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Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հետաքրքրասիրություն, ակտիվություն, ճանաչողա-
կան գործընթաց, ուշադրություն, երևակայություն, զգայություն: 

 
Հետաքրքրասիրության` նոր բան սովորելու ցանկությունը նախադպրոցա-

կան տարիքի երեխաների դաստիարակության և ուսուցման հիմնական խնդիր-
ներից է: Բոլոր երեխաներն էլ հետաքրքրասեր են, տարվում են շրջապատի 
առարկաներով, երևույթներով: 

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետաքրքրասիրությունը սկզբնա-
կան շրջանում կապված է առարկաների արտաքին հատկանիշների` ձևի, գույնի, 
չափի, իսկ ավելի ուշ` դրանց նշանակության ընկալման հետ: Պարապմունքների, 
դիդակտիկ խաղերի, վարժությունների, զբոսանքների ժամանակ երեխաները տի-
րապետում են առարկաների մասին կոնկրետ գիտելիքների, հարստանում է 
նրանց բառապաշարը ճիշտ անվանումներով, զարգանում է խոսքը: Երբ մեծերը 
չեն նպաստում երեխայի իմացական գործընթացների զարգացմանը, մտածում են, 
որ շրջապատի նկատմամբ հետաքրքրասիրությունը ծագում է ինքնըստինքյան և 
մեծերն այստեղ դեր չունեն: Կարող ենք նշել, որ առանց մեծերի օգնության էլ որոշ 
հետաքրքրություններ դրսևորվում են, բայց, երբ այն բավարարվում է, երեխան 
կորցնում է տվյալ առարկայի նկատմամաբ հետաքրքրությունը: Այստեղ կարևո-
րում ենք մեծահասակի դերը: Նա պետք է կարողանա այնպես անել, որ հե-
տաքրքրությունը վերածի իմանալու պահանջին: Անհրաժեշտ է մեծացնել հե-
տաքրքրությունների շրջանակը, որպեսզի այն դառնա իմացական: 

Երեխան ընդունակ է ինքնուրույն կերպով իր առջև դնել նպատակ և հասնել 
այդ նպատակին` նշելով դրան հասնելու ուղիները: Իհարկե սա չի նշանակում, որ 
երեխան կարող է դա անել առանց մեծերի օգնության: Բացարձակ ինքնուրույնու-
թյան դեպքում երեխայի ունակությունները թաքնված կմնան և չեն դառնա կարո-
ղություններ: Կայուն հետաքրքրություններ ձևավորելու գործում պակաս դեր չեն 
խաղում գործողությունների հաջող ընթացքը, դրանց արդյունքները: Օրինակ, եթե 
երեխան չի կարողանում ինչ-որ բան նկարել, նա ավելի քիչ է փորձում այդ անել և 
հայտարարում է, որ նկարել չի սիրում: Բայց նկարչության մեջ առանց վարժու-
թյունների` հաջողության հասնել չի լինի: Այսպիսով, ստացվում է, որ չի սիրում, 
որովհետև չի կարող, և չի կարող, որովհետև չի սիրում: Հայտնի է, որ երեխաների 
շատ հետաքրքրություններ հիմնված են ընդօրինակման վրա: Երեխաների հե-
տաքրքրությունների կարևոր առանձնահատկություններից է նրա ոչ կայուն լինե-
լը: Չորս տարեկան երեխան երեկ սկսած գործը այսօր չի շարունակի, այսօր էլ նա 
նկարում է: Մեծահասակի խնդիրն է, որ սովորեցնի սկսած գործը հասցնել ավար-
տին ոչ թե ուղղակի հրամանով, այլ այնպես, որ աշխատանքի նկատմամբ հե-
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տաքրքրությունը պահպանվի: Երեխաների ոչ բոլոր հետաքրքրություններն են, որ 
դառնում են իմացական: Իմացական չէ այն հետաքրքրությունը, որը կապվում է 
տրված տեղեկության սոսկ զվարճացնող կողմի հետ: Ըստ Ա.Ա.Նալչաջյանի` 
իմացական են համարվում այն հետաքրքրությունները, որոնք անձին մղում են 
դեպի երևույթների խոր իմացության, ակտիվացնում են ուսումնական և հետազո-
տական գործունեությունը: Դպրոցական տարիքում ինքնուրույն իմացական հե-
տաքրքրության առկայության նշան են համարվում լրացուցիչ գրականություն 
կարդալը, տարբեր խմբակների մասնակցելը, երեխաների ձգտումները և վարքի 
այլ դրսևորումներ[1,120]: Իմացական հետաքրքրություններ կարող ենք համարել 
այն հետաքրքրությունները, որոնք երեխային ստիպում են մտածել: Նախադպրո-
ցական տարիքի երեխայի տված ամեն մի հարց նշանակում է, որ նա ինչ-որ բա-
նով հետաքրքրվում է, մտածում: Իսկ այդ հետաքրքրությունը նա ինքնուրուն ձևով 
չի կարող բավարարել, որովհետև կենսափորձը հարուստ չէ. տեսածի մեջ չի կա-
րող ճիշտ կողմնորոշվել, կատարել ընդհանրացումներ, եզրակացություններ: 
Իմացական հետաքրքրությունը տարբերակված և ընտրովի իմացական վերաբեր-
մունքն է արտաքին աշխարհին, այն դրսևորվում է նորը ճանաչելու, անհայտը 
պարզելու, հետաքրքրող երևույթի էության մեջ ներթափանցելու, ներքին կապերն 
ու հարաբերությունները հասկանալու ցանկությամբ: Իմացական հետաքրքրու-
թյունն արդեն նպատակաուղղված իմացական ակտիվություն է, որի հիմքում ըն-
կած է ակտիվ մտավոր գործունեությունը: Հետաքրքրությունների առկայությունը 
նպաստում է գործունեության ընթացքում երեխաների, կամային որակների, դրա-
կան հուզական դրսևորմանը, պրակտիկ գործունեության կայացմանը [2, 137]: Հե-
տաքրքրությունները դրսևորվում են ոչ միայն իմացական գործընթացում, այլ նաև 
երեխաների ստեղծագործական գործունեության ձևերում` նկարներում, հորինած 
պատմություններում, խաղերում: 

