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նկարի ԴԵրԸ Եվ պատկԵրման 
աՌանՁնահատկՈՒԹՅՈՒննԵրԸ մանկՈՒԹՅան 
ՇրՋանՈՒմ

Կարինե Հարությունյան

Ս տեղ ծա գոր ծելն ինք նա տիպ գոր ծու նեության տե սակ է, ո րի արդ յուն-
քում մար դը ստեղ ծում է նո րը, յու րօ րի նա կը, ի րա գոր ծում է իր մտահ ղա-
ցում նե րը: Վաղ ման կության շրջա նում ստեղ ծա գոր ծության հիմ նա կան 
տե սա կը նկարն է, ո րը ե րե խա յի ինք նար տա հայտ ման հիմ նա կան ձևե րից է: 
Այն ման կության շրջա նում ե րե խա յի հա ղոր դակց ման լե զուն է և  աշ խար հի 
ար տա ցոլ ման գոր ծի քը: ն կարն ար տա ցո լում է ե րե խա յի նե րաշ խար հը` 
կրե լով կար ևոր տե ղե կատ վություն հո գե վի ճա կի, հո գե կան գոր ծըն թաց-
նե րի, բնա վո րության, սո ցիա լա կան հա րա բե րություն նե րի, ե րե խա յի ան ձի 
և ն րա շրջա կա մի ջա վայ րի մա սին: Ս տեղ ծա գոր ծե լու կա րո ղությու նը նկա-
րի մի ջո ցով դրսևոր վում է՝ սկսած 1.5 տա րե կա նից, և  ան ձի զար գաց ման 
կար ևոր նա խա պայ ման է: Ս տեղ ծա գոր ծե լու պա հանջ մուն քը բնո րոշ է 
մարդ տե սա կին և ժա ռանգ վում է սերն դե սե րունդ [5]:

ն կա րը՝ որ պես ե րե խա յի գոր ծու նեության արդ յունք, տա րի քա յին մի 
շարք ա ռանձ նա հատ կություն ներ և գոր ծըն թաց ներ ու սում նա սի րե լու հիմ-
նա կան աղբ յուրն է: Հե տա զո տե լով ե րե խա նե րի նկար նե րը՝ հո գե բան մաս-
նա գետ նե րը կա րող են դուրս բե րել ե րե խա նե րի զար գաց ման տի րույ թի, 
հե տաքրք րություն նե րի ո լոր տի, տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րի 
և դ րանց դրսևոր ման մա սին տե ղե կատ վություն: Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ-
յա լը՝ նկա րը, որ պես ե րե խա յի հո գե կա նի հա յե լի, ե ղել և մ նում է հե տա-
զո տության ա ռար կա, ո րի դե րի, նշա նա կության, մեկ նա բան ման և տե ղե-
կատ վության ստաց ման հնա րա վո րություն ներն ան սահ ման են: Այ սինքն՝ 
դեռևս պարզ չէ, թե նկա րի կի րառ ման կամ մեկ նա բա նության չբա ցա-
հայտ ված էլ ինչ հնա րա վո րություն ներ գո յություն ու նեն: 

Սույն հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են նկա րի պատ կեր ման դե րը, գոր-
ծա ռույթ նե րը, ինչ պես նաև ման կության շրջա նի զար գաց ման ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցող բո լոր հո գե բա նա կան փո փո խություն նե րը, ո րոնք ար տա-
ցոլ վում են նկա րի մի ջո ցով: Հիմք ըն դու նե լով այն փաս տը, որ ե րե խա յի 
ինք նար տա հայտ ման լե զուն ստեղ ծա գոր ծությունն է, իսկ նկա րը ե րե խա յի 
ստեղ ծա գոր ծա կան նա խաս կիզբն ար տա հայ տե լու ա մե նա տա րած ված 
ձևե րից է, ա պա, ու սում նա սի րե լով նկա րի պատ կեր ման ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րը, կա րե լի է ու սում նա սի րել նկա րի պատ կեր ման աս տի ճա նա-
կան զար գա ցու մը և բո վան դա կա յին օ րի նա չա փություն նե րը: Այս ա մե նը 
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հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում հետ ևել մտա ծո ղության, եր ևա կա յության, 
ինք նա գի տակ ցության զար գաց մա նը ման կության շրջա նում, ինչ պես նաև 
դուրս բե րել զար գաց ման ո լոր տի հա վել  յալ չա փո րո շիչ ներ: 

