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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

                                                                                              

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԳԼՈՒԽ 1. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ ԵՎ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1.1. Երեխայի խոսքի զարգացման նպատակն ու խնդիրները 

 1.2. Խոսքի զարգացման մեթոդական սկզբունքները 

 

ԳԼՈՒԽ 2․  ԳՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՈՍՔԻ ԵՎ 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ (ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ, 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

2․1․ Գրական նյութը որպես երեխայի խոսքի զարգացում 

2․2․ Մանկական գրականությունը  նախադպրոցականի խոսքի 

զարգացման կարևորագույն միջոց  

 

2.3. Երեխայի խոսքի և երևակայության զարգացումը հեքիաթների 

միջոցով 

 

ԳԼՈՒԽ  3․ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ 

 ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  



3 

 

  

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Դիպլոմային աշխատանքը կազմված է երեք գլխից: 

Հիմնական մասը խոսքի զարգացման պարապմունքներն են, նպատակն ու 

խնդիրները, մեթոդները։ Ներկայացրել եմ նաև գրական նյութը որպես երեխայի 

խոսքի և հաղորդակցության զարգացման միջոց (հեքիաթներ, պատմություններ), 

մանկական գրականությունը  նախադպրոցականի խոսքի զարգացման 

կարևորագույն միջոց։  

«Երեխային ուսուցանում է իրեն շրջապատող միջավայրը»։ 

                                                                              Մ․ Մոնթեսորի  

Կյանքը ազատ, ակտիվ ինքնության գոյությունն է: Երեխայի հետ աշխատելիս 

կարևոր են կիրառել այնպիսի մեթոդներ, որոնք կխրախուսեն, որ երեխան 

ինքնադաստիարակվի, ինքնազարգանա և ինքնակազմակերպվի: Դաստիարակի 

խնդիրն է օգնել երեխային կազմակերպել իր անելիքները, իրացնել սեփական անձը և 

բռնել սեփական յուրահատուկ ու չկրկնվող ուղին: 

Նախադպրոցական կրթությունը կրթական համակարգի առաջին և կարևորագույն 

օղակն է, որի հիմքի վրա են կառուցվում կրթության մյուս օղակները: 

Նախադպրոցական հիմնարկը դաստիարակության և կրթության օջախ է, անձի 

մանկության շրջանը խելամտորեն կազմակերպող, անհատի ձևավորումը 

նախապատրաստող կարևոր հաստատություն: Այն իր մեջ ներառում է երեխայի 

ինտելեկտուալ մակարդակը, ֆիզիկական զարգացումը, բարոյական և 

գեղագիտական դաստիարակությունը: Երեխայի նախապատրաստումը 

իրականացվում է ողջ կրթադաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման 

ընթացքում։ 

Ավագ նախադպրոցական տարիքում հատուկ նշանակություն է ստանում ուսուցումը 

պարապմունքների ընթացքում և պարապմունքի ձևով: Ընտանիքից հետո 

մանկապարտեզը երեխայի կյանքում երկրորդ կոլեկտիվն է, ուր նա ձևավորվում է` 
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որպես անձ: Այստեղ են զարգանում երեխայի ճանաչողական ունակությունները, 

հետաքրքրասիրությունը, խոսքը: 

Երեխայի խոսքի զարգացման գլխավոր պահանջներն են․ 

• Երեխայի նկատմանբ առկա դիրքորոշման փոփոխությունը, 

• երեխայի հետ տարվող մանկավարժական աշխատանքի բովանդակության 

բարեփոխումը, 

• մանկավարժական աշխատանքների նպատակների ու սկզբունքների 

ներկայացումը, 

• պահանջվում է նախաձեռնող, ինքնատիպ և ստեղծագործ դաստիարակ, որը 

երեխային պետք է ներկայանա հավաստի կեցվածքով: Պետք է լիարժեք 

տիրապետի երեխաների նյարդահոգեբանական զարգացման 

դիագնոստիկային, կարողանա որոշել նրանց գիտելիքների, ունակությունների, 

հմտությունների մակարդակը և անհրաժեշտության դեպքում` ուղղորդել: 
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Գլուխ 1.1. Երեխայի խոսքի զարգացման նպատակն ու խնդիրները 

 

«Լեզվական կարողությունները զարգանում են ծնունդից մինչև մոտ վեց տարեկանը»։ 

Մ․ Մոնթեսորի 

Երեխայի խոսքի զարգացումը նախադպրոցական մանկավարժության կարևորագույն 

խնդիրներից մեկն է: Խոսքի շնորհիվ է տեղի ունենում նախադպրոցականի հոգեկան 
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զարգացումը, խոսքի զարգացման խնդիրներից առանձնահատուկ կարևորում են 

կապակցված խոսքի ձևավորումն ու զարգացումը: 

երեխայի խոսքի զարգացման նպատակն է հասնել նրան, որ երեխայի խոսքը լինի 

հասկանալի, արտահայտիչ, հստակ, գրագետ: 

 Խոսքի զարգացման հիմնական խնդիրներն են․ 

 • ճիշտ արտահայտվելու կարողությունը,  

• բանավոր խոսքի հարուստ բովանդակությունը: 

 Լեզվի հիմնական միավորներն են հնչյունը, վանկը, բառը, բառակապակցություն, 

նախադասություն, տեքստը:  

Ըստ այդմ էլ, երեխայի խոսքի զարգացման խնդիրները կարող են լինել. 

