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Հայտնի է, որ տեսողության ֆունկցիայի խորը կամ մասնակի
խանգարումըբացասաբարէանդրադառնումերեխաներիճանաչողա
կանևֆիզիկականզարգացման, շարժողականոլորտիևտարածա
կանկողմնորոշմանձևավորմանվրա:

Տեսողությանկորստիցհետոմարդըկորցնումէմիշարքկարո
ղություններ և հմտություններ, սակայն, ամենակարևորը, կորցնում է
տարածությանմեջկողմնորոշվելուկարողությունը:

Տարածական կողմնորոշման կարողությունների և հմտություն
ների անբավարար զարգացումը, ինքնուրույն տեղաշարժման փորձի
բացակայությունըզգալիորենիջեցնումենտեսողությանխանգարում
ներունեցողերեխաներիշարժողականակտիվությունը,առաջենբե
րում շարժումների ձևավորմանխանգարումներ, ինչը բացասաբար է
անդրադառնում երեխաների առողջության, աշխատունակության,
ուսումնականևաշխատանքայինգործունեությանվրա:

Չտեսնող և թույլ տեսնող դպրոցականների տարածական կո
ղմնորոշման կարողության ձևավորումն ու զարգացումը հնարավոր
է իրականացնել հատուկ մշակված և կազմակերպված կրթական
միջավայրում(М.А.Фарленкова,1999;З.В.Плаксунова,1998):

Երեխաների զարգացման և դաստիարակության, ինքնուրույն
կյանքի նախապատրաստման հիմնահարցերի հաղթահարման նպա
տակով նշանակալի կարևորություն ունեն շարժողական ակտիվու
թյանբարձրացմանհարցերը:Այստեսանկյունիցհասարակությանմեջ
առավելխոցելիխավենտեսողությանխանգարումներունեցողերե
խաները,ովքերտարածականկողմնորոշմանդժվարություններիհետ
ևանքով ունեն սոցիալական միջավայրում ինքնուրույն հարմարվելու
բազմաթիվխնդիրներ: Շարժախաղերի միջոցով տեսողությանխան
գարումներունեցողկրտսերդպրոցականներիտարածականկողմնո
րոշմանզարգացումըտիֆլոմանկավարժությանարդիհիմնախնդիրնե
րիցէ:

Հայտնի է, սակայն, որ ոչ բոլոր վարժություններն ու խաղերը
կարող են հավասարաչափ կիրառվել դպրոցում: Այս դեպքումպետք
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էհենվելտարբերակվածմոտեցման,տեսողությանխանգարման(աս
տիճանիևդրահետևանքովառաջացածերկրորդականխանգարում
ների),ինչպեսնաևսովորողներիտարիքայինևանհատականառանձ
նահատկություններիվրա:Հանրակրթականդպրոցներումօգտագործ
վողմեթոդներըոչմիշտենկիրառելիչտեսնողևթույլտեսնողերեխա
ներիհետիրականացվողաշխատանքներում,քանիորայսերեխաները
դժվարանումենվերահսկելսեփականևայլանձանցգործողություննե
րը(В.З.Денискина,1997):

Ելնելովվերոհիշյալից` կարողենքհավաստել, որտեսողության
խանգարումներունեցողկրտսերդպրոցականներիտարածականկո
ղմնորոշմանզարգացումըշարժախաղերիմիջոցովխիստարդիական
է,քանիորդրանքնմանհամակազմիհամարմանկավարժական,սոցի
ալհոգեբանականևկենսականկարևորնշանակությունունեն:

Սույնմեթոդականձեռնարկինպատակնէցույցտալհանրակր
թական դպրոցների ուսուցիչներին և դաստիարակներին չտեսնող և
թույլտեսնող երեխաներիտարածական կողմնորոշման զարգացման
հնարավորձևերը(միջոցներ,մեթոդներ,կրթականմիջավայր)՝ուղղված
նշվածխմբիերեխաներիտարածականկողմնորոշմանկարողություն
ների,ինքնուրույնության,ճարպկության,ճկունության,կոորդինացիայի
դժվարություններըհաղթահարելուունակությունների,ինչպեսնաևմի
շարքայլհոգեկանգործընթացներիձևավորմանը:

Հայտնիէ,որհանրակրթականդպրոցիուսուցիչներնուդաստի
արակները,բազմամասնագիտականթիմիանդամներըչունենլիարժեք
իրազեկում:Տարածականկողմնորոշմանզարգացմանընթացքումտե
սողության խանգարումներ ունեցող երեխաների՝ տարածության մեջ
կողմնորոշվելու կարողության զարգացման վերաբերյալ մեթոդական
ձեռնարկներիբացակայությունընույնպեսդժվարեցնումէնշվածաշ
խատանքներիիրականացումը:

Այդ առումով մեթոդական ձեռնարկում ներկայացված հատուկ
միջոցները, մեթոդներըև դրանց կիրառման մանկավարժականպայ
մաններըկնպաստենտարածականկողմնորոշմանկարողությանզար
գացմանը:
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Ուսումնամեթոդականձեռնարկումներկայացվածենչտեսնողև
թույլտեսնողկրտերդպրոցականներիշարժախաղերիուսուցմանմե
թոդական մոտեցումներ ըստ ձայնային կողմնորոշիչների, օրինակելի
վարժություններ,հանձնարարություններև շարժախաղեր չտեսնողև
թույլտեսնող երեխաներիտարածական կողմնորոշման զարգացման
համար,տեսողությանֆունկցիայիխանգարումներունեցողերեխանե
րիտարածականկողմնորոշմանզարգացմաննուղղվածշարժախաղե
րիկազմակերպմանառանձնահատկությունները:

Սույնուսումնամեթոդականձեռնարկընախատեսվածէհատուկ
մանկավարժների, ուսուցիչների, դաստիարակների, հոգեբանների և
ծնողներիհամար:Ձեռնարկիցկարողենօգտվելնաևմանկավարժա
կանբուհերիուսանողները:
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ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
ՈՒՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Շարժախաղերըորպեսկրտսերդպրոցականների
դաստիարակությանկարևորմիջոց

Հայտնիէ,որխաղնառանձնահատուկտեղէզբաղեցնումբոլոր

տարիքիերեխաներիկյանքումևդաստիարակությանգործընթացում:
Մանկավարժական բազմամյա փորձը միշտ էլ փաստել է, որ խաղը
ցանկացածգործունեությանաշխուժությանևառողջությանաղբյուրէ,
անձիձևավորմանևզարգացմանմիջոց(А.С.Макаренко,1951;К.Ф.
Лесгафт,1952;Л.С.Самбикин,1979;Маллаев,1992;А.Патрикеев,
2007; С. В. Дубровская, 2009; А. Русаков, 2009; И. Коротков, Л.
Былееваидр.,2009ևայլք):

Շարժախաղերի կիրառման անհրաժեշտությունը, որպես երե
խաների դաստիարակմանև մոտորիկայի զարգացման միջոց, իրենց
աշխատություններում կարևորել են նաևարտասահմանյան շատհե
ղինակներ(H.Wagner,1955;R.Alt,1956;F.Mahlo,1960;B.Dobler,H.
Dobler,1973):

Շարժախաղերը դպրոցականտարիքի երեխաների համար նա
խատեսվածխաղերիմեծմասնենկազմում:Դրանքշատտարբերեն
ինչպեսիրենցշարժողականևխաղայինգործողություններով,այնպես
էլ սյուժեով, կազմակերպմանևանցկացման ձևովև, որպես կանոն,
իրականացվումենառավելբնականշարժումներով:Այսամենըշարժա
խաղըդարձնումէշարժողականոլորտիզարգացմանևտարածության
մեջկողմնորոշվելուշատմատչելիմիջոց:

Մի շարք երկրների մասնագետներ, մանկավարժներ, հոգեբան
ներևբժիշկներերեխայիշարժումներիձևավորման,անձնայինորակ
ների դաստիարակման և բազմակողմանի զարգացման գործընթա
ցումմիշտէլիրենցուշադրությանկենտրոնումենպահելշարժախա
ղերիկարևոր`դաստիարակչականնշանակություննուդերը:Այսպես՝
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անգլիացիփիլիսոփաևմանկավարժՋ.Լոկը,անգլիացիսոցիալիստ
ուտոպիստՌ.Օուենը,իտալացիհայտնիհումանիստՎ.դաՖելտրեն,
ֆրանսիացիդեմոկրատԳ.Պեստալոցցիննույնպեսհամարումէին,որ
խաղերըերեխաներիդաստիարակությանմիջոցեն:Նրանցառաջարկ
ածմոտեցումներնուծրագիրըներառումենմեծքանակությամբխա
ղայինառաջադրանքներ,վարժություններևշարժախաղեր:

Ռուսաստանում դեռևս XVII դարում առաջավոր մտածողները
խաղը համարում էին դաստիարակության կարևոր միջոց: Այնպիսի
առաջավորգործիչներ,ինչպիսիքէինՆ.Գ.Չերնիշևսկին,Վ.Գ.Բելի
նսկին,Ն.Ա.Դոբրոլյուբովը,Կ.Դ.Ուշինսկինևայլքհամոզվածէին,որ
շարժախաղերի կիրառումը երեխաների առողջության ամրապնդման
գրավականն է, և դրանց ներմուծումը կրթության և դաստիարակու
թյանընդհանուրհամակարգումխիստանհրաժեշտէ:

Վ.Վ.Գորինևսկին (1916), ովֆիզիկականդաստիարակության
գիտությանհիմնադիրներիցէ,խաղերըդիտարկելէորպեսմանկական
տարիքիևդպրոցականկյանքիվարժություններիկարևորտարատե
սակ:Շարժախաղերըհամարելովերեխայիբազմակողմանիզարգաց
մանմիջոցևտարիքայինառաջատարգործունեությանհիմնականձև`
նամատնանշելէդրանցկարևորագույնդերըկամայինորակներիդաս
տիարակությանևանձիձևավորմանգործում:Նաիրաշխատություն
ներում բացառիկ նշանակություն էր տալիս շարժախաղերին` որպես
ակտիվհանգստիմիջոցի,ևփաստումդրանցբարենպաստազդեցու
թյունըմարդուաշխատունակությանվրա:

ՇարժախաղերիտեսությանհիմնադիրներիցՎ.Գ.Մարցը,շար
ժախաղերը համարելով բարոյական և ֆիզիկական դաստիարակու
թյանմիջոց,համոզվածէր,որդրանքպետքէներգրավվենդպրոցա
կանուսուցմանծրագրերում:Իրդասականգիտականժառանգության
մեջ(,,Беседыпотеориииметодикеигры’’,2001)բացահայտելովնա
խադպրոցականևդպրոցականտարիքիերեխաներիխաղիանատո
միական,ֆիզիոլոգիական,հոգեբանականևմանկավարժականբնու
թագիրը՝Վ.Մարցըբարձրացնումէայնպիսիհարցեր,որոնքկապված
ենխաղի կազմակերպմանևանցկացմանմիջոցների, մոտեցումների
ընտրությանևմշակմանհետ:
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1950ականթվականներիցսկսած՝կրթությանևդաստիարակու
թյանհամակարգումշարժախաղերիկիրառմաննսկսեցինառանձնա
հատուկուշադրությունդարձնել:

Կ. Դ. Ուշինսկին (1950) երեխաների զարգացման գործում մեծ
ուշադրությունէդարձրելխաղերիևխաղայինվարժություններիվրա
ինչպեսմտավոր,այնպեսէլշարժողականունակություններիզարգաց
ման տեսանկյունից: Ըստ նրա՝ «խաղային գործունեության շնորհիվ
են ձևավորվում մարդկային հոգու բոլոր կողմերը»՝ խելքը, սիրտը և
կամքը:Իսկ հետագայումխաղնազդում է մանկականունակություն
ների և հակումների, հետևապես` նրա հետագա ճակատագրի վրա:
Պ. Ֆ. Լեսգաֆտը (1952) խաղը դիտում էր որպես «վարժություն,
որի միջոցով երեխանպատրաստվում է կյանքի»: Նա մեծ ուշադրու
թյուն էրդարձնում շարժախաղերինևգնահատում էրդրանքորպես
ընդհանուրառաջադրանքներինհասնելուերեխաներիփորձ,որիշնոր
հիվ,ըստկանոնների,պահպանվումենխաղումներգրավված յուրա
քանչյուրմասնակցիսահմանափակիրավունքները(էջ122):

Ա.Պ.Ռուդիկը(1964)նշելէ,որշարժախաղերիդերըդպրոցական
կրթությանևդաստիարակությանհամակարգումհսկայականէ,քանի
որդրանցումարտացոլվումէբնականշարժումներիողջպաշարը:Ա.
Պ.Ռուդիկիկարծիքով՝շարժախաղերիկազմակերպումնուանցկացու
մը,բովանդակություննուծանրաբեռնվածությունըպետքէհամապա
տասխանեն սովորողների տարիքին, նրանց պատրաստվածությանը,
հնարավորություններին:

Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը, կարելի է ընդգծել, որ
շարժախաղերն իրենց բնական շարժումներով, բարձր հուզականու
թյամբ,երեխայիդաստիարակությանևզարգացմանվրադրականներ
գործությամբմատչելիենբոլորտարիքիերեխաներիհամարևհիմնա
վորվածենլայնորենկիրառելուինչպեսուսումնականգործընթացում,
այնպեսէլարտադասարանականպարապմունքներիժամանակ:

Վ.Գ.ՅակովլևըևԼ.Վ.Բիլեևան(1965)նշելենշարժախաղե
րիկապըվազքի,թռիչքների,ինչպեսնաևկողմնորոշմանհետ:Նրանց
համոզմամբ՝շարժախաղերընպաստումենշարժումներիճշտությանը,
արագությանը,ճկունությաննուկոորդինացիային:Շարժախաղերիօգ
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նությամբ, դրանց բովանդակությանև կանոնների միջոցով կարելի է
ձևավորել երեխաների իրական պատկերացումներն առօրյա կյանքի
մասին(էջ1920):

ԵրեխաներիդաստիարակությանհայտնիմասնագետԵ.Ա.Ար
կինը երեխայի զարգացման և դաստիարակության գործընթացում
առաջնակարգ դեր էր հատկացնում խաղին: Նա իր աշխատության
մեջ(,,Ребеноквдошкольныегоды’’,подред.А.В.ЗапорожцаиВ.В.
Давыдова,1968,446с.)խաղըդիտումէրորպեսերեխայիզարգաց
մանհզորմիջոց`դաստիարակության«հիմնականլծակ»:Խաղը,ըստ
Ե.Ա.Արկինի,երեխայիկյանքըլցնումէուրախությամբ,ամրապնդում
էնրաօրգանիզմը,կատարելագործումէնրաշարժողականհնարավո
րություններըևզարգացնումերեխայիանձը:

ԸստԵ.Ա.Արկինի (1968)՝խաղըերեխայիխոսքայինզարգաց
մանհամարևսմեծդերունի:Նակապել էերեխայի«աղքատ»խա
ղայինգործունեությունըխոսքիհետ(էջ175):Այսպիսով՝խաղը,որպես
տարիքայինառաջատարգործունեությանհիմնականևկարևորագույն
ձև, կարող է դառնալ նախադպրոցականտարիքի երեխայի դաստի
արակության այնպիսի միջոց, որը կնախապատրաստի դպրոցական
ուսուցմանը,իսկկրտսերդպրոցականիհամարկդառնադաստիարա
կության,ուսուցմանևզարգացմանանփոխարինելիմիջոց:

Հանրակրթական, ներառական կրթություն իրականացնող և
հատուկդպրոցներումուսուցանվող«Ռիթմիկայի»,«Տարածականկո
ղմնորոշման» և «Ֆիզիկական դաստիարակության» առարկայական
ծրագրերում շարժախաղերին միշտ էլ մեծտեղ է հատկացվել ոչ մի
այնառանձինդասաժամերի,օրվառեժիմիկազմակերպմանգործըն
թացում,այլնաևարտադասարանականաշխատանքներիժամանակ:
Մ.Վ.Անտրոպովայի (1968),Ա.Ա.Գուժալովսկու (1979)տվյալներով՝
օրվաերկրորդկեսինանցկացվողխաղերը(1,52ժամտևողությամբ)
նպաստումենդպրոցականներիաշխատունակությանբարձրացմանը:
Շարժախաղերըներառվածենինչպեսնախադպրոցականհաստատու
թյունների,այնպեսէլհանրակրթականդպրոցներիտարբերծրագրե
րում,իսկշարժախաղերիկազմակերպմանևանցկացմանխնդիրըմի
շտէլեղելէշատհայմանկավարժների,հոգեբանների,գիտնականնե
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րի,ֆիզկուլտուրայիևսպորտիհատուկմասնագետներիուշադրության
կենտրոնում(Э.А.Александрян,1956;Հ.Ե.Փարսադանյան,1963;Ռ.

Տ.Մելիքսեթյան, 1964;Մ.Մ.Մամիկոնյան, 1970;Վ.Բդոյան, 1983;

Ֆ.Գ.Ղազարյան,1992;Р.Н.Азарян;А.К.Мовсесян;З.В.Саркисян,
20002001;Ս.Վ.Մուրադյան,20082010;Ս.Հ.Հովեյան,2010):

Երեխայի բազմակողմանի զարգացման և դաստիարակության
միջոց հանդիսացող շարժախաղերի խնդիրն այժմ էլ շարունակում է
մնալ գիտնականների, դպրոցների մանկավարժների, հոգեբանների,
ուսուցիչներիևդաստիարակներիուշադրությանկենտրոնում:

Ն.Վ.Պոտեխինայի (1972)հետազոտություններըցույցտվեցին,
որ տարատեսակ խաղային վարժությունները, առաջադրանքները և
շարժախաղերըշատարդյունավետկերպովկարելիէկիրառել67տա
րեկաներեխաներիոչմիայնհիմնականշարժումների,այլնաևշարժո
ղականոլորտիկատարելագործմանհամար:ԸստՆ.Վ.Պոտեխինայի՝
խաղումկիրառվողշարժումներընպաստումենայսերեխաներիտա
րածականընկալմանըևկատարմանհամարավելիմատչելի,բնական
ևհասկանալիեն:Ն.Վ.Պոտեխինան(1972)ևայլհեղինակներնշում
են,թեշարժախաղերնինչպիսիանգնահատելինշանակությունունեն
հոգեկան և ճանաչողական գործընթացների զարգացման (ընկալում,
հիշողություն,ուշադրություն,մտածողությունևայլն),ինչպեսնաևբա
րոյականդաստիարակությանհամար:

Վ.Գ.Յակովլևի(1975)աշխատություններումկրտսերդպրոցա
կաններիգործնականաշխատանքներումշեշտըդրվումէրշարժախա
ղերիշարժողականբովանդակությանվրա:

Վ.Ի.Լյախնիրհետազոտություններում(1976,1991,1996)ցույց
տվեց,որհատուկընտրվածկամմշակվածշարժախաղերըերեխանե
րիևդեռահասներիհստակության,արագաշարժության,համաձայնեց
ված շարժումների և ճկունության զարգացման լավագույն միջոց են
համարվում,քանիորդրանքմեծացնումենկատարվողշարժումների
ծավալըևուժգնությունը:

Նախադպրոցականևկրտսերդպրոցականտարիքիերեխաների
մոտորիկայիզարգացմաննուղղվածշարժախաղերիհնարավորկիրա
ռությաննիրենցաշխատություններումմեծդերենհատկացնումնաև



 ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՒՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻՄԻՋՈՑՈՎ

13

արտասահմանյան հետազոտողներ (A. Kirchmager, 1947; W. Maas,
1951;H.Wagner,1955;R.Alt,1956;F.Mahlo,1960;W.Lohmann,1964;
B.Dobler,H.Dobler,1973):

Նախադպրոցական և դպրոցական պրակտիկայում շարժախա
ղերիկիրառմանոլորտըվերջինտարիներինզգալիորենընդլայնվելէ:
Խաղերըևխաղայինվարժություններըկիրառվումենմիամբողջշա
րքհատուկառաջադրանքներիկատարմանժամանակ(М.В.Лейкин,
1965;Д.М.Маллаев,1995;В.З.Денискина,1996):Լ.Վ.Բիլեևան,
Մ.Բ.Կորոտկովը,Վ.Գ.Յակովլևը(1974)նշումեն,որշարժախաղերի
լայնկիրառությունընպաստումէհիպոդինամիայիիջեցմանը: 

Համաձայն մասնագիտական գրականության վերլուծության (В.
Г.Яковлев,В.Л.Былеева,1965;А.В.Кенеман,Д.В.Хухлаева,1985)՝
խաղերն իրենց բովանդակությամբ բաժանվում են շարժախաղերիև
սպորտայինխաղերի:

Շարժախաղերը բովանդակությամբ, կազմակերպչական և կա
նոնների բարդությամբ իրենց հերթին բաժանվում են սյուժետայինև
դիդակտիկխաղերի:Սպորտայինխաղերըհստակկանոններունեցող
խաղերնեն,որոնցանցկացմանհամարպահանջվումենհատուկհրա
պարակներ՝ տարածքներ, և կահավորում: Եթե իրական շարժախա
ղերըտարբերվումենշարժումներիպարզությամբ,ապասպորտային
խաղերինբնութագրականէշարժումներիբարդտեխնիկանևխաղի
ընթացքումդրսևորվողվարքիորոշակիմարտավարությունը:

Փորձըցույցէտվել,որկրտսերդպրոցականներիհամարառավել
մատչելիենառանցսյուժեիպարզխաղերը,ինչպեսնաևսյուժետային
շարժախաղերը:

Շատ հետազոտողներ սյուժետային ևառանց սյուժեիխաղերը
կիրառելենորպեսորակներիզարացմանխաղայինմեթոդ:Այսպիսով՝
Վ.Ա.Կովալյովը(1984)երեխաներիշարժումներիարագությունըզար
գացնելուգործընթացումհենվելէշարժախաղերիվրա:

Հաստատվածէ,որշարժախաղերիշարժողականբովանդակու
թյունըհիմնականումկառուցվածէտարատեսակհիմնականշարժում
ների(քայլք,վազք,թռիչքներ)կիրառմանհիմանվրա`հաշվիառնելով
յուրաքանչյուրերեխայիտարիքային,ֆիզիկական,շարժողականևան
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հատականհնարավորությունները, ինչպես նաևսիրտանոթային հա
մակարգի,թոքերիևնյարդայինհամակարգիզարգացմանառանձնա
հատկությունները:

Սյուժետայինևառանցսյուժեիխաղերիկազմակերպմանևան
ցկացմանընթացքումերեխաներիշարժողականոլորտիզարգացման
ևկատարելագործման,տարածականկողմնորոշման,անձնայինևբա
րոյականորակներիձևավորմանհամարստեղծվումենբարենպաստ
պայմաններ (А.П.Рудик,1964;Л.В.Былеева,М.В.Коротков,В.Г.
Яковлев,1974):

Փորձըցույցէտալիս,որկանոններովշարժախաղերումառկաեն
խաղայինվարժություններևառաջադրանքներ:Միշարքհեղինակներ
(Н.В.Потехина,1972;Л.Б.Самбикин,1979;Ռ.Ն.Ազարյան,2008)
նշումեն,որշարժախաղերը,խաղայինվարժություններըևառաջադ
րանքներըփոխկապակցվածենևլրացնումենմիմյանց,սակայնիրենց
ամբողջ նշանակությամբ, մանկավարժական խնդիրներով, անցկաց
մանմեթոդիկայովևբովանդակությամբբավականինտարբերեն:Եթե
շարժախաղն իր հիմքում ունի որոշակի ուղղվածություն, ապա խա
ղայինվարժություննուառաջադրանքըմեթոդապեսկառուցվածգոր
ծողությունէ,որնառաջադրումէորոշակիխնդիրներիլուծում՝հատուկ
ընտրված նպատակին համապատասխան (կոնկրետ առաջադրանքի
կատարում. «Փոխանցիր գնդակը», «Որոշիր գտնվելու վայրը», «Կա
տարիրճիշտ»):

Իտարբերությունխաղերի`խաղայինվարժություններնուառա
ջադրանքներնավելիանհատականեն:

Շատխաղայինվարժություններևառաջադրանքներունենխա
ղայինբնույթ,ինչըթույլէտալիսբարձրացնելերեխայիհետաքրքրու
թյունըևկենտրոնացնելուշադրությունըշարժողականառաջադրանքի
կատարմանևճիշտկողմնորոշմանառումով,ինչպեսնաևնպաստումէ
շարժումներիճիշտկատարմանը:Խաղայինվարժություններըևառա
ջադրանքներըլայնկիրառությունունենտարածությանմեջկողմնորոշ
վելուկարողություններիևհմտությունների,տարբերակվածշարժում
ներիզարգացմանուղղությամբանցկացվողանհատականաշխատա
նքներիժամանակ:
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Կանոններովշարժախաղերիկիրառումըպահանջումէպարտա
դիր և հատուկ ընտրություն` հաշվիառնելովտարիքը, սեռը, շարժո
ղականպատրաստվածությունը,անհատականհնարավորությունները:
Ըստայդմ՝գոյությունունիխաղերիհետևյալխմբավորումը.

• ըստբովանդակությանբարդությանաստիճանի,

• ըստերեխաներիտարիքի,

• ըստ շարժումների ձևերի (տարածության մեջ կողմնորոշման

համարխաղեր,վազքովևքայլքովխաղեր,արգելքներըհաղ

թահարելուխաղեր),

• ըստառավելությանորակներիդրսևորման,

• ըստխաղիմասնակիցներիփոխհարաբերությունների:

Գիտամեթոդական գրականության մեջ ընդգծվում է, որխաղե
րըխմբավորվումեննաևայլ չափանիշերով`պարապմունքներիկազ
մակերպմանձևով(անհատական,խմբային.դասերի,դասամիջոցների
և արտադասարանական պարապմունքների ժամանակ անցկացվող
խաղերևայլն),տեսակով,շարժողականբնույթով(փոքր,միջինևմեծ
ուժգնությանխաղեր),տարվաեղանակըևանցկացմանվայրըհաշվի
առնելով:

Գիտական հետազոտությունները ևփորձը ցույց ենտալիս, որ
նպատակաուղղվածտարատեսակշարժախաղերը,խաղայինվարժու
թյուններըևառաջադրանքները(դաստիարակող,զարգացնողևայլն)
լայնկիրառությունունեննաևձմռանը:Դրանքմեծառողջարարական
ազդեցությունունեն:

Այսպիսով՝վերոնշյալնապացուցումէշարժախաղերի,խաղային
վարժություններիևառաջադրանքներիներուժայինհնարավորություն
ները կրտսեր դպրոցականների դաստիարակության և զարգացման
գործընթացում:
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 ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻԴԵՐԸՉՏԵՍՆՈՂևԹՈՒՅԼՏԵՍՆՈՂ
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Բազմաթիվ հետազոտություններով հաստատված է, որ դասի
ժամանակևարտադասարանականպարապմունքներինանցկացվող
ֆիզիկականվարժությունները,խաղերովուղեկցվողսպորտայինպա
րապմունքներնամրապնդումեներեխաներիառողջությունը,թույլեն
տալիսապահովելսովորողներիֆիզիկականզարգացմանևպատրա
ստվածությանանհրաժեշտմակարդակըոչմիայնհանրակրթական,այլ
նաևհատուկևներառականկրթությունիրականացնողդպրոցներում:

Հաստատվածէ,որտեսողության(խորըկամմասնակի)խանգա
րումներնառաջինհերթինբացասաբարենազդումզգայականգործա
ռույթիզարգացմանվրա:Զգալիորեն իջնում էայդ երեխաների շար
ժողական ակտիվությունը, ճանաչողական գործունեությունը, դժվա
րանումէնրանցտարածականկողմնորոշումըևհիմնականշարժում
ներիձևավորումը(քայլք,վազք,թռիչք,նետումևայլն),դանդաղումէ
շարժողականունակություններիզարգացումը:Միշարքհեղինակների
հետազոտություններն ապացուցում են, որ չտեսնող և թույլ տեսնող
երեխաներըմինչևդպրոցհաճախելըվատենտիրապետումոչմիայն
հիմնականշարժողականկարողություններինևհմտություններին,այլ
նաևճիշտպատկերացումչունենդրանցմասին(М.И.Земцова,1965,
1967;Л.Ф.Касаткин,1967;Р.Н.Азарян,19741990;Б.В.Сермеев,
1983;Л.И.Солнцева,1980,1999):Այդպատճառովէլտեսողության
խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժողական ոլորտի ձևավոր
մանգործընթացում շատկարևոր էտարածականկողմնորոշմանու
սուցումըև հիմնական շարժումների զարգացումը (В.Ф. Афанасьев,
1975;В.А.Кручинин,1987;Р.Н.Азарян,1990;Ю.М.Кабанов,1996;
Л.И.Плаксина,1998;Ռ.Տ.Սաֆարյան,2009):

Չտեսնողևթույլտեսնողերեխաներիտարածականկողմնորոշ
մանխանգարմանառկայությունը,շարժողականգործունեությանսահ
մանափակումը որոշում են ուսումնադաստիարակչական և զարգաց
նողպարապմունքներիանցկացմանառանձնահատկություները(Л.Б.
Самбикин,1960,1964,1979;И.Р.Тиновский,1967;Л.А.Семенов,
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1979,1989; Р. Н. Азарян, 19741990; Л. Ф. Касаткин, 1980; Д. Д.
Маллаев,1992,1995;М.Мухаев,Ю.Трубачевидр.,2010;Ռ.Տ.Սա
ֆարյան,2009;Մ.Կ.Մարության,2012):

Վերը նշվածը թույլ էտալիս հաստատել, որ հատուկ՝ ներառա
կանկրթությունիրականացնողևհանրակրթականդպրոցներումզար
գացնողաշխատանքներիանցկացումըզարգացնողևուսումնադաս
տիարակչականաշխատանքներիանհրաժեշտպայմաննէ:Այսդրույթն
արտահայտվածէտեսողությանխանգարումներունեցողերեխաների
հատուկդպրոցիբոլործրագրերում:Հատուկդպրոցիգլխավորխնդիր
ներիցմեկըտարածականկողմնորոշմանզարգացումնէ:

Չտեսնողևթույլտեսնողդպրոցականներիհետանցկացվողզար
գացնողաշխատանքներիբարդություննիրականումպայմանավորված
էայսերեխաներիտեսողությանսահմանափակհնարավորություննե
րով,որիհետևանքովէլնրանքիվիճակիչենինքնուրույնզարգացնել
իրենցշարժողականոլորտիևտարածականկողմնորոշմանխանգա
րումները:

Մասնագիտականգրականությանվերլուծությունըթույլէտալիս
առանձնացնել մի շարք հետազոտություններ, որոնք վերաբերում են
տարածականկողմնորոշմանևշարժողականոլորտիխանգարումնե
րիզարգացմանժամանակկիրառվողֆիզիկականվարժություններիև
խաղայինառաջադրանքներիներմուծմանը:Այսկարևորփաստըհիմ
նավորվածներկայացվածէշատհեղինակներիաշխատություններում
(F.Heary,W.Loterr,G.Smith,1962;W.Lohmann,1964;И.Р.Тиновский,
1966;W.Ehler, 1973;М. В. Антропова1968; Г.П. Богданов,Н.Ж.
Булгакова,Н.Н.Власова,1979;Р.Н.Азарян,А.А.Габриелян,1989;Ռ.
Տ.Սաֆարյան,2009):Նրանքբոլորըհամակարծիքէին,որշարժողա
կանգործունեությունըևշարժողականակտիվությունը,որոնքկազմա
կերպվումեն՝հաշվիառնելովերեխաներիտարիքայինևտեսողական
հնարավորությունները, նպաստում են ոսկրամկանային համակարգի
ամրապնդմանը, շնչառականօրգանների զարգացմանը,արյան շրջա
նառությանկարգավորմանըևբարձրացնումենօրգանիզմիիմունային
համակարգիակտիվությունը:Խաղերիևֆիզիկականվարժություննե
րիմիջոցովկազմակերպվածպարապմունքներընպաստումենսովո
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րողների աշխատունակության բարձրացմանը, մեծացնում շարժողա
կանակտիվությունը:

Սակայն հարկ է նշել, որ չնայած նման բազմածավալ հետազո
տություններիանցկացմանը՝տեսողությանխորըկամմասնակիխան
գարումներովկրտսերդպրոցականներիտարածականկողմնորոշման
ևշարժողականոլորտիխանգարումներիզարգացումըխաղերիմիջո
ցով,այնուամենայնիվ,ծայրահեղվատէուսումնասիրված:

Հայտնիէ,որկրտսերդպրոցահասակտարիքումևսխաղիտար
բերձևերովևֆիզիկականվարժություններովհնարավորէարդյունա
վետորենզարգացնելերեխաների շարժողականոլորտիևտարածա
կանկողմնորոշմանխանգարումները:

Չտեսնող և թույլ տեսնող կրտսեր դպրոցականներիտարածա
կան կողմնորոշման և շարժողական ոլորտի զարգացման տեսական
ևգործնականտարբերտեսակետներըլուսաբանվածենմիշարքհե
ղինակների (А.И.Каплан,Н. Г.Морозова,1969;Р.Н.Азарян,Б.В.
Сермеев,В.А,Кручинин,1978;Л.Б.Самбикин,1979;Л.А.Семенов,
19791989;Б.К.Тупоногов,1998;М.А.Фарленкова,1999;Ռ.Տ.Սա
ֆարյան,2009;Ս.Վ.Մուրադյան,2010;А.В.Саматова,2012)աշխա
տություններում:

Տարածական կողմնորոշման և շարժումների ձևավորման գոր
ծընթացում տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հա
տուկ դպրոցներում պահանջվում է հատուկ մոտեցումների և միջոց
ներիայնպիսիընտրություն,որըհաստատումենշատմասնագետնե
րիհետազոտությունները(L.Nopa,1957;А.Д.Дьячкова,1965;М.И.
Земцова, 1965; А. В. Запорожец, 1966; Б. В.Сермеев, 1987; Л.И.
Солнцева,1980,1997;Л.И.Плаксина,1998;R.Freudereich,R.Pastill,
1990): Այս տեսանկյուններին համապատասխան՝ նման երեխաների
տեսողության բացակայությունն ու թույլ տեսողությունը զգալի ազ
դեցություն են թողնում նրանց ֆիզիկական զարգացման, շարժողա
կանհնարավորություններիևտարածականկողմնորոշմանվրա,որն
էլ տարատեսակ միջոցների կիրառման ճանապարհով տվյալ խնդրի
լուծման համար պահանջում է հատուկ մոտեցումների և միջոցների
որոշակիընտրություն:Ընտրվածմեթոդներիևմիջոցներիկիրառումը
պետքէհիմնվածլինիտեսողությանխանգարումներունեցողերեխա
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ների զարգացման առանձնահատկությունների, նրանց փոխհատու
ցողհնարավորություններիզարգացման, ունեցածգիտելիքներիվրա
(Խ.Ա.Մելքոնյան,Ռ.Ն.Ազարյան,1998):

Տեսողությանխանգարումներովերեխաներիտարածականկողմ
նորոշմանկարողություններիուհմտություններիզարգացմանհիմնա
կանմիջոցենշարժողականգործունեությանտարբերպայմաններում
կատարվողընդհանուրզարգացնողևհատուկվարժություններիբազ
մազանությունը,խաղերնուխաղայինառաջադրանքները:

Տարբերվարժություններիևխաղերիկիրառմանժամանակհաշ
վիենառնվումաչքիտարաբնույթհիվանդություններիհետկապված
ցուցումներնուհակացուցումները(А.И.Каплан,Н.Г.Морозова,1969;
А.Н.Гнеушева,1982;Е.И.Ливадо,О.М.Курпан,1983ևայլք):Իսկ
տեսողության բացակայությունը և խանգարումը սահմանափակում
է երեխաների շարժողական հնարավորությունները (Л. А. Семенов,
1979;Л.Ф.Касаткин,1980;Н.С.Николаев,1982;Е.Н.Подколозина,
1998;Հ.Ռ.Մկրտչյան,2012ևայլք):

Վերոհիշյալփաստարկներիվերլուծությունըթույլէտալիսնշել,
որհիվանդության յուրահատկությունըպահանջումէուսուցմանգոր
ծընթացում ներդրված տարբեր խաղերի, վարժությունների, առա
ջադրանքներիկիրառում,ինչպեսնաևդրանցհստակտարբերակված
խմբավորում` հաշվի առնելով սովորողների տեսողական վերլուծիչի
ախտահարման աստիճանն ու պահպանված հնարավորությունները,
առողջականվիճակը,կողմնորոշմանզարգացմանմակարդակը:

Այսպիսով՝Ռ.Ն.Ազարյանը«Содержаниекоррекционновоспи
тательной работы на уроках гимнастики в школе для слабовидящих
детей» (1974) թեմայով իր ատենախոսության մեջ ուսումնասիրել է
չտեսնողևթույլտեսնողերեխաներիշարժումներիձևավորմանևֆի
զիկական զարգացման շտկմանն ու կատարելագործմանն ուղղված
մարմնամարզական,ինչպեսնաևտարբերբովանդակության,բնույթի
ևծավալիվարժություններիազդեցությունըտեսողականֆունկցիայի,
սիրտանոթային համակարգի վրա: Ըստ անցկացված բազմածավալ
հետազոտության՝ հեղինակն ապացուցում է, որ մարմնամարզական
վարժությունների չափավոր կատարումը նպաստում է ֆիզիկական
զարգացմանևշարժողականֆունկցիաներիխանգարումներիշտկմա
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նըևբացասականազդեցությունչիունենումտեսողականգործառույ
թիցուցանիշներիվրա:

Վ.Ֆ.Աֆանասևը(1971)ևԲ.Վ.Սերմեևը(1983,1987)չտեսնող
ևթույլտեսնող երեխաների ուսուցմանգործընթացումառաջարկում
ենկիրառելայսերեխաներիշարժողականպատրաստվածության,ֆի
զիկականզարգացմանխանգարումներիկանխարգելմանևվերացման
վարժություններ:Նրանցկարծիքով՝ֆիզիկականվարժություններովև
խաղերի տարբեր տեսակներով հագեցած պարապմունքները պետք
է կառուցվեն դիդակտիկայի սկզբունքի ֆիզիկական դաստիարակու
թյանտեսությանևմեթոդիկայիհիմանվրա:

Լ.Ֆ.Կասատկինը,,Коррекциянедостатковфизическогоразвития
иориентировкивпространствеслепыхдетей,, (1980)աշխատության
մեջկարևորումէկրտսերդպրոցականներիֆիզիկականդաստիարա
կությանծրագրայիննյութիվերլուծությունըևներկայացնումտեսողու
թյանխորըխանգարումներով երեխաներիֆիզիկականզարգացման
աշխատանքների հիմնական խնդիրները: Շեշտադրելով ֆիզիկական
դաստիարակությանուղղությամբտարվողաշխատանքներիառողջա
րարականբնույթը`Լ.Ֆ.Կասատկինընշումէ,որֆիզիկականվարժու
թյուններըպետքէընտրված լինենսովորողներիկարողություններին
համապատասխան,իսկֆիզիկականծանրաբեռնվածությունըպետքէ
աճիաստիճանաբարևկարգավորվիպարապմունքներիընթացքում:
Մասնագիտականգրականությանվերլուծությունըթույլէտալիսկա
տարել որոշակի հետևություններ՝ կարևորելով ֆիզիկական վարժու
թյուններիևխաղերիկիրառմանզարգացնողնշանակությունըևփաս
տել, որ, ըստ գոյություն ունեցող բազմաթիվ հետազոտությունների,
այնուամենայնիվ, տեսողության խանգարումներով կրտսեր դպրոցա
կաններիտարածականկողմնորոշմանուսուցմանկարևորմիջոցներից
մեկի`շարժախաղերիկիրառումը,դրանցմեթոդականհամապատաս
խան գործիքակազմն ու անցկացման պայմանների արդյունավետու
թյունըփորձարարականհիմնավորմանկարիքունենևբավարարմա
կարդակովուսումնասիրվածչեն:Շատհեղինակներ (Л.Б.Самбикин,
1964,1979;Л.А.Семенов,1979;Л.Ф.Касаткин,1980;Б.В.Сермеев,
1983;Д.М.Маллаев,1995)իրենցհետազոտություններումչտեսնողև
թույլտեսնողերեխաներիհետտարվողզարգացնողաշխատանքների
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իրականացմանհարցումընդամենըկարևորումենշարժախաղերիան
ցկացմանհնարավորությունը:

Ա.Ի.Սկրեբիցկու(2003),Լ.Ի.Պլակսինայի(1998),Լ.Ի.Սոլնց
ևայի (1980)ևԴ.Մ.Մալլաևի (1995)հետազոտություններըցույցեն
տալիս,որխաղըչտեսնողևթույլտեսնողերեխայիանձնայինևբա
րոյականորակներիդաստիարակության,փոխհատուցողհնարավորու
թյուններիզարգացմանմիջոցէ:Խաղի,խաղայինառաջադրանքների
և վարժությունների և մասնավորապես շարժախաղերի կիրառման
փորձարարականհետազոտությունը,որնուղղվածէ չտեսնողևթույլ
տեսնող երեխաներիտարածական կողմնորոշմանզարգացմանը, գո
րծնականումգրեթե չիկիրառվում:Դժվարությունըոչմիայնխաղերի
կիրառմանսահմանափակություննէ,այլնաևշարժախաղերիկազմա
կերպման և անցկացման գործընթացի անկատարությունը: Տեսողու
թյանզարգացմանխնդիրներըբարդացնումենայսգործընթացինպա
տակաուղղվածկազմակերպումը:

Ա. Ի. Սկրեբիցկին (1903) ,,Воспитание и образование слепых и
ихпризнаниеназападе’’աշխատանքումգրելէ.«Գաղափարներիողջ
աշխարհը, այսպես կոչված խաղերի միջոցով ներխուժելով երեխայի
գիտակցություն, նրա համար կորած է: Չտեսնելով ո՛չ խաղը, ո՛չ խա
ղացողին`չտեսնողերեխանզրկվածէայնուրախությունից,որըստա
նում է նրատեսնող հասակակիցը» (էջ 106): Նա նշել է, որխաղերը
չտեսնողերեխայիգործնականդաստիարակությանմեջշատհզորդեր
ունեն:Դրանքպետքէհաճույքևբավականությունպարգևենչտեսնող
երեխային,«արթնացնեննրաքնածկարողություններըևցանկություն
ները`ուղղորդելովբարձրագույնհոգեկանվայելմունքներին»(էջ144):
Ա.Ի.Սկրեբիցկինիրաշխատանքումհիմնականևկարևորհետևու
թյունէարել,որ«չտեսնողերեխաներիհամարխաղըուսուցմանմիջոց
կդառնամիայնայնդեպքում,երբնակսովորիխաղալ»:

Չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաներին հատուկ ուսուցանելու
գործընթացում խաղային գործողությունների անհրաժեշտությանն
իրենցաշխատություններումանդրադարձելենմի շարքհեղինակներ
(Л.Б.Самбикин,1964,1979;Л.И.Солнцева,1967,1974,1999;S.
Serbe,1966;H.Schauerte,1971;Г.В.Гуровец;Я.Я.Ленок,1996;Մ.
Կ.Մարության,2012):



 ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՒՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻՄԻՋՈՑՈՎ

22

Չտեսնողերեխաներիդաստիարակությանհարցումշարժախա
ղերիկիրառմաննառանձնահատուկտեղէհատկացրելԼ.Բ.Սամբի
կինը (1971): Նրա կարծիքով՝խաղերի բազմազանությունը և դրանց
անցկացման պայմանները թույլ են տալիս օգտագործել և կիրառել
շարժախաղերը չտեսնողդպրոցականներիուսուցմանևդաստիարա
կության ընդհանուր համակարգում: Իր աշխատություններում դպրո
ցականների զարգացման համար նաառաջարկում է շարժախաղերի
մեծ քանակ` որոշելով դրանց անցկացման ընդհանուր և մասնավոր
պայմանները:Լ.Բ.Սամբիկինիմշակածևառաջարկածխաղերումսո
վորողներիշարժողականոլորտիզարգացմանգործընթացումհաշվիէ
առնվումդրանցորոշակիուղղվածությունը:

Բ.Վ.Սերմեևնիր,,Методикавоспитаниядвигательныхкачеств
у аномальных детей,, (1976)աշխատության մեջ նույնպես կարևորել
է շարժախաղերի, խաղային վարժությունների և առաջադրանքների
առողջարարական,դաստիարակչականևկրթականնշանակությունը:
Նանշումէ,որխաղիընթացքումշարժողականհնարավորությունների,
տարածականկողմնորոշմանզարգացման,շարժումներիճկունության,
հստակությանևկոորդինացիայիձևավորմանևկատարելագործման
զարգացմանհամարստեղծվումենլավագույնբարենպաստպայման
ներ:

ԸստԼ.Ֆ.Կասատկինի(1980)՝տեսողությանխանգարումներով
երեխաների հատուկ դպրոցում շարժախաղերը, խաղային վարժու
թյուններնուառաջադրանքներըպետքէհամապատասխանեներեխա
ներիտարիքին,ինչպեսֆիզիկական,այնպեսէլընդհանուրդաստիա
րակությանխնդիրներին:

Դ.Մ.Մալլաևը(1992)իրաշխատությանմեջ(,,Игрыдляслепых
ислабовидящихшкольников’’)բացահայտումէհատուկդպրոցումսո
վորող չտեսնողևթույլտեսնողերեխաներիհետանցկացվողխաղե
րիառանձնահատկություններնումեթոդիկան:Հեղինակընշումէ,որ
տվյալխնդրիտեսականևգործնականոչլիարժեքմշակվածությունը
զգալիորեն դժվարացնում է շարժախաղերի կազմակերպման և ան
ցկացման՝մանկավարժներիևդաստիարակներիաշխատանքը:
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Այսպիով,ինչպեսցույցենտալիստիֆլոհոգեբաններիևտիֆլո
մանկավարժներիհետազոտություններըևփորձը,այնդժվարություն
ները,որոնքիհայտենգալիսչտեսնողևթույլտեսնողդպրոցական
ների խաղային գործունեության տիրապետման գործընթացում, հիմ
նավորված են ինչպես զարգացման խանգարման կենսաբանական,
այնպեսէլսոցիալականհետևանքներով.այնէ՝տեսողականպատկե
րացումներիբացակայություն,սահմանափակշարժունակություն,վախ
տարածության նկատմամբ, հասակակիցների հետ հաղորդակցման
բացակայություն:

Վերոհիշյալվերլուծությունըթույլէտալիսեզրակացնել,որչտես
նողևթույլտեսնողերեխաները շարժախաղերիանցկացմաննկատ
մամբորևէհետաքրքրությունչենցուցաբերում,ավելին`այդհետաքրք
րությունըհիմնականումբացակայումէ:Փորձըցույցէտալիս,որնրա
նք,որպեսկանոն,առանձնանումենևնախապատվությունըտալիսեն
սեղանիայնպիսիխաղերին,ինչպիսիքենշախմատը,դոմինոն,լոտոն
ևայլն:

Այդիսկպատճառովէլչտեսնողևթույլտեսնողդպրոցականների
ուսուցմանևզարգացմանգործընթացումնախևառաջանհրաժեշտէ
զարգացնել հետաքրքրությունը խաղային գործունեության նկատմա
մբ,քանիորմիայնայսկերպմանկավարժականաշխատանքումկա
րելի է հասնել հաջողության (J.Rothschild, 1960;Б.И.Коваленко,Н.
Б.Коваленко,1962;H.Welse,1966;E.Riedel,1967;Н.Г.Морозова,
1967;Р.Н.Азарян,1990):Կարելիէավելացնել,որ չտեսնողևթույլ
տեսնողերեխաներիշարժողականոլորտիզարգացումըկատարյալկի
րականանամիայնայնժամանակ,երբկլուծվենտարրականշարժում
ներիև շարժախաղերինախապատրաստականուսուցմանխնդիրնե
րը,շարժախաղերիմիջոցովտարածականկողմնորոշումը:

Այս ամենը թույլ կտա  չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաներին
ներգրավել խաղի մեջ, կատարել խաղային գործողություն, իսկ շար
ժախաղնօգտագործելոչմիայնորպեսդաստիարակությանմեթոդև
միջոց,այլնաևորպեսողջշարժողականհամակարգիզարգացմանև
կատարելագործման, տարածական կողմնորոշման և փոխհատուցող
գործընթացներիզարգացմանպայման:
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ՕՐԻՆԱԿԵԼԻՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԵՎՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐՉՏԵՍՆՈՂԵՎԹՈՒՅԼՏԵՍՆՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻ

ՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՀԱՄԱՐ

 

Ներկայացված էուսումնականնյութ, որնուղղած  է տեսողու

թյան խանգարումներ ունեցող երեխաների շարժումների ներդաշնա

կությանը, ռիթմիկությանը, համաձայնեցվածությանը, հավասարակշ

ռությանըևտարածականկողմնորոշմանը:Այսաշխատանքներնառա

վելարդյունավետկլինեն, եթեմասնագետներըկիրառենմերկողմից

մշակվածևներկայացվածարձանագրությունները(Հավելված1):
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ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻՌԻԹՄԻ,ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻՇՏԿՄԱՆ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԵՎՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բովանդակություն Չափաբաժին
Ծանու
ցում

11
Ձեռքով թակել սեղանին,
ծափեր տարբեր տեմպերով

56մոտեցում,
1530վրկ.

Ուսուցչի
ծափերի
ներքո

22
Նույնը՝
երաժշտությաններքո

56մոտեցում,
1530վրկ.

33
Ոտքերով դոփել գետնին`
ուսուցչի ծափերով,նույնը՝ 
երաժշտության ներքո 

45մոտեցում
Մենակև
խմբային

44
Ոտքերով դոփել`տարբեր 
երաժշտությունների տեմպի 
տակ 

34մոտեցում,
1030վրկ.

55

Ծափեր երաժշտության ներ
քո՝2/4(ծափերը կատար
վում են սկզբում երաժշտու
թյան յուրաքանչյուր քառոր
դին,հետո՝ յուրաքանչյուր 
առաջին քառորդին)

34մոտեցում
Նստած,
կանգնած

66
Կանգնած,հերթականությա
մբ լայն թափահարում են 
ձեռքերը(հաջորդաբար)

45մոտեցում,
68անգամ

77
Նույնը`մեծացնելով ձեռքերի 
շարժումների տատանման 
մեծությունը 

45մոտեցում,
68անգամ
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88

Իրար հետևից կանգնած, 
երկուսով բռնելով մարմնա
մարզական փայտիկը,ձեռքը 
տանում են առաջ և հետ 
սկզբում ձախ,հետո՝ 
աջ ձեռքով 

46մոտեցում,
810շարժում

99
Նույնը`34երեխաշարքով
կանգնած

45մոտեցում,
810շարժում

110

Նույնը`աստիճանաբար 
մեծացնելով ձեռքերի շար
ժումների տատանման մե
ծությունը 

23մոտեցում,
1012շարժում

111
Նույնը՝երաժշտության
ներքո

34մոտեցում,
610շարժում

112

Երաժշտության ներքո քայլք 
և վազք`փոխելով ձեռքերի 
և ոտքերի շարժումների տա
տանման մեծությունը 

46մոտեցում,
2060վրկ.

113

Քայլք երաժշտության տար
բեր տեմպի ներքո`փոխելով 
քայլի երկարությունը և ոտ
քերի շարժումների հաճա
խականությունը(տեմպ94,
րոպեում106հարված)

46մոտեցում,
2060վրկ.

114

Ուսուցչի ծափերի ներքո 
դանդաղ քայլքից արագ 
վազքի փոփոխություն`
համաձայնեցնելով ձեռքերի 
և ոտքերի շարժումները 

56մոտեցում,
34անգամ
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115
Նույնըերաժշտության
ներքո

34մոտեցում

116

Քայլք ուսուցչի ծափերի       
ներքո,երաժշտության                 
ուղեկցությամբ`հստակ         
ֆիքսելով ձեռքերի և                          
ոտքերի խաչաձև                                      
շարժումները 

35մոտեցում

117
Նույնը`փոխելով
շարժումներիտեմպը

23մոտեցում

118

Լավ համաձայնեցված                 
ձեռքերի և ոտքերի                                        
շարժումներով                               
քայլքի և վազքի                                             
մրցումների                          
անցկացում 

Որոշել
հաղթողին
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ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻՌԻԹՄԻ,ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆԵՎ
ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾԽԱՂԵՐ

«Քայլքաստիճաններով»
Խաղացողները մեկական կանգնում են աստիճանների դիմաց:

Ուսուցիչըթակելով,ծափտալով,հաշվելովկամերաժշտությանօգնու
թյամբտեմպէտալիս,ըստորիերեխաներըպետքէբարձրանանկամ
իջնեն աստիճաններով: Տրված տեմպը խախտող մասնակիցը կանգ
նումէվերջումևնորիցէկատարումառաջադրանքը:

Առաջադրանքըճիշտկատարածերեխաներնառանձնացվումեն:

«Մենքզինվորներենք»
Մասնակիցները կանգնում են զույգերով: Ուսուցչի հաշվիտակ

(ծափեր)յուրաքանչյուրզույգըփորձումէուսուցչիկողքովայնպեսան
ցնել, ինչպես քայլում են զինվորները (կտրուկ քայլեր, գլուխը ուղիղ,
լայնթափահարելովձեռքերը):

Հաղթողզույգըդառնումէառաջատար:

«Ովէավելիարագ»
Երեխաներըկատարումենարագքայլտեղում`վերբարձրացնե

լովծունկը:Հաշվվումէ5վայրկյանումաջոտքովկատարածքայլերի
քանակը:Ստացվածթիվը բազմապատկվում է երկուսով (որոշվում է
երկուոտքերիքայլերիքանակը):
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Հաղթում է 5 վայրկյանում առավել շատ քայլեր կատարողը:
Երկուերեքփորձիցընտրվումէլավագույնարդյունքը:

Խաղիտարբերակ: Բաժանելմասնակիցներիներեքչորսթիմի,և
թիմերիմիջևմրցույթանցկացնել:

«Ճիշտգնա»
Խաղում է երեքչորս թիմ: Մասնակիցները հերթականությամբ

անցնում են տարածությունը (1020 մ)՝ անցնելով գետնին որոշակի
հեռավորության վրա դրված առարկաների վրայով (մարմնամարզա
կանփայտիկներ,խորանարդիկներևայլն):Յուրաքանչյուրտրորված
առարկայիհամարմասնակիցըստանումէտուգանայինմիավոր:

Հաղթումէառավելքիչտուգանայինմիավորներստացածթիմը:

«Մենքհամերաշխընկերներենք»
Երեխաներըբաժանվումեներեքչորսհոգուցբաղկացածթիմերի:

Առաջադրանքըկատարողթիմիցմեկականերեխաձեռքումպահումէ
երկարմարմնամարզականփայտիկը:Երաժշտությանըհամաչափ՝կա
տարումենշարժումներ`փայտիկըշարժելովհետուառաջ:Հաղթում
էայնթիմը,որըճիշտէկատարումառաջադրանքը (երաժշտությանը
համաչափձեռքիշարժումներ):

«Քայլիր`ըստլսողության»
Բոլոր մասնակիցները կանգնում են մեկական: Խաղավարը յու

րաքանչյուրմասնակցիհամարազդանշանէտալիս,ըստորիերեխան
պետքէսկսիքայլել:Լսողությամբկողմնորոշվելով`տեմպինևռիթմին
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համապատասխան, երեխաներըպետք էփոխեն ձեռքերիև ոտքերի
տատանման մեծությունը (ամպլիտուդը): Հաղթում է նա, ով լսողու
թյամբկողմնորոշվելովճիշտէանցնում:

«Քայլումենքգլխարկներով»
Մասնակիցերը կանգնած են: Ըստ «Հագնել գլխարկները» հրա

հանգի`նրանք«գլխարկը»դնումենգլխին (150200գավազովպա
րկ):Ուսուցիչըստուգումէերեխաներիկեցվածքըևքայլքիազդանշան
տալիս:Երեխաներըպետքէքայլենլայն,ազատքայլերով`ձեռքերիև
ոտքերիշարժումներիանհրաժեշտամպլիտուդով`պահպանելովճիշտ
կեցվածք:
Հաղթումէնա,ում«գլխարկը»ոչմիանգամչիընկում,ևնա,ովկեց

վածքըչիշեղում,իսկձեռքերիևոտքերիշարժումներըկատարվումեն
լավամպլիտուդով:

«Հրավեր»
Երեխաները(երկութիմ)նստածենդահլիճիերկուպատերիտակ՝

մարմնամարզականնստարաններին,դեմքովդեպիդահլիճիկենտրոն:
Ուսուցչի հրահանգով մի թիմը հրավիրում է մյուսին քայլքի մրցման:
Մասնակիցներիցմեկըվերէկենում,մոտենումէդիմացընստածներից
մեկինևհրավիրում:Մրցելովճիշտքայլքով`նրանքմոտենումենու
սուցչին,որնէլորոշումէհաղթողին:Հաղթումէայնթիմը,որնառավել
շատհաղթողներունի:
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ՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾ
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԵՐԵՎՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բովանդակություն Չափաբաժին Ծանուցում

11
Քայլք ըստ ան դա դար տր
վող ձայ նային ազ դան շա նի

1015մ
Փորձելուղիղ
անցնել

22

Նույ նը.ազ դան շա նը                   
տր վում է45ան գամ                 
քայլ քի ժա մա նակ դահ լի ճի 
տար բեր տե ղե րում

1015մ

33

Նույ նը.ազ դան շա նը տր
վում է դահ լի ճի տար բեր 
մա սե րում,ո րից հե տո                
ե րե խան կո ղմ նո րոշ վում է 
հի շո ղու թյա մբ

1020մ
Հետևել
կեցվածքին

44

Քայլքըստան դա դար        
տար բեր ուղ ղու թյուն նե
րից տր վող ազ դան շա նի`
պահ պա նե լով ու սուց չից 
23քայլ հե ռա վո րու թյու նը

1020մ

55

Քայլք դահ լի ճում`
կի սա քայլ հե ռու պա տից և                          
ան հրա ժեշ տու թյան                              
դեպ քում ձեռ քով դիպ չե լով

23անգամ

66
Նույ նը`շր ջան ցե լով դր ված 
ա ռար կա նե րը

34անգամ
Ուսուցիչը
շտկումէ
շարժումները

77

Դահ լի ճի մի ծայ րից                     
ան ցում մյու սը լայ նու թյա մբ,
եր կա րու թյա մբ,
ան կյու նագծով`
շր ջան ցե լով գետ նին                                    
դր ված                                             
ա ռար կա նե րը

23անգամ
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88
Քայլք ու ղիղ գծով դր ված 
տախ տակ նե րի վրայով

510մ

99

Քայլք և վա զք՝ ըստ տար
բեր հա ճա խա կա նու թյան և 
ռիթ մի ձայ նային ազ դան շա
նի և հի շո ղու թյա մբ`բար
դաց նե լով ա ռա ջադրան քը

1020մ
Ուղղությունն
ասումէ
ուսուցիչը

110

Ձայ նային ազ դան շա նով 
քայլք և վա զք սկզ բում 
դան դաղ,այ նու հե տև աս
տի ճա նա բար մե ծա նում է 
շար ժում նե րի տե մպն ու 
ա րա գու թյու նը՝ու ղիղ,ան
կյու նագծով,շր ջա նով`90˚,
180˚թե քու թյա մբ

56մոտեցում

111

Ա ռա ջադ րան քով քայլք`
բա րձ րա նալ թե քա հար
թա կի վրա(ըստ ձայ նային 
ազ դան շա նի),շրջ վել և 
իջ նել(ը ստ ձայ նային ազ
դա նշա նի).նույ նը՝23ան
գամ ազ դան շան տա լով,
այ նու հե տև նույ նը՝ ա ռա նց 
ազ դան շա նի

23անգամ
յուրաքանչյուր
մոտեցման
ժամանակ

112

Քայլք դպ րո ցի բա կում 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով 
(օգնու թյա մբ և ինք նու րույն)
սկզ բում լավ ե ղա նա կին,
հե տո՝ ցան կա ցած

Ըստուսուցչի
հայեցողու
թյան

113

Ըստ ձայ նի բնույ թի                  
(ուժգնու թյուն,
հա ճա խա կա նու թյուն)
ո րո շել հե ռա վո րու թյու նը

35մոտեցում

Հեռավորու
թյունըհասց
նելմինչև 
7080մ
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114

Քայլք ճա նա պար հով,հար
թա կով,աս ֆալ տա պատ 
ճա նա պար հով,ան տա ռի 
ա րա հե տով,դաշ տի մի
ջով`փոք րիկ խո չըն դոտ ներ 
հաղ թա հա րե լով ու սուց
չի և տես նող ըն կեր նե րի                   
օգնու թյա մբ

Ըստպլանի

Երթուղին
նախապես
ուսումնա
սիրելև
ստուգել

115
Քայլք3մ ճա նա պար հի 
հատ վա ծի ցու ցում նե րով,
1520մ հե ռա վո րու թյա մբ

23մոտեցում

116
Նույ նը.10,15,20մ ճա նա
պար հի հատ վա ծով՝100մ 
հե ռա վո րու թյան վրա

34մոտեցում

117

5080մ եր կա րու թյա
մբ,1,52մ լայ նու թյա մբ 
մի ջանց քով քայլք`ա րա
գաց ված քայ լով դե պի ձայ
նային ազ դան շա նը և հի շո
ղու թյա մբ

56անգամ

118

25,50մ ճա նա պար հի 
հատ վա ծն անցնե լու վրա 
ծախ սած ժա մա նա կի ո րո
շում(ը ստ հի շո ղու թյան դե
պի ձայ նային ազ դան շա նը)

34անգամ
յուրաքանչյուր
հատվածում

119

30,50,80մ հե ռա վո րու
թյան վրա մի նչև տր վող 
ձայ նային ազ դան շա նի հե
ռա վո րու թյան ո րո շում

23մոտեցում

220

Անց նել20,30,50մ հե ռա
վո րու թյու նը ու սուց չի կամ 
ըն կե րոջ հետ,այ նու հե տև 
ինք նու րույն վե րա դառ նալ

23անգամ
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ՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾԽԱՂԵՐ

«Բռնիրգնդակը»

Մասնակիցներից մեկը ձայնային գնդակը գլորում է հատակին,
մյուսը,ձայնովկողմնորոշվելով,պետքէբռնիայն:Խաղըպետքէսկսել
ոչմեծհեռավորությունից`աստիճանաբարայնմեծացնելով:Յուրաքա
նչյուրսխալնետվածգնդակիհամարմասնակիցըստանումէտուգա
նայինմիավոր:Հաղթումէնա,ովառավելքիչտուգանայինմիավորներ
ունիևառավելշատէբռնելգնդակը:Ուսուցմանսկզբնականփուլում
մինչևգնդակընետելըկարելիէասելգնդակիուղղությունը:

«Գտիրգնդակը»

Երեխաները նստած են նստարանին` մեջքով դեպի դահլիճի
կենտրոն:Ուսուցիչըկանչումէերեխաներիցմեկին:Վերջինսպետքէ
տեղիցվերկենաևկողմնորոշվելովուսուցչի կողմիցտրվածձայնով
(գնդակըգետնինգցել)`մոտենաևգտնիգնդակը:Հաղթումէնա,ով
ճիշտևարագէգտնումգնդակը:

«Կարողացիրլսել»

 Խաղի մասնակիցները գծով մեկական կանգնում են: Հերթով
երեխաներըմոտենումեն1020մհեռավորությամբևըստազդանշա
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նիկատարումենուսուցչիառաջադրանքը(քայլքթաթերիվրա,քայլք`
ծնկներըվերբարձրացնելովևայլն):

Նշվումենայներեխաները,ովքերառաջադրանքըկատարելեն
հստակ,գեղեցիկ,ճիշտ:Վերահսկվումէկեցվածքըևառաջադրանքի
կատարմանարագությունը:

«Անցիրպարանիվրայով»

Ճանապարհիլայնությամբերկուերեքտեղովձգվածենպարան
ներ (հատակից 1015 սմ բարձր): Ուսուցչի հրահանգով երեխաները
հերթովպետքէանցնենճանապարհը`անցնելովպարաններիվրայով:
Մինչևձգվածպարանինհասնելըերկուերեքքայլիվրատրվումէազ
դանշանը, և երեխաները կողմնորոշվելով պետք է անցնեն պարանի
վրայովու շարունակենիրենցճանապարհը:Ստուգվումէ լսողությա
մբկողմնորոշվելուհստակությունը,քայլվածքըևկեցվածքը:Հաղթում
էնա,ովճիշտկողմնորոշվելով՝անսխալանցնումէտարածությունը`
պահպանելովլավկեցվածք:

«Քայլքկամրջակիվրայով»
Ուսուցչիհրահանգովերեխաներնիրարհետևիցանցնումենյո

թիցտասըքայլ (ուղիղ,աղեղնաձև, շրջանաձև): Հասնելով«կամրջա
կին»(կամրջակիցերեքչորսքայլառաջտրվումէազդանշանը)՝բարձ
րանումենվրան(որպես«կամրջակ»կարողէծառայելմարմնամարզա
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կաննստարանը)ևանցնումմինչևվերջ («կամրջակի»ծայրին նույն
պեստրվումէազդանշանը):

Ստուգվում է լսողությամբ կողմնորոշման հստակությունը, կեց
վածքիևքայլվածքիճշտությունը:

«Հյուր»
Երկութիմերդեմդիմացնստածեննստարանին2530մհեռա

վորության վրա: Թիմերից մեկի ղեկավարը հյուր է հրավիրում մյուս
թիմի մասնակիցներին: Անունը կանչելով` նա, գնդակը գետնին հար
վածելով,ազդանշանէտալիս(կարելիէծափերով,զանգակով,սուլի
չով).հրավիրվածմասնակիցըկողմնորոշվելովպետքէհստակևկարճ
ճանապարհովհասնիղեկավարին:Այնուհետևհակառակթիմնէհրա
վիրումմյուսթիմիցհյուր:

Հաղթումէայնթիմը,որիմասնակիցներըհստակ,կարճճանա
պարհովևգեղեցիկքայլվածքովկանցնեննշվածճանապարհը:

«Անցիրառանցառարկանտրորելու»
1,52մլայնությանմիջանցքիհատակիներկուկողմերով1միրա

րիցհեռուդրվածենգնդակներ,խորանարդիկներկամայլառարկա
ներ:

Առաջադրանք:Անցնելմիջանցքով(ըստձայնայինկողմնորոշիչի)`
չտրորելովհատակինդրվածառարկաները:Ստուգվումէձայնովկողմ
նորոշվելուկարողությունը:
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 ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆՊԱՀՊԱՆՄԱՆՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԽԱՂԵՐԵՎԽԱՂԱՅԻՆՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ովավելիերկարկկանգնիմիոտքիվրա»
 Մասնակիցներըհերթականությամբմիոտքիվրաընդունումեն

որոշակիդիրք:Ժամանակըորոշվումէվայրկենաչափով:Հաղթումէմի
ոտքիվրաառավելերկարկանգնողը:

«Կեցվածքընդունիր»
Արագքայլքիցկամվազքիցհետոառաջադրանքէտրվումորո

շակիդիրքընդունել,օրինակ՝«Կանգնելմիոտքիվրա,մյուսը`ծալված
կամպարզածկողք»:Հաղթումէնա,ովկարողանումէ10վայրկյան
կանգնելայդդիրքովևչկորցնելհավասարակշռությունը:

«Անձրևէգալիս»
Մասնակիցներըկանգնումենհատակինգծվածշրջաններիմեջ:

Խաղավարը երեխաներին շրջանից դուրս է հրավիրում զբոսնելու:
«Անձրևէգալիս»հրահանգըլսելով՝թաթերիվրաարագքայլելովպե
տքէզբաղեցնենցանկացածշրջան:Շրջանիցդուրսմնացողըկամհա
վասարակշռությունըկորցնողըխաղիցդուրսէգալիս:

«Արագգնա»
Մասնակիցներըկանգնումենդեմքովդեպիպատը:Խաղավարը

մոտենումէմասնակիցներիցմեկինևհպվելովնրաձեռքին՝ասումէ.
«Արագգնա,տեսչընկնես»:Երեխանշրջվումէևարագքայլերովգնում
էդեպիդիմացիպատը`աշխատելովչկորցնելհավասարակշռությունը:

«Գնացք»
Երեխաներըշարքովկանգնումենևձեռքըդնումենդիմացինի

ուսին:Առաջինմասնակիցը«շոգեքարշն»է,մյուսները`«վագոնները»:
Ուսուցչիազդանշանով«գնացքը»շարժվումէմեկարագ,մեկդանդաղ`
հաճախակիփոխելովշարժմանուղղությունը:Մասնակիցներըչպետք
էթողնենձեռքերը:Նա,ովշրջվելուկամարագությանժամանակչիկա
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րողանումպահելհավասարակշռությունըևթողնումէձեռքը,խաղից

դուրսէգալիս:

«Կանգնի՛ր»
Խաղի մասնակիցները դահլիճում կամ խաղահրապարակում

ազատքայլումեն,վազումեն:«Կանգնի՛ր»հրահանգովբոլորերեխա
ներըկանգնումենայնդիրքում,ինչպեսկային (միոտքիվրա,կիսա
նստածկամթեքվածևայլն):Հավասարակշռությունչպահողերեխան
դուրսէգալիսխաղից:

«Ոտքերդմի՛թրջիր»
Խաղիմասնակիցներըբաժանվումենմիքանիթիմի:Յուրաքան

չյուր թիմ հերթականությամբ անցնում է «առվակը» քարերի վրայով
(զիգզագաձևդրվածխորանարդիկներով)`աշխատելով«չթրջելոտքե
րը»:Այնմասնակիցը,ովչիկարողանումպահելհավասարակշռությու
նըև«թրջումէոտքերը»,ստանումէտուգանայինմիավոր:

Հաղթումէայնթիմը,որիմասնակիցներըհստակևարագան
ցնումենտարածությունը`չկորցնելովհավասարակշռությունը:Ժամա
նակըորոշվումէվայրկենաչափով:

«Ամենաճարպիկը»

Երեխաներըմեկականկանգնումենմրցասկզբի(ստարտ)գծին:

Ուսուցչի հրամանով մասնակիցները տեղում արագ շրջվում են 360˚
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ևհետոթաթերի վրա շարժվում են 1020 մ երկարությամբև3010
սմ լայնությամբ նեղ «միջանցքով» դեպիվերջնագիծ: Հաղթում է նա,
ովբոլորիցարագէհասնումվերջնագծին` չկորցնելովհավասարակշ
ռությունըևչանցնելով«միջանցքի»սահմանիցայնկողմ:Ժամանակը

որոշվումէվայրկենաչափով:

«Գծովանցնել»
Մասնակիցներինհրահանգէտրվումանցնել1020մերկարու

թյունունեցողսպիտակգծով`չտրորելովհաջորդաբարաջևձախոտ
քերով:Հաղթումէնա,ովճիշտէանցնում:
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ՉՏԵՍՆՈՂԵՎԹՈՒՅԼՏԵՍՆՈՂԿՐՏՍԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻՈՒՍՈՒՑՄԱՆՄԵԹՈԴԱԿԱՆՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ՝

ԸՍՏՁԱՅՆԱՅԻՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ

Չտեսնողևթույլտեսնողերեխաներիհամարձայնայինազդան
շանըճիշտընկալելուկարողությունըևդրավրահենվելովտարածա
կանկողմնորոշումըկարևորկենսականնշանակությունունի:Այսկա
րողություններիուսուցանումըևդրանցկատարելագործումըպետքէ
անցկացվիտարբերմիջոցներիևհատուկմեթոդականմոտեցումների
լայնկիրառմամբ:

1.Ակնառուձայնայինմեթոդ

Բերենքչտեսնողևթույլտեսնողկրտսերդպրոցականների՝ձայ

նայինկողմնորոշիչներիկիրառմամբշարժախաղերիուսուցմանմիքա
նիմեթոդներևմեթոդականհնարներ.

• տվյալխաղում կիրառվող ձայնայինազդանշանի հետ ծանո
թացում,

• ձայնիաղբյուրիաշխատանքիռեժիմիևբնույթիցուցադրում,
• դահլիճիտարբերկետերումազդանշանիտրմանցուցադրում,
• ծանոթացում ձայնով կողմնորոշվելով տեղաշարժվելու հնա
րավորտարբերակներին,

• ձայնայինազդանշանիտրմանտեղիփոփոխմանհետկապված
տեղաշարժմանհնարավորտարբերակներիհետծանոթացում:

2.Շարժողականմեթոդ
• Ծանոթացումհիմնականխաղայինգործողություններին,
• խաղային գործողության կատարում` ցույց տալով ձայնային
աղբյուրիտեղը,

• խաղային գործողության կատարում` ցույց տալով ձայնային
աղբյուրիփոփոխմանտեղը,

• խաղայինգործողությանկատարում`ուսուցչիօգնությամբկո
ղմնորոշվելովըստձայնի,

• խաղայինառաջադրանքիկատարում`ինքնուրույնկողմնորոշ

վելովըստձայնայինազդանշանի:
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3.Համակարգայինմեթոդ
Տարբերտեսակիձայնայինկորմնորոշիչներկիրառելովխաղային

առաջադրանքներիկատարում
Չտեսնողևթույլտեսնողկրտսերդպրոցականներինձայնային

ազդանշաններիկիրառմամբշարժախաղերուսուցանելիսանհրաժեշտ
էհաշվիառնելհետևյալմեթոդականցուցումները.

• պարտադիրհետևելդիդակտիկսկզբունքներին,
• մեթոդականհնարներըպետքէուղղվածլինենշարժողական,
խաղայինևկողմնորոշիչհմտություններիհաջորդականևհա
մակարգայինձևավորմանը,

• լայնկիրառելխոսքը,
• ձայնային ազդանշանով կողմնորոշվելու ժամանակ ցուցաբե
րելակտիվևպասիվօգնություն,

• նայելխաղիարդյունքները,գնահատելինչպեսխաղայինգոր
ծողությունները,այնպեսէլսովորողներիկողմնորոշվելուկա
րողությունները,

• լայնորենկիրառելձայնայինկողմնորոշիչներըինչպեսշարժա
խաղերի,այնպեսէլֆիզկուլտուրայիդասերիևարտադասա
րանականպարապմունքներիժամանակ,

• չտեսնողևթույլտեսնողերեխանպետքէոչմիայնմասնակ
ցիխաղին,մրցմանը,այլնաևակտիվմասնակցությունունենա
դրանախապատրաստմանը:
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ԼՍՈՂՈՒԹՅԱՄԲՏԱՐԲԵՐՁԱՅՆԵՐՏԱՐԲԵՐԱԿԵԼՈՒ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾԽԱՂԵՐԵՎԽԱՂԱՅԻՆ

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ինչո՞վենքխաղում»
Խաղնանցկացվումէդրսում,մարզադահլիճումկամսենյակում:

Խաղինմասնակցումէ415մարդ:Գույքը`առարկաներ,որոնցօգնու
թյամբկարելիէաղմուկստեղծել(զանգ,սուլիչ):Մասնակիցներիցխա
ղավար են ընտրում: Նա մեջքով է կանգնում բոլոր խաղացողներին,
ովքերկանգնում ենիրենից23մհեռավորությանվրա:

Միքանիմասնակից(34)մանկավարժիազդանշանովմոտենում
ենխաղավարին՝հետևյալխոսքերով.«Ինչո՞վենքխաղում»,—ևսկսում
ենաղմկել(մուրճովթակել,զանգակներհնչեցնել,թուղթխշխշացնելև
այլն):Խաղավարըպետքէորոշի՝այսկամայնաղմուկըինչնէրառա
ջացրել(զանգակ,խաղալիքևայլն):Եթենաճիշտէգուշակում,գնումէ
ընդհանուրխաղացողներիխումբ,եթեոչ`շարունակումէվարելմինչև
ճիշտորոշելը:

«Ճանաչիրձայնով»
Խաղնանցկացվումէդրսում,մարզադահլիճումկամսենյակում:

Խաղինմասնակցումէ520երեխա:Բոլորմասնակիցներըբռնումեն
միմյանցձեռքերը,շրջանկազմում,իսկմեջտեղումկանգնումէխաղա
վարը:

Շրջանկազմածմասնակիցները,ըստմանկավարժիազդանշանի,
սկսումենվազվզելայսուայնկողմ`ասելով.
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«Գուշակի՛րհանելուկը»

Ո ՞վ տվեց քո ա նու նը,գտի՛ր:

 Մաս նա կից նե րից մե կը տա լիս է խա ղա վա րի ա նու նը այն պի սի 

ձայ նով, որ չճա նա չի:Ե թե նա ճա նա չում է,ա պա նրա նք փոխ վում են 

տե ղե րով(դե րե րով):

«Որտե՞ղհնչեցզանգը»

 Խա ղն ան ցկաց վում է դր սում,մար զա դահ լի ճում կամ սե նյա կում:

Մաս նա կից նե րի քա նա կը՝520:Գույ քը`զանգակ ներ,չխկչխ կան խա ղա

լիք ներ:Խա ղա վա րը կա նգնում է սե նյա կի կե նտ րո նում,մնա ցած մաս

նա կից նե րը սե նյա կի տար բեր հատ ված նե րում:Ման կա վար ժը մաս նա

կից նե րից մե կին տա լիս է զանգակ, որ հն չեց նի:Խա ղա վա րը պե տք է 

որո շի, թե որ տե ղից է զանգը` ու ղու թյու նը ցույց տա լով ձեռ քով: Ե թե 

ճի շտ է ո րո շում,ա պա մաս նակ ցի հետ փոխ վում են տե ղե րով:

«Մրգերիայգի»

 Խաղնանցկացվումէդրսում,մարզադահլիճումկամսենյակում:

Մասնակիցներիքանակը՝1030:Մասնակիցներըմեկականկանգնում

են:Մանկավարժըհերթովկանչումէիրմոտևկամացասումմիմր

գիանուն(խնձոր,տանձ,բալ,նարինջևայլն)հաշվարկով,որխմբում

58հոգիմիևնույնմրգիանուննունենան:Մասնակիցները,ստանալով

մրգի անվանումը, ցրվում են: Մանկավարժի ազդանշանի ժամանակ

բոլորըմիաժամանակսկսումենբղավելայնմրգիանունը,որնիրենց

ասվելէր,ևփորձումենիրենցնմաններինգտնել:Իրարգտածմաս

նակիցներըմիմյանցձեռքենբռնումևփնտրումենմյուսներին:Նույն

մրգիանվանմամբխումբըբոլորիցշուտամբողջությամբհավաքվելու

դեպքումհաղթումէ:
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«Գուշակիրժամանակը»
Ուսուցչիհրահանգովառաջադրանքէտրվում(օրինակ՝տեղում

քայլք) կատարել վարժությունը որոշակիժամանակի ընթացքում (20,
30վրկ.ևայլն):Վարժությունըսկսվումևավարտվումէուսուցչիազ

դանշանով:Այնուհետևմասնակցինառաջադրանքէտրվումորոշելժա

մանակը:Օրինակ՝քայլք20վայրկյանիընթացքում:

Հաղթում է նա, ով ճիշտ է որոշումառաջադրանքի կատարման

ժամանակը:
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ՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆևԱՆՑԿԱՑՄԱՆՄԻՋՈՑՆԵՐ,
ՄԵԹՈԴՆԵՐ,ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ,ՈՐՈՆՔՈՒՂՂՎԱԾԵՆՉՏԵՍՆՈՂ
ԵՎԹՈՒՅԼՏԵՍՆՈՂԿՐՏՍԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆ

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ

Մասնավորապեսապացուցվածէ,որ՝

•	 առարկաներիհետիրականացվողգործողություններնունեն
դրականազդեցություն:

•	 Ձայնային կողմնորոշիչներն ունեն մեծ դեր տրված շարժա
խաղերում:

•	 Խաղային գործողությունների կատարումը հատուկտեխնի
կականմիջոցներիկիրառմամբշատարդյունավետէ,որոնք
ուղղված են չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաների՝ տարա
ծությանևժամանակիմեջկողմնորոշվելուզարգացմանը:

•	 Խաղի կամ խաղային առաջադրանքի կատարման ժամա
նակ տարբերտեսակիառարկաների  (գնդակներ,օղակներ,
պարաններ և այլն) օգտագործումը դրական ազդեցություն
ունի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների
տարածականկողմնորոշմանայնպիսիկարևորբաղադրիչնե
րիզարգացմանվրա,ինչպիսիքենշարժումներիներդաշնա
կությունը,ճշտությունը,ճկունությունը,սեփականգործողու
թյուններն ուրիշներիգործողությունների հետհամաձայնեց
նելուկարողությունը:

•	 Ձայնային կողմնորոշիչների կիրառումըտեսողությանխան
գարումներ ունեցող երեխաների շարժախաղերի ուսուցման
գործընթացումօգնումէճիշտևարագ յուրացնելխաղային
գործողությունները, կողմնորոշվել խաղային տարածության
մեջ:

•	 Չտեսնողևթույլտեսնողերեխաներիխաղերումկիրառվող
ձայնայինկողմնորոշիչները(ձայնայինգնդակ,ձայնայինփա
րոսևայլն)հնարավորությունենստեղծումորոշելշարժման
ուղղությունը,գործողություններում լինելառավելակտիվև
ազատ:



 ՏԵՍՈՂՈՒԹՅԱՆԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՒՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՆԵՐԻՏԱՐԱԾԱԿԱՆԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸՇԱՐԺԱԽԱՂԵՐԻՄԻՋՈՑՈՎ

46

Այսմիջոցներըզարգացնումենչտեսնողևթույլտեսնողերեխա
ների կողմնորոշման հմտությունն ըստ ձայնի, ինչը տվյալ համախմ
բիհամարունիբացառիկկարևորնշանակությունինչպեսխաղային,
այնպեսէլուսումնականևաշխատանքայինգործունեություններում.

•	 Հատուկ մարզասարքերի, այլ սարքավորումների օգնությա
մբկիրառվողհատուկխաղայինառաջադրանքները,վարժու
թյուններն ու գործողությունները նպաստում են չտեսնող և
թույլտեսնողկրտսերդպրոցականներիտարածականկողմնո
րոշմանայնպիսիկարևորբաղադրիչներիզարգացմանը, ինչ
պիսիքենքայլիերկարությանմեծացումը,շարժումներիարա
գությունըևքայլքիժամանակուղիղգծիցշեղումներիբացա
ռումը:

•	 Շարժախաղերըևդրանցանցկացմանուկազմակերպմանմի
ջոցները,մեթոդներնուպայմաններընպաստումենչտեսնողև
թույլտեսնողկրտսերդպրոցականների՝ժամանակիևտարա
ծությանմեջկողմնորոշվելուունակությանզարգացմանը:

Այսցուցանիշներիկատարելագործումընպաստումէտարածական
կողմնորոշման զարգացմանը և սեփական ուժերում վստահության
ձևավորմանը:

Չտեսնողևթույլտեսնողկրտսերդպրոցականներիտարածական
կողմնորոշման զարգացման նպատակով իրականացվող օրինակելի
շարժախաղերըպահանջումեննորմիջոցների,մեթոդներիմշակումև
դրանցկիրառմանպայմաններ:

Շարժախաղերի միջոցով տեսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաներիտարածականկողմնորոշմանկարողությանզարգացման
գիտահետազոտականաշխատանքիարդյունքումկարելիէեզրակաց
նել,որշարժողականակտիվությանխնդիրներըերեխաներիզարգաց
մանևդաստիարակության,ինքնուրույնկյանքինախապատրաստման
հիմնահարցերի հաղթահարման նպատակով կարևորագույն նշանա
կությունունեն:
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1. Շարժախաղերը կրտսեր դպրոցականների շարժողական
ունակությունների զարգացման համակարգային միջոց են,
որոնք, սակայն, լայն կիրառություն չունեն տեսողության
խանգարումներ ունեցող երեխաների հետտարվողաշխա
տանքում:Սաոչմիայնայսերեխաներիտեսողությանխան
գարման, շարժողական ակտիվության ցածր մակարդակի,
այլև խաղային գործունեության ընթացքում տարածական
կողմնորոշմանզարգացմանմեթոդների, միջոցներիևպայ
մաններիանբավարարմշակվածությանհետևանքէ:

2. Տեսողությանխանգարումներունեցողկրտսերդպրոցական
ներըոչմիայնչենկարողինքնուրույնկազմակերպելխաղը,
այլևոչմիշտենունակմասնակցելուկազմակերպվածխա
ղին: Վատ տեսողությունը (կամ տեսողության բացակայու
թյունը),վախըտարածությաննկատմամբևդրանումկողմ
նորոշվելուանկարողությունըխոչընդոտումենայսերեխա
ների ինքնուրույն` առանց կողմնակի օգնության խաղալու
կարողություններիզարգացմանը,որիարդյունքումէլնրանք
վատենընկալումշարժախաղիպայմանները, չենկարողա
նումարագներգրավվելխաղիմեջ,կողմնորոշվելխաղային
իրավիճակում, սեփականգործողություններըհամաձայնեց
նելխաղընկերներիգործողություններին:

3. Շարժախաղերըբարձացնումենտեսողությանխանգարում
ներունեցողերեխաներիտարածականկողմնորոշմանզար
գացմաննուղղվածզարգացնողաշխատանքներիարդյունա
վետությունը դրանց կազմակերպման ձևերի, բովանդակու
թյանևմեթոդականգործիքակազմիմշակմանշնորհիվ:

4. Պարզվել է, որ շարժախաղերիկիրառմանարդյունավետու
թյունըբարձրէ,եթե`

•	 կիրառվում են հատուկ սարքավորումներ, մարզասար
քեր.

•	 կիրառվումենտարբերառարկաներ,խաղայինգործո
ղություններ,ձայնայինկողմնորոշիչներ.
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•	  հաշվիենառնվումտեսողությանխանգարմանտեսակը,
աստիճանը, տեսողական հնարավորությունները, տա
րածականկողմնորոշման,տարիքայինևանհատական
առանձնահատկությունները:

5. Շարժախաղերումտարբերտեսակիառարկայականգործո
ղությունները (ձայնային գնդակներ, դրոշակներ, օղակներ,
պարաններ և այլն) խթանում են չտեսնող և թույլ տեսնող
երեխաների կոորդինացիան, շարժումների հստակությունը
և ճկունությունը, ինչնանմիջականորեն կապված էտարա
ծականկողմնորոշմանկարողություններիևհմտությունների
ձևավորմանհետ:

6. Տեսողությանխանգարումներ ունեցող երեխաների տարա
ծականկողմնորոշմանկարողություններիզարգացմանուղ
ղությամբանցկացվողշարժախաղերումկիրառվողձայնային
կողմնորոշիչներընպաստումենձայնայինաղբյուրիմիջոցով
ևհիշողությամբտարածությանմեջկողմնորոշվելուն:

7. Տեսողությանխանգարումներունեցողերեխաների՝տարա
ծության և ժամանակի մեջ կողմնորոշվելու կարողության
զարգացմաննառավելնպաստումենմարզասարքերիևհա
տուկմիջոցներիվրակատարվողխաղայինգործողություն
ները:

Այսպիսով՝վերընշվածըվկայումէտեսողությանխանգարումներ
ունեցողերեխաներիտարածականկողմնորոշմանկարողությունների
զարգացմաննպատակովմեր մշակածխաղայինգործողությունների
և առաջադրանքների, շարժախաղերի կազմակերպման մեթոդների,
միջոցներիևպայմաններիարդյունավետությանմասին:
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