծահասակի խոսքի դերը, նրա հուզա-
կան վարքագիծը: 

Երեխաների հետ համատեղ աշխատանքը կարող ենք օգտա-
գործել որպես աշխատանքային գործընթաց, որը նախատեսված է 
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տարբեր պարապմունքների ծրագրերով. սովորեցնել արագ 
հագնվել և հանվել, հագուստը դասավորել ճիշտ և կոկիկ, կոշիկնե-
րը դնել տեղը, չորացնել թաց ու խոնավ իրերը, ձգտել օգտակար 
լինել շրջապատին, բակից հավաքել տերևները, դասավորել ափսե-
ները սեղանին, մաքրել խաղալիքները, տիկնիկների պահարանի 
փոշին, ջրել խմբասենյակի ծաղիկները և այլն: 

Կազմակերպելով խմբային աշխատանք (4-6 երեխա)` մեծա-
հասակը ուշադրություն պետք է դարձնի յուրաքանչյուրի կատա-
րած աշխատանքի վրա: Նման աշխատանք կատարելիս դաստիա-
րակը պետք է հսկի, որ երեխաները ճիշտ օգտվեն աշխատան-
քային գործիքներից, ավարտելով այն` ամեն մի գործիք դնեն իրենց 
տեղը:  

Ավագ խմբում աշխատանքային գործընթացի պահանջները 
գնալով ավելի են բարդանում: Այս խմբում աշխատանքային դաս-
տիարակության կարևորագույն խնդիրներից է տարբեր նյութերով 
բազմազան առարկաների պատրաստումը:  

Առաջադրանքների մեջ է մտնում պատրաստել խաղալիքներ, 
վերանորոգել գրքերը, կատարել աշխատանք ծաղկանոցում և 
բանջարանոցում, սովորեցնել ինքնուրույն ջրել սենյակի բույսերը, 
փխրեցնել հողը, խնամել ծառերը և այլն: Սկզբնական շրջանում 
երեխաները կհանդիպեն դժվարությունների, քանի որ դեռևս 
պակասում է առարկայի հետ աշխատելու հմտությունը, լիարժեք 
ձևավորված չէ խնայողությունը: Օրինակ, տիկնիկի հագուստի 
համար պատրաստել պահարան կամ փոխել ակվարիումի ջուրը և 
այլն: 

Ներկայացնենք պարապմունքի նմուշ-օրինակ: 
Թեմա – «Փոխել ակվարիումի ջուրը» (համատեղ աշխատանք 

մեծահասակի հետ) 
Նպատակը – աշխատելու պահանջմունքի և աշխատասիրու-

թյան ձևավորում: 
Պարապմունքի խնդիրները 
1. Զարգացնել հետաքրքրությունը մեծահասակների աշխա-

տանքի նկատմամբ, հաճույք ստանալ այդ աշխատանքից և 
սեր դաստիարակել կենդանիների նկատմամբ: 
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2. Առաջացնել պատասխանատվության զգացում, ձևավորել 
համատեղ աշխատելու կարողություն: 

3. Դաստիարակել ակտիվություն, նախաձեռնողականություն, 
ինքնուրույնություն, ճշգրտություն: 

Անհրաժեշտ նյութեր– ակվարիում, ջուր, սպունգ, խոզանակ, 
գոգնոցներ: 

Աշխատանքի ընթացքը 
Գրավելով երեխաների ուշադրությունը` դաստիարակը 

հարցնում է. 
– Երեխանե՛ր, ի՞նչ եք մտածում, մեր ձկնիկներին հարմա՞ր է 

փոքր տարրայի մեջ ապրելը: 
– Իհարկե, դժվար է լողանալ և շնչել նեղ տարածքում: Անհրա-

ժեշտ է արագ լվանալ և տեղափոխել ակվարիումի մեջ: 
Դաստիարակը նշում է, որ միայնակ չի կարող այն արագ կա-

տարել, պետք է երեխաների օգնությունը: Դաստիարակը կատա-
րում է աշխատանքի բաժանում: Ինքը փոխում է ջուրը, իսկ երե-
խաներն այն թափում են լվացարանում: Այնուհետև հանում են քա-
րերը, խեցիները, թփերը, իսկ երեխաները սպունգով և խոզանակով 
լավ լվանում են դրանք: Այդ ընթացքում լվանում են ակվարիումի 
ապակիները, ջրիմուռները և ավազը: Ավարտից հետո քարերը, 
խեցիները, թփերը տեղավորում են ակվարիումի մեջ և ավելաց-
նում են ջուրը: Երբ ջուրը կլինի շատ մաքուր, բաց կթողնեն ձկնիկ-
ներին և խխունջներին: Բոլորը համաձայն են աշխատանքի նման 
բաժանմանը: 