Դեռևս չու նե նա լով խոս քա յին հա ղոր դակց ման զար գա ցած հմտություն-
ներ՝ ե րե խան նկա րի մի ջո ցով պատ մում է իր հա մար նշա նա կա լի եր ևույթ-
նե րի, հաս կա ցություն նե րի, ապ րում նե րի մա սին, ար տա հայ տում իր հույ-
զե րը, ներ կա յաց նում ար դիա կան խնդիր նե րը, ճա նա չում ինքն ի րեն և  
աշ խար հը: Ս տեղ ծա գոր ծե լու բնա ծին պա հանջ մուն քը վաղ ման կության 
շրջա նում ա ռա վել հա ճախ ար տա հայտ վում է նկար չությամբ [3]: 

Այդ է պատ ճա ռը, որ ե րե խա ներն ի րենց ու նե ցած հնա րա վոր նյու-
թե րով ստեղ ծում են ան կա նոն պատ կեր ներ՝ հա ճախ նկա րե լով սեն յա կի 
պա տե րի, հա տա կի կամ հա գուս տի վրա: Մե ծա հա սակ նե րը չեն սո վո րեց-
նում ե րե խա նե րին նկա րել, վեր ջին ներս ինք նա բուխ վերց նում են մա տի տը 
կամ գրի չը և  ան կա նոն շար ժում նե րով պատ կեր ներ ստեղ ծում:

ն կա րը և ն կա րի պատ կե րու մը կար ևոր դեր են կա տա րում ե րե խա յի 
զար գաց ման և կա յաց ման գոր ծում: չ նա յած գի տա կան գրա կա նության 
աղբ յուր նե րում չի հան դի պում «նկա րի գոր ծա ռույթ» հաս կա ցությու նը, 
այ նուա մե նայ նիվ, դրա կար ևո րությունն ու նշա նա կությունն ա ռա վել 
ճշգրիտ ար տա ցո լե լու նպա տա կով մենք այն պայ մա նա կա նո րեն կան վա-
նենք գոր ծա ռույթ: նախ ևա ռաջ, նկարն ինք նար տա հայտ ման հիմ նա կան 
ձևե րից է, ո րի ըն թաց քում ե րե խան հա ճույք է ստա նում բուն ստեղ ծա գոր-
ծա կան գոր ծըն թա ցից, նկար չա կան նյու թի հետ հա րա բեր վե լուց, որ տեղ 
ճա նա չո ղա կան ակ տի վության կենտ րո նում են նյու թի գույ նը, ո րա կը, հո տը 
և  այլն: Վաղ շրջա նում ե րե խա նե րը կենտ րո նա ցած չեն գոր ծու նեության 
վերջ նարդ յուն քի վրա. մե ծա նա լուն զու գըն թաց՝ կար ևոր վում է ստեղ ծա-
գոր ծության գե ղա գի տա կան բա ղադ րի չը, որ տեղ տար բե րակ վում են 
գե ղե ցի կը և տ գե ղը, ճիշ տը և ս խա լը: 