 1. խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակում,  

2. բառապաշարի զարգացում,  

3. կապակցված խոսքի զարգացում (մենախոսություն և երկխոսություն), 

 4. խոսքի և լեզվի տարրական երևույթների գիտակցման ձևավորում, 

 5. գեղարվեստական գրականության հետ ծանոթացում: 

 Խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակումը առնչվում է հնչյունների 

յուրացման և արտաբերման հետ, ինչը նախատեսում է՝ 

 • խոսքային լսողության զարգացում,  

• ճիշտ հնչարտաբերում,  

• խոսքի արտահայտչական միջոցների տիրապետում (ուժգնություն, առոգանություն, 

հնչերանգ, տեմպ):  

Խոսքի զարգացման խնդիրները հաջող լուծելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել 

համապատասխան զարգացնող միջավայր, հաշվի առնել երեխաների անհատական և 

հոգեբանական առանձնահատկությունները, դրսևորել ստեղծագործական մոտեցում։ 
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Երեխաներն իրենց խոսքում պետք է օգտագործեն բարեկրթության բանաձևեր: 

Դեռևս ամենավաղ մանկությունից երեխան «սիրահարվում» է բառերին: 

Նրանք կրկնում են, հաճախ հորինում են, խոսում են չարի և բարու մասին և 

հարստացնում իրենց բառապաշարը նոր բառերով: 

Մանկական թոթովանքները կարող են խոչընդոտել խոսքի կանոնավոր զարգացումը: 

Պետք չէ երեխայի հետ խոսել իր լեզվով: Որքան էլ թոթովախոսում է երեխան, 

այնուամենայնիվ գալիս է մի ժամանակ, երբ նա անցնում է հստակ խոսելու, ուրեմն 

պետք չէ երկարաձգել այդ ժամանակը` խոսելով երեխայի նման: 

Համատեղ աշխատանք կատարելիս երեխաները հաճախ ինքնաբերաբար խոսում են 

իրենց ապրումների մասին, գործողություններն ուղեկցում խոսքով, արտահայտում 

իրենց հույզերը, զգացմունքները: 

Երեխայի անհատական զարգացման նպատակով դաստիարակի շփման 

եղանակներն են` երեխայի անձի ընդունումը, նրան հասկանալը, նրա տեսակետը, 

հույզերն ու զգացմունքները հարգելու, նրա դիրքում կանգնելու հիման վրա։ 

 

 

1.2. Խոսքի զարգացման մեթոդական սկզբունքները  

Նախադպրոցական հաստատության, դաստիարակի խնդիրն է զարգացնել երեխայի 

խոսքը։ Խոսքի զարգացման ընթացքում շրջապատի հետ շփման, հաղորդակցության 

արդյունքում ձևավորվում են երեխայի խոսքային հաղորդակցական 

ունակությունները, զարգանում է նրա բանավոր խոսքը: 

Երեխայի խոսքի ձևավորման գործընթացը կառուցվում է ոչ միայն ընդհանուր 

դիդակտիկական, այլև որոշակի մեթոդական սկզբունքների հիման վրա, որոնցով 

ղեկավարվելիս դաստիարակն ընտրում է համապատասխան մեթոդները, հնարքներն 

ու միջոցները: 

Թվարկեմ որոշ սկզբունքներ․ 
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• Երեխայի զգայական, մտավոր և խոսքի զարգացում փոխկապակցվածություն  

• Լեզվական երևույթների տարրական ձևավորում 

• Հաղորդակցական գործունեություն  

• Լեզվազգայունակության զարգացում  

• Խոսքի տարբեր կողմերի համակցում 

• Ակտիվ խոսքային կիրառման ապահովում  

 

Մանրամասնեմ թվարկածս․ 

Հարստացնելով երեխայի գիտակցությունը շրջապատող աշխարհի 

հասկացություններով՝ մենք զարգացնում ենք նաև նրա խոսքը: 

երեխայի գործունեությունն այնպես պետք է կազմակերպել, որ այն նպաստի նրա 

խոսքային հաղորդակցման կարողությունների զարգացմանը: 

խոսքի զարգացման հիմքում ընկած է ոչ միայն մեծերին ընդօրինակելը, այլ նաև 

լեզվական երևույթների գիտակցական ընկալումը: Միայն մեխանիկական 

կրկնությունները բավարար չեն լեզուն յուրացնելու համար։ 

Խոսքի յուրաքանչյուր խնդրի ուղղությամբ տարվող աշխատանքն ինքնանպատակ չէ, 

այլ ուղղված է նաև խոսքի մյուս կողմերի ձևավորմանը: 

Լեզվազգայունակությունը լեզվի օրինաչափությունների չգիտակցված, 

ենթագիտակացական տիրապետումն է: Երեխաներն սկսում են ավելի ազատ օգտվել 

լեզվի ձևերից, տարրերից, նրանց մեջ ծնվում են բառերը, բառակապակցությունները 

մտապահելու և խոսքային հաղորդակցման տարբեր իրադրություններում 

օգտագործելու կարողություն: 

Լեզուն յուրացվում է կիրառման ընթացքում, խոսքային պրակտիկայում: «Խոսել 

սովորում են խոսելով»։ Խոսքի ակտիվությունը երեխայի խոսքի զարգացման կարևոր 

պայմաններից է: Խոսքի ակտիվությունը ոչ միայն խոսելն է, սեփական մտքերն 

արտահայտելը, այլ նաև լսելն ու ընկալելը:  
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Խոսքի զարգացման բոլոր կողմերին լիովին նպաստում են պարապմունքները` 

ծանոթացում շրջակա միջավայրին, հասարակական կյանքի երևույթներին և 

բնությանը: Պարապմունքները (հատկապես կրկնվող և ամփոփիչ) 

նպատակահարմար է զուգորդել այլ պարապմունքների հետ` խոսքի զարգացման 

պարապմունքների հաշվին: Խոսքի զարգացման պարապմունքների տեսակներն են՝ 

ոտանավորի ուսուցում, գեղարվեստական ստեղծագործության ընթերցանություն 

(համատեղ ընթերցանություն), պատմում-վերապատմում, հիշողությամբ պատմում 

(հատկապես ուսումնական տարվա սկզբում, 1-2 շաբաթների ընթացքում, 

բացակայությունից հետո և այլն), համատեղ պատմում, ստեղծագործական 

պատմում, պատմում զգայական փորձի հիման վրա կամ ընկալումով, նկարի 

պատմում, պատմում խաղալիքի, առարկայի մասին, դիդակտիկ խաղ, զրույց, 

ինտեգրված պարապմունքներ։ 

 

Մեթոդներ 

Պարապմունքի ընթացքում դաստիարակը օգտագործում է զանազան մեթոդներ. 