Մանկապարտեզում իմացական հետաքրքրությունների զարգացման գոր-
ծում մեծ են փոխգործուն մեթոդների կիրառումը: Հատկապես կարևորում ենք 
զրույցի, մտագրոհի, հարցերի ու հարցադրումների, բացատրության, տարբեր 
խաղ-վարժությունների կատարման մեթոդները: Իմացական հետաքրքրությունը 
դրսևորվում է երեխայի խաղերում, նկարներում, հորինած պատմություներում և 
գործունեության այլ տեսակներում: Օրինակ, «Հիվանդանոց» խաղից առաջ կարե-
լի է երեխաներին հարցեր ուղղել հիվանդանոցի կարգ ու կանոնի, դեղորայքների 
օգտագործման և բժշկական գործիքները մասին: Անհրաժեշտ է նաև ձեռք բերել 
այդ գործիքները խաղալիքների տեսքով, նրանցով կատարել որևէ գործողություն` 
այն դարձնելով խաղ: Հետաքրքրությունը զարգացնելու նպատակով զրուցել երե-
խայի հետ, ծանոթացնել յուրաքանչյուր բժշկական գործիքի հետ, ներգրավել նաև 
նկարելու մեջ: Երեխաների հաջողված գործունեությունը համարվում է հիմք իմա-
ցական հետաքրքրությունների զարգացման համար[3, 153]: Երեխաների իմացա-
կան հետաքրքրությունների և նրա յուրացրած գիտելիքների մակարդակի միջև 
գոյություն ունի փոխադարձ կապ: Մի կողմից` իմացական հետաքրքրություննե-
րի շնորհիվ ընդարձակվում է երեխայի մտահորիզոնը, մյուս կողմից` գիտելիքնե-
րը դառնում են իմացական հետաքրքրությունների զարգացման հիմք: Իմացական 
հետաքրքրությունների ազդեցության տակ երեխաների գիտելիքները դառնում են 
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ավելի ամբողջական, պատկերավոր ու կենդանի, որովհետև հետաքրքրություն-
ներն ակտիվացնում են երեխայի հոգեկան գործընթացները` ըմբռնումը, ուշադ-
րությունը, երևակայությունը: Երեխան ավելի լավ է հիշում հետաքրքիր նյութը, և 
որքան հարուստ են նրա տպավորությունները, հիշողության պաշարները, այն-
քան զարգանում են նրա իմացական հետաքրքրությունները[4, 157]: 