ն կա րի հա ջորդ կար ևոր գոր ծա ռույ թը ճա նա չո ղա կանն է: Հա մար-
վում է, որ ա մեն ե րե խա զար գաց ման ո րո շա կի փու լում նա խա պես ձգտում 
է աշ խար հի մա սին իր գի տե լիք նե րը դա սա կար գել, ա պա ընդ հան րաց նել, 
հետ ևա բար՝ նկար չությունն ինք նար տա հայտ ման պա հանջ մուն քը բա վա րա-
րե լուց բա ցի՝ ծա ռա յում է նաև որ պես աշ խար հի ճա նաչ ման գոր ծիք: Թղ թի 
վրա մո դե լա վո րե լով օբ յեկ տիվ ի րա կա նության հաս կա ցություն ներն ու 
ա ռար կա նե րը՝ ե րե խան դրանց միջև նոր կա պեր է գտնում: ն կա րի բո վան-
դա կություն կա րող են դառ նալ շրջա կա մի ջա վայ րի օբ յեկտ նե րը, ի րա կան, 
եր ևա կա յա կան հե րոս ներն ու կեր պար նե րը, նշա նա կա լի ան ձինք և  այլն [2]:

ն կա րը տա րի քա յին զար գաց ման վաղ շրջա նում ի րա կա նաց-
նում է մեկ այլ կար ևոր՝ զար գաց նող գոր ծա ռույթ: Ինչ պես հայտ նի է, 
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ե րե խա նե րի մտա ծո ղությու նը հիմն վում է սխե մա նե րի վրա, հետ ևա բար՝ 
ե րե խան հակ ված է նկա րել ի րե րը, դրանց կի րառ ման ա ռանձ նա հատ-
կություն նե րը և ն շա նա կա լի կող մե րը: Այդ փաստն ան մի ջա պես կապ ված 
է է վոլ  յու ցիոն զար գաց ման և  ինք նա պահ պան ման բնազ դի հետ, քա նի որ 
մար դը, ապ րե լով մեծ ցե ղախմ բում, ստիպ ված է ե ղել հար մար վել և զար գա-
նալ ար տա քին պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան, և  այս տեղ նկա րը ծա ռա-
յել է որ պես տե ղե կատ վության փո խանց ման և հա ղոր դակց ման մի ջոց: 
Դի տար կե լով ե րե խա յի կյան քի ա ռա ջին եր կու տա րի նե րի կեն սա բա նա կան 
և ֆի զիո լո գիա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կություն նե րը՝ պարզ է դառ-
նում, որ մինչև 1.5-2 տա րե կան ե րե խան սիմ բիո տիկ կա պի մեջ է մայ րա կան 
օր գա նիզ մի հետ: Վեր ջինս հո գում է ե րե խա յի բո լոր պա հանջ մունք նե րը, 
հետ ևա բար՝ ե րե խան կա րիք չու նի պատ կե րե լու հա մընդ հա նուր ճա նա չե լի 
պատ կեր ներ [7]: ն պաս տա վոր պայ ման նե րում մե ծա նա լուն զու գըն թաց՝ 
ե րե խան կա րո ղա նում է նկա րել օբ յեկ տիվ ի րա կա նությա նը հա մա պա տաս-
խա նող պատ կեր ներ. զար գա նում է պատ կե րա վոր մտա ծո ղությու նը: բա ցի 
այդ, նկար չությու նը խթա նում է նաև ե րե խա յի հու զա կան ո լոր տի, մտա ծո-
ղության, հի շո ղության, եր ևա կա յության և մանր մո տո րի կա յի զար գա ցու մը:

Այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր վում է մե ծա հա սա կի դե րը, քա նի որ 
ար տա քին մի ջա վայ րի նպաս տա վոր պայ ման նե րը, ստեղ ծա գոր ծա կան 
ուղղ վա ծությու նը և խ րա խու սու մը դրա կան մի ջա վայր են հան դի սա նում 
զար գաց ման հա մար: 