• բառային մեթոդներ (բացատրում, պատմում, հարցերի սիստեմ), 

• դիտողական մեթոդներ (առարկայի, նկարի ցուցադրում), 

• պրակտիկ մեթոդներ (նկարչություն, ապլիկացիա), 

• խաղային մեթոդներ (խաղային իրավիճակի ստեղծում): 

 Նշեմ երեխայի խոսքի զարգացման փուլերը՝ 

• Նախաթոթովանքի կամ գղգղանքի փուլ 

Եթե հետծննդյան կյանքի առաջին-երկրորդ ամիսներին երեխան միայն լաց լինելով է 

արտահայտում իր վիճակը, ապա 2-3-րդ ամիսներից սկսած սկսում է ձայներ 

արձակել, որոնք կազմված են մեկ-երկու ձայնավորից  և նույնքան էլ կոկորդային 

անորոշ հնչյուններից:  

• Թոթովանքիփուլ 
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Թոթովանքի շրջանն սկսվում է 6 ամսականից: Այս փուլում երեխայի արձակած 

ձայներն իր շրջապատում խոսվող լեզվի հնչյուններն են: 

• Պասիվ խոսքի փուլ 

 Երեխան դեռևս չի կարողանում խոսել, բայց հասկանում է շրջապատողների խոսքը` 

իրեն ուղղված մի շարք բառեր և պարզ նախադասություններ։ 

• Ակտիվ արտաքին խոսքի փուլը իր ենթափուլերով՝ 

1. Իրադրական խոսքի ենթափուլ 

2. Կապակցված համատեքստային խոսքի ենթափուլ 

Մոտավորապես մեկ տարեկանում նորմալ զարգացող երեխաների մեծ մասը սկսում 

է արտասանել առաջին բառերը, սակայն երեխաներն այս հարցում ունեն 

անհատական բավականին մեծ տարբերություններ: 

Խոսքի զարգացման այս փուլն սկսվում է 1.5- 2 տարեկանից: Երեխան արդեն 

կարողանում է կազմել 2 բառից` սովորաբար ենթակայից և ստորոգյալից կազմված 

նախադասություններ: Այս փուլում երեխայի խոսքը հանդես է գալիս որպես նրա 

գործողություններին ուղեկցող գործընթաց: Օրինակ` երեխան տուն պատրաստելիս 

ինքն իրեն խոսում է, տալիս է այն առարկաների անունները, որոնցով խաղում է: 

 

• «Ի՞նչ է» և «ինչո՞ւ» հարցերի փուլ 

Մոտավորապես 2-2,5 տարեկանից սկսած՝ երեխան բազմաթիվ հարցեր է տալիս 

շրջապատող առարկաների և երևույթների մասին: 

• Խոսքի զարգացման գերագույն փուլ 

Սկսվում է 2-2,5 տարեկանում և տևում է մինչև 6-7 տարեկանը: Երեխան մայրենի 

լեզուն յուրացնում է մինչև 5-6 տարեկանը: 
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ԳԼՈՒԽ 2․  Գրական նյութը որպես երեխայի խոսքի և հաղորդակցության 

զարգացման միջոց  

2․1․ Գրական նյութը որպես երեխայի խոսքի զարգացում 

  

Նախադպրոցականի խոսքի զարգացման նպատակն է` մայրենի լեզվի 

ստեղծագործաբար յուրացումը,  հասկանալի, արտահայտիչ, հստակ, գրագետ խոսքը: 

Ամենից առաջ պետք է երեխաներին սիրել, սիրով ու նվիրումով սովորեցնել մտածել 

ու սովորել: Դաստիարակը պետք է նախապատրաստվի ոչ միայն 

պարապմունքներին, այլև ընդմիջումներին` դրանք դարձնելով հետաքրքիր և 

ինքնատիպ: Ընդմիջումներին պետք է կազմակերպել խաղեր, երաժշտառիթմիկ 
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վարժություններ, երաժշտական ունկնդրումներ, ծրագրով նախատեսված 

գեղարվեստական գրականության ընթերցումներ, ընկերական շարժեր, 

զվարճալիքներ, շուտասելուկներ, հանելուկներ, գլուխկոտրուկներ, մնջախաղ: 

Խոսքի համակարգված զարգացումը ենթադրում է հետևյալ բաղադրիչները` 

հնչյունային (բառը երեխայի առջև, առաջին հերթին կանգնում է իր հնչյունային 

կողմով), շարահյուսական (կապակցված խոսք, քերականական կառուցվածք), 

իմաստաբանական (բառերի կենսագրություն` ուղիղ և փոխաբերական իմաստ, սուր՝ 

միտք, դանակ, մկրատ, կծու` պղպեղ, խոսք, մտերիմ բառեր` սիրելիս, հոգյակս, ջան, 

քաղցրիկ, անուշիկ..., նմանակման, որը հուշում է նրանց լեզվական մակարդակի 

մասին: Երեխան իր կողմից արտաբերած բառերը սովորաբար ընդունված ձևերին 

նմանեցման փորձեր է անում, սակայն դեռևս անկայուն է երեխայի ձայնային 

ապարատը: Որոշ երեխաներ խոսում են շատ ցածր, ոմանք` բարձր, ճչոցով, ոմանք՝ 

շշուկով: 

Այս տարիքում շարունակվում է զարգանալ երեխաների խոսքը, հարստանում և 

ակտիվանում է բառապաշարը, ձևավորվում ճիշտ նախադասություն կառուցելու, 

բառերը պարզ և ճիշտ արտասանելու կարողությունը: Ամրապնդվում են 

մենախոսության և երկխոսության կարողությունները, ձևավորվում է 

հաղորդակցական մշակույթ: Երեխան սովորում է կատարել պարզ 

ընդհանրացումներ, զարգանում է խոսքային հրահանգով շարժողական բավարար 

ակտիվության, աշխուժության, ինքնուրույնության, տարածության մեջ 

կողմնորոշման, գեղարվեստական ստեղծագործությունը լսելու, հեքիաթի, 

պատմվածքի զարգացմանը հետևելու, փոքրիկ բանաստեղծություններ, 

շուտասելուկներ հիշելու և արտասանելու։  

Դաստիարակի դերը․  

Կազմակերպվում են տարատեսակ պարապմունքներ: Դրանք են` ոտանավորի 

ուսուցում, պատմում և վերապատմում, ստեղծագործական և նամակի ձևով 

պատմում, խաղեր և վարժություններ, դիդակտիկ խաղեր, խաղ-բեմականացումներ, 

օգտագործվող բառերի և երեխաների գործողությունների վրա հիմնված «խոսքային» 
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խաղեր (խաղ-հանելուկային, հակադարձության, դասակարգման), որոնք 