Հետաքրքրությունների զարգացման համար անգնահատելի է ուշադրության 
դերը: Ինչպես արդեն գիտենք, նախադպրոցականի ուշադրությունը կրում է ոչ 
կամածին բնույթ: Իմացական հետաքրքրությունների զարգացման համար ան-
հրաժեշտ է ավելի ակտիվ, կամածին ուշադրություն: Նրա առաջացումը լուրջ հո-
գեբանական նորագոյացություն է այդ տարիքում: Երեխաները հաճախ չեն կարող 
իրենցից պահանջել` լինեն ուշադիր: Այստեղ երեխաներին օգնության են գալիս 
դաստիարակները: Նրանք կարող են կազմակերպել հատուկ վարժություններ, 
որոնք կօգնեն ուշադրության մարզմանը: Այդ նպատակի իրականացման համար 
մենք մշակել ենք հետևյալ խաղ-վարժությունները` օգտվելով խմբային աշխա-
տանքի մեթոդից. 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 1. «Շրջաններ» -այն նախատեսված է ուշադրության կայու-
նացման և առարկաների մեծությունը տարբերելու (աչքաչափով) կարողության 
զարգացման համար: Երեխաների խմբերին բաժանվում են աղյուսակներ՝ պատ-
կերված տարբեր շրջանագծեր: Երեխաները պետք է կարողանան այդ աղյուսա-
կից գտնել բոլոր դատարկ շրջանները՝ իրենց չափերի փոքրացման կարգով (ամե-
նամեծից մինչև ամենափոքրը): Կրկնակի և եռակի շրջանները պահանջվում է 
անտեսել: Հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակով առաջարկվում է մրցակ-
ցել ժամանակի մեջ. ո՞ր խումբը արագ և ճիշտ կկատարի առաջադրանքը:  

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 2. «Խուզարկուն» - խուզարկուն ուշադիր նայում է իր ընկե-
րոջ արտաքին տեսքին և դուրս է գալիս խաղասենյակից կամ շրջվում է: Ընկերը 
փոխում է իր արտաքին տեսքը և առաջարկում է խուզարկուին գտնել, թե ինչ է 
փոխել: 

Խաղի առարկա կարող է լինել սենյակի ցանկացած իր: Խաղի դժվարությու-
նը կախված է փոփոխվող առարկաների քանակից: 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 3. «Գույներ» – նպատակն է ամրապնդել երեխաների 
պատկերացումները տարբեր գույների և նրանց երանգների մասին, ինչպես նաև 
հասկանալ առարկաների գույների տարբերությունը: Առաջարկվում է 1 րոպեի 
ընթացքում անվանել որոշակի գույների երեք առարկա: Եթե ճիշտ են ասում, 
ստանում են մեկ միավոր, սխալ՝ ոչ մի միավոր: Առարկաները նույնը թողնել չի 
կարելի: Սկզբում առաջարկել լուսապատկերի գույներից, իսկ հետո՝ նրա երանգ-
ներից: Կարող ենք բարդացնել առաջադրանքը՝ ավելացնելով առարկաների քա-
նակը (4, 5):  

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 4. «Ինչ գույնի են առարկաները» - կարող ենք օգտագործել 
սենյակի կահույքը, այն առարկաները, որոնք գտնվում են մեր շրջապատում: Երե-
խաների խմբին առաջարկվում է ուշադիր նայել պատերի, հատակի, պատուհան-
ների, վարագույրների գույները: Հետո պետք է նկարագրեն դրանց գույները և 
երանգները: Դժվարանալու դեպքում դաստիարակն օգնում է, որ կարողանան 
ճիշտ որոշել գույները, նրանց երանգները, սովորեն անվանումները: 
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ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 5. «Ձևեր» – նպատակն է զարգացնել ձևերի ընկալումը: 
Վերցնել որևէ ձև՝ խորանարդ, հնգանկյուն, սեղան և այլն: Երեխաները 1 րոպեի 
ընթացքում պետք է ասեն 3 իրար նման առարկաներ: Օրինակ, մենք ընտրել ենք 
խորանարդը, խումբը պետք է ասի գիրք, հեռուստացույց, պահարան: Ճիշտ պա-
տասխանը գնահատվում է 1 միավոր: Վարժությունը կարող ենք բարդացնել՝ 
առարկաների քանակն ավելացնելով: 