Մե ծա նա լուն զու գըն թաց՝ նկա րի պատ կե րումն անց նում է մի շարք 
փու լե րով: յու րա քանչ յուր տա րի քա յին փուլ ու նի իր ու րույն հո գե ֆի զիո լո-
գիա կան ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են նկա րի 
ստեղծ ման գոր ծըն թա ցում: Մի շարք տե սա բան ներ անդ րա դար ձել են այդ 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րի ու սում նա սի րությա նը և դուրս են բե րել ո րո-
շա կի օ րի նա չա փություն ներ [1]: 

Հա մադ րե լով և  ընդ հան րաց նե լով տար բեր հե ղի նակ նե րի ա ռա ջադ-
րած նկա րի պատ կեր ման օ րի նա չա փություն ներն ըստ տա րի քա յին փու լե րի՝ 
ա ռանձ նաց նում ենք հետև յալ փու լե րը. նկա րի ա րար ման ա ռա ջին փու լը 
հա մար վում են մա տի, մա տի տի, գրչի և ն կար չա կան այլ նյու թե րի գրա ֆի-
կա կան հետ քերն ու խզբզոց նե րը թղթի մա կե րե սին: Ա ռա ջին տար վա ա վար-
տին ե րե խան ար դեն ան կա նոն շար ժում ներ է կա տա րում և խզբ զում է:

1-2 տա րե կա նում, ե րե խա յի զար գաց մա նը զու գըն թաց, աս տի ճա նա-
բար կար գա վոր վում են նրա տե սո ղա կան-շար ժո ղա կան ըն կա լի չի աշ խա-
տան քը, շար ժում նե րի հա վա սա րակշ ռությու նը: Արդ յուն քում՝ աչ քե րը սո վո-
րում են հետ ևել ձեռ քի գրա ֆի կա կան շարժ մա նը: Մի շարք գիտ նա կան-
ներ հե տա զո տել են այս տա րի քի նկար նե րի ա ռանձ նա հատ կություն նե րը: 



80

Ա ռա վել ու շագ րավ է Ռո դա Կե լո գի (Rhoda Kellogg, 1970) հե տա զո տությու նը, 
ո րի ըն թաց քում ու սում նա սիր վել է ա վե լի քան մեկ մի լիոն նկար, արդ յուն-
քում պարզ է դար ձել, որ դրանք ո րո շա կի է վոլ  յու ցիա յի են են թարկ վում 
թա նա քա հետ քե րից մինչև բարդ խորհր դան շա նա յին պատ կեր ներ: Հե տա-
զո տություն նե րի արդ յուն քում ա պա ցուց վել է, որ 2 տա րե կան ե րե խա նե րի 
նկար ներն անն պա տակ չեն. դուրս է բեր վել տա րի քին բնո րոշ խզբզանք-
նե րի մոտ 20 տե սակ: բո լոր այդ կե տե րը, գծե րը և շր ջան ներն ար տա ցո-
լում են մկա նա յին ա ռան ձին շար ժում ներ: Ռ. Կե լո գի վար կա ծի հա մա ձայն՝ 
յու րա քանչ յուր ե րե խա կա րող է նկա րել այդ 20 ձևի նշան նե րը, իսկ դրանց 
վե րար տադր ման ա նըն դու նա կությու նը կա րող է վկա յել մի շարք խան գա-
րում նե րի առ կա յության մա սին, ո րոնք դեռևս նկա տե լի չեն վաղ շրջա նի 
տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կություն նե րի պատ ճա ռով: Վե րո հիշ յալ 20 
պատ կեր նե րը հիմ նա րար են ե րե խա նե րի նկար նե րում, քա նի որ բարդ 
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րի հիմք են հան դի սա նում զար գաց ման 
ա վե լի ուշ փու լե րում [մեջ բեր վում է ըստ 4]: 