Աշխատանքի ընթացքում դաստիարակը տալիս է խորհուրդ-
ներ, խրախուսում է նրանց: Ավարտից հետո դաստիարակն առա-
ջարկում է հավաքել նաև սեղանը, լվանալ սպունգները, խոզանակ-
ները, դնել չորանալու, մաքրել հատակը, հանել և իրենց տեղը դնել 
գոգնոցները: Այնուհետև դաստիարկն ուշադրություն է դարձնում, 
թե ինչպես են ձկները ազատ լողում մաքուր ջրի մեջ: Երեխաների 
հետ կերակրում են ձկնիկներին և արտասանում Աթաբեկ 
Խնկոյանի «Բկլիկ-ձկնիկ» ոտանավորը. 
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 Ձկնի՛կ, լո՛ղ տուր, լո՛ղ արա, 
 Դրսի որսը թո՛ղ արա, 
 Իջի՛ր ջրի հատակը, 
 Մինչև անցնի վտանգը: [1,10] 
5 - 6 տարեկան երեխաներին դաստիարակում է և՛ աշխատան-

քը և՛ երեխայի ու մեծահասակի գործնական շփումը, հաղորդակ-
ցումը: Աշխատանքի արդյունքը կարևոր է երեխաների համար, 
որովհետև դրա մեջ նրանք ներդնում են ֆիզիկական, մտավոր և 
կամային ջանքեր: Ճիշտ է, դաստիարակները կարողանում են 
կազմակերպել աշխատանքը, բացատրել առաջադրանքը, սակայն 
հաճախ կորչում է ամենագլխավորը` մեծի և երեխայի միջև եղած 
համաստեղծագործությունը, համագործակցությունը: Չկա այն 
շփումը, որ հուզական աջակցություն է տալիս երեխային, խթա-
նում ջանքերի գործադրումը, հետևաբար` աշխատանքային դաս-
տիարակության մեթոդիկան պահանջում է այլ շեշտադրում:  

Մանկապարտեզի դաստիարակության ծրագիրը պահանջում 
է, որ հաշվի առնեն այն, որ գործողությունների տիրապետման 
ընթացքում աշխատանքային խնդիրները լուծելու համար երեխան 
փնտրում է նոր միջոցներ: Նա հանդես է գալիս որպես աշխատան-
քային գործունեության սուբյեկտ և այս փուլում նրան անհրաժեշտ 
է մեծերի ուշադրությունը, քաջալերանքը, գնահատումը, իսկ 
երբեմն էլ օգնելը, լրացուցիչ տեղեկատվությունն այն մասին, թե 
ինչպես ավելի լավ կատարել, հանդես գալ այս կամ այն իրավիճա-
կում: Դաստիարակի խնդիրներն են` պահպանել երեխայի և իր 
սեփական ակտիվության խելամիտ չափը, երեխայի փոխարեն 
չկատարել այն, ինչը նա արդեն սովորել է: Ժամանակակից կյանքի 
տեմպն այնքան լարված է, որ մեծի համար (հատկապես` ծնողի) 
երբեմն ավելի հեշտ է կատարել այն, քան սպասել, թե երբ երեխան 
առաջադրանքը կկատարի: Կատարել երեխայի փոխարեն ավելի 
հեշտ է, քան մտածել և իրականացնել այն միջոցը, որը կօգնի 
երեխային ընդգրկելու այդ գործում: Միայն խելամիտ օգնությունը 
հնարավորություն կտա ժամանակին և աննկատ ամրապնդել 
երեխայի անձնավորության առաջին, իրական ինքնուրույնու-
թյունը: Երեխայի մեջ աշխատելու ցանկություն առաջացնելու 
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հարցում մեծ նշանակություն ունի աշխատանքի բովանդակու-
թյունը և տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառումը: 

Մեծահասակի հետ համատեղ աշխատանքը կարող է հանդես 
գալ որպես մանկավարժական ներգործության մեթոդ: Այս դեպ-
քում պարտադիր չէ, որ մեծահասակը երեխաների հետ կատարի 
նույն աշխատանքը: Օրինակ, երեխաները կարող են փակցնել փա-
թիլները, իսկ դաստիարակը կարող է պատրաստել տոնածառի 
համար խաղալիքներ: 

Մեծահասակները ոչ միշտ են լինում երեխաների կողքին: 
Նման մասնակցությունը կարող է լինել միայն անհրաժեշտության 
դեպքում: Օրինակ, եթե երեխաները չունեն համապատասխան 
հմտություն տվյալ աշխատանքը կատարելիս: Այսպես, երբ 
երեխան նկատում է, որ իր ընկերոջ մոտ չի ստացվում, օգնելու փո-
խարեն կարող է ասել. «Ա՛յ դու, անհաջողակ»: Դաստիարակն 
առանց քարոզի սովորեցնում է ինչպես օգնել ընկերոջը: «Ես քեզ 
կօգնեմ, դա այդքան էլ դժվար չէ», հետո դիմում է ընկերոջը՝ նշելով, 
որ ծիծաղելու փոխարեն կարող է օգնել ընկերոջը, քանի որ նրա 
մոտ դա լավ է ստացվում: 