Իմացական հետաքրքրությունների ակտիվացման կարևոր բաղադրամաս է 
համարվում պատկերավոր հիշողությունը: Երեխաների լավ զարգացած պատկե-
րավոր հիշողությունը թույլ է տալիս հեշտությամբ, առանց դժվարության ստեղծել 
կենդանի և հետաքրքիր կերպարներ, որոնք կապված են շրջապատող իրականու-
թյան հետ: Պատկերավոր հիշողությունը կապված է մարդկանց, կենդանիների, 
բնության երևույթների ընկալման հետ: Երբ երեխան հանձնարարություն է ստա-
նում հիշողությամբ կատարել այս կամ այն գործողությունը, ապա դրա որակը 
կախված է պատկերավոր հիշողության զարգացման մակարդակից: Չնայած 
պետք է նկատենք, որ ավագ նախադպրոցականի մոտ կարևոր է զարգացնել հի-
շողության բոլոր տեսակները՝ պատկերավոր, կարճատև, տևական, օպերատիվ, 
խոսքային-տրամաբանական: Սակայն հիմնական շեշտը պետք է դնել մտապահ-
ման կամային գործընթացի վրա, քանի որ սրանց շնորհիվ են կատարվում գործո-
ղությունները: Շատ կարևոր է նաև զարգացնել զուգորդական հիշողությունը, որի 
շնորհիվ կատարած գործողությունը(խաղ, աշխատանք, կերպարվեստային գործու-
նեություն) դառնում է յուրօրինակ և անկրկնելի: Զուգորդական կերպարի ի հայտ 
գալը կախված է անհատական տպավորություններից, որոշակի չափով էլ ան-
հատական փորձից: Դրա համար առաջարկում ենք հետևյալ վարժությունները. 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 1. «Հիշի′ր առարկաները» – նպատակն է մարզել երեխանե-
րի պատկերավոր օպերատիվ հիշողությունը: Առանձնացնել 8-10 առարկա ոչ մեծ 
չափսերի՝ գրիչ, ատամի խոզանակ, կոնֆետներ, հայելի (առարկաներն իմաստով 
իրար հետ կապված չպետք է լինեն): Աշխատում ենք ենթախմբերով: Երեխանե-
րին առաջարկվում է 2-3 րոպեի ընթացքում ուշադիր դիտել առարկաները և հի-
շել: Հետո այն ծածկում ենք ծածկոցով: Որոշ ժամանակ անց երեխաները պետք է 
նկարագրեն այն, ինչ հիշում են: Կարող ենք բարդացնել՝ ավելացնելով առարկա-
ների քանակը: Հաղթում է այն թիմը, ով ավելի շատ առարկաներ է հիշում: 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 2. «Ինչը փոխվեց» – սեղանի վրա դասավորում ենք տար-
բեր առարկաներ, որոնք իմաստով կապված չեն իրար հետ և չեն կարող խմբավո-
րել` սանր, օճառ, գիրք, գդալ, մատիտ և այլն: Երեխաները 2-3 րոպեի ընթացքում 
շատ ուշադիր դիտում են այդ առարկաները՝ հիշելով, թե որը որտեղ է դրված: 
Երեխաները շրջվում են, իսկ դաստիարակը փոխում է առարկաների տեղերը: 
Երեխաները պետք է կարողանան գտնել, թե ինչը փոխվեց: 

Իմացական հետաքրքրությունների զարգացման համար կարող ենք երեխա-
ներին սովորեցնել կատարել մտածական գործողություն: Այս տարիքում այն ավե-
լի շատ կապված է ամնիջականորեն առարկաների հետ: Հիմնական շեշտը 
դրվում է պատկերավոր մտածողության ձևավորման վրա: Մեր կողմից կատա-
րած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ուսուցման հաջողությունը կախ-
ված է հենց այս տեսակի մտածողության զարգացումից: Առաջարկվող վարժու-
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թյունների շնորհիվ երեխաները կսովորեն վերափոխել իրական առարկաները, 
պլանավորել իրենց գործունեությունը մտքում: Պատկերավոր մտածողության 
զարգացման հետ ի հայտ է գալիս մի նոր կարևոր կարողություն՝ գործողություն-
ները մտքում պլանավորելու կարողությունը: Այն հնարավորություն է տալիս 
նախօրոք ներկայացնել այն, ինչ կստացվի նրա ջանքերի շնորհիվ, հնարավորու-
թյուն կունենա տեսնել ապագա արդյունքի պատկերը, այն բանի կերպարը, որը 
դեռ չի իրականացվել, որը չի կարողացել ընկալել: 