կազմակերպվում են առանց նյութի և խաղալիքների: 

Պարապմունքների ընթացքում և պարապմունքներից դուրս բանավոր խոսքի 

զարգացման միջոցով երեխան ընկալում և հասկանում է, որ խոսքն ունի որոշակի 

նշանակություն (ցույց է տալիս առարկաներ, երևույթներ), որ մտքերի 

արտահայտման ժամանակ պետք է ընտրել հարմար բառեր, խրախուսել երեխայի 

խոսելու խոսակցությունը շարունակելու, արտահայտվելու, շփվելու 

ցանկությունները: 

Երեխաների հետ հաղորդակցմանը օգնում են տեղին (լվացվելու, զբոսանքի, 

կերակրման և այլ պահերի) և ժամանակին հնչող ժողովրդական երգերն ու 

խաղիկները:Նախաճաշից հետո կարելի է երեխային հիշեցնել լսած հեքիաթը, 

զբոսանքի ժամանակ հիշել և քայլել գորտի, ձիուկի, թռչել թիթեռի նման և այլն: 

Պարապմունքի ընթացքում երեխաներին պետք է ծանոթացնել գրքերի հերոսներին, 

հեղինակներին, օգնել, որ նրանք կարդացածի մասին կարողանան հայտնել 

կարծիքներ, փոխանակել մտքեր: 

Երեխաներին շատ հոգեհարազատ են խաղային իրադրություն մուտք գործած 

վարժանքները: Երեխաները խաղում են այն, ինչ հետաքրքրում է իրենց և կարևորում 

են` անտեսելով ձանձրույթ առաջացնող ուսուցման գործընթացը: Այդ պատճառով 

վարժությունների խաղային տարրերը պարապմունքներին տալիս են անկաշկանդ 

բնույթ, օգնում երեխաներին արագ և բնական մտնել կերպարի մեջ, կատարել 

նմանողական շարժումներ` համաձայն ստեղծագործության բովանդակության: 

Վարժությունների անցկացման արդյունքում ամրապնդվում են երեխաների 

մկանները, բարելավվում շարժումների կորդինացումը, մեծանում դրանց լայնույթը: 

Այս ամենը նպաստում է ընդհանուր և նուրբ մոտորիկայի, խոսքի արագ 

զարգացմանը: 

Քանի որ բանաստեղծությունների ռիթմիկան սերտորեն կապվում է շարժումների 

ռիթմիկայի հետ,  ուստի պետք չէ հատուկ սովորեցնել երեխաներին 
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ստեղծագործության բովանդակությունը, այն ակամա կհիշվի շարժումների 

կատարմանը զուգընթաց: 

Մինչ պարապմունքի սկսելը, դաստիարակն անցկացնում է համառոտ նախնական 

զրույց, որպեսզի խթանի երեխաների հետաքրքրությունը: Այդ ժամանակ կարելի է 

օգտագործել դիտողական նյութեր (թեմատիկ նկարներ, խաղալիքներ և այլն): 

Այնուհետև նա ցուցադրում է վարժությունը (ճշգրիտ, հստակ, դինամիկ, ռիթմիկ): 

Բանաստեղծություններն արտասանում է արտահայտիչ, կանգառներով, հուզական` 

պահպանելով խոսքի ուժգնությունը: Դրանից հետո երեխաների հետ 2-3 անգամ 

կրկնում է վարժությունը, ճշգրտում առանձին դետալներ՝ ուշադրություն դարձնելով 

կատարման որակին: 

Դաստիարակը կարող է, որպես օրինակ, հարմար ռիթմով և տեմպով 

բանաստեղծական ինչպես իր, այնպես էլ անհատ երեխաների խոսքը, նրանց 

լավագույն կատարումները ձայնագրել կամ տեսագրել: 

Հարկավոր է ուշադիր լինել, խոսքն ու շարժումը միաժամանակ ուղեկցեն իրար: 

Խոսքի հնչելուն համընթաց կատարվի համապատասխան շարժումը: 

Կարելի է կատարել հիմնավորված փոփոխություններ և´ խոսքի, և´ շարժումների 

մեջ: 

2-4 տարեկանների խոսքը զարգացնելու համար պետք է շատ խոսել և խոսեցնել 

երեխաներին, խրախուսել նրանց հարցասիրությունը, շրջապատով հետաքրքրվելու, 

անհայտը բացահայտելու ցանկությունը: Այս ամենը հնարավոր է անել ինչպես 

կազմակերպված պարապմունքների ժամանակ, այնպես էլ օրվա տարբեր ժամերի: 

Երեխաները հաճույքով են լսում և վերապատմում կարճ, հետաքրքիր 

բովանդակությամբ պատմվածքները, հեքիաթները: Տեքստային տեղեկատվության 

հաջող մտապահման համար պետք է կիրառել հենց այդպիսի փոքրիկ 

ստեղծագործություններ: 3-4 տարեկան երեխային պատմել սովորեցնելու համար 

նյութի բովանդակությունը բաժանվում է մի քանի տրամաբանորեն ավարտուն 

հատվածների:Յուրաքանչյուր հատվածում պետք է գտնել բանալի բառեր, որոնց 

միջոցով հնարավոր կլինի վերականգնել տվյալ հատվածի բովանդակությունը: Շատ 
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կարևոր է, որ երեխաները հասկանան պատմվածքի կամ հեքիաթի իմաստը: Դրա 

համար հեքիաթը (պատմվածքը) ընթերցելուց հետո անցկացնում ենք զրույց։ 

Երեխաներն ավելի հեշտ հիշում են ոչ թե բովանդակությունն ամբողջությամբ, այլ 

յուրաքանչյուր հատվածի բանալի բառերը, որ առանձնացրել ենք և կառուցել զրույցը: 