2-2.5 տա րե կա նից սկսած՝ ե րե խան սկսում է գի տակ ցել, որ թուղթն 
ու նի ո րո շա կի եզ րեր և սահ ման ներ. Արդ յուն քում՝ նա աշ խա տում է չանց նել 
այդ սահ ման նե րը: 2.5-3 տա րե կան հա սա կում ե րե խա յի ստեղ ծա գոր ծա-
կան գոր ծու նեությու նը կենտ րո նա ցած է ա ռար կա յա կան աշ խար հի վրա: 
Այդ փու լին բնո րոշ բա ցա հայ տում է պատ կեր նե րի հայտ նա բե րու մը սե փա-
կան ստեղ ծա գոր ծության մեջ: Այս պի սով, ե րե խա ներն ակ տի վո րեն սկսում 
են ի րենց նկար նե րի մեջ փնտրել զա նա զան օբ յեկտ ներ, սա կայն նրանց 
ա սո ցիա տիվ մտա ծո ղությու նը դեռևս զար գա ցած չէ, հետ ևա բար ժա մա-
նա կի տար բեր պա հե րին միև նույն պատ կե րը կա րող է զու գորդ վել մի քա նի 
տար բեր ա ռար կա նե րի հետ: ն ման զու գոր դում նե րի արդ յուն քում բա ցա-
հայտ վում և  ի հայտ է գա լիս նկար չության նշա նա յին դե րը: Պատ կեր նե րի 
խորհր դան շա նա յին լե զուն ե րե խա յի հա մար դառ նում է ի մաս տա լից [նույն 
տե ղում]: Արդ յուն քում՝ ի րա կա նաց վում են մարդ, կեն դա նի, բնություն նկա-
րե լու ա ռա ջին փոր ձե րը, որ տեղ կար ևոր չէ պատ կեր նե րի գե ղա գի տա կան 
նշա նա կությու նը: Սկզ բուն քա յին է, որ ե րե խան ար դեն կա րող է խո սել և  
ար տա հայտ վել այդ լեզ վով: 

Գի տակ ցության նշա նա յին կամ խորհր դան շա նա յին գոր ծա ռույ թը 
սկսում է ձևա վոր վել մո տա վո րա պես 3 տա րե կա նում, երբ ե րե խան կա րող է 
հե տա զո տել օբ յեկտ նե րը և գտ նել դրանց փո խա րի նո ղը՝ խա ղա յին գոր ծըն-
թա ցում կի րա ռե լու հա մար: Աս տի ճա նա բար նշա նա յին հա մա կար գը ստա-
նում է բա ռա յին ի մաստ և  ար տա հայտ վում խոս քի մի ջո ցով: Արդ յուն քում՝ 
ե րե խան սե փա կան խզբզոց նե րի մեջ սկսում է տես նել, տար բե րա կել և  ա նուն 
տալ ա ռար կա նե րին ու պատ կեր նե րին: Այդ պա հից սկսած՝ նա ակ տի վո րեն 
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նմա նություն ներ է փնտրում իր պատ կե րած գծե րի, կե տե րի, դրանց հա մադ-
րու թյուն նե րի և  ի րեն ար դեն ծա նոթ պատ կեր նե րի միջև, ո րոնք բնու-
թագրվում են կոնկ րետ չա փա նիշ նե րով և սահ մա նա փա կում են օբ յեկտ նե րի 
դա սա կարգ ման տի րույ թը: նա խադպ րո ցա կան տա րի քում մտա ծո ղության 
հա մադ րու թյան և հա մե մա տության գոր ծա ռույթն ու նի սահ մա նա փակ թվով 
չա փո րո շիչ ներ, հետ ևա բար՝ ե րե խա յի հա մար ան սո վոր ձևով պատ կեր ված 
ծա նոթ օբ յեկ տին կա րող են տրվել տար բեր մեկ նա բա նություն ներ: Հիմ նա-
կա նում ոչ տի պիկ և  ան սո վոր պատ կեր նե րը ե րե խա յի կող մից ան վան վում 
են սխալ: Այդ պատ ճա ռով հա մար վում է, որ նշա նա յին հա մա կար գը ոչ թե 
բա ցա հայտ վում, այլ աս տի ճա նա բար յու րաց վում է: 

