
Երգեցողությունը նախակրթարանում  

 

Նախակրթարանի երաժշտական դաստիարակության ծրագրի 

բովանդակային հիմքը ազգայինն է, և ամենակարևոր ու հիմնական 

բաժիններից է երգը, որն իր արտահայտության, մանկան ներաշխարհին 

մատչելի ու հարազատ բանաստեղծական խոսքով և ռիթմաինտոնացիոն 

մեղեդայնությամբ բարերար ներգործություն է ունենում երեխայի 

զգացմունքների վրա: Պատահական չէ, որ մեծանուն երգահան Կոմիտասը 

գրել է. «Երգը ներքին հոգեկան զգացումին արտահայտության մեկ ձևն է»:  

Երգի ուսուցումն սկսում ենք ունկնդրությամբ: Երգը մատուցվում է 

ստեղծագործության նրբերանգներով, տեմպով և դինամիկայով: Սաների 

ուշադրությունը կենտրոնացվում է մեղեդային կառույցի, կատարողական 

հմտության վրա: Ազգային երգին հատուկ ազատ, անմիջական, բնական 

ուսուցումն ու կատարումը կնպաստի նրանց երաժշտական ընկալումների 

առավել ճկուն ու գործուն ձևավորմանը: Երգի գեղագիտական 

ընկալումների լիարժեքությունը կախված է հիմնականում կատարման 

որակից: Այդ կերպ երեխաները վարժվում են ինքնուրույն մտածել՝ 

ծանոթանալով երաժշտական լեզվի արտահայտչամիջոցներին, նրանում 

թաքնված ազգային տեսակին, բնավորությանը, մտածողությանը, անկեղծ ու 

զարմանալի հանճարեղ պարզությանն ու անկեղծությանը: Կատարման 

ընթացքում բացահայտվում է երգի խաղարկման ներքին կամ բացահայտ 

հնարավորությունները:  

 

 Երգի ուսուցման օրինակ.     «Ջաղացս մանի, մանի» 

 

Ուսուցումը սկսել հացի ստեղծման ճանապարհի ներկայացումից՝ ինչից են 

պատրաստում, ալյուրն ինչպես են ստանում, հացահատիկն ինչպես և 

որտեղ են ցանում, ինչպես են հավաքում, արտն ինչպես են վարում: 

Վերադառնալ ալյուրի աղալու ձևերին՝ աղում են ալրաղացում, որը 

նախկինում կոչվել է ջրաղաց, քանի որ աղալու քարերը շարժվել են ջրի 

միջոցով: Սահուն անցում կատարել և երգել երգը: Եթե հարկ լինի՝ 

բացատրել առանձին բառերի, արտահայտությունների իմաստը: Ապա երգի 

https://www.youtube.com/watch?v=heN5q3WyHt4


ռիթմով արտասանել. 

- Ջա  - ղա -  ցըս - մանի, մանի: 

Սաները, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: Երաժիշտը, ռիթմի 

մեջ, առանց ընդհատելու, երգի ռիթմով արտասանում է մյուս հատվածը. 

- Չը՛խկ, չը՛խկ, հա չը՛խկ - չը՛խ կա: 

Սաները նորից, ռիթմի մեջ, առանց ընդհատելու, կրկնում են: Եվ այսպես՝ 

մինչև քառատողի վերջը: Ապա, առանց ընդհատելու, նույն կերպ 

ուսուցանվում է քառատողը՝ երաժշտության հետ: Նորից, առանց 

ընդհատելու, երգում են քառատողը: Այսպես, անընդմեջ, ուսուցանվում է 

ամբողջ երգը՝ մաս – մաս ուսուցանելով և ընթացքում իրար միացնելով: Եթե 

կատարման մեջ սխալ է նկատվում, չի ընդհատվում, ուղղվում է՝ ճիշտ 

կատարելով տվյալ հատվածը և , նորից, երգի ռիթմի մեջ, կատարվում 

ուսուցանված նախորդ հատվածի հետ: Ուսուցումը հնարավորինս չի 

ընդհատվում: Երգի ուսուցման այս եղանակը թույլ է տալիս աշխատել 

արագ և արդյունավետ: Երեխաները չեն հոգնում, չեն կենտրոնանում սխալի 

վրա, չեն ներփակվում և հիմնական ուշադրությունը բևեռում են ճիշտ 

կատարման վրա: Շատ կարևոր է բառերի հստակ, մաքուր, պարզ 

արտաբերումը երգելիս: Երգեցողությունն իրականացվում է հիմնականում 

ձայնավորների միջոցով: Ձայնավորները պետք է ճիշտ և մաքուր հնչեն: 

Ուսուցումը կարելի է իրականացնել ինչպես որևէ նվագարանի 

նվագակցությամբ, այնպես էլ` առանց դրա: 

 

«Ջաղացս մանի – մանի»  

Երգի կատարումը սկսվում է ռիթմիկ արտասանությամբ.  