Բանալի բառերի միջոցով հերթով անցնելով տեքստի վրայքվ` երեխան 

վերարտադրում է ողջ բովանդակությունը: Որքան վառ և հեքիաթային են երեխայի 

երևակայության մեջ առաջացած կերպարները, այնքան հեշտ է նա մտապահում և 

վերարտադրում ստեղծագործությունը:  
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2․2․ Մանկական գրականությունը  նախադպրոցականի խոսքի 

զարգացման կարևորագույն միջոց  

Խոսքի զարգացման գլխավոր նպատակը երեխայի կողմից մայրենի լեզվի 

ստեղծագործաբար յուրացումն է, որտեղ նաև մեծ դեր ունի գրական նյութը:  

«Մանկական գրքերն ստեղծվում են դաստիարակության նպատակով, իսկ 

դաստիարակությունը մեծ գործ է.այն որոշում է մարդու ճակատագիրը»:      Բելինսկի 
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Նախադպրոցական տարիքի երեխայի մեջ կարևոր են մտավոր, կամային, 

ճանաչողական և հոգեկան կարողությունների զարգացումը: 

Գեղարվեստական դաստիարակությունը նպաստում է նախադպրոցականի 

հուզական ոլորտի զարգացմանն ու զգայականի փորձի հարստացմանը, իմացական 

գործընթացի ակտիվացմանը: Մանկական գրականությանը հաղորդակցվելն 

ընդլայնում է երեխայի գիտելիքները մարդկանց կյանքի ու 

բնության երևույթների վերաբերյալ, նրա մեջ դաստիարակում է բարձր 

զգացմունքներ: 

Մանկական գրականությունը խթանում է խոսքի զարգացմանը,այն նաև 

դաստիարակության կարևորագույն միջոց է: 

Մանկական գրականությունը մանկավարժի դաշնակիցն է, փոքրիկի խոսքն ու 

դաստիարակությունը: Այն ազդում է լեզվի և մտքի վրա: 

Մանկական գիրքը նպաստում է երեխայի աշխարհայացքի հիմքերի ձևավորմանը, 

բնավորության կազմավորմանը, հարստացնում նրա նախնական գիտելիքներն ու 

խոսքը: 

Մանկական գրականությունը կարելի է օգտագործել որպես նյութ ոչ միայն 

պարապմունքների ընթացքում, այլև պարապմունքներից դուրս: Պետք է երեխային 

ծանոթացնել գեղարվեստական գրականության տարբեր ժանրերին: Այն օգնում է 

զարգացման փուլին: Հարստանում և ակտիվանում է երեխայի բառապաշարը, 

հստակեցվում հնչյունների արտասանությանը, զարգանում խոսքա-լսողական 

ընկալունակությունը: Երեխայի խոսքի մեջ օգտագործվոմ է խոսքի «խոսակցական» 

ձևը: Նա կարողանում է կիրառել ընդհանրացնող բառեր (հագուստ, 

միրգ,բանջարեղեն), պատմել և վերապատմել: Երեխան նկատում է հասակակիցների 

խոսքում թույլ տրված սխալները, օգտագոիծում է խոսքի գրեթե բոլոր մասերը և 

կազմում ընդարձակ նախադասություններ: 
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Երեխան սկսում է մտածել, համեմատել (ձյունը շաքարավազի նման սպիտակ է), 

ընդհանրացնել (խնձորը կլոր է, գնդակը նույնպես կլոր է), դառնում է հարցասեր, 

տրված հարցերի օգնությամբ կազմվում է պատմություն: 

Կարևոր տեղ է գրավում ծանոթացումը գեղարվեստական գրականությանը` որպես 

արվեստի, խոսքի, աշխարհաճանաչման, գրքի նկատմամբ սիրո վերաբերմունքի 

դաստիարակման միջոցի: Ընտրված դասական և ժամանակակից, հայրենական և 

համաշխարհային լավագույն ստեղծագործությունները, որոնք գրված են հատուկ 

մանուկների համար,նպատակ ունեն զարգացնելու երեխաների ստեղծագործական 

կարողությունները, գեղագիտական ճաշակը: 

Խոսքը` որպես հաղորդակցման միջոցի, զարգացման, շրջապատող աշխարհի մասին 

երեխաների պատկերացումների ընդլայման, բառապաշարի հարստացման համար 

պետք է ստեղծել զարգացնող առարկայական միջավայր` խրախուսելով երեխաների 

հաղորդակցման փորձերը, խթանելով զրույցի, երկխոսության մեջ մտնելու 

մղումները: Տեղի ունեցող փոփոխությունների և գրական բազմազան նյութերի 

շնորհիվ զարգանում են երեխայի խոսքը, մտածողությունը, դրդապատճառա-

պահանջմունքային կապերը: Դրվում է երեխայի անձնավորության ձևավորման 

սկիզբը: 

Երեքից չորս տարեկան երեխայի խոսքը դառնում է շրջապատին հասկանալի, ոչ 

իրադրային: Այսինքն`երեխան տիրապետում է որոշակի խոսքային 

ունակությունների: Ճիշտ ասում է իր անունը, սեռը, տարիքը, շատ է խոսում ինքն իր 

հետ: Կարող է վարել արագ խոսակցություններ, պատմել անցած 

իրադարձությունների մասին: Շատ հարցեր է տալիս: Իր ցանկությամբ լսում է 

հեքիաթներ: Գիտի մի քանի մանկական բանաստեղծություններ: Երեխաների ակտիվ 

խոսքում զգալիորեն գերակշռում են ածականները և դերանուննրը: 

Գրական ստեղծագործությունը ձևավորում է երեխաների տպավորություններն 

արտահայտելու, եզրահանգում կատարելու կարողությունները: Երեք տարեկանում 

սկսվում է մայրենի լեզվի յուրացման կարևոր փուլը, լեզվի քերականական 

կառուցվածքի տիրապետման ընթացքը: Այդ գործընթացը հատկապես բուռն է 

ընթանում 3-4 տարեկանում:Այս տարիքում ճիշտ հնչարտաբերմանը բնորոշ են մի 
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շարք առանձնահատկություններ`մեծահասակների խոսքի, շարժումների, 

գործողության առավել արագ ընդօրինակման կարողությունների զարգացում, 

ինքնուրույն օգտագործված բառերի քանակը 110-115 է: Բառապաշարը` 1500-2000 

բառ է: 