 Դաստիարակը կարող է մասնակցել նաև այն դեպքում, երբ 
վստահ չէ, որ երեխաները գործը կհասցնեն ավարտին: Նպատա-
կահարմար է արդյունքը գնահատել դեռ գործը չավարտած: 
«Արդեն գործի մեծ մասն արել եք, ապրե՛ք, մաքուր եք աշխատում»: 
Նման խրախուսանքը հնարավորություն է տալիս, որ երեխաները 
ձգտեն ավարտել աշխատանքը և ստանան անհրաժեշտ արդյունք:  

Անհրաժեշտ է, որ դաստիարակը ժամանակին զգա, թե որտեղ 
են երեխաները թերանում ամենօրյա կամ միշտ կրկնվող աշխա-
տանքային գործունեության մեջ: Այս դեպքում դաստիարակի մաս-
նակցությունը պարտադիր է: Եթե դաստիարակն այն կատարում է 
հանգիստ, կատակելով, ապա երեխաների մոտ առաջանում են նոր 
հույզեր, զգացումներ: Երեխաները հաջորդ անգամ էլ կդիմեն 
դաստիարակին իրենց հետ կատարել աշխատանք: Երբ դաստիա-
րակը զգում է, որ երեխաները հմտացել են աշխատանքի մեջ, կա-
րող է մերժել և չօգնել: Նա հանդես է գալիս ստուգողի դերում: Շատ 
կարևոր է, որ դաստիարակն արտահայտի իր վերաբերմունքը երե-
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խաների աշխատանքի նկատմամբ: Օրինակ, «Ես շատ ուրախ եմ, 
որ աշխատեցիք հանգիստ, իրար չխանգարեցիք» կամ «Ես այսօր 
Ձեր մայրիկներին կհաղորդեմ, թե դուք ինչքան արագ մաքրեցիք և 
դասավորեցիք տիկնիկի պահարանը»: Երեխաները միշտ էլ սպա-
սում են դաստիարակի խոսքին և խրախուսանքին:  

Առանձնացված բոլոր օրինակներից երևում է, որ դաստիա-
րակը մասնակից է դառնում երեխաների աշխատանքին շատ կամ 
քիչ`լուծելով դաստիարակչական տարբեր խնդիրներ, միաժամա-
նակ հասնել նրան, որ երեխաները տիրապետեն աշխատանքային 
գործունեության կանոններին, որոնք նախատեսված են մանկա-
պարտեզի դաստիարակության ծրագրով:  

Մանկապարտեզում մեծահասակներն աշխատում են երեխա-
ների աչքի առջև՝ նրանց ուշադրությունը սևեռելով իրենց աշխա-
տանքի վրա, հանձնարարում են կատարել այս կամ այն առաջա-
դրանքը: Նման դեպքում մենք խոսում ենք երեխաների և մեծահա-
սակների համատեղ աշխատանքի մասին: Իսկ ի՞նչ կտա դա երե-
խաներին դաստիարակության տեսանկյունից, ինչպիսի՞ խնդիր-
ներ կլուծի նման աշխատանքը: Այս հարցերին պատասխանելու 
հանար դիտարկենք մի քանի հնարներ, որոնք կիրառում են մեծա-
հասակները երեխաների հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքում: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզեցինք, որ ամենարդ-
յունավետ միջոցը համարվում է մեծահասակների անձնական օրի-
նակը: Հաշվի առնելով երեխաների հակումը` ընդօրինակելու այն 
ամենը, ինչ դուր է գալիս, մենք ձգտում ենք, որ մանկապարտեզում 
նրանց աչքի առջև միշտ լինի հետաքրքիր օրինակ: Առաջարկում 
ենք հետևել մորաքրոջ աշխատանքին, որը լվանում է պատուհանի 
ապակիները: Ավարտելուց հետո դիմում է երեխաներին, թե ո՞վ 
կօգնի իրեն լվանալ պատուհանագոգը, քանի որ միասին ավելի 
արագ կավարտեն, և ցույց է տալիս, թե ինչպես աշխատել: Մորա-
քույրը երեխաների հետ կատարում է բովանդակությամբ նույն 
աշխատանքը և միշտ գտնվում է նրանց կողքին և կարող է ժամա-
նակ առ ժամանակ օգնել անվստահ երեխաներին: Ընդհանուր 
առմամբ կարող ենք աշխատանքի մեջ ընդգրկել այն երեխաներին, 
որոնց մոտ լավ չեն ձևավորված այդ հմտությունները: Նման դեպ-
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քում մեծահասակը կատարում է իր աշխատանքը` օրինակ հան-
դիսանալով երեխաներին: Մեծահասակները պարտավոր են գնա-
հատել երեխաների աշխատանքը, հիշեցնել այդ աշխատանքի ան-
հրաժեշտությունը, խրախուսել ներդրած ջանքերը: Մեծահասակը 
միշտ երեխայի կողքին է: Կան երեխաներ, որոնք ցանկություն չեն 
հայտնում մասնակցել մեծահասակի աշխատանքին, դաստիա-
րակը կարող է նրանց ընդգրկել այլ աշխատանքի մեջ: Օրինակ, 
դաստիարակը դիմում է երեխաներին. «Այսօր մորաքույրը մաքրե-
լու է խմբասենյակը և շատ աշխատանք ունի: Նա շատ ուրախ 
կլինի, եթե դուք օգնեք նրան: Հարցրեք, թե ինչով կարող եք օգնել»: 
Մորաքույրը միշտ կգտնի իր օգնակաների համար որևէ աշխա-
տանք: Մասնակից դառնալով նման աշխատանքի` երեխաները 
իմանում են ոչ միայն իրենց խմբասենյակում կատարվող աշխա-
տանքների մասին, այլ ամբողջ մանկապարտեզի:  