Այս շրջա նում ե րե խան ակ տի վո րեն սկսում է կի րա ռել ոչ միայն ակ նա-
ռու ի րե րը, այլև փոր ձում է գտնել դրանց փո խա րի նող ներ: Մ տա ծո ղությու նը 
ակ նա ռու- գործ նա կա նից փո խա կերպ վում է ակ նա ռու-պատ կե րա վո րի: 
Ո րո շա կի նշա նա կություն տա լով այս կամ այն ի րին` ե րե խան սկսում է 
տի րա պե տել նաև խոս քա յին նշա նա յին հա մա կար գին, ո րի ձևա վոր մա նը 
նպաս տում են նկար չությու նը, խա ղը և շ փու մը մե ծա հա սակ նե րի հետ [2]:

Այս տա րի քա յին փու լին բնո րոշ է նաև ե րե խա յի նկար նե րում ար տա ցոլ-
վող մեկ այլ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կություն. խոս քը վե րա բե րում է հա ճախ 
հան դի պող և  ա ռա ջին հա յաց քից ա նի մաստ, ան հաս կա նա լի թվա ցող մատ-
նա հետ քե րին, թա նա քաբ ծե րին ու պատ կեր նե րին, ո րոնք ե րե խա յի հա մար 
իր գո յությու նը և ներ կա յությու նը փաս տող հիմ քեր են: Հաշ վի առ նե լով, 
որ այս փու լում ձևա վոր վում են ե րե խա յի Ես-ը և  ինք նա գի տակ ցությու նը, 
պարզ է դառ նում նրա նկա րե լու և մատ նա հետ քեր թող նե լու գե րակշ ռող 
ցան կության պատ ճա ռը:  

3-4 տա րե կա նում ե րե խան ըն կա լում է թուղ թը որ պես աշ խար հի տա րա-
ծություն, ո րը պետք է կա ռուց վի հա մա պա տաս խան ձևով, և  որ տեղ կա րե լի է 
բնա կեց նել տար բեր հե րոս նե րի. նրանց ոտ քե րի տակ պետք է լի նի հո ղը, իսկ 
գլխա վեր ևում` եր կին քը: Այս փու լում հան դի պող հիմ նա կան պատ կեր ներն 
աշ խար հը մո դե լա վո րե լու տար րա կան ձևերն են, երբ հիմ նա կա նում ե րե խա-
նե րը նկա րում են եր կինք, արև, խոտ, տուն, ծառ, մարդ, կեն դա նի և  այլն: 

Աշ խար հի ճա նաչ ման տվյալ փու լում ե րե խան օգ տա գոր ծում է ոչ միայն 
նկա րը, այլև այն ա մենն, ինչն ինք նար տա հայտ վե լու և ս տեղ ծա գոր ծե-
լու հնա րա վո րություն է ըն ձե ռում տա րա ծության մեջ՝ ա վա զե քան դակ ներ, 
գլուխ կոտ րուկ ներ, զա նա զան խա ղեր [4]: Օ րի նակ, հիմն վե լով ա պեր ցեպ-
ցիա յի վրա՝ ե րե խան կա րող է թխված քաբ լի թը նմա նեց նել որ ևէ կեր պա րի, 
փշրել, ա պա փշրանք նե րը զու գոր դել կեն դա նի նե րի կեր պար նե րի հետ և  
ա նուն ներ տալ դրանց: ն ման ակ տի վության արդ յուն քում ե րե խան աս տի-
ճա նա բար կա րո ղա նում է դա սա կար գել իր գի տե լիք նե րը: նա աշ խա տում է 
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այդ խնդրի շուրջ այն պա հից ի վեր, երբ սկսում է տի րա պե տել լեզ վին, ո րի 
շնոր հիվ կա րող է մո դե լա վո րել աշ խար հը̀  ստեղ ծե լով դրա խորհր դան շա-
նա յին փո խա կեր պումն իր կեր տա ծի կամ նկա րած նկա րի մի ջո ցով:

Սկ սած 5 տա րե կա նից` ի հայտ են գա լիս պրո ֆի լա յին նկար նե րը, 
ո րոնք հիմ նա կա նում շարժ ման և դի նա մի կա յի ամ բող ջա կան ըն կալ ման 
ցու ցա նիշ ներ են:  Այս պի սով, ե րե խան յու րաց նում է պատ կե րա վոր լե զուն` 
որ պես գլխա վոր նշա նա յին հա մա կարգ, ո րի շնոր հիվ նրա մեջ ձևա վոր-
վում է աշ խար հի ամ բող ջա կան պատ կե րը:

նա խադպ րո ցա կան տա րի քի հիմ նա կան բնու թագ րիչ նե րից է 
աշ խար հի մա սին սե փա կան պատ կե րա ցում նե րի, ընդ հան րաց ված գի տե-
լիք նե րի փո խան ցու մը թղթին: ն կա րե լով ե րե խան կա րո ղա նում է հա մա պա-
տաս խան օ րի նա չա փություն ներ և կա պեր դուրս բե րել, ինչն էլ նա խադպ-
րո ցա կա նի գի տե լիք նե րի հա մա կարգ ման հիմ նա կան աղբ յուր նե րից է [5]: 

Այս շրջա նին բնո րոշ մեկ այլ կար ևոր ա ռանձ նա հատ կություն է 
օբ յեկտ նե րի ինք նա տիպ վե րար տադ րությու նը: Ե րե խա նե րը նկա րում են 
ա ռար կա նե րը ոչ այն քան ի րա տե սա կան ո ճով, որ քան ա ռանձ նա հա տուկ 
ընդգծ ված և հի պեր բո լաց ված. սո վո րա բար ընդգծ վում է պատ կե րի այն 
հատ վա ծը, որն ա մե նա շատն է գրա վել իր ու շադ րությու նը: Հիմ նա կա նում 
այդ ա ռանձ նա հատ կությու նը պայ մա նա վոր ված է լի նում տա րի քին բնո րոշ 
հու զա կան ըն կալ մամբ, մարմ նա հո գե կան կա պի պար զությամբ: Արդ յուն-
քում՝ ե րե խա նե րի նկար ներն ա վե լի ան մի ջա կան են և հու զա կան: Օ րի նակ, 
ե րե խան կա րող է պատ կե րել 2 մեծ ա նիվ, միաց նել դրանք մեկ գծով և  
ա սել, որ նկա րում պատ կեր ված է հայ րի կի մե քե նան:

Այս գոր ծըն թա ցում այն քան կար ևոր չեն օբ յեկ տի ար տա քին տես քի 
ա ռանձ նա հատ կություն նե րը, որ քան ե րե խա-օբ յեկտ փո խազ դե ցության 
հա մա կար գը, ո րը հիմն վում է ապ րում նե րի և զ գա յա շար ժա կան փոր ձի վրա, 
երբ այդ ի րա վի ճա կը ստա նում է հու զա կան ե րան գա վո րում: Հետ ևա բար, 
ե րե խա նե րի նկար ներն այս շրջա նում այն քան տե սա-ա ռար կա յա կան չեն, 
որ քան հու զա կան [6]: Օ րի նակ, ընկ նե լու և  ոտ քը վնա սե լու արդ յուն քում ու ժեղ 
վա խի զգա ցում ու նե ցած ե րե խան նկա րում է այդ տե սա րա նը̀  պատ կե րե լով 
ի րեն և  ոտ քից հո սող ար յու նը, որն ա լի քաձև պա տում է թղթի ողջ մա կե րե սը:

 Զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ ա ռար կա նե րը դառ նում են ա ռա վել ի րա-
տե սա կան և պարզ: Ե թե մինչև 5 տա րե կան ե րե խա նե րի նկար նե րում 
գե րակշ ռում են միան ման պատ կեր վող, մե ծա հա սակ նե րի սո վո րեց րած 
ա ռան ձին օբ յեկտ նե րի պատ կեր նե րը, ա պա 6 տա րե կա նից սկսած՝ ե րե խան 
հաղ թա հա րում է ա ռաջ նա յին կա ղա պար նե րը և ն կա րում իր հե տաքրք-
րության ո լոր տում գտնվող բո լոր ա ռար կա նե րը: Այս շրջա նում նա ոչ միայն 
պատ րաստ է պատ կե րել ա ռան ձին ա ռար կա ներ և ս յու ժե տա յին նկար ներ, 
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այլև պատ կե րա զար դել գրքեր, հե քիաթ ներ, դրվագ ներ ի րա կան կյան քից: 
Ի րա կան և  եր ևա կա յա կան կյան քում հան դի պող յու րա քանչ յուր եր ևույթ 
կա րող է դառ նալ ե րե խա յի ստեղ ծա գոր ծության թե մա, հետ ևա բար՝ որ քան 
զար գա ցած է ճա նա չո ղա կան ակ տի վությունն ար տա քին մի ջա վայ րի հան-
դեպ, այն քան հա րուստ և հա գե ցած են լի նում ե րե խա նե րի նկար նե րը [2]:

Այս պի սով, նկա րը ե րե խա յի ստեղ ծա գոր ծա կան պա հանջ մուն քը բա վա-
րա րող հիմ նա կան ձևն  է, ո րը կար ևոր դեր է կա տա րում ե րե խա յի զար գաց-
ման գոր ծում: Այն ու նի ինք նար տա հայտ ման, ճա նա չո ղա կան և զար գաց նող 
նշա նա կություն: Զար գաց ման յու րա քանչ յուր փու լում ե րե խա նե րի նկար-
նե րը տար բեր վում են մի շարք ա ռանձ նա հատ կություն նե րով, ո րոնք պայ-
մա նա վոր ված են հո գե բա նա կան և ֆի զիո լո գիա կան բնու թագ րիչ նե րով: 
Ման կա կան նկա րը հնա րա վո րություն է տա լիս հետ ևել, թե ինչ պես են ա ռա-
ջին թա նա քաբ ծերն աս տի ճա նա բար վե րած վում պատ կեր նե րի և ս յու ժե տա-
յին նկար նե րի՝ ար տա ցո լե լով ե րե խա յի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը:

ն կա րի պատ կեր ման տա րի քա յին օ րի նա չա փություն նե րը կա րող են 
ու ղե ցույց հան դի սա նալ հո գե բան մաս նա գետ նե րի հա մար: ն կա րի ո րա կա-
կան և բո վան դա կա յին փո փո խություն նե րը թույլ են տա լիս բա ցա հայ տել և  
ու սում նա սի րել ե րե խա յի հո գե կա նի այն պի սի եր ևույթ նե րի ձևա վո րումն ու 
զար գա ցու մը, ինչ պի սիք են գի տակ ցության նշա նա յին գոր ծա ռույ թը, խոս-
քը, ինք նա գի տակ ցությու նը, ըն կա լու մը, մտա ծո ղությու նը, շփու մը և  այլն: 
Վե րոնշ յալ բո լոր բա ղադ րիչ ներն ա ռան ձին ու սում նա սի րության ա ռար կա 
են, որ տեղ ան կախ նպա տա կից (տե ղե կատ վության հա վա քագ րում, ախ տո-
րո շում, շտկո ղա կան կամ թե րապև տիկ աշ խա տանք) նկա րի պատ կե րու մը 
կա րող է նոր հո րի զոն ներ բա ցել ինչ պես ու սում նա դաս տիա րակ չա կան, 
այն պես ել զար գաց նող և շտ կո ղա կան աշ խա տանք նե րի ո լորտ նե րում: 
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