Կրտսեր 2-րդ խմբի երեխաների խոսքի զարգացման մակարդակը, ըստ 

չափորոշիչների և ծրագրի, ապահովելու համար անհրաժեշտ է առանձնացնել 

հետևյալ խնդիրները` 

• Շրջապատող առարկաների և երևույթների շրջանակն ընդլայնելու հիման վրա 

խոսքը հասկանալու կարողության արագընթաց զարգացում: 

• Խոսքային զարգացնող միջավայրի (գեղարվեստական տեքստերի ամենօրյա 

ընթերցում, երկխոսություն, զրույց, պատմումներ, զարգացնող առարկաներ և 

խաղալիքներ...) ստեղծում: 

• Բավարար հստակ արտահայտչականությամբ հնչյունների արտաբերում: 

• Խոսքի քերականական կողմի յուրացում: Այսինքն` նախադասության մեջ 

օգտագործել բայերի ներկա, անցյալ ժամանակները, հոլովները, եզակի և 

հոգնակի թվի ձևերը: 

• Ստեղծագործությունը լսելու, վերարտադրելու ցանկության դաստիարակում: 

Կապված երեխաների անհատական առանձնահատկությունների հետ, տարբեր է 

նաև նրանց խոսքի զարգացման ընթացքը: 

Որոշ երեխաներ ուշ են խոսում, ոմանք հասկանում են շրջապատի խոսքը, բայց չեն 

արտահայտվում: 

Մանկական գեղարվեստական ստեղծագործություններին ծանոթացումն սկսվում է 

ամենափոքր տարիքից: Արդեն 3-4 տարեկան երեխաներն ընդգծված 

հետաքրքրություն են դրսևորում մանկական գրքի, հատկապես նրանում արված 

պատկերազարդումների նկատմամբ: 

Մանկական գեղարվեստական գրականության հետ շփումը մեծացնում է երեխայի 

գեղարվեստական խոսքի ընկալման մակարդակը, հարստացնում և ընդլայնում է 

շրջապատող աշխարհի մասին նրա պատկերացումները, զարգացնում է 
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երևակայությունը, խոսքը, խթանում է ստեղծագործական ակտիվությունը, 

դաստիարակում է: Մանկական ստեղծագործությունից, գրքի նկարազարդումից 

ստացած գեղագիտական տպավորությունները երեխան սիրով արտահայտում է իր 

խաղերում, նկարներում, ստեղծագործական և խոսքային գործունեության մեջ: 

Կրտսեր խմբում գրքի անկյունը ստեղծվում է աստիճանաբար, քանի որ այս 

տարիքում գրքից օգտվելու հմտություններ դեռ ձևավորված չեն, և հաճախ գրքին 

վերաբերվում են որպես խաղալիքի: Խոսքի զարգացման կենտրոնում (գրքի 

անկյունում) պետք է տեղադրել փոքրիկ տեքստերով և մեծ նկարազարդումներով 

գիրք-նկարներ: Դաստիարակն աստիճանաբար սովորեցնում է երեխաներին 

ինքնուրույն շփվել գրքի հետ. նրանց հետ դիտում է նկարազարդումները, կարդում է 

տեքստը, բացատրում է գիրքն օգտագործելու կանոնները` գրքի էջերին չնկարել, 

չպատռել: 

Յուրաքանչյուր դաստիարակ, ելնելով իր խմբի երեխաների զարգացման 

մակարդակից, հնարավորություններից, անհատական առանձնահատկություններից, 

կարող է դրսևորել որոշակի վերաբերմունք գեղարվեստական ստեղծագործության 

նմուշներ ընտրելիս, պարապմունքների ընթացքը կազմակերպելիս: 

Մեթոդները պետք է կիրառվեն այնպես, որ ոչ միայն երեխաները ձեռք բերեն 

գիտելիքներ, այլև` դրանք օգտագործելու կարողություններ և հմտություններ: 

Կարևոր նշանակություն ունի երեխայի հաղորդակցումը հասակակիցների հետ: 

Երեխաները սկսում են յուրացնել սոցիալական հարաբերությունները և հասկանալ 

մեծահասակների հետ գործունեության տարբեր տեսակներում իրենց 

կենսավարության պակասը: Դաստիարակության արդյունավետությունը 

պայմանավորվում է երեխայի և մանկավարժի միջև հաստատվող վստահելի 

ընկերական հարաբերություններով և համագործակցելու պատրաստակամությամբ: 

Մեծերի հետ հաղորդակցման հնարավորությունը նպաստում է երեխայի 

ինքնագնահատմանը և ինքնահաստատմանը: Մեծահասակը երեխային է 

փոխանցում համամարդկային արժեքներ, սոցիալական փորձ` դառնալով երեխային 

շրջապատող սոցիալական միջավայրի հետ կապող միջանկյալ օղակ: 
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Խոսքն ամենից առաջ զարգանում է շրջապատի հետ հաղորդակցման ընթացքում: 

Ուստի, կարևոր է շրջապատող մարդկանց գրագետ, ճիշտ խոսքը, երեխայի խոսքի 

ձևավորման ղեկավարումն ու վերահսկումը: 

Խոսքի կուլտուրայի դաստիարակումը կապված է զգացմունքների դաստիարակման 

հետ: Այդ գործում մեծ դեր ունեն գեղարվեստական գրականությունը, խաղ-

բեմականացումները, որոնք երեխային տալիս են կողմնորոշում շրջապատող 

միջավայրի հետ փոխհարաբերություններում, զարգացնում նրանց ճանաչողական 

հետաքրքրությունները, իմացական կարողությունները, նպաստում խոսքի 

հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակությանն ու բառապաշարի ակտիվացմանը: 
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2. 3. Երեխայի խոսքի և երևակայության զարգացումը հեքիաթների 

միջոցով 

 Փոքրիկների համար ամեն ինչ պետք է լինի զարմանալի, հրաշալի,հեքիաթային, և ոչ 

հասարակ: Ընթերցանության շնորհիվ զարգանում է երեխայի բառապաշարը, 

սովորում է նոր բառեր,հասկանում դրանց իմաստը:  