Համատեղ աշխատանքը հարստացնում է թե՛ մեծերին, և թե՛ 
փոքրերին:  

Ելնելով վերը նշվածից՝ մենք գալիս ենք այն համոզման, որ 
համատեղ աշխատանքի ընթացքում իրականացնելով ճանաչողա-
կան գործունեություն` ձգտում ենք հասնել նրան, որ երեխաների 
մոտ աշխատանքի ընթացքում ձևավորվում են վերլուծելու, համե-
մատելու, համադրելու, ընդհանրացնելու կարողություն: Իզուր չէ, 
որ Սուխոմլինսկին գրում է. «Երեխաների հետ համատեղ աշխա-
տանքը մեր մանկավարժական աշխատանքի ամենաբերկրալի 
ժամերն են» [3, 466]: 
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Условия эффективности совместной работы  
взрослых и детей в детском саду 
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Резюме 
Ключевые слова: трудолюбие, самостоятельность, опыт работы, 

результат работы, игра, положительные эмоции 
В данной статье мы рассматриваем роль и некоторые приемы 

руководства взрослых совместной работой с детьми. Наши исследования 
показали, что чем младше ребенок, чем беднее его трудовой опыт, тем 
больше значение приобретает участие взрослого в том, что делает ребенок. 
Взрослый ставит цель, говорит ребенку о значении работы, определяет 
способы выполнения ее и последовательность действий. Совместный труд 
с детьми выступает как форма организации их деятельности. Наши 
исследования так же показали, что совместная деятельность взрослого и 
детей может выступать как метод педагогического воздействия. И тут 
взрослому не обязательно выполнять ту же работу, которую делают дети.  

В статье также обсуждается вопрос օ том, что участие педагогов 
нужно и в том случае, когда он не уверен в том, что дети доведут дело до 
конца. Такое участие предупреждает нежелательное поведение детей. 
Целесообразно применять оценку промежуточного результата. Таким 
образом, воспитатель фиксируя и поощряя промежуточные успехи 
ребенка, ведет его к достижению конечной цели.  

Таким образом, совместная деятельность взрослых и детей обогащает 
тех и других. 
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Conditions for the Effectiveness of Joint Work  
of Adults and Children in Kindergarten 

Virabyan Karmile 
Summary 

Key words: hard work, independence, experience, work performance, 
game, positive emotions 

In this article, we will consider the role and some techniques of adult 
leadership in joint work with children. Reaserch has shown that how younger 
is child and how poorer is his work experience, as the more important is the 
participation of an adult in what the baby does. The adult sets a goal, tells the 
child about the significance of the work, determines the ways of doing it and 
the sequence of actions. Joint work with children acts as a form of organization 
of their activities. Studies have shown that the joint activity of an adult and 
children can act as a method of pedagogical influence on children. And here an 
adult does not have to do the same work that children do. 

In the article also discusses the question that the participation of teachers 
is necessary even when he is not sure that the children will finish the job. Such 
participation warns unwanted behavior of children. It is advisable to apply an 
assessment of the intermediate result. Thus, fixing and encouraging the 
intermediate successes of the child, leads him to achieve the ultimate goal. 

Thus, the joint activity of adults and children enriches both. 
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