 

- Չըխկ, չըխկ, չըխկ, չըխկ: Միանում են նույն ռիթմով ծափերը: Ապա 

միանում են մի քանի շրխկաններ: Երգի տողերը երգելիս` հարվածները 

դադարում են, իսկ կրկնվող տողը նորից ուղեկցվում է ռիթմին 

համապատասխան ծափերով (ցանկության դեպքում` նաև շրխկաններով): 

Ջրաղացի անիվի շարժումը ցուցադրելու համար երկուսով կանգնում են 

դեմ դիմաց, ձեռքերի մատները հագուցում իրար և շրջանաձև պտտում մեկ` 

դեպի իրեն, մեկ` դեպի դիմացինը: Կարելի է նաև ձեռքերը հերթով պտտել` 



նախ աջը, հետո ձախը (մեկ` դեպի իրեն, մեկ` դեպի դիմացինը):  

Երգը կարելի է կատարել.  

- շրջանաձև պտտվելով` որպես ջրաղացի քար,  

- զույգերով,  

- սկզբից `շրջանով, ապա շարունակել զույգերով  

Երգն ավարտվում է շրխկանների ռիթմիկ շրխկոցներով, որոնք հետզհետե 

մեղմանում են և մարում:  

Երաժշտական խաղ «Ջրաղաց» Երեխաներից մի քանիսը դառնում են 

ջրաղացի պտտվող անիվ, որին պտտում է ջուրը(նույն քանակով երեխաներ, 

որոնցից յուրաքանչյուրը բռնում է անիվ դարձած երեխաներից մեկի 

ձեռքից) և, թեթև, ռիթմիկ քայլերով պտտվելով, ռիթմիկ վանկարկում. «Գառ, 

գոռ, գուռ»: Երեխաներից մի քանիսը դառնում են ջրաղացի քար: Երբ անիվն 

սկսում է պտտվել, ջրաղացի քար դարձած երեխաները, ձեռքերն իրար ուսի 

վրա դրած, պտտվում են ու ռիթմիկ վանկարկում. «Չախկ, չոխկ, չուխկ»` 

միաժամանակ հարվածելով ոտքերով: Քիչ անց ջրերն ու անիվը դառնում են 

ցորեն և մոտենում ջրաղացքարին: Վերջինս տեղում կանգնելով և 

շարունակելով վանկարկումը, մի տեղ է բացում ցորենի համար: Ցորենը, 

վանկարկելով՝ «Թափ, թոփ, թուփ», մտնում է շրջանի մեջ: Ջրաղացքարը 

միանում և շարունակում է պտտվել: «Ցորեն» երեխաները ցուցադրում են 

ցորենի աղալը՝ անկանոն թռչկոտելով, զմփիկներով և այլն: Քիչ անց քարը 

նորից կանգնում է` չդադարեցնելով վանկարկումն ու քայլքը: Այս անգամ, 

վանկարկելով՝ «Փառ, փոռ, փուռ», դուրս է «թափվում» ալյուրը: Խաղի 

ընթացքում կարող են օգտագործվել համապատասխան հնչողությամբ 

հարվածայիններ կամ շրխկաններ: 

 

Ներկայացնում ենք ջրաղացի մասին ասացվածքներ, որոնցից մի քանիսը 

ուսուցանում և խաղում ենք սաների հետ:  

 

Ասացվածքներ ջրաղացի մասին  

 

Ամեն մարդ ջուրը իր ջաղացը կկապե: 

Ես՝ աղա, դու՝ աղա, բա մեր աղունն ո՞վ աղա:  



Ջուրը գա ջաղացն աղա, խենթն ուտե, ելնի (էլլե) խաղա: 