Առաջարկում ենք հետևյալ վարժությունները. 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 1. «Նկարի′ր քո տունը» – այն ուղղված է պատկերավոր 

մտածողության զարգացմանը: ՙԶրույց» մեթոդը: Նախօրոք զրուցում ենք երեխանե-
րի հետ իրենց սենյակի կամ տան մասին, այնուհետև առաջարկվում է հիշողու-
թյամբ նկարել այն` այդ ընթացքում բաց չթողնելով ոչ մի իր: Արտահայտչամիջոց-
ների ընտրությունը սահմանափակ չէ: Ծավալը և բովանդակությունը գնահատ-
վում է ընդգրկած առարկաների քանակով և նրանց պատկերված որակով: 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 2. «Եղանակի տեսություն» - կիրառում ենք «Պատմել» մե-
թոդը: Առաջադրանքի սկզբում պատմվում է, թե մարդիկ ինչեր են մտածել եղա-
նակը պատկերելու համար: Օգտվել են տարբեր նկարներից, որոնք կարող են 
տեսնել հեռուստացույցով, երբ հաղորդում են եղանակի տեսությունը: Համանման 
նկարներն օդերևութաբաններն օգտագործում են եղանակի քարտեզի ստեղծման 
համար: Նման քարտեզներից օգտվում են օդաչուները, ծովայինները: Կարճ 
պատմությունից հետո երեխաներին առաջարկում ենք մտածել, թե ինչպես իրենք 
կպատկերեն պարզ արևային օրը, անձրևոտ օրը, անձրև՝ կայծակի հետ, քամոտ 
օր, ալեկոծված ծով, անձրև՝ ձյան հետ և այլն: Երեխաներն առանձին թղթերի վրա 
նկարում են տարբեր սխեմատիկ օրինակներ: Հետաքրքրություն առաջացնելու 
նպատակով թույլատրել, որպեսզի երեխաները կարդան իրենց ընկերների նկա-
րածները: Գնահատվում է յուրաքանչյուր լավ պատասխան: 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 3. «Անվանի′ր մեկ բառով» - Օգտվում ենք «Մտագրոհ» մե-
թոդից: Այս վարժությունը օգնում է ընդհանրացման զարգացմանը: Դաստիարակն 
ասում է բառերի խումբը, իսկ երեխաներն այդ խմբին համապատասխան նկար-
ները փակցնում են գրատախտակին(ճիշտ, թե սխալ): Խաղի ավարտին դաստիա-
րակը թողնում է միայն ճիշտ պատասխանները. 

1. մուրճ, սղոց, ռանդա…./աշխատանքային գործիքներ/ 
2. հյութ, թեյ, սուրճ……../ըմպելիքներ/ 
3. տիկնիկ, հոլ, խորանարդիկ../խաղալիքներ/ 
4. ապուր, հաց, պանիր…./ ուտելիք/ 
5. դաշնամուր, քանոն, դհոլ…/ երաժշտական գործիքներ/ 
6. սահնակ, դահուկ, չմուշկ../սպորտային իրեր/ 
7. դեղձ, տանձ, խաղող…./ մրգեր/ 
8. քանոն, ռետին, գրիչ…/գրենական պիտույքներ/ 
Հերթով ասում ենք բառախումբը, իսկ երեխաներն՝ ընդհանրացված անունը: 

Վարժությունը կարող ենք բարդացնել՝ առաջարկելով ավելացնել բառերի քանա-
կը՝ հասցնելով այն 5-6, որը կապված է այդ խմբի հետ: 