Դաստիարակի դերը 

Երեխայի անհատական զարգացման նպատակով դաստիարակի շփման 

եղանակներն են` երեխայի անձի ընդունումը, նրան հասկանալը, նրա տեսակետը 

հույզերն ու զգացմունքները հարգելու, նրա դիրքում կանգնելու հիման վրա: 

Հատկապես ավագ նախադպրոցական խմբերում մեծ տեղ է հատկացվում 

հեքիաթներին: 

Գրական նյութի հիմքում ընկած են հետևյալ նպատակները․ 

• ուշադրությունն ու դիտողականությունը զարգացնող 

• ստեղծագործական երևակայությունը զարգացնող 

• մտածողությունը զարգացնող` վերլուծական, հետաքրքրաշարժ 

տրամաբանական 

•  բառապաշարը զարգացնող 

• խոսքը զարգացնող 

«Եթե ֆանտազիային այնպես տիրապետեինք, ինչպես տրամաբանությանը, 

հորինելու արվեստը կբացահայտվեր»։ Ջանի Ռոդարի 

Աշխատելով երեխայի հետ՝ շեշտը դնում ենք 

նրա երևակայության զարգացանը։ Միասին երևակայելու և պատկերացնելու 

արդյունքում ծնունդ են առնում հեքիաթներ, պատմություններ, որոնք թաքնված են 

մարդու ենթագիտակցության խորքերում։ Սա ստեղծագործական հրաշք է, հաճախ 

անբացատրելի մի բան։ 
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Հեքիաթի ընթերցումը, պատմումը զարգացնում է երեխայի ճանաչողական և 

գեղագիտական կարողությունները, կապակցված խոսքն ու բառապաշարը: Հեքիաթի 

միջոցով օգնում ենք երեխաներին՝ տարբերելու լավը վատից, չարը բարուց, 

նմանվելու հեքիաթի հերոսին: 

Երեխայի վարքի ցանկալի փոփոխության, ինչպես նաև որոշակի արժեքների 

զարգացման նպատակով դաստիարակը կարող է կիրառել որևէ հեղինակային 

հեքիաթ: Հեքիաթը պահանջում է, որ երեխան մտնի այդ հրաշալի աշխարհը, դառնա 

գործող անձ, հերոսի հետ մտովի անցնի ողջ ճանապարհը, մասնակցի նրա 

կատարած գործողություններին, նույնականանա հերոսի հետ և հասկանա կյանքի 

հիմնական խորհուրդը:  

Հեքիաթում միշտ հաղթում է բարին: Սա ևս մեկ անգամ ուղերձ է հղում երեխային այն 

մասին, որ կհաղթեն նրա անձի դրական կողմերը։ 

Դաստիարակի դերը․ 

 Դաստիարակը պետք է ավելի շուտ օգնողի և ուղղորդողի դեր ստանձնի։ Օրվա 

աշխատանքները պլանավորելիս դաստիարակները շեշտը պետք է դնեն խթանող, 

խրախուսող պարապմունքների և նյութերի վրա։ Նրանք պետք է ուշադիր հետևեն 

երեխաներին, որպեսզի պարզեն, թե ինչն է նրանց հասկանալի, և ինչը՝ ոչ։ 

Դաստիարակը խորհրդատու է, ուղղորդող, օգնական և ավագ ընկեր։     

«Երեխաներին պետք է դաստիարակել ոչ թե երջանկության, այլ կյանքի, 

աշխատանքի համար: Հենց դա էլ նրանց երջանկություն կբերի»:   Սուխոմլինսկի 

 

Գլուխ 3 

Փորձարկումներ, տեսանյութեր 

Կարդալով Ջ․ Ռոդարիի «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

ձեռնարկը՝ ինձ համար մի շարք բացահայտություններ արեցի․ երեխայի սխալ խոսքը 
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դարձնել զվարճալի պատումների աղբյուր, միասին երևակայել և պատկերացնել, 

որոնց արդյունքում ծնունդ են առնում հեքիաթներ, պատմություններ․․․․ 

1. Թումանյանի «Ուլիկը» հեքիաթի ընթերցում, ուսուցանում 

Նպատակը- Հետաքրքրություն առաջացնել գեղարվեստական ստեղծագործության 

նկատմամբ, սովորեցնել լսել, հասկանալ այն, պատասխանել հարցերին, 

դաստիարակել անվտանգ վարքագիծ, զարգացնել խոսքը, վարժեցնել 

հնչարտաբերական ապարատը: 

Պահանջվեց հեքիաթի նկարազարդված տարբերակը: 

Կազմեցինք օգնող-հուշող հարցեր․ 

-Որտե՞ղ է ապրում մայր այծը իր ուլիկի հետ: 

-Ու՞ր է գնում մայր այծը ամեն օր: 

 

-Երբ տուն է վերադառնում, ինչպե՞ս է կանչում իր ուլիկին: 

-Ի՞նչ է անում գայլը մինչև այծի` արոտից վերադառնալը: 

-Ի՞նչ է պատասխանում ուլիկը: 

-Ինչպիսի՞ն է մայր այծի ձայնը: 

-Ինչպիսի՞ն է գայլի ձայնը: 

-Եթե ուլիկի տեղը լինեիք, դուք կբացեի՞ք դուռը: 

-Դուք լսու՞մ եք ձեր մայրիկին: 

Վերջում կազմակերպեցի խաղ․ 

Երեխաները անտառի տնակում են, գայլը պետք է բռնի նրանց: Գայլի ձայնը լսելուն 

պես՝ ուլիկները փախչում են, և գայլը նրանց չի բռնում: 

Երեխաներին դուր եկավ հեքիաթը, իսկ խաղը նրանց պարզապես զվարճացրեց։ 

Հեքիաթի միջոցով խթանեցի խոսքի զարգացմանը, սովորեցին նոր բառեր, 
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ակտիվորեն պատասխանում էին հարցերին։ Նրանք հասկացան, որ չի կարելի դուռը 