Ամեն մարդ՝ իմ ալուրս ճերմակ է, կասե: 

Խենթի աղունը Աստված կաղա: 

Մուկն ալրատանը խեղճ չի մնա: 

Անջուր ջաղացը ալուր չի աղալ: 

Անաղուն ջաղացի քարն էլ չի պտիտ գալիս: 

Ջաղացիցը ես եմ գալի, դու ես ալրոտել: 

 

Խենթին բաղարջը մեծ կըլլա: 

Ամեն մարդ կրակը իր բաղարջի տակ կքաշե: 

Գդակս թոզոտ տեսար՝ ջաղացպա՜ն գիտեիր: 

Ջաղացը կորցրել ա, չախչախին ա ման գալի: 

Ջուրը ջաղացն ա տարել, նա չախչախն ա ման գալի: 

 

Եթե մանուկն ազգային կոլորիտով խաղեր խաղալով, ազգային 

ասացվածքներ իմանալով, երգը խաղով կատարելով է յուրացնում, ապա 

ամբողջական է ընկալում ազգային մշակույթի բոլոր շերտերը:  

Երգը ամրապնդելու նպատակով օգտագործվում է 

 երգի ձայնագրությունը 

 տեսահոլովակը 

Ուսուցումից հետո միայն ուսուցանված երգը կրկնել, ամրապնդել 

ձայնագրության , տեսահոլովակի ( «Զա՛րկ, բոլոճիկ» , «Արև, արև, դուս 

արի» և «Արեգակ» , «Ջա՜ն, ջա՜ն, ջա՜ն, աշուն է» ) օգնությամբ: 

Տեսահոլովակները կարող են պատրաստել սաների ավագ ընկերները՝ 

սովորողները (դասավանդողը) և տեղադրել կայքի «Ձայնադարան» 

բաժնում: 

Երգը լիարժեք յուրացնելու նպատակով, կատարումն ուղեկցել երգի ռիթմիկ 

պատկերը ծափով, ծնկերին հարվածելով կամ ոտքերով դոփելով:  

«Բնական նվագարաններ»-ը փոխարինել հարվածային նվագարաններով 

(փայտեր, շրխկաններ և այլն): 

Կոմիտաս. «Եթե երգի բովանդակությունն է` որևէ գործողություն (քայլել, 

մարմնամարզել, խաղալ կամ պարել), փոխ առ փոխ` 

 երգի եղանակը նվագել, 

 նվագել ու երգել, 

https://college.mskh.am/archives/8132
http://www.youtube.com/watch?v=WMBy_htL7Gc
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=7syATZsdWYE
http://www.youtube.com/watch?v=xvGgOVkGPPI


 նվագել ու երգել տալ: 

Պարը, խաղը, ասմունքը, երգն ու մարզանքը պետք է դիտել որպես երգ-

երաժշտության դասավանդման համազոր ու հավասար միավորներ»: 

Աշխատանքային երգերն  ուսուցանվում են՝ 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան կամ ամբողջական կամ 

մասնակի գործողության ցուցադրությամբ, որն ընթանում է այդ 

աշխատանքին բնորոշ որոշակի ռիթմով, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տվյալ աշխատանքին համապատասխան որևէ գործողության 

ցուցադրությամբ՝ ուղեկցելով ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, 

հարվածային, «բնական» նվագարաններ) 

 պարային պարզ շարժումներով, որի ընթացքում, եթե հնարավոր է, 

օգտագործել տվյալ աշխատանքին բնորոշ շարժումներ: 

Բնության երևույթների, կենդանիների մասին երգերն  ուղեկցվում են 

 կենդանու շարժումները, տեսքը նմանակելով, 

 կենդանու, բնության տարերքի ձայնը նմանակելով (կարելի է 

կատարել` ա. երգի որևէ հատվածում, բ. ցանկացած հատվածում՝ ըստ 

երեխայի զգացողության), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, ցուցադրելով, որը կարող է 

ուղեկցվել ձայնային նմանակությամբ, 

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» 

նվագարաններ), 

 տարերքի շարժումը նմանակելով, որը կարող է ուղեկցվել ձայնային 

նմանակությամբ և ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, 

«բնական» նվագարաններ), 

 փոքրիկ ներկայացմամբ, որտեղ կարելի է օգտագործել վերը 

թվարկվածներից ցանկացածը: 
 