Առաջարկվող վարժություններն ուղղված են երեխաների մտավոր կարո-
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ղությունների ակտիվացմանը, վերհիշական տարրերի և ստեղծագործական 
երևակայության զարգացմանը: Հետաքրքրության զարգացման գործում երևակա-
յությունը համարում է գլխավոր հատկություն: Ավագ նախադպրոցականի երևա-
կայության զարգացման համար անհրաժեշտ է, որ երեխան իր երևակայությունը 
ենթարկի որոշակի մտադրության, ստեղծի և հաջորդաբար իրականացնի այդ 
մտադրությունը: Միայն հաջորդաբար իրականացվող մտադրությունը կարող է 
բերել մտածված կերպարի ստեղծման: Երեխայի մտքերի ղեկավարման անկարո-
ղությունը, իր նպատակներին ենթարկելը հանգեցնում է այն բանին, որ ամենա-
հետաքրքիր մտադրությունները շատ հաճախ չեն հասնում հատուկ մարմնավոր-
ման: Կարևոր է սովորեցնել ոչ թե աննպատակ երևակայել, այլ իրականացնել իր 
մտադրությունները, ստեղծել ոչ մեծ կամ բարդ, այլ ավարտված աշխատանք: 

Այդ նպատակով առաջարկում ենք հետևյալ վարժությունները. 
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 1. «Ավարտի′ր պատմվածքը» - աշխատում ենք ենթախմբե-

րով: Պահանջում է երևակայություն ոչ թե նկարի միջոցով, այլ բառերի: Կարդում 
ենք որևէ նախադասություն, որը հետագայում պետք է դառնա պատմվածք: Օրի-
նակ, «Աղջիկը գնաց անտառ՝ սունկ հավաքելու…», «Երկու ընկեր սպասում էին ավ-
տոբուսի: Հանկարծ….»: Երեխաները, լսելով այս նախադասությունները, պետք է 
շարունակեն և դարձնեն պատմվածք: Տրվում է 5-10 րոպե ժամանակ: Երեխաները 
մտածում են, սկսում միմյանց հարցեր տալ, քննարկել պատասխանները, համա-
ձայնության գալ և վերջապես որոշում, թե ինչպե՞ս են շարունակելու և ավարտելու 
պատմությունը: Հետաքրքիր պատմվածքներն արժանանում են գովասանքի: 

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 2. «Նկարի′ր այլմոլորակային մարդ» - այս վարժության մի-
ջոցով մարզում ենք երևակայության հնարներից մեկը՝ տիպականացումը: Թիմե-
րը պետք է մտածեն այլմոլորակային մարդու կերպար՝ ունենալով որոշակի 
պատկերացում նրա առանձնահատկությունների մասին: 

Այսպիսով, այս վարժությունների համալիրը բավականին խթանում է իմա-
ցական հետաքրքրությունների զարգացմանը: Այս վարժությունների կատարումը 
հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալ առաջադրանքի պահանջը, էու-
թյունը: Երբ կատարում են առաջադրանքները, նրանք վստահում են իրենց ուժե-
րին և հնարավորություններին:  

Որպեսզի իրական աշխարհի վերաբերյալ երեխաներին տրվող տեղեկու-
թյունները դառնան նրանց հետաքրքրությունների զարգացման գործոն, դաստիա-
րակը պետք է պարբերաբար ընդարձակի երեխաների իմացական գործողություն-
ների շրջանակները: Բացատրելու, համեմատելու, հակադրելու, ցուցադրելու, 
վերլուծելու հետ միասին պետք է ամրապնդի և խորացնի արդեն ունեցած գիտե-
լիքները և կարողությունները: Ամենօրյա հետևողական աշխատանք կատարելով 
երեխայի իմացական հետաքրքրությունների և գործունեության ուղղությամբ, 
մենք հարուստ նյութ ենք տալիս երեխայի մտքին, կյանքի կոչում նրա հույզերը` 
վաղվա հետաքրքիր կյանքի համար:  
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Развитие интересов является одной из важнейших задач в деле обучения  и 
воспитания детей  дошкольного возраста. Любознательность и познавательные ин-
тересы представляют собой  разные формы познавательного отношения к окружаю-
щему миру. Любознательность характеризуется как особая форма  познавательной 
активности. Познавательный интерес проявляется в стремлении ребенка познавать 
новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов. 

Основа познавательного интереса - активная мыслительная деятельность. Для 
ее формирования нами предлагается целый комплекс игр-упражнений. 
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The development of interest is the main problem for the preschool children at the 
period of their education and training, for which formation are offered various of game-
exercises. 

Curiosity and cognitive interests represent cognitive different approaches towards 
to the ambient reality. Curiosity is described as an important form of cognitive activity. 
Children's cognitive interests  have come to light to recognize the new one, identify 
unknown in subjects features. The basis of cognitive interests is considered to be an 
active mental activity. 
  