բացել անծանոթների առջև։ Սիրեցին հեքիաթներ լսել։ Այս հեքիաթը կարդացել եմ 

տարատարիք երեխաների խմբում։ 

2․ Խոսքաղաղ 

Դաստիարակը հարցեր է տալիս ստեղծագործությունները կարդալուց հետո, 

օգտագործում է հայկական ժողովրդական բանահյուսության որոշ ժանրեր, իհարկե, 

ընտրելով նախադպրոցականի համար մատչելի օրինակներ՝ հանելուկ, շուտասելուկ, 

առած, ասացվածք։ 

«Ո՞վ է մեզնից գեղեցիկ»-պատմություն գեղեցիկի մասին 

Նպատակը 

Սովորեցնել լսել և հասկանալ գեղարվեստական ստեղծագործությունը։ Հարստացնել 

բառապաշարը։ Կարծիք արտահայտել հերոսների արարքների վերաբերjալ, դրական 

վերաբերմունք ձևավորել աշխատանքի նկատմամբ։ Ծանոթացնոլ երեխաներին 

տնային գործերին, բացատրել, որ ընտանիքի բոլոր անդամները պետք է մասնակցեն 

դրանց, զարգացնել երևակայությունը, զրուցելու, կարծիք արտահայտելու 

կարողությունը, կապակցված խոսքը։ 

Երեխաները սովորածը տարան ընտանիք։Նրանք հասկացան, որ պետք է օգնեն 

մայրիկին տնային գործերում։ Սովորեցին հետևյալ ասացվածքները՝ «Աշխատանքը 

գեղեցկացնում է մարդուն», «Ով աշխատի, նա կուտի»։ 

Մանկավարժական փորձը ցույց է տվել, որ երեխայի խոսքի զարգացմանը մեծապես 

նպաստում է նաև համառոտ պատմությունների ու բնագրերի ընթերցումը: Երեխան 

հաճույքով է լսում դաստիարակին և պատասխանում հարցերին՝ զարգացնելով 

խոսքը։ 

3․ Թեմա- Մրգեր 

Տեսակը-ինտեգրված 
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Նպատակը- ընդլայնել երեխաների գիտելիքները մրգերի մասին, սովորեցնել 

նկարագրելիս օգտագործել բնորոշ բառեր, հարստացնել բառապաշարը կեղև, թավիշ, 

խրթխրթալ բառերով: 

Նախապատրաստական աշխատանք 

Զրույց, գեղարվեստական ստեղծագործության ընթերցում 

Անհրաժեշտ նյութեր՝ մրգեր 

Ընթացքը 

Զամբյուղով մրգերը դնել երեխաների տեսադաշտում: 

Հարցեր ուղղել երեխաներին և լսել իրենց կողմից հնչած հարցերը․ 

-Ի՞նչ մրգեր կան զամբյուղում: 

-Ի՞նչ գույնի է խնձորը: 

-Ի՞նչ գույնի է բանանը: 

-Ինչպիսի՞ն են մրգերը: 

Երեխաները բացում են ձեռքերի մատները և դաստիարակի խոսքին և շարժումներին 

զուգահեռ՝ հերթով ծալում են դրանք, միաժամանակ արտասանում․ 

Այս մատիկը այգի մտավ, 

Այս մատիկը խնձոր գտավ, 

Այս մատիկը այն պոկեց,  

Այս մատիկը այն կտրեց, 

Այս մատիկը համտեսեց: 

Նկարչության պարապմունքին մրգեր են նկարում: 

Այս պարապմունքի ընթացքում երեխաները սովորեցին մրգերի անունները ճիշտ 

արտասանել։ Տարբերեցին մրգերը, ճանաչեցին գույները․ նաև խաղ խաղացին։ 

Ստացվեց ուրախ, համով պարապմունք․․․․ 
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Եզրակացություն 

Դիպլոմային նախագծի վրա աշխատանքի, տեսական գրականության 

ուսումնասիրության և վերլուծության գործնական փորձարկումների արդյունքում 

եկա մի շարք եզրահանգումների. 

 Նախադպրոցական տարիքի երեխայի կյանքում կարևոր տեղ է գրավում խոսքը: 

Խոսքը երեխայի զարգացման գործում ունի կարևոր նշանակություն: Խոսքի 

զարգացումը օգնում է երեխաներին արտահայտելու և մեկնաբանելու իրենց մտքերը, 

զգացմունքերը, գաղափարները, ինչպես նաև արձագանքելու  ուրիշների 

գաղափարներին և գործողություններին: Բանավոր խոսքին տիրապետում են 

խոսելու միջոցով: Բանավոր խոսքի, հաղորդակցման լավագույն միջոցը զրույցն է: 

Խոսքը զարգանում է մի քանի խնդիրների լուծումներով՝ 
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• խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակում, 

•   բառապաշարի ձևավորում, 

• խոսքի քերականական կառուցվածքի յուրացում, 

• կապակցված խոսքի զարգացումը, 

• ծանոթացում գեղարվեստական գրականությանը: 

 Այն երեխաները, ովքեր ավելի շատ են խաղում ստեղծագործական խաղեր, նրանց 

խոսքն ավելի շուտ է ձևավորվում: Ամեն երեկո հեքիաթ լսող երեխաներն ունենում են 

զարգացած խոսք, պայծառ երևակայություն, լավ հիշողություն և հարուստ 

բառապաշար: Ուստի, ելնելով այս ամենից՝ երեխայի հետ անհրաժեշտ է ունենալ 

անընդհատ շփում և օգնել նրան ձեռք բերելու նոր հմտություններ:  

Տեսանյութեր 

«Սևուկ ուլիկը» 

«Սուսիկն ու Լուսիկը» 

 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

• «Դպիր» -«Մխ․ Սեբաստացի» կրթահամալիրի մանկավարժական հանդես 

• «Նախաշավիղ» - հեղինակ՝ Ի. Խանամիրյան 

• Ջ. Ռոդարի  «Ստեղծագործական երևակայության քերականություն» 

• Լալա Սմբատյան-«Խաղերի և խաղ զվարճալիքների կազմակերպումը 

մանկապարտեզում» 

• Ծննդից մինչև 6 տարեկան երեխաների զարգացման և կրթական 

չափորոշիչներ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7KSxVdcUfA
https://www.youtube.com/watch?v=mjLUvnxySic&t=10s
https://dpir.mskh.am/
https://dpir.mskh.am/hy/node/890
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